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2 ינואר 2022 - ינואר 2022
8 ינואר 2022

יום שני 3 ינואר
 פ.ע רוני דוברת המועצה09:00 - 09:30
 אבי אלקסלסקי - מפקד תחנה משטרת ראש 09:30 - 10:15
 - אושרת גני גונןהעין - היכרות
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30

- מנכל מועצת דרום השרון
 - נני רייזברג חנוכת משרדי אגף החינוך 12:00 - 12:30
 ישיבת תכנון אסטרטגי - שרון, אורי מרגלית, 12:30 - 13:30

 - אושרת גני גונןליטל, ורד, אורי פדלון
 מעבר על דואר / טלפונים13:30 - 14:00
 סיור באולם הכנסים החדש -  חברת  פרומרקט 14:00 - 14:45

 (אולם הכנסים - מאיה כץ + ליהי פרידמן + סיגל (מפיקות)
 - אושרת גני גונןהחדש )

 חגי - יו"ר קרן בית ברל + יוסי מנכ"ל + שרון 15:00 - 16:00
 - בית ברלסספורטס מנכ"ל המועצה + נציגות בית ברל 

 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה16:00 - 17:00
 - בנצי איתן (ZOOM) דירקטוריון חברה כלכלית17:00 - 18:30
 ביקור אבלים19:00 - 20:30

יום רביעי 5 ינואר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 רוני - דוברת09:30 - 10:00
  ועדת תכנון וקרקעות מרכז השילטון האזורי10:30 - 12:30

(ZOOM)כרמל מילכה - 
 - אושרת גני גונן שיחה אישית - דולב גורן12:30 - 13:00
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה13:20 - 14:00

גני גונן
 הצגת שינוי מבנה ארגוני לראשת המועצה - 14:00 - 15:00

 - ערן  (ZOOM)במסגרת פ"ע של בנצי מנכ"ל חברה כלכלית
אבידור

 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 ישיבת חרום ראשי רשויות בנושא התנגדות 18:30 - 19:15

 - אושרת גני גונן (ZOOM)לתחנת הכח קסם
 מעבר על דואר + טלפונים19:30 - 21:00

יום שישי 7 ינואר

שבת 8 ינואר

יום ראשון 2 ינואר
 מעבר על דואר / טלפונים09:30 - 10:30
 ביקור ח"כ שרן השכל - יו"ר ועדת החינוך, 10:30 - 12:00

 (חדר התרבות והספורט וחברת הכנסת מטעם תקווה חדשה
 - אושרת גני גונןיישיבות מליאה)
 פ.ע רוני דוברת המועצה12:00 - 12:30
 סגור12:30 - 13:00
  הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של ה-14:009/1 - 15:00

(ZOOM)תמי גלס - 
 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך15:00 - 15:45

גונן
 - אושרת גני גונן (ZOOM) אזה"ת נחשונים 17:30 - 18:30
 מפגש סיום בתוכנית "לצידך" לליווי נשים 19:30 - 20:00

 - מירית כץ (חדר ישיבות שקוף)בתהליכי פרידה
 (ZOOM) זום לייב צור יצחק20:30 - 22:00

יום שלישי 4 ינואר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 ועדת היגוי שניה בנושא התוכנית הלאומית 09:30 - 11:00

 - קרן שוורץ (zoom)למניעת אובדנות
 - אושרת גני גונן נסיה "מרכז טיפולי" 10:00 - 11:00
 טלפונים + מעבר על דואר11:00 - 13:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע.ר.המועצה13:30 - 14:00
 -  (פגישת זום) מתקן מיון פסולת - מאגר אייל14:00 - 14:30

דינה קישון
 הקצאת קרקע למתקן טיפול פסולת - אושרת 14:30 - 15:15

גני גונן, מנכ"ל - שרון סספורטס, ס. מנהל אגף תפעול - ליאור 
 שיחת ועידה בנושא פרישת סיבים  - אושרת גני 16:15 - 16:45

 - 'ארז גונן + ארז חסדאי (סמנכ"ל כלכלה ורגולציה - בזק)
 סגור לטלפונים17:00 - 17:15
 פ. הכנה עם מילכה -  ועדות גבולות וחלוקת 17:30 - 18:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)הכנסות (ועדות גיאוגרפיות)
 סגור18:00 - 18:30
 ממ"ר מג"ב רם קאחו בנושא החמרה במצב 18:30 - 19:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)הביטחון ביישובי דרום השרון

יום חמישי 6 ינואר
 סדנת אוריינטציה לנושא מניעת התעמרות 09:00 - 12:00

 - תמי פרבר (ZOOM)בעבודה - ועדת ההיגוי
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה09:30 - 10:30

גני גונן
 ישיבת תיאום שבועית13:00 - 14:00
 סגור לא לקבוע פגישות17:00 - 19:00
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9 ינואר 2022 - ינואר 2022
15 ינואר 2022

יום שני 10 ינואר
 טיסה07:00 - 08:00
 כנס וועדים מ.א מטה יהודה - השתתפות בפנאל10:30 - 12:30
 - שרון סספורטס - (מקוון) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30

מנכל מועצת דרום השרון
 נסיעה לשדה התעופה רמון12:30 - 13:00
 (שדה תעופה רמון) שדה תעופה - אילת13:10 - 14:40
 ועדת איכות סביבה משותפת למרכז השלטון 14:00 - 16:00

האזורי ומרכז שלטון מקומי בראשות מנכ"לית המשרד להגנת 
 -  (ZOOM)הסביבה בנושא מתווה היישום לאסטרטגית הפסולת

מרכז השלטון האזורי בישראל
 טיסה מאילת14:40 - 15:25
 נסיעה 15:30 - 17:30
 ישיבת מליאת המועצה בזום - משודר בפייסבוק 17:30 - 20:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)לייב

יום רביעי 12 ינואר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 11:30
 עדכון חומרים שהוצגו במפגש- ספידייט מינהל 11:30 - 12:00

 -  (ZOOM)הפיתוח- היכרות כללית עם המינהל-  גב' אדית בר
אדית בר

 - אושרת גני גונן פ.ע רוני בן שטח - דוברת12:00 - 12:30
 - אושרת  בנושא התנגדות לתחנת הכח - תומר12:30 - 13:00

גני גונן
 איטל אלמוג - פגישה אישית 13:00 - 13:45
 טלפונים13:45 - 14:00
  (ZOOM) עדכון יו"רי ועדות מרכז השלטון האזורי14:00 - 16:00

- ליאורה ברנס - מרכז השלטון האזורי בישראל
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 פייסבוק לייב - מפגש תושבים מקוון עם מטה 20:00 - 21:30

 - אושרת גני גונןהמועצה בשידור חי בפייסבוק

יום שישי 14 ינואר

שבת 15 ינואר

יום ראשון 9 ינואר
 פגישת הכנה לביקור שלומי הייזלר -  יו"ר מטה 09:00 - 09:45

 - אושרת גני גונן (ZOOM)התכנון הלאומי (13.1)
 -  שיחת ועידה עם חברת החשמל ותמי גלס09:30 - 10:00

אושרת גני גונן
 נסיעה10:00 - 10:30
 (בית  חנוכת מתחם ספורט- בית ספר עמי אסף10:30 - 11:30

 - אושרת גני גונןברל)
 נסיעה11:30 - 12:30
  ביקור ח"כ רם שפע (מפלגת העבודה) במועצה13:00 - 13:20

 - אושרת גני גונן(נקודת פתיחה -  כיכר כפר ברא/חורשים)
 - אושרת גני גונן ביקור ח"כ שפע במושב צופית13:40 - 14:10
 ביקור ח"כ שפע - גן חיים + שדה ורבורג14:20 - 15:00
 נסיעה15:00 - 16:00
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה16:00 - 18:00
 - אושרת גני גונן נסיעה לשדה התעופה טרמינל 17:201 - 18:00
 טרמינל 1 -טיסה לאילת לכנס וועדים - 18:00 - 19:00

 (נתב"ג)השתתפות בפאנל
 טיסה- אילת19:00 - 20:00

יום שלישי 11 ינואר
 טלפונים ומעבר על דואר08:00 - 11:00
 נסיעה לכנסת ישראל + טלפונים11:00 - 12:30
 ועדת הכספים- פתרונות למשבר הדיור במרחב 12:30 - 13:30

 -  (כנסת ישראל)הכפרי, הצעתה של ח"כ נירה שפק (יש עתיד)
מרכז השלטון האזורי בישראל

 ועדת הפנים והגנת הסביבה - מדינית לאומית 13:00 - 13:30
 (ביקורת המדינה )לשמירה על השטחים הפתוחים  

 נסיעה13:30 - 14:30
 ביקור השר לשרותי דת מתן כהנא + מנכ"ל 14:30 - 16:15

 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות + סיור שטח)המשרד שמעון מעתוק
 - אושרת גני גונן (נווה ימין) ניחום אבלים 17:30 - 18:30
 טלפונים ומעבר על דואר19:00 - 20:30

יום חמישי 13 ינואר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 פ.ע. רוני דוברת המועצה09:30 - 10:00
 שיחת ועידה - הכנה לדיון בכנסת בנושא 10:00 - 10:30

 (טלפונית)המטרו
 - אושרת גני גונן פ.ע אורי פדלון - אסטרטגיה10:30 - 11:15
 פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש (חלק ראשון + תמי 11:15 - 12:00

 - אושרת גני גונןגלס)
 - אושרת גני גונן ישיבת תיאום שבועית 12:00 - 12:45
 סגור13:00 - 13:30
 כפר הנוער מוסינזון - ישראל חילו מנכ"ל הכפר,13:30 - 14:15

רמי בראל חבר ועד מנהל, יוסי חלבי יו"ר ועד מנהל - אמיר ויקי
 סגור14:30 - 15:00
 ביקור + סיור שלומי הייזלר - יו"ר מטה התכנון 15:00 - 17:00

 - אושרת גני גונן (אולם המליאה + סיור שטח)הלאומי
 (ניר אליהו) בניר אליהו - עדי ואלון נייגר 19:30 - 21:30
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16 ינואר 2022 - ינואר 2022
22 ינואר 2022

יום שני 17 ינואר
ט"ו בשבט

 -  פ.ע אורי מרגלית + אמיר (מהנדס) עדכון09:00 - 09:30
אושרת גני גונן

 - תמי גלס הצגת התנגדות מתחם 3 - ג'לג'וליה10:00 - 11:00
 - שרון סספורטס (ZOOM) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30

- מנכל מועצת דרום השרון
 -  מולי אורן - חברת מליאה - שיחה אישית11:00 - 11:45

אושרת גני גונן
 פ.ע בני אברהם - מנהל משאבי אנוש - עידכונים12:00 - 13:00
 הכנה לפגישה עם תומר ביטון (27.1)  מנהל 13:00 - 13:45

 - אושרת גני גונן (ZOOM)מינהל השלטון המקומי
 טלפונים / מעבר על דואר14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן צוות מצומצם - אורי, ליטל וורד15:00 - 16:00
 פ.ע ורד + הכנה לפגישה עם ח"כ מירב בן ארי 16:00 - 17:00

 - אושרת גני גונן(23.1)
 פגישה עם מירב17:00 - 18:00
 נסיעה18:15 - 18:30
 ביקור אבלים18:30 - 19:00

יום רביעי 19 ינואר
 דואר + טלפונים08:30 - 09:00
 פ.ע רוני דוברת09:00 - 09:30
 -  ליאור גפן - בנושא חיישנים לזיהוי זיהום אויר09:30 - 10:00

אושרת גני גונן
 - מנכל  (ZOOM) מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון10:00 - 10:30

משרד הבינוי והשיכון
 - אושרת  בני אברהם - מנהל אגף משאבי אנוש10:30 - 11:00

גני גונן
 -   אגוזי + לימור - נושאים למליאה 12:301.2.22 - 13:00

אושרת גני גונן
 - אושרת גני  פ.ע בנצי - מנכ"ל החברה הכלכלית13:45 - 14:30

גונן
 נסיעה14:30 - 15:00
  פגישה עם רועי ממשרד החקלאות בשטח 15:00 - 15:30

 - אושרת גני גונן(גבעת חן)
 נסיעה15:30 - 16:00
  הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של ה-16:3030/1 - 17:00
 ביקור אבלים17:30 - 19:00

יום שישי 21 ינואר

שבת 22 ינואר

יום ראשון 16 ינואר
 טלפונים + מעבר על דואר08:30 - 09:30
 נסיעה09:30 - 10:00
 (מועדון החבר קיבוץ רמת  ביקור ברמת הכובש10:00 - 11:45

 - אושרת גני גונןהכובש)
 נסיעה11:45 - 12:15
 מנכ"ל משרד הפנים - חלוקת הכנסות רעננה 12:45 - 13:15

 (טלפונית)דרום השרון (בהמשך לפ.ע לימור) 
 הצגת נתוני גיוס בני נוער לרשויות מקומיות 14:00 - 15:00

 - אושרת גני גונן (לשכה + ZOOM)ובתי ספר
  ועד אגודה צופית בנושא ותמ"ל צופית 1088 15:00 - 16:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 -  (ZOOM) פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך16:00 - 17:00

אושרת גני גונן
 נסיעה17:00 - 17:30
 -  (ZOOM) הרצאת רופאת ילדים - חיסון קורונה20:30 - 22:30

צליל בכר

יום שלישי 18 ינואר
 סיור עם נציגי משרד החקלאות 08:30 - 09:30
 נסיעה לירושלים10:30 - 12:00
 בחינת תוואי תכנית המטרו בטרם קבלת 12:00 - 13:00

החלטות סופיות – הצעות ל"דיון מהיר" של ח"כים בועז 
 - אושרת  (כנסת ישראל, ירושלים)טופורובסקי וסמי אבו שחאדה

גני גונן
 זמן כנסת - פגישות עם ח"כים13:00 - 14:00
 ועדת הפנים והגנת הסביבה- דיווח על עבודת 14:00 - 16:00

 - מרכז  (כנסת ישראל)הוועדה למתחמים מועדפים (ותמ"ל)
השלטון האזורי בישראל

 נסיעה16:00 - 17:30
 סגור אישי17:40 - 18:30

יום חמישי 20 ינואר
חופש
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23 ינואר 2022 - ינואר 2022
29 ינואר 2022

יום שני 24 ינואר
 דואר + טלפונים08:30 - 09:00
 רוני - דוברת09:00 - 09:30
 -  פ.ע תמי גלס - אדריכלית הוועדה לתו"ב09:45 - 10:30

אושרת גני גונן
 פגישת הכנה לקראת ועדה גיאוגרפית - כוכב 10:30 - 11:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)יאיר 
  ישיבת צוות מצומצם - שרון, ליטל, אורי, ורד12:00 - 13:00

(ZOOM)אושרת גני גונן - 
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה13:00 - 14:00

גני גונן
 - אושרת גני  בני אברהם (משאבי אנוש) מצטרף13:15 - 13:30

גונן
 יואב וליאור מצטרפים בנושא - חיוב אשפה 13:30 - 14:00

 - אושרת גני גונןלעסקים 
 מיכל הוניגמן עו"ס - סל"ב סל לניצול השואה 14:30 - 15:00
 תוכניות מתאר ונושאים אסטרטגים תכנוניים - 15:00 - 16:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע.ר' המועצה16:00 - 17:00
 סגור אישי17:00 - 18:00

יום רביעי 26 ינואר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 10:30
 - אושרת גני  דינה קישון (ועדה) - שיחה אישית10:30 - 11:00

גונן
 מירב פרידלנדר מנהלת עמי אסף - שיחה אישית11:00 - 11:45
 - אושרת גני  פ.ע בנצי - מנכ"ל החברה הכלכלית12:30 - 13:15

גונן
 פגישת הכרות איילת גבעון - מנהלת בית ספר 13:30 - 14:00
אנתרופוסופי 

 (ZOOM) תכנית מתאר כוללנית - שרון, תמי ואורי14:15 - 14:45
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 ביקור אבלים18:00 - 20:00

יום שישי 28 ינואר

שבת 29 ינואר

יום ראשון 23 ינואר
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 נסיעה09:45 - 10:30
 פגישה בנושא אזה"ת - ישראל פורוש ראש 10:30 - 11:30

 - אושרת גני גונן (במתנ"ס אלעד)עיריית אלעד
 נסיעה11:30 - 12:00
 זמן טלפונים12:00 - 13:00
 מפגש + סיור סיור בגדר ההפרדה עם ח"כ מירב13:00 - 15:00

 - אושרת גני  (נירית + מתן)בן ארי (יש עתיד) - יו"ר ועדת בטחון
גונן

 נסיעה15:00 - 15:30
 טלפונים + מעבר על דואר16:00 - 17:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת הנהלה17:00 - 19:00

יום שלישי 25 ינואר
 מעבר על דואר + טלפונים09:00 - 10:00
 מעבר על יומנים10:00 - 12:30
 מוטי קפלן - אקולוג סביבתי 13:00 - 13:30
 - אושרת  פ.ע אורי מרגלית - סגן ראש המועצה13:30 - 14:30

גני גונן
 אמיר - הסבר לאושרת בנושא סדנא - סיכום 14:25 - 14:30

 - אושרת גני גונןאזור תעסוקה אלעד
 - אושרת גני גונן (בית ברל) ביקור בחוות קרן אור 16:30 - 17:00
 מפגש ראשון עם מנהלות פעוטונים ומעונות יום 19:50 - 21:30

לתיאום מדיניות רשותית והעשרה בנושא איתור מוקדם של 
 - לירן גבאי (ZOOM)קשיים התפתחותיים - שפ"ח + קדם יסודי

יום חמישי 27 ינואר
 פ.ע רוני - דוברת09:00 - 10:00
 מעבר על דואר + טלפונים10:00 - 11:00
 פגישה עם גל אלשוילי11:00 - 12:00
 סגור12:30 - 13:00
 - אושרת גני  ביקור ח"כ אלי כהן (מפלגת ליכוד)13:00 - 14:00

גונן
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת תיאום שבועית 14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש 15:00 - 16:00
 סגור16:00 - 19:00
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