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1 מאי 2022 - מאי 2022
7 מאי 2022

יום שני 2 מאי
 רוני - דוברת המועצה09:00 - 09:30
 - אושרת גני גונן מאיה רונן כתבת דבר09:30 - 10:30
 דואר / טלפונים10:30 - 11:00
 - אושרת גני גונן תמי גלס - הכנה תמ"א 11:0070 - 11:30
 קריטריונים לעבודת הועדות הגאוגרפיות 11:30 - 12:15

 - איילת שקד (ZOOM)(אוהד) - שרת הפנים
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה12:15 - 13:00

גני גונן
 - אושרת גני גונן הכנה למפגש בשדי חמד 13:00 - 13:30
 - יומן  ביקור השרה לשוויון חברתי מירב כהן14:00 - 15:00

לשכת שרה לשוויון חברתי
 - תמי גלס (פגישת זום) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00
 נסיעה19:00 - 19:30
 (מועדון הנוער (צמוד  שדי חמד - מפגש תושבים 19:30 - 22:00

 - אושרת גני גונןלמזכירות))

יום רביעי 4 מאי
יום הזיכרון

 (רמות השבים) ביקור לילך פרידמן 09:00 - 10:00
 נסיעה10:30 - 11:00
 - נני רייזברג טקס יום הזיכרון - ביה"ס ירקון 11:00 - 12:00
 נסיעה12:00 - 13:00
 (מכמורת) פז13:00 - 14:00
 נסיעה14:00 - 15:30
 (באמפי המרכזי) צור יצחק - חגיגות עצמאות 20:30 - 21:00
 (בחנית הבריכה) מתן - חגיגות עצמאות 21:00 - 21:30
 (במגרש הכדורסל) חגיגות 70 בנוה ירק21:30 - 23:30

יום שישי 6 מאי
 מכמורת אזכרה 10:00 - 13:00
 גילי אנגלית 15:00 - 16:00

שבת 7 מאי

יום ראשון 1 מאי
 פגישת הכנה לדיון בתכנית למסדרונות 08:15 - 09:30

 - ליאורה ברנס - מרכז השלטון  (ZOOM)אקולוגיים בולנת"ע  
  מרכז החדשנות - עדכון התפתחות שותפים09:30 - 10:00

(ZOOM)Shiri Shiffer - 
 - אושרת  נועם עצמון יו"ר נירית - פגישה אישית10:00 - 10:30

גני גונן
 - אושרת גני גונן ביקור ח"כ סימון דוידסון10:30 - 12:00
 נסיעה12:20 - 13:00
 (מפקדת משמר הגבול  טקס הענקת דרגות מג"ב13:00 - 14:30

לוד)
 נסיעה14:30 - 15:30
 - אושרת גני  (ZOOM) דינה - הכנה לוועדת משנה15:30 - 16:00

גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע.ר.המועצה16:00 - 17:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת הנהלה17:00 - 18:30
 (בית  חוות קרן אור - ערב השקה של החווה 17:30 - 20:30

ברל)
 אנגלית גילי21:00 - 22:00

יום שלישי 3 מאי
ערב יום הזכרון
 (זום) גילי - שיעור אנגלית08:00 - 09:00
 פגישה בנושא "לוח 2" - מרכז השלטון האזורי 09:10 - 10:00

 - קורל טייג - מרכז השלטון האזורי בישראל (ZOOM)בישראל
  עינת אושרי - מנהלת חברה וקהילה אשכול 09:45 - 10:30

 - אושרת גני גונןהשרון
 (אולם  טקס לציון יום הזיכרון לחללי מערכות10:30 - 11:15

 - בני אברהםהכנסים של המועצה)
 - תמי גלס (ZOOM) ולנת"ע מסדרונות אקולוגיים 11:30 - 15:30
 אספקת מים ליישובי המועצה - רון שני, אגוזי 15:30 - 16:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM)ובנצי
 סגור ערב יום הזיכרון16:00 - 18:00
 נסיעה16:00 - 16:30
 - אושרת גני גונן (כפר סירקין) ניחום אבלים16:30 - 17:30
 (נווה ימין) טקס יום הזיכרון20:00 - 21:00
 (מגדל המים  ערב זיכרון - שירים לברק ועמיחי 21:00 - 23:00

שדה ורבורג)

יום חמישי 5 מאי
יום העצמאות



1 אושרת לפרסום13:20 18/07/2022

שוהדגבא
1234

567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

יוני 2022

שוהדגבא
1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

8 מאי 2022 - מאי 2022
14 מאי 2022

יום שני 9 מאי
 נסיעה08:45 - 10:00
 (מועצה אזורית  סיור במועצה אזורית אלונה 10:00 - 13:00

 - אריה שרוןאלונה)
 נסיעה  +  טלפונים 13:00 - 14:30
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר המועצה16:00 - 16:45

 (מרכז צעירים/חווה חקלאית) כנס חקלאים צעירים16:45 - 17:45
 - אושרת גני גונן הכנה - אנ"מ אונו18:00 - 18:30
 קריאה לעצירת הרס היישובים החקלאיים 18:30 - 19:00

 - מרכז השלטון  (ZOOM)בדרום הארץ - מרכז השלטון האזורי
האזורי בישראל

יום רביעי 11 מאי
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 10:00
 תומר הראל שיחה אישית10:00 - 10:30
 - אושרת גני גונן יורי מחשוב - פגישת עבודה  10:30 - 11:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM) פ.ע אורי פדלון11:00 - 11:30
 - אושרת (לשכה) הכנה לישיבת איגוד - מריק ולין11:30 - 12:00

גני גונן
 - אושרת גני  פ.ע בנצי - מנכ"ל החברה הכלכלית12:15 - 13:00

גונן
 - אושרת (ZOOM) הגשת התנגדות לתכנית צופית 13:00 - 13:45

גני גונן
 שיחה טלפונית עם עו"ד אריאל שיין13:45 - 14:00
 ארוחת צהריים13:45 - 14:15
 - אושרת גני גונן עמירם כהן - שיחה אישית14:30 - 15:00
 - אושרת גני גונן פ.ע אורי מרגלית15:00 - 15:30
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:30 - 18:00
 (מרכז  טקס פעיל מצטיין של הנוער (עתליה)18:00 - 20:00

 - מירית כץצעירים)

יום שישי 13 מאי
 אנגלית גילי11:30 - 12:30

שבת 14 מאי
 (מושב ירקונה) בזאר ירקונה - למען עמותת חיים13:00 - 19:00

יום ראשון 8 מאי
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
  ועדת תכנון וקרקעות מרכז השלטון האזורי09:30 - 10:30

(ZOOM)ליאורה ברנס - מרכז השלטון האזורי בישראל - 
 טלפונים / דואר10:30 - 12:00
 -  ישיבת צוות מצומצם - שרון, ליטל, אורי, ורד12:00 - 13:00

אושרת גני גונן
 העמותה לקידום החינוך - שרון, אגוזי, בני ויאיר 13:00 - 14:00

 - אושרת גני גונן (מנכ"ל המועצה)משיח
 ארוחת צהריים14:00 - 14:30
 (אולם  מסיבת פרידה - אמיר מהנדס המועצה14:00 - 15:00

 - שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרוןמליאה)
 -  הצגת מרכז מייקרים בינוי + מודל עיסקי15:00 - 17:00

אושרת גני גונן
 - אושרת פגישה אישית - יונתן - מהנדס המועצה17:30 - 18:30

גני גונן
 (ZOOM) גילי21:00 - 22:00

יום שלישי 10 מאי
 נסיעה08:30 - 09:00
 - (אולם מליאה) ביקור יו"ר קקל אברהם דובדבני 09:00 - 10:00

אושרת גני גונן
 ביקור יו"ר קק"ל סיור בחווה החקלאית ובית 10:15 - 11:00

 - אושרת גני גונן (חווה חקלאית)לאה על נחל הירקון
 נסיעה11:00 - 11:30
 ביקור יו"ר קק"ל אברהם דובדבני -  סיור בצור 11:30 - 12:15
 - אושרת גני גונן (צור נתן / צור יצחק)נתן/צור יצחק
 יו"ר קק"ל -  ארוחת צהרים בקיבוץ רמת הכובש 12:30 - 13:30

 נסיעה13:30 - 14:00
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה14:00 - 15:00

גני גונן
 -  (לשכה) פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה15:00 - 15:30

אושרת גני גונן
  ישיבת מליאת המועצה - משודר לייב בפייסבוק17:00 - 19:30

 - אושרת גני גונן(חדר מליאה)

יום חמישי 12 מאי
 גילי אנגלית09:00 - 10:00
 אסיפה כללית דחופה בנושא הותמ"לים - מרכז 10:00 - 11:00

 - קורל טייג - מרכז השלטון  (ZOOM)השלטון האזורי בישראל 
האזורי בישראל

 דואר / טלפונים11:00 - 13:00
 גילי זום13:00 - 14:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) ישיבת תיאום שבועית 14:00 - 14:30
 מעבר על דואר + טלפונים14:30 - 16:30
 סגור16:30 - 20:00
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15 מאי 2022 - מאי 2022
21 מאי 2022

יום שני 16 מאי
 - (זום) הסכם הבנות -מתקן מיון וטיפול בפסולת 09:00 - 09:30

נירית טיירי
 (לשכת  ועדת גבולות ג'לג'וליה - דרום השרון09:30 - 10:30

 - שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרוןראש המועצה)
 (לשכת ראש  הפקחת לקחים מהפיגוע באלעד10:30 - 11:30

 - שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרוןהמועצה)
 - שרון סספורטס -  (שרון) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:30

מנכל מועצת דרום השרון
 מוטי דלג'ו12:45 - 13:30
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה13:30 - 14:30

גני גונן
 - אושרת גני גונן (לשכה) שינויים בצו ארנונה14:30 - 15:00
 נסיעה16:15 - 17:00
  נחשונים - הוקרה ל מתנדבי הביטחון ומג"ב17:00 - 19:00

 - אושרת גני גונן(נחשונים - מועדון לאה)
 גילי 20:00 - 21:30

יום רביעי 18 מאי
משלחת לגרמניה לעיר התאומה אמנדינגן

 פגישה בנושא ותמ"לים עם שרת הפנים, שר 15:00 - 16:00
 - מרכז  (משרד הפנים ירושלים )הבינוי והשיכון ומנכ"ל רמ"י

השלטון האזורי בישראל

יום שישי 20 מאי
משלחת לגרמניה לעיר התאומה אמנדינגן

שבת 21 מאי
משלחת לגרמניה לעיר התאומה אמנדינגן

יום ראשון 15 מאי
 גילי אנגלית09:15 - 10:30
 - אושרת גני גונן מצגת משלחת גרמניה11:30 - 12:20
 חסי אברך ומלכי נפתלי שדה ורבורג-  בנושא 12:30 - 13:00

 - אושרת גני גונןהתנגדות לדיפו 
 - אושרת גני גונן פ.ע שרון ואושרת 13:00 - 13:30
 נסיעה לירושלים13:30 - 15:00
  הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של ה-14:0022/5 - 15:00

(ZOOM)תמי גלס - 
  שירה ברנד + עמית יפרח + אושרת גני גונן15:00 - 16:00

 - Amit(משרד הפנים ירושלים)
 נסיעה16:00 - 17:30
 גילי 17:00 - 18:30
 נסיעה18:30 - 19:00
  צור נתן - טקס גזירת סרט פרויקט עבודות 19:00 - 20:00

 - אושרת גני גונן (נפגשים במזכירות צור נתן)פיתוח

יום שלישי 17 מאי
 נסיעה09:00 - 09:30
 פורום ראשי רשויות אשכול השרון במעמד שרת 09:30 - 12:30

 - סחר סמארה (בית ברל)הפנים איילת שקד
 נסיעה12:30 - 13:15
 ארוחת צהריים13:30 - 14:00
 -  ישיבת מועצת איגוד - אישור דוחות כספיים14:00 - 15:00

איגוד ערים
 מפגש הסברה - מערכת גפ"ן גמישות ניהולית 15:00 - 17:00

 - מרכז השלטון האזורי בישראל (ZOOM)פדגוגית (מש"א+מש"מ)
 שיחת הכנה לקראת המפגש ביום רביעי בנושא 16:00 - 16:15

 - מרכז השלטון האזורי בישראל (שיחת ועידה טלפונית)ותמ"לים
 גילי 16:30 - 17:30
 סגור17:30 - 21:00

יום חמישי 19 מאי
ל"ג בעומר

משלחת לגרמניה לעיר התאומה אמנדינגן
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22 מאי 2022 - מאי 2022
28 מאי 2022

יום שני 23 מאי
 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב09:40 - 10:15

גני גונן
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה10:15 - 11:00

גני גונן
 - שרון סספורטס -  (שרון) דיון שבועי ועדות גאוג' 10:30 - 11:00

מנכל מועצת דרום השרון
 ישיבת צוות מצומצם - שרון, ליטל, אורי, ורד, 12:00 - 12:45

 - אושרת גני גונן (לשכה)אגוזי ומאיה
 נסיעה12:45 - 13:00
 - אושרת גני גונן ניחום אבלים13:00 - 13:50
 נסיעה13:50 - 14:05
 אלוף טל רוסו בנושא ביטחון והפרצות בגדר 15:00 - 16:00

 - אושרת גני גונןההפרדה
 (בית ספר ירקון) יריד יזמות וחדשנות בחינוך16:00 - 20:30
 ועדת משנה 16:10 - 16:45
 ניחום אבלים20:30 - 21:30

יום רביעי 25 מאי
חופשה

יום שישי 27 מאי
חופשה

שבת 28 מאי

יום ראשון 22 מאי
משלחת לגרמניה לעיר התאומה אמנדינגן

 מנכ"ל רכבת ישראל, מיכה מייקסנר - פגישה 11:00 - 12:30
 - יובל ארד (משרדי הרכבת בלוד)עם ראשי רשויות אשכול השרון

 אות הפעיל המצטיין - ייצוג המועצה - נטע מיזל16:00 - 18:00

יום שלישי 24 מאי
  אשר אטדגי (מיינט) ראיון טלפוני מדור משפחה09:30 - 10:00

 - אושרת גני גונן(טלפונית )
 ביקור מוא"ז שומרון באתרי מורשת - רמת 10:00 - 10:45

 - אושרת גני גונן (קיבוץ רמת הכובש)הכובש
 (חוה  ביקור מוא"ז שומרון בחווה החקלאית11:15 - 11:45

 - אושרת גני גונןחקלאית "אדם אדמה" במועצה)
 - אושרת גני  (חדר ישיבות מליאה) ארוחת צהריים 11:45 - 12:15

גונן
 ביקור מוא"ז שומרון -  הצגת מועצת דרום 12:15 - 14:00

השרון - ו. גיאוגרפיות , מועצה ירוקה , חינוך שרות לתושב, קו 
 - אושרת גני גונן (באולם מליאה)התפר

יום חמישי 26 מאי
חופשה
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29 מאי 2022 - מאי 2022
4 יוני 2022

יום שני 30 מאי
חופשה

יום רביעי 1 יוני
חופשה

יום שישי 3 יוני
 (גבעת חיים) חג שבועות11:00 - 12:00
 -  (גן עמיר ) חגיגות 70 לעינת + שבועות בקיבוץ19:30 - 20:30

אושרת גני גונן

שבת 4 יוני
ערב שבועות

יום ראשון 29 מאי
 חופשה00:00

יום שלישי 31 מאי
חופשה

יום חמישי 2 יוני
 חופשה00:00

 (כפר סבא  ) ניחומים משפחת גלר16:30 - 17:00
  ערב הוקרה והערכה למתנדבי משמר הגבול19:30 - 20:00

(נווה ירק)
 (מושב ירחיב) הכנסת ספר תורה - משפחת עשרי 20:00 - 20:30
 קיבוץ גבעת השלושה - חנוכת בית כנסת 20:45 - 21:15

 - אושרת גני גונןוהכנסת ספר תורה
 חתונה ראשל"צ22:00 - 23:00
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