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31 מרץ 2019 - מרץ 2019
6 אפריל 2019

יום שני 1 אפריל
הכנס השנתי לראשי המועצות האזוריות וסגניהם

יום רביעי 3 אפריל
 (קריית בית ספר ירקון  הרצאה + דיון  שכבת יב'08:30 - 10:00

 - אושרת גני גונןהמועצה)
 נסיעה10:00 - 10:30
 ביקור בית ספר מתן - הדר טמלמן - מנהלת 10:30 - 12:00

 - אושרת גני גונן (מתן)ביה"ס
 נסיעה12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן (לשכה) פ.ע בנצי - מנכ"ל חכ"ל12:30 - 13:00

 סגור + דואר13:00 - 14:00
 פ.ע אגוזי - גזבר + חתימה על הסכם מלגות 13:45 - 14:00

 - אושרת גני גונן (לשכה)מפעל הפיס
 - אושרת (לשכת ראש מועצה) אפי גבע - כפר מלל14:00 - 14:30

גני גונן
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 (לשכה) פ.ע אושרת  וליטל סגנית ראש המועצה18:00 - 19:00

 היכל התרבות -  בית חינוך ירקון  - ערב מגמת 20:00 - 22:30
 - אושרת גני גונןמוזיקה 

יום שישי 5 אפריל
 הפנינג מאמצים באהבה - אימוץ כלבים בשת"פ 11:00 - 15:00

 (במרכז המועצה)עם השרותים הוטרינריים של גוש דן
 סיור עם יורם קליינר - יו"ר רמות השבים + חברי12:15 - 12:45

 (פינת הלימון - המייסדים )ועד ומליאה
 סגור + דואר13:00 - 13:30
 מפגש עם צוות ומתנדבי מרכז הגישור המועצתי13:30 - 15:00
 במגרש הכדורגל יום ספורט ומרוץ נווה ירק 15:00 - 17:00

שבת 6 אפריל

יום ראשון 31 מרץ
 הכנס השנתי לראשי המועצות האזוריות וסגניהם07:30

יום שלישי 2 אפריל
 הכנס השנתי לראשי המועצות האזוריות וסגניהם08:00

 - אושרת גני  (לשכה ) פגישה עם אירגון "ליונס"15:00 - 15:30
גונן

 -  (לשכה ראש מועצה) הכנה להנהלה (2.4) 15:30 - 16:00
אושרת גני גונן

 מכינה בנושא בית עלמין ומרכז יום לקשיש נווה 16:00 - 16:30
 - אושרת גני גונן (לשכה)ימין

 (חדר  ישיבת הנהלה - 2.4.19 - שעה 17:00 17:00 - 20:00
 - אושרת גני גונןישיבות)

יום חמישי 4 אפריל
 - אושרת  חסי אברך  - יו"ר הנהלת שדה ורבורג08:30 - 09:00

גני גונן
 ועד אגודה נווה ימין - בית עלמין ומרכז יום 09:00 - 10:00

 - אושרת גני גונן (לשכה)לקשיש 
 נסיעה10:00 - 11:00
  תל אביב - דני עטר - יו"ר קרן קיימת לישראל 11:00 - 11:30

 - אושרת גני גונן(תל אביב)
 נסיעה11:30 - 12:30
 (בן  פ.ע.אמיר כוכבי ראש עיריית הוד השרון 12:30 - 13:00

 - 'עירית גוזן'גמלא 28, לשכת ראש העירייה, הוד"ש)
 נסיעה13:00 - 13:30
 פגישת עם יורי גמרמן מנהל אגף בכיר רמ"י + 13:30 - 14:00

 - אושרת גני גונן (לשכה)אשל 
  פ.ע שרון (מנכ"ל) - נושאים בגוף הזימון 14:00 - 15:00

 - אושרת גני גונן(לשכה)
 (חדר ישיבות  העצמת עובדים - מחזור מס' 15:003 - 16:00
 שיחה טלפונית - ד"ר גלעד ארנון - יועץ ארגוני 16:30 - 17:00
 עבודה משרדית - מעבר על מסמכים + מיילים17:30 - 21:00
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7 אפריל 2019 - אפריל 2019
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יום שני 8 אפריל
 צופית ניחום אבלים 08:20 - 08:35
 נסיעה08:30 - 09:00
  פורום הקיבוצים של דרום השרון (אורי 09:00 - 10:00

 - אושרת גני גונן (מועדון רמת הכובש )מרגלית)
 נסיעה10:00 - 11:00
 - אושרת  (יהוד ) יעלה  מקליס - ראש עיריית יהוד11:00 - 12:00

גני גונן
 ותמ"ל 1081 נחשונים + זכויות בניה -  נציגי ועד12:30 - 13:30
 - שרון סספורטס (לשכת ראש המועצה )קיבוץ נחשונים
 נסיעה13:30 - 14:00
  פגישה עם ליזי דלריצ'ה - ראש מ.מ גני תקווה14:00 - 15:00

 - אושרת גני גונן(גני תקווה)
 נסיעה15:00 - 15:30
 סגור15:30 - 17:00
 (לשכה)  גיל ליבנה - ראש עיריית שהם לשעבר15:45 - 16:15
 - אושרת גני  אייל מילר - חבר מליאה גת רימון16:45 - 17:30

גונן
 - אושרת גני  (חדר ישיבות מליאה) ישיבת מליאה17:00 - 20:00

יום רביעי 10 אפריל
 נסיעה08:00 - 08:30
 סיור בגן חיים - מחסני חירום ושרות פסיכולוגי  08:30 - 09:00

- צפי (סגן), שרון (מנכ"ל), יואב (קב"ט ומנהל תיפעול), ערן 
 (דוברות ומדיה) אלברט (טכנית) ודינה (ועדה לתכנון ובניה)

 - אושרת גני גונן(גן חיים)
 נסיעה 09:00 - 11:00
 ירושלים - אצל אדית בר  - סמנכל"ית מנהל 11:00 - 12:00

הפיתוח משרד הפנים - בנושאי גבולות, חלוקת הכנסות והון 
 - אושרת גני גונןאנושי

 נסיעה 12:00 - 13:30
 (לשכה -  הכנה לוועדת משנה לתכנון ובניה14:00 - 15:00
 - נילי יוגבאושרת גני גונן)
 מקדימה ירקונה - פרוייקט מהיר לעיר + חדר 14:00 - 14:30

 - אושרת גני גונן (לשכה)טרפו + תכנית 48/1
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 (לשכה) פ.ע אושרת  וליטל סגנית ראש המועצה18:00 - 19:00

 מעבר על מסמכים + חתימות + מיילים19:00 - 21:00

יום שישי 12 אפריל
 נסיעה 11:00 - 12:00
 חתונה12:00 - 13:00

שבת 13 אפריל
 הרמת כוסית לכבוד חג הפסח ופתיחת יריד 11:00 - 12:00

 (במועדון התרבות האומנים  במושב גן חיים עם תושבי המושב
 - אושרת גני גונןמושב גן חיים )

יום ראשון 7 אפריל
 בלשכת ראש עיריית פ"ת רמי גרינברג ראש 08:30 - 09:30

 - אושרת  (עיריית פתח תקוה)העיר - בנושא הוועדה הגאוגרפית
 נסיעה09:30 - 10:00
 מקדימה ועד  ירקונה - כביש מהיר לעיר נתיבי 10:00 - 10:30

 - אושרת גני גונן (לשכה)איילון + חדר טרפו ירקונה
 (אולם הישיבות מתנדבים) הרמת כוסית וותיקים 10:30 - 11:00
 פ.ע ורד (עוזרת ראש המועצה) - בקרה וניהול 11:00 - 11:30

משימות
 יונתן בר סימנטוב - מנהל מחוז משרד הפנים 11:30 - 12:00

 (חדר ישיבות רווחה)מרכז - תכנית מעוז + ר' מועצת ג'לג'וליה
 ישיבה אסטרטגית מאבקי גבולות מול רשויות 12:00 - 16:00

שכנות - גיבוש עמדה - שרון (מנכ"ל), בועז (אסטרטגיה), אשל 
 ישיבת דרקטוריון - חברת ההשבה - הגשת 16:00 - 17:30
  דנגוט איתן - חוו"ד בטחונית בנושא תחנת הכח17:30 - 18:00
 נסיעה18:00 - 18:15
 -  (כפר מלל ) כפר מלל -  הרמת כוסית ועדים 18:30 - 19:00
 נסיעה19:15 - 19:30
 (חדר האוכל   רמת הכובש - הרמת כוסית לחג20:00 - 20:30

יום שלישי 9 אפריל
 יום שבתון - בחירות לכנסת ה-08:0021 - 19:30

יום חמישי 11 אפריל
 תחנות כח מונעות גז - מושב ירחיב אגודה + 08:30 - 09:30

 -  (מ.א דרום השרון נווה ירק - לשכה קומה 1)מקומי + חבר מליאה
  היטלי פיתוח ניר אליהו - חומר מציפי בנושא09:30 - 09:45

 - אושרת גני גונן(לשכה)
 נסיעה10:00 - 11:00
 (באולמי האחוזה.  הרמת כוסית מרכז המוא"ז11:00 - 14:00

מודעין מכבים רעות )
 נסיעה14:00 - 14:30
  דרקטוריון חברת כלכלית - הגשת מאזנים 14:30 - 15:30

 - בנצי איתן(במשרדה של אושרת)
 נטע - מד"ציות (נווה ירק) + מירית מנהלת 15:30 - 16:00

 - אושרת גני גונן (לשכה)מחלקת נוער וצעירים
 סגור 16:00 - 20:00
 - ששי  כפר מעש יום ספורט משפחות16:00 - 17:00

דניאל-ספורט
 שכנות לשלום - מפגש משותף עם נשים עושות 18:00 - 20:00

 (אודטריום ג'לג'וליה)שלום ג'לג'וליה ודרום השרון
 נסיעה19:15 - 19:45
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14 אפריל 2019 - אפריל 2019
20 אפריל 2019

יום שני 15 אפריל
 עידן חסון (סמנכ"ל חב' כלכלית כ"ס) + צפי 08:00 - 08:30

(סגן) בנצי (מנכ"ל חב' כלכלית) שרון (מנכ"ל) ושי (מהנדס) -  
  ועדת מל"ח מחוז מרכז מול מועצה אזורית דרום08:30 - 10:00

 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות מליאה)השרון 
 פ.ע נילי בנושא ולקחש"פ - ועדה לקרקע 09:00 - 10:00

 - אושרת גני גונן (לשכה)חקלאית ושטחים פתוחים
 - אושרת גני (לשכת ראש מועצה) ועד מקומי נירית10:30 - 11:15

גונן
 אביב וסרמן - סורגות קהילה11:15 - 12:00
 סגור + דואר13:00 - 14:00
 ירושלים - ישיבת מליאת ועדה לקרקע חקלאית 13:30 - 14:30

 (מינהל התכנון בית השנהב אגף - C ושטחים פתוחים - ולקחש"פ
 סגור נסיעה 14:30 - 16:00
 (חדר ישיבות  העצמת עובדים - מחזור מס' 15:004 - 16:45

 - אושרת גני גונןמליאה)
  הרמת כוסית אלישמע וועדים ומתנדבים 19:30 - 20:00

 - אושרת גני גונן(אלישמע)
 -  (במתנ"ס ) הרמת כוסית צור יצחק במתנ"ס21:00 - 22:00

יום רביעי 17 אפריל
 (קפה מימי) חלי סלוצקי - קפה מימי כפר סבא08:30 - 09:30
 נסיעה09:30 - 10:00
 לשכה שוטף10:00 - 10:30
 נסיעה 10:30 - 11:00
 - אושרת גני גונן הרמת כוסית לפסח בגבעת חן 11:00 - 11:30
 נסיעה11:30 - 12:00
 עירד מניר אליהו - העסקת עובדים עם 12:00 - 12:30

 - אושרת גני גונן (לשכה )מוגבלויות
 - אושרת  (לשכה) פ.ע בנצי - מנכ"ל חב' כלכלית12:30 - 13:00

גני גונן
 (אולם  הרמת כוסית פסח צוות עובדי המועצה13:30 - 15:00

 - ששי דניאל-ספורטמועצה)
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 (לשכה) פ.ע אושרת  וליטל סגנית ראש המועצה18:00 - 19:00

 הרמת כוסית מתנדבי מג"ב - בסיסי גן חיים ונוה19:30 - 20:30
ירק 

 (במבואה  הרמת כוסית נירית - ועד + תושבים20:30 - 21:00

יום שישי 19 אפריל
 סגור + דואר13:00 - 14:00
 ערב פסח 14:45 - 19:45

שבת 20 אפריל

יום ראשון 14 אפריל
 - אושרת גני גונן (לשכה) ועד מקומי ירקונה 08:30 - 09:30
 פ.ע שי בר רצון, מהנדס המועצה10:00 - 10:30
  ישיבת צוות מצומצם - צפי (סגן), שרון 10:30 - 11:30

 - אושרת גני גונן (לשכה )(מנכ"ל), ליטל (סגנית), ורד (עוזרת)
 היטלי ביוב מושב ירחיב - אגוזי (גזבר), רואי 11:30 - 12:00

 - אושרת גני גונן (לשכה)(מבקר) וציפי (סגנית גזבר)
 -  (לשכה) פ.ע ערן אבידור - מדיה ודוברות12:00 - 12:30

אושרת גני גונן
 הרב סבג - רב מועצה אזורי12:30 - 13:00
 (באולם המליאה) ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון13:00 - 14:00
 מעבר גבול - הנהלה קיבוץ אייל + צפי (סגן), 14:00 - 15:00

 - אושרת גני גונן (לשכה)שרון (מנכ"ל), בועז (אסטרטגיה)
 רון שני (יועץ כלכלי) - דיון וועדי ישובים - 15:00 - 17:00

 - יצחק  (חדר ישיבות מליאה)למודל תקציבי הוועדים המקומיים
 גת רימון - ועד אגודה מקומי + אגודה ונציג 15:30 - 16:00
 - אושרת (לשכת ראש מועצה) ועד מקומי גת רימון16:00 - 16:45
 (חדר ישיבות  מליאת ועדת משנה לתכנון ובניה 17:00 - 19:00
 (בית העם  כנס תושבים נוה ימין + הרמת כוסית20:30 - 22:00

יום שלישי 16 אפריל
 נסיעה08:30 - 09:30
 - (לשכה) פ.ע  שרון סספורטס (מנכ"ל המועצה)09:00 - 10:00

אושרת גני גונן
  דיוני הוועדה הגאוגרפית מרכז - מעבר אייל, 09:30 - 12:00

 (קרית הממשלה ת"א, אולם הוועדה כפר ברא, כפר קאסם 
 - 'ועדה גאוגרפית מרכז'המחוזית)

 אישי12:00 - 16:00
 צור יצחק- ניחומים 20:30 - 21:00

יום חמישי 18 אפריל
 נסיעה08:30 - 09:30
 פגישת עבודה יורי גמרמן מנהל אגף בכיר רמ"י 09:30 - 10:30
 - אושרת גני גונן (תל אביב)+ אשל ארמוני
 נסיעה10:30 - 11:30
 רונית מזר - מנהלת אגף בכיר לתכנון ארצי 11:30 - 12:30

 - אושרת גני גונן (ירושלים)במינהל התכנון  - בנושא טיפול טרמי
 סגור + דואר13:00 - 14:00
 אוהד זמיר- יו"ר מועצת הנוער האזורית + מירית14:00 - 14:30

 - דניאלה שוורץ(מנהלת מח' נוער וצעירים)
 צרכים בית ספר עמי אסף מבנה חדש - יוסי 14:30 - 15:00

 מיימון - יו"ר בית ברל  - צפי (סגן), אייל (מנהל אגף חינוך)
 - שרון סספורטס(לשכת מנכ"ל)

 סגור15:00 - 15:15
 ישראל נדיבי - מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות  15:15 - 15:45

 -  (מ.א דרום השרון )+ אודי ליברמן - מנכל מכללת שערי משפט
אושרת גני גונן

 עבודה משרדית + מעבר על מסמכים ומיילים16:00 - 20:00
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21 אפריל 2019 - אפריל 2019
27 אפריל 2019

יום שני 22 אפריל
חופשה מרוכזת במועצה חול המועד פסח

 סגור + דואר13:00 - 14:00
 -  (לשכה) פ.ע שי בר רצון - מהנדס המועצה14:00 - 14:30

אושרת גני גונן

יום רביעי 24 אפריל
חופשה מרוכזת במועצה חול המועד פסח

 פגישה עם הנהלת נחשונים + שרון (מנכ"ל 11:00 - 13:30
המועצה) 

 עבודה משרדית13:30 - 17:00

יום שישי 26 אפריל

שבת 27 אפריל

יום ראשון 21 אפריל
 חופשה מרוכזת במועצה חול המועד פסח00:00

יום שלישי 23 אפריל
חופשה מרוכזת במועצה חול המועד פסח

יום חמישי 25 אפריל
 חופשה מרוכזת במועצה חול המועד פסח00:00
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28 אפריל 2019 - אפריל 2019
4 מאי 2019

יום שני 29 אפריל
 ד"ר שוקי דקל - עדכון תכנית אב לספורט - 08:30 - 09:00

שרון (מנכ"ל), אייל (מנהל אגף חינוך), ששי (מנהל מח' 
 -  (לשכה - מ.א דרום השרון ) יואל רונן (מכ"ס)09:00 - 09:30

אושרת גני גונן
 הרצאה יום השואה - קולות של ניצולים - ראובן 09:30 - 10:30

 (אולם הכנסים)מכפר מעש
 נסיעה10:30 - 11:00
  פגישה עם עמיר ריטוב ראש מ.א לב השרון11:00 - 12:00

 - אושרת גני גונן(מועצה אזורית לב השרון)
 נסיעה12:00 - 13:00
 סגור + דואר13:00 - 14:00
 -  (לשכה) פ.ע שי בר רצון מהנדס המועצה14:00 - 14:30

אושרת גני גונן
 - שירי פוקס (אולם כנסים) כנס נוער בסיכון 15:00 - 15:30
 (בחדר ישיבות ליד  דירקטוריון החברה הכלכלית16:00 - 17:00
 - בנצי איתןמשרדי החברה)
 (במרכז מפגש בנושא עתיד תנועת בני המושבים 17:30 - 19:00

הצעירים )

יום רביעי 1 מאי
 (במשרדי  ותמל נחשונים  - ישיבה מס' 09:0092 - 13:30

הותמ"ל, גבעת שאול ירושלים)
 סגור + דואר13:00 - 14:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 ערב יום השואה18:00 - 22:30
 (לשכה) פ.ע אושרת  וליטל סגנית ראש המועצה 18:00 - 19:00

 - אושרת נוה ימין - בבית הנוער טקס יום השואה 20:00 - 20:45
גני גונן

 לידיעה - חוה הלל תתארח בשעה 20:30 (אחרי 20:30 - 21:30
 (בבית העם בשדי חמד)הטקס) בשדי חמד  (ממשפחת גאני)

יום שישי 3 מאי
 (אולם הספורט  גמר גביע הליגה כדורסל גברים 14:30 - 15:00

 - ששי דניאל-ספורטתיכון ירקון )

שבת 4 מאי
 ירקונה בזאר "עמותת חיים" למען ילדים חולי 13:00 - 19:00

 - אושרת גני גונןסרטן

יום ראשון 28 אפריל
 נסיעה09:00 - 10:00
  פגישה עם ראש העיר הרצליה משה פדלון10:00 - 11:00

 - 'Mayor-Moshe Fadlon'(בלשכת ראש העירייה הרצליה)
 נסיעה11:00 - 12:00
 פגישת אסטרטגיה - שרון (מנכ"ל המועצה) + 12:00 - 16:00

 -  (לשכת ראש מועצה)אשל ארמוני (יועץ אסטרטגי גיאוגרפיות)
אושרת גני גונן

 שרון (מנכ"ל) + אשל ארמוני + ד"ר אבי שניידר 15:00 - 16:00
 (חדר  ישיבת הנהלה - 28.4.19 - שעה 17:00 17:00 - 19:00

 - אושרת גני גונןישיבות )
 עבודה משרדית19:00 - 21:00

יום שלישי 30 אפריל
 ישיבת מועצת איגוד ערים דרום השרון המזרחי 08:15 - 09:15

 - איגוד ערים (לשכה - אושרת גני-גונן, יו"ר)לביוב
 עמותת אלו"ט: ביחד עם יעל יוספסברג + אופיר09:30 - 10:00

 (מועצה אזורית דרום השרון, נווה ירק (קומה 1) לשכת ראש גרינברג
  תחנת כוח - ישיבה דחופה לגיבוש עמדת 10:00 - 11:00

התנגדות
 -  (לשכה) פ.ע מריק - מנכ"ל איגוד ערים לביוב11:00 - 11:45

אושרת גני גונן
 (משרד  הכנה לפגישה עם ראש עיריית אלעד 12:00 - 13:30

 - שרון סספורטסראש מועצה )
 סגור + דואר13:00 - 14:00
 רמות השבים - בנושא כתב השיפוי ותביעתה 14:30 - 15:00

של ורדה דרורי - שרון (מנכ"ל) אגוזי (גזבר) דינה (ועדה לתכנון
 סגור מסלול ירוק- ועדים16:00 - 18:00
 נסיעה16:00 - 16:30
 ראש עיריית אלעד - ישראל פורוש +  נחשונים 17:30 - 19:00
 נסיעה19:00 - 19:45
 סגור - רעננה 19:30 - 20:30

יום חמישי 2 מאי
 10:00 לידיעה -טקסי יום השואה בביה"ס10:00 - 11:00
 10:00  טקס יום הזיכרון בבית חינוך ירקון - 10:00 - 11:00

ברחבת ביה"ס - להגיע ב 9:45 
 טקס יום השואה בעמי אסף -חטיבה עליונה11:00 - 12:00
 פגישת היכרות - הנהלת פנורמיק פאוור + רונית12:30 - 13:00

 מנהלת עמותת אחים - מיזם התנדבות באמצעות עמותת אחים
 - אושרת גני גונן(לשכה)

 סגור + דואר13:00 - 14:00
 ישיבה מקדימה לפגישה עם אריאל יוצר+ נציגי 14:00 - 14:30

 - אושרת גני גונן (לשכה)צור יצחק  (13.5)
 ישיבה מקדימה - תחנת כוח ריינדיר- תת"ל 91 - 14:30 - 15:00

 - אושרת גני גונן6.5.19 
 פגישת הכנה לקראת הפגישה עם אריאל יוצר - 15:00 - 15:30

סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר - אלי בן גרא - 
 - נילי יוגב הכנה לוועדת משנה לתכנון ובניה15:30 - 16:00
 מעבר על מסמכים + מיילים16:00 - 20:00
 (מרכז  כוחה של האישה בשואה - הרצאה 20:00 - 22:00

 - אושרת גני גונןהצעירים)


