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3 אפריל 2022 - אפריל 2022
9 אפריל 2022

יום שני 4 אפריל
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 רשמת האגודות - שלומית רייכמן + יאיר גולן - 09:30 - 13:00

 -  (חדר מליאה)סגן שר הכלכלה - בנושא דיור קואופרטיבי 
 - שרון סספורטס -  (שרון) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30

מנכל מועצת דרום השרון
 ולקחש"פ (ועדה לשמירה על קרקע חקלאית 11:30 - 12:30

 - תמי גלס (ZOOM)ושטחים פתוחים) - מתאר ירקונה
 (אודיטוריום בית כנס ה- 3 לבני נוער במצבי סיכון13:30 - 14:30

 - נני רייזברגחינוך ירקון)
 סגור14:30 - 16:30
 -  (אולם הכנסים החדש ) ישיבת מליאה חגיגית16:30 - 17:30

אושרת גני גונן
 (אולם  תערוכת "מצלמים את הירוק של כולנו"17:30 - 18:00
 - אושרת גני גונןהכנסים החדש)
 -  באולם הכנסים החדש - הרמת כוסית לחג18:00 - 19:00

אושרת גני גונן
  פורום נשות העסקים הראשון "רוקמות עסקים"19:00 - 21:30
 - מירית כץ(אולם הכנסים)

יום רביעי 6 אפריל
 - בני אברהם מכרז מהנדס מועצה - 09:006/4/2022 - 12:00
 - אושרת גני  פ.ע בנצי - מנכ"ל החברה הכלכלית12:45 - 13:30

גונן
 "עמותת חיים" - עמירם קריגר ותמי פרבר - 13:30 - 14:15

 - אושרת גני גונןליאורה מירקונה
 -  תודה למונה וחלד + בני מנהל משאבי אנוש14:40 - 14:55

אושרת גני גונן
 הכנה לפגישה עם נדב לחמן מנהל מחוז מרכז 15:00 - 15:45

 משרד השיכון (11.4) תיאום הרחבה עתידית – ג'לג'וליה
(ZOOM)אושרת גני גונן - 

 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה16:00 - 17:00
גני גונן

 תמי +שרון בנושא מרכז חדשנות מייקרים 16:00 - 16:10
 - אושרת גני גונן (לשכה)וחדשנות

 א.ת נחשונים-אלעד - הצגת המודל הכלכלי 17:00 - 17:45
 - אושרת גני גונן (ZOOM)המעודכן לאזה"ת

 מעבר על דואר + טלפונים18:00 - 20:30

יום שישי 8 אפריל
 - ששי דניאל יום ספורט רמות השבים12:30 - 13:30

שבת 9 אפריל

יום ראשון 3 אפריל
 (בית חינוך אהרונוביץ) מוזיאון אוטובוס על גלגלים08:45 - 09:15
 נסיעה09:00 - 10:30
 (מועצה אזורית  ביקור במועצה אזורית מטה אשר10:30 - 14:00

 - אושרת גני גונןמטה אשר )
 נסיעה14:00 - 15:30
 דינה - תמא 49  - איתור שטחים לבתי חולים 16:30 - 16:40

 - אושרת גני גונן (שיחה טלפונית )לגיל השלישי
 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00
 ראיון טלפוני רשת ב' - הפרצות בגדר ההפרדה 17:30 - 18:00

על קו התפר ומצב הביטחון
 ביקור אבלים19:00 - 21:00

יום שלישי 5 אפריל
 מעבר על דואר + טלפונים09:00 - 10:30
 עמדת השלטון המקומי לדיוני הועדה הבין 10:30 - 11:30

משרדית בנושא חשיפה לרעש מטוסים- שלמה דולברג+ראשי 
 - שלמה דולברג (ZOOM)הרשויות

 (חווה  הרמת כוסית לעובדים לקראת פסח11:30 - 12:30
 - אושרת גני גונןחקלאית)

 ארוחת צהריים12:30 - 13:00
 - אושרת גני גונן רון עציוני - שיחה אישית13:00 - 13:30
 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב14:00 - 14:45

גני גונן
 - אושרת גני גונן אמיר סגינהור - שיחה אישית14:45 - 15:30
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה15:30 - 16:15

גני גונן
 סגור16:15 - 18:30
 (אולם הכנסים  אירוע  יקירי המועצה לשנת 18:302022 - 21:30

 - אושרת גני גונןהחדש)

יום חמישי 7 אפריל
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 10:00
 פגישה עם עו"ד איילת גלילי סגנית ויו"ר אגף 10:00 - 10:45

 - אושרת גני גונןהספורט וגמלאיות בנעמת
 נסיעה/ טלפונים רצ"ב10:45 - 11:30
 הרמת כוסית לכבוד חג הפסח- שלטון מקומי 11:30 - 14:00

 - מרכז השלטון האזורי בישראל (קריית שדה התעופה)ואזורי
 - אושרת גני גונן ישיבת תיאום שבועית 14:00 - 14:30
 נסיעה14:00 - 14:30
  שיחה אישית - לי ראובני 15:00 - 15:45
 נסיעה16:15 - 16:30
  פגישה עם אמא של מזל ברמלי + נעמי 16:30 - 17:30

(אלישמע)
 סתיוי17:30 - 21:00
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10 אפריל 2022 - אפריל 2022
16 אפריל 2022

יום שני 11 אפריל
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 (בחווה  הרמת כוסית חגיגית לשכה + א. בוקר 09:30 - 10:30

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

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

אושרת גני גונן
 - בני אברהם פגישה עם חברי העתודה הניהולית13:00 - 14:00
 (לובי הכניסה  אריזות מזון למשפחות נזקקות15:15 - 15:30

למועצה)
 ראיון טלפוני גלי צה"ל בנושא ועדה גאוגרפית 15:30 - 16:00

כוכב יאיר צור נתן 
 תיאום הרחבה עתידית – ג'לג'וליה - מנהל מחוז 16:00 - 17:00

 - נדב לחמן לזר (ZOOM)מרכז משרד השיכון
 סגור17:00 - 17:30
 -  (חדר ישיבות מליאה) סיום קורס דירקטוריות18:00 - 19:00

מירית כץ

יום רביעי 13 אפריל
 נסיעה07:45 - 08:30
 כנס הוועדה הבין משרדית לביזור סמכויות 08:30 - 14:30

 - מרכז  (מרכז כנסים אווניו, קרית שדה התעופה)לשלטון המקומי
השלטון האזורי בישראל

 - שרון סספורטס - מנכל  (שרון) מירב זילברבוים13:30 - 14:30
מועצת דרום השרון

 נסיעה14:30 - 15:00
 - אושרת גני גונן קבלת קהל15:00 - 17:30
 הצגת עמ"ט בנושא יישובים גדולים - מנכ"ל 17:00 - 18:00

 משרד הפנים, יאיר הירש ומרכז השלטון האזורי בישראל
(ZOOM)קורל טייג - מרכז השלטון האזורי בישראל - 

 - בני אברהם שיחה עם יונתן יוסטמן18:00 - 19:00
 (מרכז פיס) אלישמע - הרמת כוסית19:30 - 20:30
 (אמפיפארק רעננה) חוגגים 100 לרעננה20:30 - 22:00

יום שישי 15 אפריל
ערב פסח

שבת 16 אפריל
פסח

יום ראשון 10 אפריל
 טלפונים09:00 - 09:30
 (במועדון המכבסה) ביקור בקיבוץ אייל 09:30 - 11:30
 נסיעה11:30 - 12:00
 ארוחת צהריים12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן (ZOOM) יעל אשל13:00 - 14:00
 (אולם  יום ספורט ובריאות לעובדי המועצה 14:00 - 16:00

 - ששי דניאלהמועצה קומה -1  )
 -  (לשכה) פ.ע נני רייזברג - מנהל אגף חינוך16:00 - 17:00

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע.ר.המועצה17:00 - 18:00
 מעבר על דואר + טלפונים18:00 - 20:00

יום שלישי 12 אפריל
 סדנת מנהלים בנושא מניעת התעמרות בעבודה09:15 - 10:00
 נסיעה10:00 - 10:30
 - אושרת גני גונן (כפר סבא) ביקור אבלים 10:30 - 11:15
 נסיעה11:15 - 11:45
 ארוחת צהריים12:00 - 12:30
 - אושרת גני  כבוד הרב סבג -מכירת חמץ לפסח12:30 - 13:00

גונן
 אורלי מזיג זג - ראיון בנושא וועדה גאוג' כוכב 13:00 - 14:00

יאיר
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה14:00 - 15:00

גני גונן
 - אושרת  (לשכה) שרון וששי מרתון דרום השרון14:00 - 14:20

גני גונן
 -  (לשכה) יואב בנושא אבטחה ניידת בגנים14:30 - 14:45
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה15:00 - 15:45
 (חדר ישיבות  ישיבת דרקטוריון - חברה כלכלית16:30 - 17:30
 נסיעה18:00 - 18:30
 - (עיריית טירה) סיור רמדאן-לילות רמדאן בטירה18:30 - 20:30

יום חמישי 14 אפריל
 דיון בנושא קו התפר- ראשי מועצות קו התפר+ 08:00 - 09:00

 - Alon_schuster (ZOOM)משרד הביטחון
 פגישת הכנה דלית זילבר מנכ"לית מינהל 09:30 - 10:30
 - אושרת גני גונן (ZOOM)התכנון (25.4)
 - אושרת גני גונן דרוויש - ר. מועצת ג'לגו'ליה 10:30 - 11:15
 - אושרת גני גונן דו"ח ביקורת מועצה11:30 - 12:15
 נסיעה13:30 - 14:00
 - אושרת גני גונן ישיבת תיאום שבועית 14:00 - 14:30
 נסיעה15:00 - 16:00
 יורם16:00 - 17:30
 ביקור אבלים19:00 - 20:30
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17 אפריל 2022 - אפריל 2022
23 אפריל 2022

יום שני 18 אפריל
חול המועד פסח

 מעבר על דואר + טלפונים09:00 - 10:00
 (חווה  סיור בחווה החקלאית עם אשר בן עטיה10:00 - 11:00

 - אושרת גני גונןחקלאית)
 פגישה עם ליאור לוי ומיכל ימיני12:00 - 13:00
 (לשכה) מירב רוכל14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) מולי אורן - שיחה אישית15:00 - 16:00
 צביקה צרפתי 16:00 - 16:30

יום רביעי 20 אפריל
חול המועד פסח

 פילאטיס09:30 - 10:30
 דיזי10:45 - 11:45
 שיעור אנגלית12:00 - 13:30
 יוני ועינת ענבר ואורן17:00 - 20:45

יום שישי 22 אפריל
שביעי של פסח

שבת 23 אפריל

יום ראשון 17 אפריל
חול המועד פסח

יום שלישי 19 אפריל
חול המועד פסח

 נסיה09:00 - 11:00

יום חמישי 21 אפריל
חול המועד פסח

 גילי אנגלית10:00 - 11:00
 סגור 16:00 - 19:00



1 אושרת לפרסום12:51 18/07/2022

שוהדגבא
1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

מאי 2022

שוהדגבא
12

3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

24 אפריל 2022 - אפריל 2022
30 אפריל 2022

יום שני 25 אפריל
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 נסיעה לירושלים09:30 - 11:00
 מטעי אבוקדו צור נתן - הועדה הגיאוגרפית - 11:00 - 12:00

צור נתן, קיבוץ איל, צור יצחק וכוכב יאיר-צור יגאל- דלית 
 זילבר, ליאת פלד, שמעון בר שמעון רותי /נציג, זיו וליאור

 - דלית זילבר(לשכת מנכ"לית מינהל התכנון , ירושלים)
 נסיעה + שיחת ועידה עמית יפרח + מיכל בוסל 12:00 - 13:30

 (טלפונית )- הגדלת חלקת המגורים ל 2.5 דונם
 נווה ימין - ניחומים13:30 - 14:00
 נסיעה14:00 - 14:30
 היתרים מבני חינוך - שרון, נני, אמיר, תמי ובנצי15:30 - 16:10
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה16:10 - 16:55

 מפגש שיתוף תושבים ועובדים ויה פלאן תוכנית17:00 - 19:00
 - אירית קרמל לוי (אולם כנסים)אב לותיקי המועצה

 אנגלית גילי20:00 - 21:45

יום רביעי 27 אפריל
 נסיעה08:30 - 09:30
 פורום ראשות רשויות-מפגש למידה ושיח עם 09:30 - 14:00

 שרת הפנים ומנכ"לית מטא (פייסבוק ישראל) עדי סופר תאני
 - עיינה אדלר(משרדי meta תל אביב)

 נסיעה14:00 - 15:00
 מפגש ראשי המועצות האזוריות עם שר 14:30 - 15:30

 - מרכז  (ZOOM)התקשורת-יועז הנדל בנושא דואר ישראל
השלטון האזורי בישראל

 גילי16:00 - 18:00
 (בית העם) אלישמע -טקס יום השואה 20:00 - 21:00

יום שישי 29 אפריל
 (גבעת חן מגרש  יום ספורט משפחות גבעת חן 15:00 - 17:00

 - ששי דניאלכדורגל )

שבת 30 אפריל
 - ששי  (שדי חמד ) שדי חמד יום ספורט משפחות11:00 - 13:00

דניאל
 (היכל  שרים געגוע - עצרת זיכרון מועצתית20:45 - 22:15

 - מירית כץהתרבות)

יום ראשון 24 אפריל
 גילי אנגלית08:45 - 09:45
 מיילים / טלפונים09:45 - 11:00
 ישיבת ראשי רשויות שלטון מקומי ואזורי בנושא 11:00 - 12:00

הרחבת הגמישות הניהולית בחינוך- בהשתתפות דלית 
 - מרכז השלטון האזורי  (ZOOM)שטאובר, מנכ"לית מ. החינוך

 (נווה ימין) הלוויה 12:00 - 13:00
 נסיעה13:30 - 14:00
 (חדר ישיבות  ביקור ח"כ ענבר בזק - יש עתיד14:00 - 15:30

 - אושרת גני גונןמליאה)
  הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של ה-15:302/5 - 16:30

(ZOOM)תמי גלס - 
 - אושרת גני דודי רונן - מייסד מיזם זיכרון השואה16:30 - 17:00

גונן
 - אושרת גני  הצגת פרויקט הלבשת מבני חינוך 17:00 - 18:00

גונן
 סגור18:00 - 20:00
  הארוע המועצתי לציון יום השואה והגבורה20:00 - 21:30
 - מירית כץ(היכל התרבות)

יום שלישי 26 אפריל
 שירות במרחב הכפרי - כנס למועצות אזוריות 09:30 - 15:30

 - מרכז השלטון האזורי בישראלבאירוח דרום השרון
 - בנצי  (ZOOM) ישיבת דרקטוריון חברת ההשבה 16:00 - 17:00

איתן
 סגור 17:00 - 18:00
 זכרון בסלון אצל אושרת בבית (עם שגריר זכרון18:15 - 21:15

נחום פדלון)

יום חמישי 28 אפריל
יום השואה

 נסיעה09:30 - 10:00
 - נני (בית ברל) טקס יום השואה ביה"ס עמי אסף10:00 - 10:30

רייזברג
 נסיעה10:30 - 11:00
 (היכל התרבות  טקס יום השואה לעובדי המועצה11:00 - 12:30

 - בני אברהם)
 סגור12:30 - 13:00
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה13:00 - 14:00

גני גונן
 - אושרת גני גונן ישיבת תיאום שבועית 14:00 - 14:30
 -  (ZOOM) שרת הפנים איילת שקד בנושא לוח 2 15:15 - 15:45

איילת שקד
 - אושרת גני גונן נני רייזברג15:45 - 16:15
 סגור16:30 - 19:00
 (החווה  זיכרון בחווה לזיכרו של יוסף זמוסטיאנו19:30 - 21:00

 - מירית כץהחקלאית ע"ש יוסף זמוסטיאנו)
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