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27 פברואר 2022 - פברואר 2022
5 מרץ 2022

יום שני 28 פברואר
 נסיעה08:00 - 09:00
  פתיחת מכינת הדר - מכינת ותיקי דרום השרון09:00 - 09:30

 - אושרת גני גונן(במתן - מועדון המרפסת)
 נסיעה09:30 - 10:00
 - אושרת גני גונן ביקור בבסיס מג"ב בנווה ירק10:00 - 10:30
 - שרון סספורטס - (מקוון) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30

מנכל מועצת דרום השרון
 השקת מינהלת הניקיון הארצית- בנוכחות 10:45 - 13:15

 - מרכז השלטון האזורי (ZOOM)השרה להגנת הסביבה והמנכ"לית
 נסיעה11:30 - 12:20
 טלפונית - ניצב אמיר כהן (שמשון חיים)11:30 - 12:00
 (קדם  ביקור במרכז "פרס" לשלום ולחדשנות12:20 - 14:20

 - אושרת גני גונן132, יפו)
 נסיעה14:20 - 15:20
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה16:45 - 17:30
 דמי שימוש רמ"י - רו"ח בועז מקלר, אורי, אגוזי 16:45 - 17:15
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע.ר.המועצה17:30 - 18:00
 -  (אולם כנסים) אירוע פרישה עובדי מועצה 18:00 - 21:00

יום רביעי 2 מרץ
 - ליאורה ברנס כנס ראשי מועצות וסגניהם08:00 - 19:00

יום שישי 4 מרץ
 - ששי דניאל (מתן ) יום האישה בוקר של ספורט 08:00 - 11:00
 נסיעה09:30 - 10:30
 הרצליה - סגור אישי10:30 - 11:30
 נסיעה11:30 - 12:30

שבת 5 מרץ
 (אולם הארוע המועצתי לציון יום האישה הבינ"ל19:30 - 22:30
 - מירית כץהכנסים החדש)

יום ראשון 27 פברואר
 פגישת סיכום ותמ"ל מגשימים - ועד מקומי + 09:00 - 10:00

 - אושרת גני גונן (לשכה)אגודה
 סיכום אזור תעסוקה אלעד -  הצגה וסבב 10:00 - 14:00

 - אושרת גני גונן (חדר מליאה)התייחסויות
 הכנה לכנס ראשי מועצות אזוריות (1-3.3.22)12:00 - 13:00
 שיחת פרישה יעקב נוריאל אב בית13:00 - 13:30
 -  נחמה שיינברג - מנהלת בית ספר אהרונוביץ13:30 - 14:00

אושרת גני גונן
 פגישת הכנה לקראת הנחיית כנס ראשי 14:00 - 15:00

 - קורל טייג - מרכז השלטון האזורי בישראל (ZOOM)המועצות
 פ.ע נני + הפקת לקחים שיפוץ גנים והמשך 15:15 - 16:15

 - אושרת גני גונןתכנית עבודת שיפוץ מוסדות חינוך
 נסיעה16:00 - 16:30
  ביקור במושב חגור - ועד מקומי + ועד אגודה16:30 - 18:30

 - אושרת גני גונן(חגור)
 נסיעה18:30 - 19:00
 חתונה19:00 - 20:00

יום שלישי 1 מרץ
 - ליאורה  כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם09:30 - 21:00

ברנס

יום חמישי 3 מרץ
 - ליאורה  כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם08:00 - 15:30

ברנס
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6 מרץ 2022 - מרץ 2022
12 מרץ 2022

יום שני 7 מרץ
 שיחת הכנה טלפונית עם מילכה מרכז השילטון 09:00 - 09:30

 - אושרת גני גונןהאזורי
 -  (ZOOM) פ.ע קווים מנחים לוועדות גאוגרפיות09:30 - 10:30

נועה מרקוביץ
 סיגל מלכי (מנהלת הצהרונים חברה כלכלית) - 10:30 - 11:00

 - אושרת גני גונןשיחה אישית
 - שרון סספורטס - (מקוון) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30

מנכל מועצת דרום השרון
 טלפונים 11:45 - 12:00
  (רמות השבים)  ביקור אצל דורותי גוטמן בת 95 12:30 - 13:30
- אושרת גני גונן
 סדנה בנושא "מנהיגות אותנטית"  לרמת מנהלי14:00 - 15:30

אגפים, סגני מנהלים ומקבילים במועצה - מפגש מס' 3 + סיכום
 נסיעה15:30 - 16:00
 שיחה טלפונית שי כספי - שטחים ציבוריים גני 16:20 - 16:30

עם (פגישה ב 29.3)
 -  (חדר ישיבות מליאה) ישיבת מליאה 17:007.3.22 - 19:30

אושרת גני גונן

יום רביעי 9 מרץ
 כנס תנועת המושבים09:00 - 18:00
 תמ"א 70 למרחב תחנות המטרו - ועדת עורכים 09:00 - 12:00

מורחבת עם נציגי הרשויות המקומיות - עדכון על התקדמות 
 - אולה אקסלרוד (ZOOM)התמ"א לקראת העברת טיוטת תכנון

 שיחת בנושא סיוע בקליטת עולים מאוקראינה 14:40 - 15:40
 - עמית בן יצחק | Amit Ben Itzhak (ZOOM)ורוסיה 

 (ZOOM) איילת גדעון הראל - ביה"ס מיתר + נני 16:30 - 17:30
 (ZOOM) יום הולדת 70 לעמיר פרץ (זום)19:00 - 20:00

יום שישי 11 מרץ
 - אושרת גני גונן ניחומים11:00 - 12:00
 לוויה 12:00 - 13:30

שבת 12 מרץ

יום ראשון 6 מרץ
 סגור דואר / טלפונים (בגוף הזימון)09:30 - 12:00
 -  (לשכה) דיון פנימי - שרון, ליטל ואורי מרגלית11:00 - 12:00

אושרת גני גונן
 -  (לשכה) אורי פדלון פ.ע מעבר מצגת צופית12:00 - 12:30

אושרת גני גונן
 הכנה לכנס תנועת המושבים (8-10.3.22)12:30 - 13:30
 ארוחת צהריים13:30 - 14:00
 - תמי גלס (פגישת זום) הכנה למשנה של ה-14:0013/3 - 15:00
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה15:00 - 16:00

גני גונן
 - אושרת גני  פיתוח מרחב בית ברל כמרכז חינוכי16:00 - 17:00

גונן
 (באולם ישיבות ) קבוצת משלחת של בני נוער 17:00 - 19:00
 - ענבר לם צפריר (ZOOM) ועדת חינוך - מפגש 17:002 - 18:30
 - אושרת גני גונן ניחומים19:00 - 19:30
 אסיפת חברים בצופית - בנושא התנגדות 20:00 - 21:30

 - אושרת גני גונן (צופית)לותמ"ל

יום שלישי 8 מרץ
 - אושרת גני גונן דיון פנימי 08:30 - 09:30
 נסיעה לכנס הנהגות המושבים + טלפונים11:00 - 14:00
 כנס תנועת המושבים - קבלת פנים14:00 - 15:00
 כנס הנהגות המושבים16:00 - 19:30

יום חמישי 10 מרץ
 (ים המלח) כנס תנועת המושבים09:00 - 18:00
 הוועדה הבין-משרדית לביזור סמכויות לשלטון 09:00 - 15:30

 - מרכז  (ZOOM)המקומי - מיועד למטה מש"א+מועצות אזוריות
השלטון האזורי בישראל
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13 מרץ 2022 - מרץ 2022
19 מרץ 2022

יום שני 14 מרץ
  (ZOOM) צוות מלווה תמ"א 31/ א קטעים 09:0014-17 - 12:00

- אסתר מיוחס
 ועדות גיאוגרפיות -תיאום הליכי תכנון במקביל 10:30 - 11:15

לוועדה הגיאוגרפית + הכנה לישיבה עם שרת הפנים בנושא, 
 -  ישיבת תכנון אסטרטגי - ליטל, אורי, ורד12:45 - 13:45

אושרת גני גונן
 ארוחת צהריים13:45 - 14:15
 אורי ותמי בנושא אקולוג סביבתי ד"ר מוטי 14:15 - 14:30

 - אושרת גני גונןקפלן (גן לאומי)
 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב14:15 - 15:00

גני גונן
 - אושרת גני גונן רמי סטויצקי - עמותת אחים15:00 - 15:30
 פ.ע אגוזי - גזבר16:30 - 17:00
  פגישה עם מג"ב - התנעת צוות חשיבה משותף 17:00 - 18:00
- אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע.ר.המועצה18:00 - 18:30
 בנושא התנגדות לתחנת כח - פרופ' סנד איתי, 18:30 - 19:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)יגאל להב, ליאת זולטי , ורד שני

יום רביעי 16 מרץ
 נסיעה09:00 - 10:00
 (מודיעין ) ניחומים10:00 - 11:00
 נסיעה11:00 - 12:00
 - אושרת גני גונן ישיבת הכנה איגוד ערים12:00 - 12:30
 ארוחת צהריים13:30 - 14:00
 - אושרת גני  פ.ע בנצי - מנכ"ל החברה הכלכלית14:00 - 14:45

גונן
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:00 - 18:45

גני גונן

יום שישי 18 מרץ

שבת 19 מרץ

יום ראשון 13 מרץ
 צילומים - לובי המועצה (איסוף תרומות - 09:00 - 09:30

 - אושרת גני גונןאוקראינה)
 -  צוות המחלקה המשפטית - שיחה אישית09:15 - 09:30

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע אורי פדלון10:00 - 10:45
 -  חתימת הסכם בית עלמין גבעת השלושה11:00 - 12:00

אושרת גני גונן
 אבי קדיש - שיחה אישית12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן אורי מרגלית (נחשונים)12:30 - 12:45
 פגישה עם תומר ביטון ראש מנהל שלטון מקומי13:00 - 14:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)משרד הפנים
 (חדר ישיבות  מפגש מנהלות בתי ספר יסודיים14:00 - 15:00
 - אושרת אופיר גרינברג - בית לחיים לאוטיסטים15:00 - 15:45
 נסיעה15:45 - 17:00
  תמי גלס שיחה טלפונית - התנגדות ירקונה16:30 - 16:45
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00
 טקס ראשי רשויות בהשתתפות הרמט"כל - 17:30 - 20:15
 נסיעה19:45 - 21:00

יום שלישי 15 מרץ
 נסיעה08:00 - 08:30
 (גני  ביקור במסיבות פורים - אושרת + מיכל 08:30 - 11:00
 - נני רייזברגילדים + ביה"ס)
 ביקור פורים בית ספר אהרונוביץ11:00 - 12:00
 - אושרת   אוריאל אבני ואביטל הנדל מנחשונים12:00 - 12:45

גני גונן
 - אירית קרמל לוי עמותת חמניות דרום השרון13:00 - 13:45
 - מיכל לוי לנקרי (אולם הכנסים )  מסיבת פורים 14:00 - 17:00
 קליטת עליה מאוקראינה ורוסיה - יו"ר ועדים, 18:00 - 19:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)אורי, תמי, יואב, דנה אורי פדלון

יום חמישי 17 מרץ
 חופשה מרוכזת08:00 - 18:00
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20 מרץ 2022 - מרץ 2022
26 מרץ 2022

יום שני 21 מרץ
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 ביקור ח"כ עמיחי שיקלי - רמת הכובש פרויקט 10:00 - 10:30

 - אושרת גני גונן (רמת הכובש)המורשת
 ביקור ח"כ עמיחי שיקלי בקיבוץ אייל - גדר 10:50 - 11:10

 - אושרת גני גונן (שער הכניסה לקיבוץ אייל)הביטחון 
 (חווה  ביקור ח"כ עמיחי שיקלי בחווה החקלאית 11:30 - 11:40

 - אושרת גני גונןחקלאית)
 -  פגישה עם ח"כ עמיחי שיקלי - מצגת בלשכה11:40 - 12:30

אושרת גני גונן
 נסיעה13:15 - 14:00
 בקיבוץ נחשונים - בנושא אלעד, משתתפים : 14:00 - 15:30

 (היו"ר יעקב בכר - אורי, אושרת, שי, גברי, אביטל ויעקב בכר
 נסיעה15:15 - 16:00
 פגישה עם מתנדבים מצטיינים ע"ש לאה פורת 16:00 - 17:00

 - אושרת גני גונןז"ל (אירית קרמל)
 -  בני אברהם - עדכון מכרז מהנדס מועצה17:00 - 17:30

אושרת גני גונן
 ביקור אבלים18:00 - 20:00

יום רביעי 23 מרץ
חופש

יום שישי 25 מרץ

שבת 26 מרץ
 (בריכת מתן) טריאתלון מתן - הזנקות07:00 - 09:00
 - ששי דניאל (מתן ) טריאתלון ילדים 08:00 - 09:00
 טריאתלון מתן - חלוקת גביעים / מדליות09:00 - 10:00

יום ראשון 20 מרץ
 דואר / טלפונים09:30 - 11:30
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע.ר.המועצה12:00 - 12:30
 ארוחת צהריים12:30 - 13:00
 ביקור ח"כ מוסי רז (מרצ) - התנגדות לותמ"ל 13:00 - 13:15

 - אושרת גני גונן (שער מזרחי מושב צופית)צופית 
 ביקור ח"כ מוסי רז גן חיים + שדה ורבורג - 13:30 - 13:45

 -  (מפגש בכניסה לגן חיים ונסיעה לגבעת המייסדים)מאבק בדיפו 
אושרת גני גונן

 נסיעה13:45 - 14:00
  ביקור ח"כ מוסי רז - צור נתן + מטה המאבק 14:00 - 14:45

 - אושרת גני גונן(רח' בארי 25 כוכב יאיר)
  סיור עם אסקוזידו מנכ"ל רשות העתיקות14:30 - 16:00

 - אושרת גני גונן(מזכירות צור נתן)
 - בנצי איתן (ZOOM) ישיבת דרקטוריון כלכלית16:00 - 17:30
 - רגינה פוקס (ZOOM) מפגש הנהגת הורים17:30 - 19:00

יום שלישי 22 מרץ
 פ.ע רוני - דוברת המועצה09:30 - 10:00
 - איגוד ערים ישיבת מועצת איגוד10:00 - 11:30
 יחיאל יעיש - שיחה אישית11:30 - 12:00
 סגור12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן אזה"ת אלישמע12:30 - 13:30
 ארוחת צהריים13:30 - 14:00
 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב14:00 - 14:30

גני גונן
 מפגש ראשי רשויות עם אלון שוסטר סגן שר 14:30 - 15:30

הבטחון וסמי תורג'מן יו"ר חברת נגה - בנושא התנגדות 
 - אושרת גני גונןלתחנת הכח

 (אולם  כנס קהילה מאכילי חתולים דרום השרון 17:00 - 18:30
 - ליאור גפןכנסים)

 סגור18:30 - 19:30
 חתונה 19:30 - 20:30

יום חמישי 24 מרץ
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 - Avi Hadar מפקד האוכלוסין - דרום השרון09:30 - 10:00
 יובל קדוש ויוסרי זין אלדין - יועצי קצין מילואים12:00 - 13:00
 - אושרת גני גונןראשי - שת"פ

 - אושרת גני גונן פ.ע שרון סספורטס 13:00 - 14:00
 - אושרת גני גונן בנצי ושרון בנושא כפר מלל13:00 - 13:15
 - אושרת גני גונן ישיבת תיאום שבועית 14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן ניר שריג - שיחה אישית15:00 - 15:40
 סגור 16:00 - 17:00
 סתיוי17:00 - 18:00
 מה הסטורי שלך? מופע לסיכום פרוייקט מועצת20:30 - 22:00

 - מירית כץ (באולם הכנסים)נשים
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2 אפריל 2022

יום שני 28 מרץ
 נסיעה לירחיב09:20 - 09:40
 (מגרש  יום ספורט לילדי כיתות ה' מכל המועצה09:40 - 09:55

 - אושרת גני גונןכדורגל ירחיב)
 (במתן - מועדון  מפגש וותיקים  - תוכניות לעתיד10:00 - 11:30

המרפסת )
 - שרון סספורטס - (מקוון) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30

מנכל מועצת דרום השרון
 נסיעה11:30 - 12:00
 -  ישיבת צוות מצומצם - שרון, ליטל, אורי, ורד12:00 - 13:00

אושרת גני גונן
 ארוחת צהריים13:00 - 13:30
 ישראל טייבלום - מינהלת אזור תעסוקה 14:15 - 14:30
 - אושרת גני גונןאספקת חשמל
 נסיעה14:30 - 15:00
 (קיבוץ עינת) ביקור אצל טל גרנות 15:00 - 16:00
 (מזכירות קיבוץ  מיכל רפי ואושרת - קיבוץ עינת16:00 - 16:30

 - עינתעינת)

יום רביעי 30 מרץ
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 (ZOOM) הערכת מצב בטחונית09:30 - 10:30
 - אושרת גני גונן גיא קלמן10:30 - 11:15
 - אושרת גני גונן תומר11:15 - 12:00
 ארוחת צהריים12:00 - 12:30
 -  (אורי מרגלית) פגישה בנושא תב"ע גבעת ח"ן13:30 - 14:00

אורי מרגלית
 שיחה טלפונית עם צפריר שחם - נושא מענקי 14:00 - 14:20
 - אושרת גני גונןפיתוח לישובים
 טלפונים14:30 - 15:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
  (היכל התרבות) אירוע הוקרה למתנדבי המועצה19:00 - 21:30
- אושרת גני גונן

יום שישי 1 אפריל
 טיול אביב בית ספר יחדיו בנווה ימין08:00 - 09:00
 (חווה  מסיבת החלפות בגדים בחווה החקלאית10:00 - 12:00

 - מירית כץחקלאית "אדם ואדמה")

שבת 2 אפריל

יום ראשון 27 מרץ
 - מיכל  (ZOOM) ישיבת מליאה רשות ניקוז ירקון09:00 - 10:00

אריה
 נסיעה09:00 - 09:30
 (בחטיבה  סיור ודיון חטיבה צומחת צור יצחק09:30 - 11:30

 - ליטל רהבהצומחת בצור יצחק)
 נסיעה11:30 - 12:00
 סגור12:00 - 12:30
 הכנה לישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה של 12:30 - 13:30

 - תמי גלס (ZOOM)ה-3/4
 - אושרת גני גונן פ.ע אורי פדלון 13:30 - 14:15
 - מיכל לוי לנקרי (אולם הכנסים ) יום האישה 14:30 - 15:30
 הורדת תרחיש ייחוס - צחי גולדשטיין מפקד 15:30 - 15:45

 - אושרת גני גונןהנפה פקע"ר
 - אושרת  פ.ע - ליטל רהב - סגנית ראש המועצה 16:00 - 16:45

גני גונן
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת הנהלה17:00 - 18:30

יום שלישי 29 מרץ
  יציאה לפעילויות "יום המעשים הטובים" 09:00 - 12:00

(התכנסות בלובי בניין המועצה )
 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך11:00 - 12:00

גונן
 - אושרת גני גונן דוד ואבי קדיש - מסדרון אקולוגי12:00 - 12:30
 ארוחת צהריים12:30 - 13:30
 -  ישראל נדיבי - מנכ"ל מכללת שערי משפט 14:00 - 14:45

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע נני + נסיה15:00 - 15:30
 גני עם - רישום והחכרת השטחים הציבוריים - 16:00 - 16:45

 - אושרת גני גונןשי כספי, אופיר גרינברג ואייל צייג 
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה16:45 - 17:30

 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה17:30 - 18:30
גני גונן

 סגור18:30 - 19:00
 (בית העם חגור) ערב הוקרה למתנדבים 20:00 - 23:00

יום חמישי 31 מרץ
 צבי טובל - שיחה אישית09:30 - 10:00
 אלי רוקח - סיור בחווה החקלאית10:00 - 11:00
 סגור11:00 - 11:30
 סיור עם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בגזרת 11:30 - 13:00

 - אושרת גני גונןהתפר
 סגור13:00 - 14:00
 - אושרת גני גונן ישיבת תיאום שבועית 14:00 - 14:30
 - אושרת  אהרון ימיני + אילן שגב - ועד נווה ימין14:30 - 15:00

גני גונן
 רפי דהן - פגישה אישית15:30 - 16:00
 - גיורא שחם | Giora Shaham גיורא שחם - פ.א16:00 - 17:00
 -  שיחה טלפונית - מצגת ארוע פסח מועצה17:00 - 17:15

אושרת גני גונן
 (מתחם החנייה  אירוע עפיפונים  צרכים מיוחדים 17:30 - 19:30

 - ששי דניאלהחדשה במועצה)
 נורית ואבנר דואני19:30 - 21:30
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