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יום שני 1 יולי

 אוניברסיטת תל אביב - תכנית הכשרה לראשי 09:30 - 13:30

רשויות - ניהול עיר העתיד

 נסיעה לירושלים13:30 - 14:30

 מרדכי כהן מנכ"ל משרד הפנים - בנושא ועדת 14:30 - 16:00

 (קפלן 2, ירושלים)גבולות - שי חג'ג', מילכה כרמל, אלי ברכה
 נסיעה16:00 - 16:30

 בותמ"ל בנושא מגשימים - עם יורי גמרמן 16:30 - 18:30

 - דקלה פרסיקו ( ירושלים - משרדי הותמ"ל)ודקלה פרסיקו 
 נסיעה 18:30 - 19:30

יום רביעי 3 יולי

 - אושרת גני  (חדר ישיבות מליאה) העצמת עובדים08:30 - 09:30
גונן

10:30 - 09:30SpaceIL אושרת גני גונן כפיר דמרי מייסד - 
 -  שת"פ עם עמותת "שכולו טוב" עירד אייכלר10:30 - 11:00

אושרת גני גונן
 דר' גדי ביאליק - יועץ אסטרטגי בחינוך11:00 - 11:30

 מריק עפרון - מנכ"ל איגוד ערים - פגישה אישית11:30 - 12:00

 - אושרת גני גונן היכרות נועה בנימין 12:30 - 13:00
 - אושרת גני  פ.ע תמי גלס - אדריכלית הוועדה13:30 - 14:30

גונן
 - אושרת  מנכ"ל אושירה - אביב כהן + גולן דותן14:30 - 15:00

גני גונן
 - אושרת גני גונן קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל סגנית ראש המועצה18:00 - 19:00
  (אולם כנסים) כנס בנושא תחנות כח מונעות בגז19:30 - 22:00
- אושרת גני גונן

יום שישי 5 יולי

שבת 6 יולי

יום ראשון 30 יוני

 סיור בעמי אסף החדש סטטוס בינוי - שרון 07:00 - 07:30

(מנכ"ל), אייל (חינוך), ג'מאל הקבלן + יהודה מרסיאנו מפקח 

 נסיעה07:30 - 08:00

 עדכון מט"ש- עו"ד דפנה חצור, גבי סיבוני 08:00 - 09:00

 - אושרת גני גונן(מנהל פרוייקט) ולין אבידור (ע.מנכ"ל)
 לשכה שוטף09:00 - 09:30

 הכנה לקראת הפגישה עם דקלה פרסיקו 09:30 - 10:30

מתכננת הותמ"ל ויורי גמרמן מנהל אגף בכיר פיתוח והנדסה - 

 צוות מצומצם: צפי פלד-ס.ר' מועצה, שרון 10:30 - 11:30

סספורטס-מנכ"ל, ליטל רהב-ס.ר' מועצה,  ורד שני-ע.ר' מועצה

 - אושרת גני  פ.ע ערן אבידור - ניו מדיה ודוברות11:30 - 12:00
 - אושרת גני גונן פ.ע בועז - אסטרטגיה12:00 - 12:40
 - אושרת גני  (לשכה) פ.ע  צפי - ס. ראש המועצה12:40 - 13:10
 - אושרת גני גונן דיון בנושא מפעל ההשבה13:30 - 14:30
 - שרון  מבנה ארגוני-שני (יועצת) ושרון(מנכ"ל)14:30 - 16:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - עוזרת ראש המועצה16:00 - 17:00
 - אושרת גני גונן פ.ע אייל - מנהל אגף החינוך17:00 - 18:00
 מעבר על דואר18:00 - 19:00

יום שלישי 2 יולי

 - אושרת גני גונן הדר שושני יו"ר ועד מתן 08:15 - 09:15
 נסיעה09:30 - 11:00

 דיוני הוועדה הגאוגרפית מרכז - שטח גלילי - 11:00 - 13:30

 (קרית הממשלה ת"א, הוועדה אלעד - ראש העין - חבל מודיעין
 - ועדה גאוגרפית מרכזהמחוזית)

 נסיעה 13:30 - 14:30

 רשות הטבע והגנים - רועי שטראוס מנהל 14:30 - 15:30

מרחב שרון + מירה אבנרי מתכנתת - צפי-ס.ראש מועצה, 

 - שרון-מנכ"ל, ורד-ע.ראש מועצה, תמי-אדר' ועדה, ערן-מדיה
 פ"ע עם קיבוץ נחשונים - צפי (סגן), שרון 15:30 - 16:00

 - אושרת גני גונן(מנכ"ל), בועז (אסטרטגיה) ועו"ד לימור
 -  פגישה עם יו"ר ועד מקומי שדי חמד גל הראל 16:00 - 17:00

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות ) ישיבת הנהלה 17:00 - 18:30
 אלה קון - חברת מליאה18:30 - 18:45

 ורד שני - עוזרת אישית18:45 - 19:00

 נסיעה19:15 - 19:45

 ביקור אבלים19:45 - 21:30

יום חמישי 4 יולי

 נסיעה08:00 - 09:00

 (שד' שאול המלך  ועדת קרקעות מועצות אזוריות09:00 - 11:00
 - כרמל מילכה8 ת"א)

 ישיבה בנושא יישובים גדולים משתתפים: אסיף 11:00 - 12:00

איזאק ר. מועצת חוף כרמל, גלית שאול ר. מועצת עמק חפר, 

אושרת גני גונן, ניצן פלג ר.מועצת גליל תחתון ,ניב ויזל 

ר.מועצת מטה יהודה, הדסה אלמוג כלכלנית, שי חג'ג' יו"ר 

 (שדרות שאול מרכז המועצות האזוריות, איציק אשכנזי מנכ"ל 
 - ליאורה ברנסהמלך 8 תל אביב)

 נסיעה12:00 - 13:30

 מנכ"ל איכות הסביבה - גיא סמט + ליטל רהב 13:30 - 14:30

ס. ראש המועצה, תמי גלס אדריכלית המועצה , יואב סבן - 

 (ירושלים, גבעת שאול - כנפי מנהל אגף תפעול וקב"ט המועצה
 - אושרת גני גונןנשרים 5 )

 נסיעה14:30 - 15:45

 מעבר על דואר + טלפונים16:00 - 19:00



1 ערן אבידור13:45 21/08/2019

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

אוגוסט 2019

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

7 יולי 2019 - יולי 2019
13 יולי 2019

יום שני 8 יולי
 - אושרת  (מרכז הצעירים) כנס מזכירות הישובים 09:00 - 09:30

גני גונן

 נסיעה09:30 - 10:30
 פגישה ברמ"י - מקדימה + מגשימים 10:30 - 11:00
 רמ"י  - תכנית מגשימים  - תכנית 1072 - חלי 11:00 - 11:45

קונטנטה(מ. מחוז מרכז רמ"י) + דוד אמגדי(מתכנן המחוז)       
 כביש 40 - עוקף פ"ת תיאום רשויות - רמ"י, נת"י11:45 - 12:30

 - Yuval  (רשות מקרקעי ישראל , מנחם בגין 125 ת"א)ודרום השרון 

 נסיעה12:30 - 13:00
 תשלום טיפול בשפכי הרשות הפלשתינאית 13:00 - 14:00

 - Garazi Moshe (מילת"ב - המסגר 14, ת"א)לשנת 2018

 נסיעה14:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן פ.ע אייל-מ.אגף חינוך15:00 - 16:00

 פגישה עם מנכ"ל בית ברל משתתפים: אייל 16:00 - 17:00
צייג-מ.אגף חינוך + יצחק אגוזי-גזבר + עו"ד לימור ריבלין 

 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות) ישיבת מליאה17:00 - 18:30

 בחינת תקצוב ישובים - צפי-ס.ר' מועצה, 18:30 - 21:00
אגוזי-גזבר, ציפי-ס.גזבר, רון שני-יועץ, ש. נימרודי-ח.מליאה, 

יום רביעי 10 יולי
 -  הכנה לועדת משנה -תמי גלס -אדר' המועצה08:30 - 09:00

תמי גלס

 - אושרת גני גונן פ.ע בנצי - מנכ"ל חכ"ל09:00 - 10:00

 עבודה משרדית10:00 - 15:00
 - אושרת גני גונן קבלת קהל15:00 - 18:00

 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל סגנית ראש המועצה18:00 - 19:00

 מופע סיום מחול של המרכז הקהילתי - צור 19:00 - 20:30
 - אושרת גני גונן (היכל התרבות)יצחק

 מירב דויד + דני מנכ"ל עמותת יד ביד - שיחת 21:30 - 22:30
ועידה בנושא ביה"ס דו לשוני

יום שישי 12 יולי

שבת 13 יולי
 סיגל יושע10:30 - 11:00
 מסיבת הפתעה איקה 13:30 - 15:00

יום ראשון 7 יולי
 עובדיה יעקב חבר מליאה שדה ורבורג - בנושא 08:30 - 09:00

 - אושרת גני גונןועדת תכנון אסטרטגי + ועדת חינוך

 מצליח -המחלקה הטכנית   10:00 - 10:30
 פגישה עם אסף מפקד תחנת קאסם +יואב סבן 10:30 - 11:30

 - אושרת גני גונןמ. אגף תפעול + ורד שני ע.ראש המועצה

 נסיעה12:00 - 13:00
 (ת"א אולם בני המושבים) תנועת המושבים    13:00 - 14:00

 -  ראיון רדיו טלפוני (רדיו 90) - תחנות כח 13:45 - 14:00

אושרת גני גונן

 נסיעה14:00 - 14:45
 סגור16:30 - 17:00
  ועדת רווחה + סיור בהוסטל "הבית של עומר"17:00 - 18:30

 - תמי פרבר(הפרדס 20 ירקונה)

 פתיחת תערוכת צילומים - "מצלמים את הירוק 18:30 - 19:00
 - אושרת גני גונן (לובי המועצה )של כולנו"

 איתי תומר מנכל אריקסון מדיה19:00 - 19:45
 ביקור בקורס מד"צים -  יוהנה ז'בוטינסקי באר 19:45 - 20:30

יעקב - מירית כץ -מ. מח' צעירים

יום שלישי 9 יולי
 פגישת הכרות - הרב שלוש 08:30 - 09:00
 ניחום אבלים09:00 - 10:00
 איל צייג-מנהל אגף חינוך10:15 - 10:45
 פ.ע תמי גלס אדריכלית המועצה - תיקון 116 10:45 - 11:05

 - אושרת גני גונןלחוק התכנון והבניה

 סגור + דואר11:30 - 12:00
 סגור + טלפונים12:00 - 12:30
 - בנצי איתן ישיבת דרקטוריון - חברה כלכלית 13:00 - 14:00

 זמן דואר 14:00 - 14:30
 ועד מקומי גן חיים - שרון-מנכ"ל, אגוזי-גזבר , 16:00 - 16:45

 - אושרת גני גונןדנה-מ.מח' מונציפאלית ואייל -מ.אגף חינוך

 (בית ברל) עמיר פרץ18:30 - 19:30

 חתונה19:30 - 22:00

יום חמישי 11 יולי
 ועדת בחינה - מנהל מח' הכנסות 08:00 - 10:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - עוזרת ראש המועצה10:00 - 10:30

 - אושרת גני גונן איתי קנטור - פגישה אישית10:30 - 11:00

 אהוד יוסטמן- ראש אגף בכיר מנהל 11:00 - 12:00
התכנון-תמי גלס -אדר' המועצה,בועז שוויגר-אסטרטגיה,ורד 

שני-ע.ראש מועצה,צפי-ס.ראש מועצה,רועי סער-יו"ר ועד 
 - אהוד יוסטמןמקומי סירקין,יובל עצמון-ח.ועד סירקין

 - אושרת גני גונן ו. בחינה מהנדס + סגן12:00 - 14:30

 - איגוד ערים ישיבת מועצת איגוד ערים14:30 - 15:30

 סגור 16:00 - 17:30
 תל יצחק - פז17:30 - 19:30
 איתן אחלאו - סירקין20:00 - 22:00
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14 יולי 2019 - יולי 2019
20 יולי 2019

יום שני 15 יולי
 אוניברסיטת תל אביב - תכנית הכשרה לראשי 09:00 - 17:30

רשויות - ניהול עיר העתיד 
 נסיעה17:30 - 18:30
 פ.ע. במשרד האוצר - אצל אריאל יוצר + שי 18:30 - 20:00

 חגג' (יו"ר מרכז המועצות) ונועה (רכזת פרוייקט תכנית מרכז)
 - ענת דור(קפלן 1 ירושלים )

 נסיעה20:00 - 21:00

יום רביעי 17 יולי
 ליאור מנכ"ל "גדולים מהחיים" - ליאור שמואלי09:00 - 10:00

 - אושרת + שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה - פגישת היכרות 
גני גונן

 - אושרת גני גונן אורית לנדאו - פגישה אישית10:00 - 10:30
 סגור10:30 - 11:00
 - אושרת גני גונן אורן אריאלי - פגישה אישית11:00 - 11:30
 פ.ע ורד - ע.ראש המועצה11:30 - 13:00
 נסיעה15:00 - 16:00
 במגשימים בנושא ותמ"ל - תמי גלס (אדר' 16:00 - 17:30

 (מזכירות הועדה), שרון סספורטס (מנכ"ל) ועו"ד רועי אמזל
 - אושרת גני גונןמגשימים)

 נסיעה17:30 - 18:30

יום שישי 19 יולי

שבת 20 יולי

יום ראשון 14 יולי
 גיבוש עמדה סופית בנושא בית העלמין עינת- 08:30 - 09:30

 - צפי פלדצפי-סגן,אגוזי-גזבר,דינה -ועדה,לימור-עו"ד
 יובל ארד ראש ר.מועצת כוכב יאיר צור יגאל - 09:30 - 10:30

הסדרת התחשבנות כספית בין הרשויות - אגוזי-גזבר, 
 - אושרת גני גונן ישיבה בנושא - מעבר עמי אסף 10:30 - 11:00
 צוות מצומצם - צפי פלד-ס.ר' מועצה, שרון 11:00 - 12:00

סספורטס-מנכ"ל ,ליטל רהב-ס.ר' מועצה,  ורד שני-ע.ר' מועצה
 (באולם  ביקור בקייטנת הספורט לשכבות ד'-ו' 12:00 - 12:20

 - אושרת גני גונןהספורט)
 סימון גוטמן -פגישה אישית12:30 - 13:00
 סגור13:00 - 13:30
 רפי דהן - פגישה אישית 13:30 - 14:00
 מאמון עבד אל חי - ראש עיריית טירה + 14:00 - 14:45

מהנדסת עינת פלדמן, דיירם בשארה מנהל תיק אזה"ת טירה, 
 - אושרת גני גונן אפי גבע - פגישה אישית14:45 - 15:15
 מיכל עזרא שיחה אישית15:30 - 16:00
 - תמי גלס (חדר ישיבות מליאה) ועדת משנה17:00 - 19:00
 בת מצווה19:30 - 22:30

יום שלישי 16 יולי
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - עוזרת ראש המועצה08:30 - 09:00
 - אושרת  פ.ע  שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה09:00 - 10:00

גני גונן
 - אושרת גני  פ.ע ערן אבידור - ניו מדיה ודוברות10:00 - 10:30

גונן
 נסיעה11:00 - 11:30
 סיכום ביניים ותיאום ציפיות להגשת התנגדות 11:30 - 12:30

לתכנית המתאר בנושא תחנת הגז- ר. עיריית כפ"ס רפי 
סער+אושרת גוני ראש מועצת דרום השרון+שרון מנכ"ל+ורד 
שני-ע.ראש המועצה +עידן חסון מנכ"ל חכ"ל כפ"ס+רונן צור 

 - רפי סער (לשכת ראש העיר כפ"ס)יח"צ
 נסיעה12:30 - 13:00
 עבודה משרדית 13:00 - 17:00
 הסדרת נחלות בהשתתפות יו"ר אגודות 17:00 - 18:30

בישובים + איתם בירגר - שרון (מנכ"ל), צפי (סגן), תמי 
 - אושרת גני גונן(אדר'), אגוזי (גזבר)

יום חמישי 18 יולי
 נסיעה08:00 - 09:00
 (עיריית  עדאל בדיר - ראש עיריית כפר קאסם09:00 - 10:00

 - אושרת גני גונןכפר קאסם)
 נסיעה10:00 - 11:00
 סגור + דואר11:00 - 11:30
 -  דר' גדי ביאליק תכנית אסטרטגית - חינוך 11:30 - 13:30

אושרת גני גונן
 מופע הצגת תוצרים של מחנות הקיץ : מחנה 13:30 - 14:00

 - מירית כץ (אולם כנסים )מוזיקה ומחנה גרפיקה ועריכת תוכן
 - אושרת גני גונן פ.ע תמי גלס - אדר' הועדה14:00 - 14:30
 הכנה לדיון בהתנגדות תכנית מתאר קיבוץ אייל14:30 - 15:30

 - אושרת- צפי פלד (סגן), תמי גלס (אדר' הועדה), דינה (ועדה)
 קלרה נדיר - מנהלת בתי ספר יסודיים - תכנית 15:30 - 16:00

 - אושרת גני גונןלשנת הלימודים הקרובה + ועדת חינוך
 - שירה אלפסי שירלי ערמון - עדנים 16:00 - 16:30
 סגור 16:30 - 18:30
 - אושרת גני  פ.ע אשל ארמוני - יועץ אסטרטגי18:30 - 19:30

גונן
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21 יולי 2019 - יולי 2019
27 יולי 2019

יום שני 22 יולי
 (רחוב  פגישה עם אריאל יוצר בנושא מגשימים12:00 - 13:00

 - אורי יהודה  אריאל הכהן [Uri Ariel]קפלן 1, ירושלים)
 אוניברסיטת תל אביב - תכנית הכשרה לראשי 13:00 - 19:00

רשויות - ניהול עיר העתיד 
 סיור בדרום השרון בפעילויות לילה לנוער - דני 20:00 - 22:30

שחר (מנהל הרשות לביטחון קהילתי במשרד לבט"פ), ענת 
טוינה (אגף החינוך), אסף אילון וחדווה דנינו (מפקחי אזור 
מרכז), ליטל (סגנית), מירית (נוער וצעירים), יואב (קב"ט), 

 (בניין הפיס אייל (מנהל אגף חינוך), שמשון (שוטר קהילתי),
 - ענת טוינהבאלישמע )

יום רביעי 24 יולי
 נסיעה07:30 - 09:00
 ותמ"ל מגשימים - ישיבה מס' 100- תמ"ל 1072 09:00 - 21:00
 (ירושלים, בית הדפוס 12 בניין בית השנהב גבעת יהוד מגשימים

 - אושרת גני גונןשאול)
 נסיעה21:00 - 22:30

יום שישי 26 יולי
 יובל קדוש + צוות התארגנות לגיוס משאבים 16:00 - 19:30

ותרומות לנערה חולת סרטן 

שבת 27 יולי

יום ראשון 21 יולי
 - אושרת  פ.ע ערן אבידור - מנהל מדיה ודוברות08:30 - 09:00

גני גונן
 - אושרת גני גונן זאב לנדאו - פגישה  אישית09:00 - 09:30
 - אושרת גני  נוגה מרגלית בי"ס יחדיו -פ.אישית09:30 - 10:00

גונן
 הכנה טלפונית לקראת הדיון המשפטי בנושא 10:00 - 10:30

 (3098 - יהוד (22.7) עם עו"ד י. חורש, אורית יולס, גלעד ברגמן
 - Gilad Bergmanש. הורוביץ יוזמים)

 צוות מצומצם-צפי פלד-ס.ר' מועצה, שרון 10:30 - 11:30
סספורטס-מנכ"ל, ליטל רהב - ס.ר' מועצה,  ורד שני - ע.ר' 

 - אושרת גני גונןהמועצה
 פגישת אסטרטגיה-שרון מנכ"ל, בועז תכנון 11:30 - 13:30

 - אושרת אסטרטגי, אשל ארמוני - יועץ, ורד שני ע' ראש מועצה
 - אושרת גני גונן ד"ר גדי ביאליק - פגישת המשך13:30 - 14:30
 (אולם כנסים בניין  אירוע השקה אוטובוס שרות 14:30 - 16:00

 - אושרת גני גונןהמועצה)
 נסיעה באוטובוס השירות16:00 - 19:00
 פ.ע שרון מנכ"ל המועצה19:00 - 20:00

יום שלישי 23 יולי
 נסיעה08:30 - 10:00
 (רחוב השלושה 2 יד  מכרז לניהול בי"ס צופית10:00 - 11:00

אליהו, ת"א)
 נסיעה11:00 - 12:00
 מוני אלימלך - ראש מועצת גן רווה - בנושא 12:00 - 13:00

 (עיינות )הותמ"ל
 נסיעה13:00 - 14:00
 - פגישה עם מיכה בן דוד מנהל אזור חב' חשמל 14:00 - 14:30

אושרת גני גונן
 הכנה לקראת הפגישה עם חלי קונטנטה ראש 14:30 - 15:30

רמ"י מחוז מרכז - צפי פלד (סגן), תמי גלס (אדר'), דינה קישון 
 ועד מקומי צופית- עומר היימן+ ישראל 15:30 - 16:00

 - אושרת אברמסון בנושא שיפוץ בית הספר - ורד (ע.ר'מועצה)
 אמיר כהן (מועמד מהנדס) - שיחה אישית16:00 - 16:30
 - אושרת  פ.ע  שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה16:30 - 17:30
 פגישה - תחנות כח מונעות בגז - חברת היח"צ -17:30 - 18:30
 נסיעה 18:30 - 19:30
 סגור אישי19:30 - 20:20

יום חמישי 25 יולי
 הילל גרנות - נשיא התאגידים העירוניים08:30 - 09:00
 נירית סוקול מסיקה - פגישת הכרות09:00 - 09:30
 סגור09:30 - 10:00
 - אושרת גני גונן צפי פלד - סגן ראש המועצה 10:30 - 11:30
 - אושרת גני גונן פ.ע ורד - עוזרת ראש המועצה11:30 - 12:30
 - אושרת גני גונן לימור ריבלין - עו"ד12:30 - 13:00
 - אדווה אליהו (אולם מליאה ) מסיבת פרידה משי 13:00 - 14:00
 עמנואל רוזן 14:00 - 14:30
 אריק ליבוביץ - סמנכ"ל תעשיות ונכסים לשעבר14:30 - 15:00

 - אושרת גני גונן (לשכת ר. מועצה)עיריית נתניה
 פ"ע ורד - ע.ראש המועצה15:00 - 16:00
 - אושרת גני  יפעה עמית-שליאר - פגישה אישית16:30 - 17:00

גונן
 עבודה משרדית 17:00 - 20:00
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28 יולי 2019 - יולי 2019
3 אוגוסט 2019

יום שני 29 יולי
 שיחת ועידה - בי"ס דו לשוני בית ברל - מירב 09:00 - 10:00

 - Dani Elazar (טלפונית)דוד + דני מנכ"ל יד ביד
 אוניברסיטת תל אביב - תכנית הכשרה לראשי 09:30 - 17:00

רשויות - ניהול עיר העתיד
 נסיעה17:00 - 17:30
 - אושרת גני גונן פ.ע שרון מנכ"ל17:30 - 18:30

יום רביעי 31 יולי
 מעבר על דואר09:00 - 10:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל סגנית ראש המועצה10:00 - 11:00
 - אושרת גני גונן פ.ע שרון - מנכ"ל11:00 - 12:00
 נסיעה12:00 - 13:30
 השר להגנת הסביבה - זאב אלקין - שרון 13:30 - 14:30

 (בכנסת ישראל (מנכ"ל), תמי (אדר' הועדה), בועז (אסטרטגיה)
 - אושרת גני גונןבירושלים)

 נסיעה14:30 - 15:45
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:45 - 18:00
 ירדן יאיר ממתן - לקראת נסיעה לאמנדיגן - 17:00 - 17:15

 - אושרת גני סמינר של חודש ימים (במסגרת שעות קבלת קהל)
גונן

 אופיר גרינברג - שיחה אישית19:00 - 19:30

יום שישי 2 אוגוסט

שבת 3 אוגוסט

יום ראשון 28 יולי
 מעבר על דואר09:00 - 10:00
 צוות אסטרטגי - הצגת תכנית כלכלית - 10:00 - 12:00

שימנסקי בן שחר, אשל (יועץ), בועז (אסטרטגיה), אגוזי 
(גזבר), שרון (מנכ"ל)

 צילומים לסרטון אוטובוס שרות13:00 - 14:00
 טלפונים ומעבר על דואר15:00 - 17:00
 (רחבת היכל  מופע קיץ - עילי בוטנר ועדן חסון 19:00 - 22:30

 - אושרת גני גונןהתרבות של המועצה)

יום שלישי 30 יולי
 סגור אישי08:30 - 10:00
 מקדימה לפגישה עם ועד ירקונה - צפי פלד- 10:00 - 10:30

ס.ראש מועצה, דינה קישון- ועדה, תמי גלס- אדר' המועצה  
 - אושרת גני גונןיקי- ס.מהנדס

 - אושרת גני גונן גבי סיבוני (מ.פרוייקט)- מט"ש 11:00 - 11:30
 ארז קרייזלר-יועץ מלווה אשכול שרון-מ.הפנים12:35 - 13:00
 - אושרת גני גונן פ.ע אייל - מנהל אגף החינוך13:00 - 13:45
 - אושרת גני גונן אפי גבע - כפר מלל 13:45 - 14:15
 בנושא הגדלת מלגות - שרון (מנכ"ל), אגוזי 14:30 - 15:00

 - אושרת גני גונן(גזבר) ומירית (מנהלת נוער וצעירים)
 בחינת תכנית מגרשי שחבק לפני הגשת קול 15:00 - 15:30

קורא -שרון (מנכ"ל), אגוזי (גזבר), אייל (חינוך), ששי (ספורט), 
 (חדר  התנעת תקציב 2020- הנהלה מורחבת15:30 - 16:30
 - שרון סספורטסישיבות מליאה)

 ועד ירקונה - נת"צ + צפי פלד (סגן) ותמי (אדר' 17:00 - 18:00
 - אושרת גני גונןהועדה)

 בחינת תקצוב ישובים-אגוזי (גזבר), ציפי 18:00 - 19:00
(ס.גזבר), שרון (מנכ"ל), רון שני (יועץ כלכלי), שלמה נימרודי 

יום חמישי 1 אוגוסט
 אישי08:45 - 09:45
 נסיעה 09:45 - 10:30
  ועדת תכנון וקרקעות מרכז השלטון המקומי11:00 - 11:45

 - כרמל מילכה(רח' הארבעה 19 תל אביב יפו , קומה 10 חדר ישיבות)
 נסיעה12:00 - 12:30
 פגישה עם חלי קונטנטה (מנהלת מחוז מרכז 12:30 - 13:30

 (קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 ת''א, קומה 5 חדר רמ"י)
 - אושרת גני גונןישיבות.)

 נסיעה13:30 - 14:30
 שת"פ בנושא "מעמד רשות איתנה"  - עם חיים 14:30 - 16:00

ברוידא (ראש העיר רעננה) מוטי ששון (ראש העיר חולון), ערן 
 (חדר ישיבות עיריית דורון (ראש מועצה אזורית רמת הנגב)

 - חיים ברוידארעננה, אחוזה 103)
 נסיעה16:00 - 16:45
 - שרון סספורטס (עמי  אסף) סיור ודיון עמי אסף16:45 - 17:45
 עבודה משרדית18:00 - 21:00


