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מאי 2022

29 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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5 יוני 2022 - יוני 2022
11 יוני 2022

יום שני 6 יוני
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 09:30
 - אושרת גני גונן פ.ע שרון - מנכ"ל09:30 - 11:00
  הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של ה-12:0012/6 - 13:00

(ZOOM)תמי גלס - 
 -  תמר זעירא - פרויקט קידום נשים ברשויות13:30 - 14:15

אושרת גני גונן
 - אושרת גני  פ.ע בנצי - מנכ"ל החברה הכלכלית14:30 - 15:15

גונן
 - אושרת  גיא בר-נס ורן שחר - הנכס בבית ברל15:30 - 16:15

גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע.ר.המועצה16:15 - 17:00
 - אושרת גני גונן (אולם הישיבות) ישיבת הנהלה17:00 - 19:30

יום רביעי 8 יוני
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 10:00
 דיון בהתנגדויות בנושא תשתיות – לוד צפון10:15 - 12:30
 נסיעה10:30 - 11:30
 -  (ZOOM) המשך - הגשת התנגדות תכנית צופית10:30 - 11:15

אושרת גני גונן
 שפיים - כנס ארצי למנהיגות הבכירה בקיבוץ 11:30 - 12:00

"תכנון ישראל 2048" 
 נסיעה12:00 - 13:00
 - אושרת  צור יצחק - לימור ריבלין + שרון + בני13:00 - 13:45

גני גונן
 נסיעה13:30 - 14:00
 שיחת ועידה בנושא פרישת סיבים בזק (ארז 14:00 - 14:15

 - ארז חסדאי - סמנכ''ל חטיבת  (טלפונית)חסדאי + ציון שלח)
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל14:30 - 17:00
 -  (מרכז צעירים) משלחת נוער תוכנית הללויה17:00 - 17:30
 - מירית כץ הצגת פרויייקט נערות מנהיגות עתיד17:30 - 18:30
 - אושרת  פ.ע ליטל רהב - סגנית ראש המועצה18:30 - 19:15
 -  (לובי המועצה) פתיחת תערוכה חודש הגאווה19:30 - 21:00

יום שישי 10 יוני
 מכללת שערי מדע ומשפט - שיעור לסטודנטים 11:00 - 12:00

 (מרגוע 5, הוד השרון)בקורס שלטון מקומי
 - ששי (כפר מלל ) יום ספורט משפחות כפר מלל 16:00 - 17:00

דניאל

שבת 11 יוני
 -  (רחבת בית העם ירקונה) חגיגות 90 ירקונה19:00 - 22:00

אושרת גני גונן

יום ראשון 5 יוני
שבועות

 - אושרת גני  (מתחם הטנק ) שבועות בכפר מעש 18:00 - 19:00
גונן

 - אושרת גני גונן אירוע שבועות שדה ורבורג19:00 - 20:00
 (חווה חקלאית  פסטיבל שבועות בדרום השרון20:00 - 23:00

 - אושרת גני גונןוהיכל חדש)

יום שלישי 7 יוני
  שיחת סיכום שנה ביה"ס מתן - אושרת + רגינה09:00 - 09:50

 - נני רייזברג(ביה"ס מתן)
 שיחה אישית - הדר טמלמן מנהלת בית חינוך 09:50 - 10:20

מתן
 שיחה אישית - נחמה מנהלת בית חינוך 10:45 - 11:30

 - נני רייזברגאהרונוביץ
 הכנה לכנס חברה וכלכלה - ניר מאיר, דגן 11:30 - 12:00

 - נועה יפת (ZOOM)יראל, ענת חפץ מרלא ואיילת הריס
 ארוחת צהריים12:00 - 12:30
 שיחה אישית - שרון בראונשטיין מנהלת בית 12:30 - 13:10

 - נני רייזברגחינוך צור יצחק
 נסיעה13:30 - 14:30
 אישי14:30 - 15:00
 נסיעה15:00 - 16:00
 ביקור ישראל סטובצקי בן 100 (יום הולדת שבת16:30 - 17:00
 - אושרת גני גונן (חגור) ניחומים 17:15 - 17:45
 נסיעה17:45 - 18:45
 אישי18:30 - 19:30

יום חמישי 9 יוני
 אילן שגב ודורון ברגרבסט08:45 - 09:00
 -  (בצומת הכניסה לבית ברל) סיור שטח בית ברל 09:15 - 09:30

אושרת גני גונן
 ישיבה דחופה בנושא יישובים גדולים - מרכז 10:00 - 10:30

 - מרכז השלטון האזורי בישראל (ZOOM)השלטון האזורי
 תפיסת גלישות ביוב קלקיליה - ביקור שטח עם 10:30 - 12:00

מנכ"ל רשות המים וחברי דירקטוריון חב' ההשבה ואיגוד ערים 
 נסיעה12:00 - 12:30
 (חדר ישיבות  מפגש סטודנטים רשותי תואר שני12:30 - 13:00

 - נני רייזברגמליאה)
 - אושרת גני גונן סאני סנילביץ - נוה ירק13:00 - 13:45
 ארוחת צהריים13:30 - 14:00
 - אושרת גני גונן ישיבת תיאום שבועית 14:00 - 14:30
  הענקת מלגה לתלמידים מצטיינים ביה"ס ירקון15:00 - 16:00
 - אושרת גני גונן זאב בילסקי - שיחה אישית16:00 - 16:30
 - אושרת גני גונן יום טוב אלקבץ - שיחה אישית16:30 - 17:00
 (רחבת בית  מופע קהילתי חגיגי 40 שנה לנירית19:00 - 21:30
 (תל אביב) חתונה22:00 - 23:00
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18 יוני 2022

יום שני 13 יוני
 נסיעה09:00 - 10:00

 (מועצה מקומית  פורום ה - 14 ראשות רשויות10:00 - 14:00
קדימה צורן )

 נסיעה14:00 - 15:00

 - גיתית  (אולם כנסים) מפגש סיום גננות - פיקוח15:00 - 15:45
גזית

 - אושרת גני גונן יצחק אגוזי - סדר יום מליאה 15:30 - 16:00

 - אושרת פ.ע תמי גלס - אדריכלית הועדה לתו"ב16:15 - 17:00
גני גונן

 - תמי גלס (ZOOM) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00

 נסיעה17:00 - 17:30

 אזכרה17:30 - 18:00

 (מתן -   פגישה עם הנהגת הורים בית חינוך מתן20:15 - 21:15
 - אושרת גני גונןבמועדון המרפסת)

יום רביעי 15 יוני
 - אושרת גני גונן (ZOOM) התנגדות לותמ"ל צופית09:00 - 09:30

 - אושרת גני גונן ביקור מועצה אזורית מטה אשר09:30 - 10:15

 מפגש הכרות מוא"ז מטה אשר עם דרום השרון: 10:15 - 11:30
 (חדר ו. גאוגרפיות, מועצה ירוקה, קו התפר, שרות לתושב

 ביקור מוא"ז מטה אשר - מפגשים אישיים בעלי 11:30 - 12:15
 - אושרת גני גונןתפקידים מקבילים 

 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב - ס. ר' המועצה12:30 - 13:15

 אפרת טיש מנכ"לית האגודה לסוכרת נעורים  13:15 - 13:45
יו"ר הועד המנהל של האגודה הגב' קרן קופילוב ויובל ברק 

 - אילה שקד  (חצר המועצה) השקת גינת עובדים 14:00 - 15:30
בולוקן

 - אושרת גני  פ.ע בנצי - מנכ"ל החברה הכלכלית14:00 - 14:45
גונן

 - אושרת גני גונן אספקת מים קיבוץ אייל14:45 - 15:30

 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:30 - 18:30

 גיורא שחם (מנכ"ל רשות המים) + מריק עפרון 18:30 - 19:00
 - אושרת גני גונן (טלפונית)ודפנה (איגוד ערים)

 מעבר על דואר + טלפונים19:00 - 21:00

יום שישי 17 יוני
 באסל11:00 - 13:00

 טורניר כדורעף סוף שנה הפועל דרום השרון 14:00 - 16:00
 - ששי דניאל (ירקון )כדורעף 

שבת 18 יוני

יום ראשון 12 יוני
 פגישת סוף שנה בי"ס בית מיתר - אושרת + 08:45 - 09:30

 - נני רייזברג (צופית)רגינה 

 - נני  (בית ברל) פגישת סוף שנה ביה"ס דו לשוני 09:45 - 10:22
רייזברג

 פגישת סוף שנה ביה"ס צופית - אושרת + רגינה10:30 - 11:30

 פגישת סוף שנה ביה"ס עמי אסף - אושרת + 11:30 - 12:30
 - נני רייזברג (ביה"ס עמי אסף בית ברל)רגינה 

 חווה חקלאית - שרון, נני, גיא דוד, יוסי נילי, 12:30 - 13:30
 - אושרת גני גונן (עמי אסף בית ברל)מירב פרידלנדר

 נסיעה13:30 - 14:00

 - אושרת גני גונן בני אברהם + רוני בן שטח 14:00 - 14:30

 ליאת שמילוביץ - מנהלת חט"ב צור יצחק14:30 - 15:15

 - נני  בנושא גנים - אושרת + גיתית + מיכל 15:15 - 16:00
רייזברג

 -  (חדר ישיבות ) ישיבת מליאה שלא מן המניין 17:00 - 21:30
אושרת גני גונן

יום שלישי 14 יוני
 בני + רוני 08:30 - 09:00

 נסיעה09:00 - 10:30

 - אושרת גני  (שיחה טלפונית) רוני - פ.ע - טלפונית09:00 - 09:30
גונן

 סיור במתקן מיון פסולת עירונית בעפולה 10:30 - 12:00
 - נירית טיירי(אמניר מיון פסולת עפולה)

 נסיעה - סגור לא לקבוע12:00 - 15:30

 פגישת הכנה אזור תעסוקה נחשונים-אלעד 15:30 - 16:15
 - אושרת גני גונן(16.6)

 סגור16:15 - 17:00

 -  (חדר ישיבות מליאה) ישיבת מליאה 17:0014.6.22 - 19:30
אושרת גני גונן

יום חמישי 16 יוני
 סיכום שנה ביה"ס ירקון - אושרת + רגינה08:45 - 09:30

 - נני רייזברג(ביה"ס ירקון)

 נסיעה10:30 - 11:00

 אסיפה כללית חירום של מרכז השלטון המקומי 11:00 - 12:30
והאזורי בנושא אישור דרישות וצעדי השלטון המקומי לפתיחת 

 - מרכז השלטון  (מרכז אפולוניה הרצליה)שנת הלימודים תשפ"ג

 נסיעה12:30 - 13:00

 דוד מזרחי מנהל מחוז מרכז רמ"י - הצגת פתרון 13:00 - 14:00
 - אושרת גני גונן (ZOOM)לאזור תעסוקה נחשונים-אלעד

 - אושרת גני גונן ישיבת תיאום שבועית 14:00 - 14:30

 - אושרת  תכנון דוברות - רוני, ערן ואורי פדלון14:30 - 15:00
גני גונן

 הענקת מלגה לתלמידים מצטיינים ביה"ס עמי 15:00 - 16:00
 - נני רייזברג (אולם מליאה)אסף

 - אושרת גני גונן דינה קישון-  שיחה אישית16:00 - 16:30

 סגור16:30 - 19:00

 (אווניו ) חתונה 19:30 - 21:00

 (קיסריה) חתונה21:00 - 23:00
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19 יוני 2022 - 
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יום שני 20 יוני
 נסיעה09:00 - 10:00

 פ.ע רוני - דוברת המועצה09:00 - 09:30

 (תנועת  צוות בין משרדי לחיזוק מודל המושב10:00 - 11:30
 - Amitהמושבים, ת"א)

 נסיעה11:30 - 12:30

 (ZOOM) חורשים - מתווה הסדרה מול רמ"י12:00 - 12:30

 קיבוץ חורשים - תיאום פגישה בעניין מתווה בית12:15 - 13:15
 - גיל איזנשטיין-קנה (MGIL) (ZOOM)העלמין

 ישיבת צוות מצומצם - שרון, ליטל, אורי, ורד, 12:30 - 13:30
 - אושרת גני גונןאורי פדלון

 - אושרת גני גונן הכנה חלוקת הכנסות ג'לג'וליה13:30 - 14:15

 - אושרת גני  פ.ע בנצי - מנכ"ל החברה הכלכלית14:15 - 15:00
גונן

 נסיעה15:00 - 15:45

  תכניות פיתוח בית ברל - יולי תמיר, אושרת גני 15:45 - 16:45

 שיחה טלפונית - רותם ידלין  17:00 - 17:30

 סגור לא לקבוע18:00 - 19:30

 - נני רייזברג מסיבת סיום ביה"ס צור יצחק19:30 - 20:30

יום רביעי 22 יוני
 ותמ"ל לוד צפון 10:00 - 13:00

 ארוחת צהריים13:30 - 14:00

 - אושרת גני גונן בנושא שביתת מערכת החינוך14:45 - 15:00

 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 16:30

 נסיעה לבית ברל17:50 - 18:15

 מסיבת סיום - מכינת מגדלור - חיים איטקיס 18:15 - 19:30

 - (אמפי ביה"ס ) מסיבת סיום יב' ביה"ס עמי אסף20:00 - 22:00
נני רייזברג

יום שישי 24 יוני

שבת 25 יוני
 ארוע גלעד גני19:30 - 20:30

יום ראשון 19 יוני
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 10:00

 פגישת סוף שנה ביה"ס צור יצחק - אושרת + 10:30 - 11:30
 - נני רייזברג (צור יצחק)רגינה

 נסיעה11:30 - 12:00

 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - ע.ר.המועצה12:00 - 12:30

 סיכום פעילות צהרונים והערכות לקייטנות 12:30 - 13:30
 - שרון סספורטס - מנכל מועצת דרום השרוןהקיץ

 ארוחת צהריים13:30 - 14:00

 -  חתימה על האמנה לזכויות הילד בגיל הרך14:00 - 14:30

 - אושרת גני  מצגת לפגישה עם - ישראל פורוש 15:15 - 16:15

 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהל אגף חינוך16:15 - 16:55

 קבוצת חוסן לותיקים "מתראים ומגדלים" 17:00 - 17:30

 הכנה טלפונית חורשים אלי כהן17:30 - 18:00

 נסיעה18:00 - 18:30

 ניחום אבלים 18:30 - 19:00

 נסיעה19:00 - 19:30

 מתן - אירוע הצדעה לצוותי החינוך גוש חורשים20:00 - 21:30

יום שלישי 21 יוני
 שיחה טלפונית - גלית כהן המשרד להגנת 08:00 - 08:15

 - גלית כהן Galit Cohenהסביבה

 זמן טלפונים08:30 - 10:00

 ועדה לבחינת חלוקת הכנסות: המועצה 10:00 - 12:00
 (סיור שטח האזורית דרום השרון - מועצה מקומית ג'לג'וליה

 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה12:00 - 13:00
גני גונן

 - אושרת  יצחק אגוזי - בנושא אגודת הקיבוצים13:15 - 13:45
גני גונן

 נסיעה14:00 - 14:30

 ניחומים14:30 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

 - שרון  חיוב חוק שילוט וחוק אשפה לעסקים15:15 - 16:15

 מכבי מתן - שי זולטי - שרון, ששי ורד והדר 16:15 - 16:45

 סגור לא לקבוע16:45 - 19:30

 - נני  (היכל התרבות) מסיבת סיום ביה"ס צופית19:30 - 20:30

 - נני רייזברג (אולם חדש) מסיבת סיום ירקון 20:45 - 21:45

 (תל מונד) חתונה22:30 - 23:30

יום חמישי 23 יוני
 מעבר על דואר + טלפונים08:30 - 10:00

 - אושרת גני גונן ישיבת תיאום שבועית10:00 - 10:30

 נסיעה11:15 - 11:30

 - אושרת גני גונן אלה קון11:30 - 12:30

 - אושרת גני גונן שני חוור12:45 - 13:30

 נסיעה14:00 - 16:00

 - אושרת גני גונן (חצרים) טקס סיום קורס טייס16:00 - 20:30

 נסיעה20:30 - 22:00
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יום שני 27 יוני
קורונה - פגישות בזום + טלפונים ומעבר על דואר

 -  (ZOOM) שרון + בני - מעבר על קו"ח גזבר 12:00 - 13:30
אושרת גני גונן

 -  (ZOOM) בנושא שכר מנהל משאבי אנוש13:30 - 14:30
yehonatanp@mof.gov.il

יום רביעי 29 יוני
קורונה - פגישות בזום + טלפונים ומעבר על דואר

 טלפונית - הכנה לקבלת תושבים - אושרת 12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונןודניאלה

 - אושרת גני גונן (ZOOM) קבלת קהל בזום15:00 - 17:00

 טלפונים בנושא חווד של ותמ"ל צופית לקראת 16:30 - 17:30
הדיון בתאריך 11.7

יום שישי 1 יולי

שבת 2 יולי

יום ראשון 26 יוני
 נקודת מפגש - נווה ימין - בית של אושרת - 08:00 - 09:00

 - אושרת גני גונןנסיעה משותפת ברכב אחד

 (נקודת מפגש  ביקור במועצה אזורית מנשה09:00 - 12:30
 - אושרת גני גונןבלשכת ראש המועצה אילן שדה)

 נסיעה12:30 - 13:30

 ארוחת צהריים13:30 - 14:00

 הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של ה-14:003/7 - 15:00
(ZOOM)תמי גלס - 

 (ZOOM) פגישת הכנה רעש מטוסים - נרי ירקוני 15:00 - 15:40
- אושרת גני גונן

 מירית - חשיבה על פתרון לסבסוד תנועות נוער15:40 - 16:00
 - אושרת גני גונןמתארחות צור יצחק וירחיב

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

 - אושרת גני גונן בני מצטרף לפ.ע של שרון16:00 - 16:30

 -  חוברת חומש - אורי פדלון מצטרף לפ.ע 16:30 - 16:45

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

 סגור18:30 - 19:30

יום שלישי 28 יוני
קורונה - פגישות בזום + טלפונים ומעבר על דואר

 הכנה לפגישה עם גיא קפלן - הרחבת ג'לג'וליה09:30 - 10:15
(ZOOM)אושרת גני גונן - 

 - אושרת גני גונן (ZOOM) פ.ע דנה - מוניציפלית10:30 - 11:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM) הכנה לישיבת איגוד 11:30 - 12:00

 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת איגוד12:00 - 13:45

 ראיון רדיוס 90 בנושא ותמל צופית13:30 - 13:45

 - (ZOOM) ישיבה בנושא הרחבת ג'לג'וליה צפונה14:00 - 15:00
גיא קפלן

יום חמישי 30 יוני
קורונה - פגישות בזום + טלפונים ומעבר על דואר

 (ZOOM) פ.ע רוני - דוברת09:00 - 09:30

 - אושרת  (ZOOM)  שריתה מעוז - פגישה אישית09:30 - 10:15
גני גונן

 פגישת הכרות עם ערן ניצן - יו"ר הועדה 10:30 - 11:15
 - אושרת גני גונן (ZOOM)המחוזית לתו"ב תל אביב

 - אושרת גני גונן (ZOOM) ישיבת תיאום שבועית 12:00 - 12:30

 - לוח  (אולם וזום ערבה) ישיבת מליאת הותמ"ל13:00 - 17:00
ישיבות ותמל

 -  (ZOOM) תכנון דוברות - רוני, ערן ואורי פדלון15:00 - 15:30
אושרת גני גונן


