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1 מרץ 2020 - מרץ 2020
7 מרץ 2020

יום שני 2 מרץ
 בחירות לכנסת08:00 - 19:30

יום רביעי 4 מרץ
 סגור - אישי08:00 - 11:30
 תמי גלס (מהנדסת הועדה) - 5233, מדיניות 12:00 - 12:30

 - אושרת גני גונןאכיפה 
 הצגת לו"ז מפגש יו"רים (22.3) - שרון (מנכ"ל) 13:30 - 14:00

 - אושרת גני גונןודנה (מוניציפאלית)
 - אושרת גני גונן פ.ע בנצי - מנכ"ל חברה כלכלית14:00 - 15:00

 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 רן יוחאי ממושב חגור - רוכבת מצטיינת אופנוע 15:30 - 16:00

 - אושרת שטח, ספורט מוטורי עטורת פרסים וזוכה באליפויות
גני גונן

 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב18:00 - 19:00
 טלפונים + מעבר על מסמכים19:00 - 21:00

יום שישי 6 מרץ
 היכל התרבות - ערב התרמה 2020 של מועדכון20:00 - 21:30

 (היכל התרבות)ליונס לטינוס השרון 

שבת 7 מרץ
 "מרבות בשמחה" ערב לציון חגיגות פורים  ויום 20:30 - 22:30

 - מירית כץ (היכל התרבות)האישה הבינלאומי 

יום ראשון 1 מרץ
 שיחות טלפון - צח בורשטיין, חסי ורינה08:00 - 08:30
 - אושרת גני גונן פיונה08:30 - 09:30
 זמן לשכה11:30 - 12:30
 סגור12:30 - 13:00
 השלכות רוחב של פס"ד מעונה על גביית 13:30 - 14:30

 היטלי/חלף השבחה - כרמל מילכה (מרכז המועצות האזוריות)
- כרמל מילכה

 עסקאות שיוך בקיבוצים והסכם חלף היטל 14:30 - 15:30
 - כרמל השבחה - כרמל מילכה (מרכז המועצות האזוריות)

מילכה
 יובל ארד - ראש מועצת כוכב יאיר - צור יגאל15:30 - 16:30
 - אושרת גני גונן ישיבת מליאת המועצה17:00 - 19:00
 - צפריר שחם + עדי שחר - מודל תקציבי ישובים19:30 - 20:00

אושרת גני גונן

יום שלישי 3 מרץ
 - אושרת גני גונן דינה - ועדה לתכנון ובניה09:30 - 09:45
 זמן לשכה09:45 - 10:45
 נסיעה10:30 - 11:30
 כנפיים של קרמבו - יאיר לוינשטיין (אלטשולר 11:30 - 12:30

שחם), מירית (מנהלץ אגף נוער וצעירים), טליה ברזאנו 
 - ליאת עומסי(מנכ"לית כנפיים של קרמבו)

 נסיעה12:30 - 13:30
 הענקת תעודת הוקרה - רונית גטניו (עמותת 14:30 - 15:00

 - אושרת גני גונן"אחים") + נציגי חברת "בופה"
 שימושים חורגים בחלקות א' - שרון (מנכ"ל), 15:00 - 15:45

 - אושרת גני צפי (סגן), תמי (מהנדסת הועדה), לימור (יועמ"ש)
גונן

 - יצחק אגוזי מודל תקציבי ישובים - אגוזי (גזבר)16:00 - 17:00
 חורשים - בנושא מפעל תרמוקיר ושימושים 17:00 - 17:30

חורגים - עדי רובין (מ. עיסקי), עודד ויזל (יו"ר), אלי כהן 
 - אושרת גני גונן(מנכ"ל תרמוקיר), תמי (ועדה), צפי (סגן)

 בית אקשטיין - שרון (מנכ"ל) + שרה ואייל 18:00 - 20:30
 - נני רייזברג (אולם כנסים )(חינוך)

יום חמישי 5 מרץ
 יפה07:30 - 08:00
 משרד הפנים ונסיעה08:00 - 09:30
 פורום ראשי רשויות השרון (ישיבה מס' 2) - 09:30 - 11:00

חיים ברוידא (רעננה), רפי סער (כ"ס), אבי גרובר (רמת 
השרון), אמיר כוכבי (הוד השרון), אלי ברכה (חוף השרון), 

 - Mayor-Moshe Fadlon (בן גוריון 22, הרצליה)סרג' קורישא
 נסיעה11:00 - 12:00
 נסיעה14:00 - 15:00
 מרחב כוכב יאיר- מפגש פורום תכנון משתף - 15:00 - 17:00

 -  (במשרדי הממשלה בתל אביב, דרך מנחם בגין 125)מפגש שני
Maya Golan

 נסיעה17:00 - 17:30
 -  שרון (מנכ"ל) ואגוזי (גזבר) - פגישת עבודה17:30 - 18:30

אושרת גני גונן
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8 מרץ 2020 - מרץ 2020
14 מרץ 2020

יום שני 9 מרץ
 נסיעה07:30 - 08:00
 סגור אישי08:05 - 08:35
 נסיעה08:30 - 10:00
 זמן לשכה10:00 - 10:30
 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש11:00 - 12:00
 נסיעה12:45 - 13:30
 סגור אישי13:30 - 14:30
 מעבר על מסמכים + טלפונים16:00 - 19:00
 ביקורי אבלים19:00 - 21:00

יום רביעי 11 מרץ
 גיורא איילנד + שגיא + יגאל להב (ראש 09:30 - 10:30

מ.מקומית קרני שומרון) - בנושא התנגדות להקמת תחנת כוח 
השלום

 - אושרת גני גונן פגישה עם עדי (יועצת ארגונית) 11:00 - 12:00
 התנדבות במועצה - תמי (מנהלת אגף שירותים 12:00 - 12:30

 - אושרת גני גונןחברתיים) + רמי (מתנדבים)
 תמי גלס (מהנדסת הועדה) - מכינה לקראת 12:30 - 13:00

פגישה עם גיא קפלן  - בנושא צור יצחק ואזור תעשיה בנימין 
 - אושרת גני גונן(12.3) 

 (אולם הכנסים  מסיבת פורים עובדי מועצה13:00 - 16:00
 - מיכל לוי לנקריבמועצה )

 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:45 - 16:45
 נסיעה17:00 - 18:00
 סגור אישי18:00 - 19:00

יום שישי 13 מרץ

שבת 14 מרץ

יום ראשון 8 מרץ
 -  אשר אלון + תמי גלס (מהנדסת הועדה)09:00 - 09:30

דניאלה שוורץ
 פ.ע. שרון (מנכ"ל) + אגוזי (גזבר)09:30 - 10:00

 "עצמאים במגפיים" - מפגש 2 - רשת נטוורקינג 11:30 - 
 - מירית כץ (מרכז צעירים)עצמאים במועצה

 דרוויש ראבי - ראש עיריית ג'לג'וליה - בנושא 12:30 - 13:00
 - אושרת גני גונןהסעות 

 הצגת תכנית מוסדות חינוך - אגפי חינוך 13:00 - 15:00
 - אושרת גני גונןוהנדסה + גזבר
 פיתוח צור נתן 92 מגרשים - צפי (סגן), דינה 15:30 - 16:00

 - (ועדה), לימור (יועמ"ש), אגוזי (גזבר) ובנצי (מנכ"ל חכ"ל)
אושרת גני גונן

 נחשונים - שרון  (מנכ"ל) תמי (מהנדסת הועדה)16:00 - 17:00
לימור (יועמ"ש) - בנושא החלטת תמ"ל 1081 טרם חתימה 

 - אושרת גני גונןלרמ"י על הסכם
 -  (חדר ישיבות מליאה) ועדת משנה לתכנון ובניה17:00 - 19:00

תמי גלס
 מעבר על מסמכים +טלפונים19:00 - 20:00

יום שלישי 10 מרץ
פורים

 חופש פורים08:00 - 16:00

יום חמישי 12 מרץ
 נסיעה08:00 - 09:00
 ביקור הנהלת המועצה ברמת הכובש - בנושא - 09:00 - 11:00

 ( נפגשים המבנה ואורחות החיים הייחודיים של קיבוצי המועצה
 - אושרת גני גונןבחניון חדר האוכל ברמת הכובש)

 נסיעה11:00 - 12:00
 ישיבת פרה רולינג בנושא צור יצחק ואזור 12:00 - 13:00

 (לשכת התכנון מחוז תעשיה בנימין - גיא קפלן מתכנן המחוז
 - גיא קפלןמרכז- רח' הרצל 91 קריית הממשלה רמלה)

 נסיעה13:00 - 14:00
 (עיריית הוד אמיר כוכבי - ראש עיריית הוד השרון15:30 - 16:30

 - אמיר כוכביהשרון)
 סגור18:00 - 21:00
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15 מרץ 2020 - מרץ 2020
21 מרץ 2020

יום שני 16 מרץ
 ראש החוג למדיניות ציבורית באונ' ת"א - ח"כ 09:00 - 10:00

 לשעבר אופיר פז פינס + סטודנטים מהחוג למדיניות ציבורית
 - אושרת גני גונן(חדר ישיבות מליאה )

 - אושרת גני גונן פ.ע רוני - דוברת המועצה10:00 - 10:30
 דיון עם מח"ז דן פקע"ר + יואב סבן (קב"ט) - 13:00 - 13:30
 - אושרת גני גונןסטטוס קורונה
 - אושרת גני גונן פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל13:30 - 14:00
 סגור14:00 - 14:30
 ישיבת הנהלה15:00 - 16:00
 שיחת ועידה מקוונת עם מנהלי האגפים - עדכון 16:00 - 17:00

 - אושרת גני גונןעם מנכ"ל המועצה בנושא נגיף הקורונה
 נסיעה17:30 - 18:00
 ניחומי אבלים18:00 - 20:00

יום רביעי 18 מרץ
 - אושרת גני גונן פ.ע שרון - מנכ"ל09:30 - 10:00
 שיחת טלפון עם יענקל'ה עובדיה - חבר מליאה10:30 - 11:00
 הדס מרזל - יו"ר ועד מקומי גן חיים11:00 - 12:00
 פגישת ZOOM בנושא מכינה קדם צבאית - חיים 12:00 - 13:00

איטקיס + יונתן (ראש המכינה) וחלי סלוצקי (שדה ורבורג) + 
 - אושרת גני גונןשרון (מנכ"ל) ומירית (נוער וצעירים) 

 זמן לשכה13:00 - 13:30
 פגישה מקוונת - מנשה מלמוד - מתחם 14:00 - 14:30

 - אושרת גני גונן (ZOOM)אהרונוביץ הישן 
 - אושרת גני גונן צפי וליטל (סגני ראש המועצה)14:30 - 14:45
 נסיעה15:00 - 15:45
 סגור - אישי15:45 - 16:45
 נסיעה16:45 - 17:15

יום שישי 20 מרץ

שבת 21 מרץ

יום ראשון 15 מרץ
 - אושרת גני גונן פ.ע. שרון סספורטס (מנכ"ל)09:00 - 10:00
 פ.ע דוברות - רוני (דוברת) וערן (ניו מדיה 10:30 - 11:00

 - אושרת גני גונןודיגיטל)
 שחר - ווסטרן דיגיטל 14:00 - 14:30
 - אושרת גני  שיחת "זום" - יורי"ם ועדים מקומיים14:30 - 15:00

גונן
 -  (חדר ישיבות מליאה) הכנה לפייסבוק לייב15:30 - 16:00

אושרת גני גונן
 פייסבוק לייב לתושבים בנושא התמודדות עם 16:00 - 17:00

 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות מליאה)הקורונה
 הערכת מצב להתמודדות עם משבר הקורונה17:00 - 20:00

יום שלישי 17 מרץ
 -  פגישת המשך עדי כהן שחר - יועצת ארגונית09:30 - 10:30
שרון סספורטס
 ישיבת הנהלה10:30 - 11:30
 זמן לשכה11:30 - 12:30
 פ.ע. רוני - דוברת12:30 - 13:00
 סגור13:00 - 14:00
 פ.ע. שרון - מנכ"ל14:00 - 14:45
 פ.ע. אגוזי (גזבר)15:00 - 15:30

יום חמישי 19 מרץ
 - שרון  מרכז חדשנות - שיחת וידאו מקוונת08:30 - 09:30

סספורטס
 הכנה לפגישה בנושא גן טבע - צפי (סגן), לימור09:30 - 10:00

 - אושרת גני גונן(יועמ"ש), תמי (ועדה), נני (חינוך), אייל (חינוך)
 -  פ.ע תמי גלס - מהנדסת הועדה המקומית10:00 - 11:30

אושרת גני גונן
 פגישת המשך בנושא היערכות תקציבית - נגיף 13:20 - 14:00

 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות מליאה)הקורונה
 הערכת מצב קורונה14:00 - 15:00
 שיחת עדכון מקוונת בנושא קורונה - יו"רים 15:00 - 16:00
 - אושרת גני גונןועדים מקומיים
 מעבר על דואר + טלפונים16:00 - 20:00
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22 מרץ 2020 - מרץ 2020
28 מרץ 2020

יום שני 23 מרץ
 - אושרת גני גונן פ.ע שרון - מנכ"ל09:00 - 09:30
 דיון מקוון ZOOM בנושא מוסדות חינוך גני 10:00 - 11:30

ילדים ומגרש 2224 - שרון (מנכ"ל), תמי (ועדה), אמיר 
(מהנדס), ליטל וצפי (סגנים), נני (חינוך), אגוזי (גזבר), יואב, 

לימור (יועמ"ש), מורן (מינהלת צור יצחק) , ורד (ע. ר' המועצה)
 מודל הפעלת אולם כנסים - בנצי ואריק (חברה 12:00 - 13:00

 (פגישה מקוונת - כלכלית), שרון (מנכ"ל) ,יגאל (היכל התרבות)
(ZOOMבנצי איתן - 

 באר ג' כפר מל"ל - שירוול - צפי (סגן), אמיר 13:00 - 13:30
 - אושרת גני  (חדר מליאה)(מהנדס), אגוזי (גזבר) יקי (הנדסה)

גונן
 רוני (דוברת) - פייסבוק הרב שלוש + מכתב בתי13:30 - 14:00
 - אושרת גני גונןכנסת במועצה
 צביקה צרפתי 14:00 - 15:00
 נסיעה15:45 - 16:00
 צילומים עם יובל המבולבל - פרומו לשידור 16:00 - 17:00

 - אושרת גני גונןפייסבוק לייב לילדי המועצה

יום רביעי 25 מרץ
 פגישת המשך בנושא מוסדות חינוך, גני ילדים 09:00 - 10:00

 - אושרת גני גונן (חדר מליאה)ומגרש 2224
12:00 - 11:30 ZOOM-אושרת גני גונן שרית בשן - מקוון ב - 
 באר ג' כפר מל"ל - פגישת המשך לאחר בדיקת 13:30 - 14:00

 - צפי פלד (מליאה)נתונים
 שיחה ב ZOOM - מירב ומירי 14:00 - 

 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל 15:00 - 17:30
 פגישה מקוונת - לילך וארבל דורה מיחדיו (זוכת15:00 - 15:15
 - אושרת גני גונןחידון התנ"ך) 
 ליאור ורחל פרובקביץ (שדה ורבורג) - עתיד 16:30 - 16:45

ZOOM דניאלה שוורץבית אקשטיין - מקוון - 
 עם יובל המבולבל - פייסבוק לייב לילדי 17:30 - 18:30

המועצה - בנושא הקורונה
 מעבר על דואר + טלפונים18:30 - 20:30

יום שישי 27 מרץ

שבת 28 מרץ

יום ראשון 22 מרץ
 - אושרת  פ.ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה09:00 - 09:30

גני גונן
 שיחה ZOOM מקוונת - יורם דוקטורי (חבר 10:00 - 10:30

 - אושרת גני גונןמליאה)
 ישיבת צוות מצומצם - שרון (מנכ"ל), צפי וליטל 10:30 - 11:00

 - אושרת גני גונן(סגני ר' המועצה) וורד (ע. ר' המועצה)
 הכנה לועדת משנה לתכנון ובניה 29/3/20 - 11:00 - 12:00

 - תמי גלסתמי גלס (מהנדסת הועדה)
 קמפיין "אנחנו נשארים בבית" - מירית (תרבות 12:45 - 13:30

 - אושרת נוער וצעירים), רוני (דוברת) וערן (ניו מדיה ודיגיטל)
גני גונן

 שיחות עם תושבים במוקד המועצה - אושרת 13:45 - 14:45
 - אושרת גני גונן (במוקד)וליטל

 עדכון חברי מליאה + יו"ר ועדים מקומיים - 16:00 - 17:00
שיחת מקוונת ZOOM -  (ביום ראשון ישלח לינק התחברות 

 - אושרת גני גונן (מקוון)לשיחה)
 היערכות ועדכוני שירותים למצב הקורונה + 17:00 - 20:00

טלפונים + דואר

יום שלישי 24 מרץ
יום המעשים הטובים

 - שרון  (ZOOM) מרכז חדשנות - שיחה מקוונת08:30 - 09:30
סספורטס

10:30 - 10:00 ZOOM אורי עצמון - כפר סירקין - מקוון  - 
אושרת גני גונן

 - אושרת גני גונן פ.ע לימור ריבלין - יועמ"ש12:30 - 13:00
 סגור14:30 - 15:00
 שיחת ועידה ZOOM - פורום ה-14 ראשות 15:00 - 15:30

רשויות 
 פגישה מקוונת ב ZOOM - היכרות + גן בית 15:30 - 16:00

בטבע גבעת חן - צפי (סגן), תמי גלס (מהנדסת הועדה), לימור
 - אושרת גני גונןריבלין (יועמ"ש), נני רייזברג ואייל צייג (חינוך)

 פורום הקיבוצים - תכנית כוללנית - פגישה 16:30 - 18:00
ZOOM-אושרת גני גונןמקוונת ב - 

יום חמישי 26 מרץ
 סגור אישי08:00 - 09:00
 משרד - מעבר על דואר + טלפונים09:30 - 11:00
 - אושרת גני  פ.ע נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך11:00 - 12:00

גונן
 חומרים לישיבת מליאה - אגוזי (גזבר) ולימור 12:00 - 12:30

 - אושרת גני גונן(יועמ"ש)
 סגור12:30 - 13:00
 פ.ע שרון (מנכ"ל) - עדכון סטטוס עבודה על 13:00 - 13:30

 - אושרת גני גונןשינויים בתקציב
 הצגת תוכנית לשבילי אופניים במועצה - שרון 13:30 - 14:30

(מנכ"ל), דינה (ועדה), ורד(ע. ר' המועצה), אורן (קיימות) וערן 
 - אושרת גני גונן (אולם המליאה)(ניו מדיה ודיגיטל)

 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב - ס. ר' המועצה14:30 - 15:30
 אמיר כוכבי (ראש עירית הוד השרון) + חב' 15:30 - 16:00

דנאל - אילן ישראלי , יגאל נחתומי ורועי נצר - בנושא בית 
 שיחה טלפונית - צח אקשטיין יו"ר ועד קיבוץ 17:00 - 17:30

רמת הכובש
 סגור 17:30 - 19:30
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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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