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יום שני 30 מרץ
 -  (שיחה מקוונת ב-ZOOM) עדי שחר (חבר מליאה)09:00 - 09:30

אושרת גני גונן
 תביעת פיצויים נווה ימין - שרון (מנכ"ל), לימור 10:00 - 10:30

 - אושרת גני גונן(יועמ"ש) ואגוזי (גזבר)
 מפגש מקוון ראשי המועצות האזוריות עם בני 11:00 - 12:00

 (ZOOM)גנץ (יו"ר כחול לבן) 
 - אושרת  (שיחת ZOOM) אייל מילר (חבר מליאה) 12:00 - 12:30

גני גונן
 פגישת המשך הצגת הערכות תקציבית - שרון 12:30 - 13:00

 - אושרת גני גונן(מנכ"ל), אגוזי וציפי (גזברות)
 -  (שיחה מקוונת ב"זום") איתן יפתח (חבר מליאה)14:00 - 14:30

אושרת גני גונן
 חתימה על הברכות לחג14:30 - 15:00
 טלפון לותיקים במועצה15:00 - 15:30
 (מקוון  ישיבת מליאה מקוונת שלא מן המניין 16:00 - 18:00

(ZOOM אושרת גני גונןבאמצעות - 

יום רביעי 1 אפריל
 הגשת דוח - שינוי גבולות ג'לג'וליה דרום השרון08:00 - 08:30
 - אושרת גני גונן פ.ע. אגוזי (גזבר המועצה)10:00 - 10:30
 -  (באפליקציית ZOOM) פ.ע בנצי - מנכ"ל חכ"ל 11:00 - 11:30

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע רוני (דוברת המועצה)11:30 - 12:00
 פגישת הכנה לישיבת מליאה (5.4) - צפי (סגן), 12:00 - 13:18

 (מקוון אגוזי (גזבר), שרון (מנכ"ל), נני (חינוך), אמיר (מהנדס)
(ZOOM אושרת גני גונןבאמצעות - 

 יציאה לחלוקת סלי מזון בישובים15:00 - 16:00
 (מקוון ב ZOOM) מיני מסע חינוך16:00 - 18:00
 מעבר על דואר + טלפונים18:00 - 20:30

יום שישי 3 אפריל
 קבלת שבת בנווה ירק - עם טנדר "עושים שמח 10:30 - 11:00

 (נווה ירק)בישובים" - אגף תרבות נוער וצעירים
 קבלת שבת בכפר מעש - עם טנדר "עושים שמח12:15 - 12:45

 (כפר מעש)בישובים" - אגף תרבות נוער וצעירים

שבת 4 אפריל

יום ראשון 29 מרץ
 נסיעה09:00 - 09:30
 סיור בלול קורקט ירקונה - צפי (סגן), אמיר 09:30 - 10:00

 -  (ירקונה)(מהנדס המועצה), יקי (הנדסה), רחל ברקן, נדב יפה
אושרת גני גונן

 נסיעה10:00 - 10:30
 צילומי סרטון פיקוד העורף עם דרוויש ראבי - 11:30 - 12:30

 - אושרת גני גונןראש מועצת ג'לג'וליה
  שיחה ZOOM בנושא אזור תעסוקה משותף עם 12:45 - 13:45

אלעד- שרון (מנכ"ל), לימור (יועמ"ש), אגוזי (גזבר) ואשל 
 - אושרת גני גונןארמוני (יועץ כלכלי)

16:00 - 14:00 ZOOM ועדת משנה לתכנון ובניה- באמצעות  
 - תמי גלס(חדר ישיבות מליאה)

 עדכון יו"רים ועדים מקומיים בנושא קורונה - 16:30 - 17:30
ZOOM אושרת גני גונןשיחת - 

 טלפונים לחברי מליאה וועדים17:30 - 20:00
 ישיבת ועד מתן - דיווח ראשי מכלולים צח"י 20:00 - 21:00

 (מקוון ב - ZOOM)לתושבים

יום שלישי 31 מרץ
 צופית - טנדר "באנו לעשות שמח בישובים" - 11:00 - 11:30

 - אושרת גני גונן (צופית)אגף תרבוץ נוער ותעירים
 גן חיים - טנדר "באנו לעשות שמח בישובים" - 11:30 - 12:00

 - אושרת גני גונן (גן חיים)אגף תרבות נוער וצעירים
 (שיחה  יפתח דיין  + שרון סספורטס (מנכ"ל)12:00 - 12:30
( ZOOM אושרת גני גונןמקוונת - 
 - אושרת גני גונן פ.ע שרון (מנכ"ל)12:30 - 13:00
 סגור13:30 - 15:00
 - אושרת גני (מקוון באמצעות ZOOM)  שגית בן ארי 15:00 - 15:30

גונן
 שולחן עגול: רפורמה בסיבסוד תחבורה 15:30 - 17:30

 -  (אונ' תל אביב - בניין וולפסון להנדסה מכנית )ציבורית
oc747hag9neo1dnvtcsm2qac4c@group.calendar.google.com

 -  (מקוון באמצעות זום) רחל רבר (חברת מליאה)17:30 - 18:00
אושרת גני גונן

יום חמישי 2 אפריל
 - אושרת  (מקוון ZOOM) פ.ע בנצי (מנכ"ל חכ"ל)09:30 - 10:00

גני גונן
 פגישה מקוונת ZOOM - ליאת זולטי (חברת 10:00 - 10:30

 - אושרת גני גונןמליאה)
 - אושרת גני גונן (מקוון ב ZOOM) שמוליק מריל 11:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן פ.ע שרון (מנכ"ל)11:30 - 12:00
 -  שיחה טלפונית איגוד ערים - פגישת עבודה12:00 - 12:30

אושרת גני גונן
 (שיחת  מועצה בזמני חירום - כוחות ומשימות13:00 - 13:45

(ZOOMשרון סספורטס - 
 ישיבת דירקטוריון חברה כלכלית- הגשת מאזן 14:00 - 15:00

 - בנצי איתן (באמצעות ZOOM  )חברה
  ליאת זולטי (חברת מליאה) - המשך שיחה 16:00 - 16:30
(ZOOM מקוון ב)אושרת גני גונן - 
 (מקוון באמצעות  גילה פרין (חברת מליאה)16:30 - 17:00

(ZOOMאושרת גני גונן - 
 סגור 17:00 - 19:00
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יום שני 6 אפריל
 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך09:45 - 10:30

גונן
 נווה ימין - טנדר "באנו לעשות שמח בישובים" - 12:00 - 12:30

 - אושרת גני גונן (נווה ימין)אגף תרבות נוער ותעירים
 -  (באמצעות ZOOM) הרמת כוסית  מתנדבים 13:30 - 14:00

אושרת גני גונן
 (מקוון באמצעות  אורי מרגלית (חבר מליאה)14:30 - 15:00

(ZOOMאושרת גני גונן - 
 שדי חמד- טנדר "באנו לעשות שמח בישובים" - 16:00 - 16:30

 - אושרת גני גונן (שדי חמד)אגף תרבות נוער ותעירים
 - לימור ריבלין (מקוון ב-ZOOM) ותמ''ל אלעד16:15 - 17:15
 מתן - טנדר "באנו לעשות שמח בישובים" - אגף17:15 - 17:45

 - אושרת גני גונן (מתן)תרבות נוער ותעירים

יום רביעי 8 אפריל

יום שישי 10 אפריל
חול המועד פסח

שבת 11 אפריל
חול המועד פסח

יום ראשון 5 אפריל
 -  פ.ע תמי גלס (מהנדסת הועדה המקומית)10:00 - 10:40

אושרת גני גונן
 רמות השבים - טנדר "באנו לעשות שמח 11:00 - 11:30

 (רמות השבים)בישובים" - אגף תרבות נוער ותעירים
 פגישת זום בראשות יו"ר מרכז המועצות 12:00 - 13:00

 - Or Kobi (ZOOM)האזוריות
 סירקין - טנדר "באנו לעשות שמח בישובים" - 12:30 - 13:00

 (כפר סירקין)אגף תרבות נוער ותעירים
 נסיעה13:00 - 13:30
 סגור אישי13:30 - 14:30
 נסיעה14:30 - 15:00
 (מקוון  ישיבת מליאה - משודר בפייסבוק לייב16:00 - 18:00

(ZOOM אושרת גני גונןבאמצעות - 
 עבודה משרדית + טלפונים18:00 - 20:00

יום שלישי 7 אפריל
  יו"ר ועדים מקומיים - עדכון בנושא קורונה10:15 - 11:00

(ZOOM מקוון באמצעות)אושרת גני גונן - 
 הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה של 14:00 - 15:00

 - תמי גלסה-21/4/20
 - אושרת גני גונן (מקוון באמצעות ZOOM) דוד משה 15:30 - 16:00
 - אושרת (מקוון באמצעות ZOOM ) ישראל טייבלום 16:30 - 17:00

גני גונן
 - Shahar Bar-Or (מקוון WebEx) תרומת מחשבים17:00 - 17:30
 טלפונים - איחולים לחג שמח17:30 - 19:00
 מעבר על דואר + טלפונים19:00 - 20:30

יום חמישי 9 אפריל
פסח
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יום שני 13 אפריל
חול המועד פסח

 (מקוון באמצעות  גלית אדם (חברת מליאה)10:15 - 10:45
(ZOOMאושרת גני גונן - 

 - (מקוון באמצעות ZOOM) יעל דור (חברת מליאה)11:00 - 11:30
אושרת גני גונן

 (מקוון באמצעות  אלה קון - (חברת מליאה)11:45 - 12:15
(ZOOMאושרת גני גונן - 

 (מקוון באמצעות  מולי אורן (חברת מליאה)12:30 - 13:00
(ZOOMאושרת גני גונן - 

 (מקוון באמצעוות ZOOM) גיורא כהן (חבר מליאה)14:00 - 14:30
 מגשימים - טנדר "באנו לעשות שמח בישובים" -16:00 - 16:30

 (מגשימים)אגף תרבות נוער ותעירים
 ירקונה - טנדר "באנו לעשות שמח בישובים" - 16:30 - 17:30

 (ירקונה)אגף תרבות נוער ותעירים

יום רביעי 15 אפריל
שביעי של פסח

יום שישי 17 אפריל

שבת 18 אפריל

יום ראשון 12 אפריל
חול המועד פסח

  (מקוון באמצעות ZOOM) אלי פיטרו (חבר מליאה)10:15 - 10:45
- אושרת גני גונן
 - אושרת  (מקוון באמצעות ZOOM) מירב זילברבוים11:00 - 11:30

גני גונן
 (מקוון באמצעות  צפריר שחם (חבר מליאה)11:45 - 12:15

(ZOOMאושרת גני גונן - 
 - אושרת  (מקוון באמצעות ZOOM) יום טוב אלקבץ12:30 - 13:00

גני גונן
 -  (מקוון באמצעות ZOOM) חגי כהן (חבר מליאה)13:15 - 13:45

אושרת גני גונן
 -  (מקוון באמצעות ZOOM) אלי כהן (חבר מליאה)14:00 - 14:30

אושרת גני גונן
 צור נתן - טנדר "באנו לעשות שמח בישובים" - 16:00 - 16:30

 (צור נתן)אגף תרבות נוער ותעירים
 צור יצחק - טנדר "באנו לעשות שמח בישובים" -17:00 - 18:00

 (צור יצחק)אגף תרבות נוער ותעירים

יום שלישי 14 אפריל
חול המועד פסח

יום חמישי 16 אפריל
 (היכל התרבות) צילום טקס יום השואה 09:30 - 11:00
 אלישמע - טנדר "באנו לעשות שמח בישובים" - 11:00 - 11:30

 (אלישמע)אגף תרבות נוער ותעירים
 גן חיים - טנדר "באנו לעשות שמח בישובים" - 12:15 - 12:45

 (גן חיים)אגף תרבות נוער ותעירים
 (מקוון באמצעות   שלמה נמרודי (חבר מליאה)14:00 - 14:30

(ZOOMאושרת גני גונן - 
 (מקוון באמצעות  אלי בן גרא (חבר מליאה)15:00 - 15:30

(ZOOMאושרת גני גונן - 
 מעבר על דואר16:00 - 18:00
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19 אפריל 2020 - אפריל 2020
25 אפריל 2020

יום שני 20 אפריל
 צילומים ליום הזיכרון10:30 - 11:00
 מפגש ראשי המועצות + ח"כ עמיר פרץ (יו"ר 11:00 - 12:00

 (באמצעות ZOOM)העבודה)
 -  ליאור גפן (ס. ר' אגף התפעול)- תרומת עצים13:00 - 13:10

אושרת גני גונן
 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך13:30 - 14:30

גונן
 טניה ונאדיה14:45 - 15:45
 שיחת זום עם שר הכלכלה אלי כהן וראשי 16:00 - 17:00

 - lishkat@azoriot.co.il (ZOOM)המועצות האזוריות
  (מקוון באמצעות ZOOM) דוד שוורץ (חבר מליאה)17:15 - 17:45
- אושרת גני גונן
 מעבר על דואר +מסמכים18:00 - 19:00
 טקס יום השואה - שידור דרך פייסבוק19:00 - 19:40

יום רביעי 22 אפריל
 - רוני בן שטחיום כדור הארץ הבינלאומי

 דודו קוכמן - יו"ר האיחוד החקלאי + ירון 09:30 - 10:30
 - mailסולומון ונטע סיזל מתנועת האיחוד החקלאי

 תכנון ישראל 100 - דודו קוכמן (האיחוד 10:30 - 11:30
 - mail (באמצעות ZOOM)החקלאי) מירב נויברג ועידן פורת

 צילומים  באהרונוביץ 11:30 - 12:00
 סגור12:00 - 13:00
 הכנה לישיבת הנהלה 26.4 - שרון (מנכ"ל), 13:00 - 14:00

אגוזי (גזבר), לימור (יועמ"ש), צפי וליטל (סגהי ר' המועצה) 
 - אושרת גני גונןורד (ע. ר' המועצה)

 פגישה בנושא פרגולות - איתן יפתח ומולי אורן 14:00 - 15:00
(חברי מליאה) יצחק אגוזי וציפי וקנין (גזברות) לימור ריבלין 

 - אושרת גני גונן (מקוון באמצעות ZOOM)(יועמ"ש)
 מעבר על דואר + טלפונים16:00 - 17:00
 מושב חגור - "מסיזומבה" עם רכב רשות 17:15 - 17:45

הספורט בישובים

יום שישי 24 אפריל

שבת 25 אפריל

יום ראשון 19 אפריל
 משרד + זמן לשכה09:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן פ.ע צפי פלד (ס. ר' המועצה)11:30 - 12:00
 סגור12:00 - 12:45
 עמית כפיר - מזכיר ישוב נירית12:45 - 12:55
 - אושרת גני גונן פ.ע אמיר כהן (מהנדס המועצה)13:00 - 13:30
 סגור אישי14:00 - 16:30
 (מקוון באמצעות  שירלי לופו (חברת מליאה)17:00 - 17:30

(ZOOMאושרת גני גונן - 
 (מקוון באמצעות ZOOM ) אמנון כהן (חבר מליאה)18:00 - 18:30
 מעבר על דואר + טלפונים18:30 - 20:30

יום שלישי 21 אפריל
יום השואה

 - שרון סספורטס עדכון תקציב - שרון (מנכ"ל)09:30 - 10:30
 (מקוון באמצעות  יענקל'ה עובדיה (חבר מליאה)12:00 - 12:45

(ZOOMאושרת גני גונן - 
 (מקוון באמצעות  רחמים זבידה (חבר מליאה)13:00 - 13:30

(ZOOMאושרת גני גונן - 
 סגור13:30 - 14:45
 מפגש יו"ר ועדים מקומיים - עדכון קורונה + 14:45 - 16:00

 - אושרת גני גונן (מקוון באמצעות ZOOM)תקציב 
 (מקוון  מושב צופית - התנגדות תכנית בית ברל16:15 - 16:45

(ZOOM אושרת גני גונןבאמצעות - 
 -  (חדר ישיבות מליאה) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00

תמי גלס

יום חמישי 23 אפריל
 נווה ימין - חלוקת זרים למשפחות שכולות (רכז 09:30 - 10:30

 (נק' מפגש מועדון הנוער)נוער יוסי)
 נסיעה10:30 - 11:00
 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש11:00 - 11:30
 - אושרת גני גונן פ.ע יצחק אגוזי - גזבר11:30 - 12:00
  פ.ע תמי גלס (מהנדסת הועדה לתכנון ובניה)12:00 - 13:00

(ZOOM מקוון באמצעות)אושרת גני גונן - 
 (מקוון באמצעות   יעקב אברהמי (חבר מליאה)14:00 - 14:30

(ZOOMאושרת גני גונן - 
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב (ס. ר' המועצה)15:00 - 16:00
 הכנה לפגישה עם מרדכי כהן (4.5) בקשה 16:00 - 17:00

להגדלת תקציבי מועצות עבור ישובים גדולים (צור יצחק) 
בהשתתפות ראשי רשויות: מטה יהודה, גליל תחתון, עמק חפר 

 - אושרת גני גונן (מקוון באמצעות ZOOM)וחוף הכרמל
 מעבר על דואר17:00 - 19:00
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יום שני 27 אפריל
 מעבר על דואר + טלפונים09:00 - 11:00
 - אושרת גני  צילום סרטון ברכה ליום העצמאות11:00 - 12:00

גונן
 -  מצגת תב"רים לישיבת הנהלה ביום חמישי12:15 - 13:30

אושרת גני גונן
 סטטוס פרוייקטים הנדסיים - שרון (מנכ"ל), צפי13:30 - 14:30

 - אושרת גני גונן(ס. ר' המועצה), אמיר (מהנדס המועצה)
 המשך צילומים ליום העצמאות 14:30 - 15:00
 טלפונים למשפחות שכולות15:00 - 17:00
 ערב יום הזיכרון17:00 - 18:30

יום רביעי 29 אפריל
יום העצמאות

יום שישי 1 מאי

שבת 2 מאי

יום ראשון 26 אפריל
 מעבר על דואר + טלפונים09:00 - 11:30
  (שיחת ZOOM) אוריאל אבני ושי ברוש - נחשונים 11:45 - 12:00
- אושרת גני גונן
 אלישמע - חלוקת זרים למשפחות שכולות 13:00 - 14:00

 (במועדון יד לבנים)(רעות ועטר רכז הנוער)
 -  (באמצעות ZOOM) ישיבת הנהלה מקוונת 16:00 - 18:00

אושרת גני גונן

יום שלישי 28 אפריל
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס (מנכ"ל המועצה)10:00 - 10:45
גני גונן

 (רחבת הדשא המערבית של  טקס יום הזיכרון10:45 - 11:10
 - שרון סספורטסהמועצה)

 טלפונים למשפחות שכולות11:30 - 14:30
 סגור14:30 - 16:00

יום חמישי 30 אפריל
 מעבר על דואר + טלפונים09:30 - 10:30
 - אושרת גני גונן (לשכה) דני ברכה (חבר מליאה)10:30 - 11:00
 שיח פתוח של ראש המועצה עם נציגי תלמידי 11:30 - 12:30

 -  (באמצעות ZOOM)כיתות ה'-ו'  מכלל בתי הספר היסודיים
קלרה נדיר

 (באמצעות ZOOM) פגישת זום הנהגת הורים12:30 - 13:00
 -  מצגת לישיבת הנהלה ומליאה בנושא תב"רים13:30 - 14:00

אושרת גני גונן
 פגישה עם מיטל להבי (סגנית ראש עיריית 14:00 - 15:00

ת"א) בעניין חניון חנה וסע - משתתפים: שרון סספורטס - 
מנכ"ל, יואב סבן - מנהל אגף תפעול, מיקי בלומנטל - מנהל 

 -  (באמצעות ZOOM)מח' תחבורה, ליאור גפן - ס. מנהל תפעול
אושרת גני גונן

 (באמצעות  פגישת זום עם מנהלי ביה"ס יסודיים15:30 - 16:00
(ZOOM

 הערכת מצב בנושא קורונה ועדכוני שירותי 16:00 - 19:00
המועצה בהתאם
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