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29 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
4 ינואר 2020

יום שני 30 דצמבר
 - ליטל  (ליטל) פ.ע צבי כץ מנהל מוקד המועצה10:00 - 11:00

רהב
 לסיים להכין כנס תושבים בצור יצחק11:00 - 12:00
 היחידה האזורית לאיכות הסביבה - סיכום 12:152019 - 13:15

 משתתפים: אורן תבור מנכ"ל היחידה האזורית +אורן ביי רכז 
קיימות + צפי פלד סגן ראש המועצה + ליטל רהב סגנית ראש 

 - ליטל רהב (מ.א. דרום השרון, אצל צפי)המועצה
 פ"ע איתי גלעדי מנהל מדור פיקוח - מפעל בטון14:00 - 15:00

טייבה
 מוקד המועצה - יצירת דו"ח ליו"ר וועדים 16:00 - 18:00

 - ליטל רהבמקומיים - פניות תושבים

יום רביעי 1 ינואר
09:00 - 08:00❤ 
 פגישה עם דר' רפאלוביץ - השירות הווטרינרי - 10:00 - 11:00

 -  (ליטל)ליטל רהב סגנית ראש המועצה + צבי כץ מנהל מוקד 
ליטל רהב

 פ"ע שירות: צבי כץ מנהל מוקד מועצה + הילה 11:00 - 12:00
 - ליטל רהב (ליטל לשכה)שחיבר מנהלת אוטובוס שירות 

 (ליטל) פ"ע אורית מזכירת לשכה - שוטף 13:00 - 14:00
 (ליטל לשכה) פ"ע רוני בן שטח - דוברת המועצה14:00 - 15:00
 - אושרת גני  פ.ע ליטל רהב סגנית ראש המועצה16:30 - 17:00

גונן
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל17:00 - 18:00

יום שישי 3 ינואר

שבת 4 ינואר

יום ראשון 29 דצמבר
 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד- ס. ראש 10:30 - 11:30

המועצה, שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה, ליטל רהב - ס. 
 - אושרת  (לשכה)ראש המועצה,  ורד שני - עוזרת ראש המועצה

גני גונן
 (ליטל  הכנת מצגת - כנס תושבים צור יצחק12:00 - 14:00

לשכה)
 מענה לפניות תושבים ללשכת ראש המועצה 14:00 - 16:00

יום שלישי 31 דצמבר
  פ.ע הילה שחיבר מנהלת אוטובוס שירות10:00 - 11:00

 - ליטל רהב(לשכה)
 פ"ע איתי גלעדי מנהל מדור פיקוח ועדה לתו"ב 11:00 - 11:30

 - ליטל רהב (ועדה)- שוטף 
 סגור אישי12:00 - 17:00
 - (אולם המליאה) 17:00 ישיבת הנהלה  17:0031.12.19 - 18:30

אושרת גני גונן
 (מתחם העירייה שומרי נחל הירקון - מפגש אחרון18:00 - 19:30

הוד השרון)

יום חמישי 2 ינואר
 הכנה לפגישה עם אריאל יוצר (6.1) - שרון 08:30 - 09:30

(מנכ"ל), לימור (יועמ"ש), אגוזי (גזבר), תמי (מהנדסת הועדה),
 - אושרת גני גונןאמיר (מהנדס)
 מ.ג.ע.ר - ליאור ברוך ורינת - הצעה לשדרוג 10:30 - 11:30

 (ליטל לשכה)מערכת ניהול מוקד 
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5 ינואר 2020 - ינואר 2020
11 ינואר 2020

יום שני 6 ינואר
 גגות סולריים - סיכום הכנס ותוכנית הסברה 10:00 - 11:00

בישובים משתתפים: צור משעל +אדם קרמר+אורן ביי+דנה 
 - ליטל רהב (חדר דיונים )גל+ ליטל

 - ליטל  (ליטל) פ.ע צבי כץ מנהל מוקד המועצה11:00 - 12:00
רהב

 -  (חדר ישיבות מליאה)  ישיבת הנהלה מורחבת13:30 - 15:00
שרון סספורטס
 צבי כץ - מנהל מוקד: דו"חות בקרה סקרי 17:30 - 19:00

 - ליטל רהבשביעות רצון תושבים

יום רביעי 8 ינואר
 - ליטל רהב מרכז הערכה לתפקיד מוקדן 09:00 - 13:00
 קבלת קהל מצומצמת 17:30 - 18:00
 - אושרת גני  פ"ע אושרת גני גונן ראש המועצה18:00 - 18:30

גונן

יום שישי 10 ינואר
  ארוע "שומרים על הירקון פתוח לכולם" 10:00 - 15:30

 - ליטל רהב(הפארק האקולוגי הוד השרון)

שבת 11 ינואר

יום ראשון 5 ינואר
 פ"ע אמיר מהנדס המועצה ומורן סלע יו"ר 10:00 - 10:30

 - ליטל רהב (אצל אמיר)מנהלת צור יצחק
 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד- ס. ראש 10:30 - 11:30

המועצה, שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה, ליטל רהב - ס. 
 (לשכת ראש ראש המועצה,  ורד שני - עוזרת ראש המועצה

 - אושרת גני גונןמועצה)
 - ליטל רהב (ליטל) פ"ע אורן ביי רכז קיימות 13:00 - 14:00
 מענה לפניות תושבים ללשכת ראש המועצה 14:00 - 16:00

יום שלישי 7 ינואר
 ישיבת מנהלים - הכנה למפגש תושבים בצור 08:45 - 09:30
 - ליטל רהב (חדר ישיבות מליאה)יצחק (12.01)

 הכנה למפגש תושבים בצור יצחק (12.01)  - 09:30 - 10:30
בריף לשולחנות עגולים  - חינוך (פורמלי/בלתי פורמלי) בישוב 

עירוני קהילתי במועצה כפרית.  משתתפים: +נני מנהלת אגף 
חינוך +מורן סלע יו"ר מנהלת + מירית מנהלת אגף תרבות 

 - ליטל רהב (אצל נני)נוער וצעירים
  פ.ע הילה שחיבר מנהלת אוטובוס שירות10:30 - 11:30

 - ליטל רהב(לשכה)
 המועצה לשימור אתרים - עמרי שלמון מנכ"ל 12:00 - 13:00

 - אושרת גני  (לשכה)המועצה + מריה מצרפי מנהלת מחוז מרכז
גונן

 הכנה למרכז הערכה לתפקיד מוקדן14:00 - 16:00
 (חדר ישיבות  17:00 ישיבת מליאה - 17:007.1.20 - 19:00

 - אושרת גני גונןמליאה)
 (ה"באר" עיריית  מפגש סיום קורס שומרי הירקון18:00 - 20:00

 - אורן בייהוד השרון)

יום חמישי 9 ינואר
 פגישה אישית: תושב כפר מל"ל (פרטים בגוף 09:00 - 10:00

 - ליטל רהב (אצל ליטל)הזימון)
 מענה לשיחות טלפון - מוקד המועצה 11:00 - 13:00
 הזמנה לאירוע הכנסת ספר תורה - בית הכנסת 16:45 - 19:30

 - אורית לוי (לו"ז בגוף הזימון )המרכזי צור יצחק
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12 ינואר 2020 - ינואר 2020
18 ינואר 2020

יום שני 13 ינואר
 אגוזי - חופש 00:0013-27

 - ליטל  (ליטל) פ.ע צבי כץ מנהל מוקד המועצה10:00 - 11:00
רהב

 פ"ע אורית מזכירת לשכה  - לקראת קבלת קהל 11:00 - 12:00
ביום רביעי

 ועדה לתו"ב - תיאום ציפיות בנוגע למענה 12:00 - 13:00
 - ליטל רהב (בועדה)לפניות מוקד/תושבים

 פ.ע ליאור גפן סגן מנהל אגף תפעול - איכות 13:00 - 14:00
 - ליטל רהב (ליטל )הסביבה

 צבי כץ - מנהל מוקד: דו"חות בקרה סקרי 17:30 - 19:00
 - ליטל רהבשביעות רצון תושבים

 FW: ערב אימהות בנות מדברות על גיל 18:00 - 20:00
 - ענת טוינה (אולם כנסים )ההתבגרות 

יום רביעי 15 ינואר
אגוזי - חופש 13-27

 FW: מתן מענה לאנשים עם צרכים מיוחדים 09:00 - 15:00
המרחב הכפרי - יום למידה בשיתוף ממ"א, משרד הרווחה, קרן 

 (agada10@gmail.com; anatr@yoav.org.il; שלם
 ;avitalP@megolan.org.il; aviya@gush-etzion.org.il

 ;ayelet@nevemidbar.org.il; dafnaashtar@m-yehuda.org.il
 (מנכ"ל  אבטחת מידע במועצה + אתר המועצה09:30 - 11:00

 - שרון סספורטסהמועצה)
 פ"ע שירות: צבי כץ מנהל מוקד מועצה + הילה 11:00 - 12:00

 - ליטל רהב (ליטל לשכה)שחיבר מנהלת אוטובוס שירות 
 -  (שרון) פ"ע שרון סספורטס מנכ"ל המועצה12:30 - 13:00
שרון סספורטס
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 (מתן  יום שיא הורים ילדים מתן/נירית/ירחיב 16:30 - 18:30

 - ששי דניאל-ספורטאולם ספורט )
 FW: פתיחת קורס רכזי תרבות - אושרת דברי 17:00 - 20:00

 - מירית כץ (מרכז הצעירים)ברכה ב 19:00 
 - אושרת גני  פ.ע ליטל רהב סגנית ראש המועצה18:00 - 19:00

גונן

יום שישי 17 ינואר
אגוזי - חופש 13-27

אושרת חופש 16-27

שבת 18 ינואר
אגוזי - חופש 13-27

אושרת חופש 16-27

יום ראשון 12 ינואר
 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד- ס. ראש 10:30 - 11:30

המועצה, שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה, ליטל רהב - ס. 
 (לשכת ראש ראש המועצה,  ורד שני - עוזרת ראש המועצה

 - אושרת גני גונןמועצה)
 - שרון סספורטס (שרון) הסדרת קולות קוראים 12:30 - 13:00
 מענה לפניות תושבים ללשכת ראש המועצה 14:00 - 16:00
 - רון  (חדר הנהלה) מועצת רשות נחל הירקון 16:00 - 17:30

חולדאי - ראש העירייה

יום שלישי 14 ינואר
אגוזי - חופש 13-27

 FW: פגישה עם מנהל היחידה יוסי בר 10:00 - 11:00
(המשטרה הירוקה)  +שרון- מנכ"ל המועצה + יואב - מנהל 

 (לשכת המנכל, אגף התפעול: עבירות זריקות פסולת בנווה ימין
 - יואב סבןמועצה איזורית דרום השרון)

 פ"ע רוני בן שטח דוברת המועצה: כתבה על 11:00 - 11:30
 - רוני בן שטחחדשנות ברשויות

 פ"ע טלפונית: ענבר ורדי (דרך אושרת) קידום 11:30 - 12:00
עסקים 

 קבלת פרס - רשות ירוקה לשנת 12:302019 - 14:00
 סיכום  טיול עובדים : ועד עובדים + משאבי 14:00 - 15:00

 - אורית לוי (אצל ליטל)אנוש
 מענה לשיחות תושבים - מוקד המועצה15:30 - 16:30
 סיור במושב עדנים - רחוב הרקון וגשר נחל 17:00 - 18:00

הדס - יו"ר ועד מקומי ברק מטלון + אמיר כהן מהנדס המועצה
 פ"ע דינה קישון - שימור חוות סבע: פניה 18:00 - 18:30

למועצה לשימור אתרים

יום חמישי 16 ינואר
אגוזי - חופש 13-27

 אושרת חופש 00:0016-27
 קידום תיירות כפרית - שרון סספורטס מנכ"ל 10:00 - 11:00

המועצה, מירית כץ מנהלת אגף תרבות נוער וצעירים, רוני בן 
  (לשכגת מנכ"ל)שטח דוברת המועצה וגל תושבת מכפר סירקין

- שרון סספורטס
 מקרה רווחה - תמי פרבר מנהלת אגף לשירותים12:00 - 12:30

 - ליטל רהב (ליטל)חברתיים ותמי גלס אדריכלית הוועדה
 - ליטל רהב פ"ע שרון סספורטס מנכ"ל המועצה15:00 - 16:00
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19 ינואר 2020 - ינואר 2020
25 ינואר 2020

יום שני 20 ינואר
אגוזי - חופש 13-27

אושרת חופש 16-27
 FW: האקתון דרום השרון הראשון ! מתיעלים 09:00 - 16:00

 - ענת טוינה (אולם הכנסים במועצה)בהסעות 

יום רביעי 22 ינואר
אגוזי - חופש 13-27

אושרת חופש 16-27
 שרון  - חופש 00:0022-30

 ישיבת התנעה - מעבר לכלים רב פעמיים 09:00 - 10:00
 בצהרונים (ראו הכנה נדרשת לקראת הפגישה בגוף המייל)

 - ליטל רהב(חדר דיונים חדש)
 פ"ע בנושא שריפות פיראטיות- ליאור גפן סגן 10:00 - 11:00

 -  (אצל ליטל)מנהל אגף תפעול+רוני בן שטח דוברת המועצה
ליטל רהב

 הכנה לוועדת איכות סביבה: ליאור גפן סגן 11:00 - 11:30
 - ליטל  (ליטל)מנהל אגף תפעול (איכ"ס), אורן ביי רכז קיימות

רהב
 פ"ע שירות: צבי כץ מנהל מוקד מועצה + הילה 11:30 - 12:30

 - ליטל רהב (ליטל לשכה)שחיבר מנהלת אוטובוס שירות 
  פרויקט סב גן - פגישה שנייה - אגף החינוך 14:00 - 15:00
 - ליטל רהב(החדר השקוף)
 הכנת מפגש התושבים - צור יצחק 15:00 - 17:00

יום שישי 24 ינואר
אגוזי - חופש 13-27

אושרת חופש 16-27
שרון  - חופש 22-30

שבת 25 ינואר
אגוזי - חופש 13-27

אושרת חופש 16-27
שרון  - חופש 22-30

 - ששי דניאל-ספורט (עינת) ליגת קיבוצים קט רגל 09:30 - 12:30

יום ראשון 19 ינואר
אגוזי - חופש 13-27

אושרת חופש 16-27
 סיור לשכה במועצה האזורית דרום השרון - 10:00 - 13:30

 - צפי פלד (ייקבע בהמשך)כולל ארוחת צהריים
 מענה לפניות תושבים ללשכת ראש המועצה 14:00 - 16:00

יום שלישי 21 ינואר
אגוזי - חופש 13-27

אושרת חופש 16-27
 פ"ע תמי פרבר מנהלת אגף לשירותים חברתיים08:30 - 09:00
 - ליטל  (חדר ישיבות מליאה) פורום נאמני שירות09:00 - 11:00

רהב
 מענה לתושבת - ירחיב (פרטים בגוף המייל)11:00 - 11:30
 התחלת תהליך הקמת ש.י.ל ברשות- כפיר 11:30 - 13:00

 (חדר ישיבות משרד הרווחה + הילה עו"ס  +רמי וצוות ההקמה
 - תמי פרבררווחה)

  פ"ע ציפי וקנין סגנית הגזבר - ארנונה צור יצחק13:00 - 14:00
 - ליטל רהב(אצל ציפי)

 - ליטל רהב פ"ע שרון סספורטס מנכ"ל המועצה15:00 - 16:00

יום חמישי 23 ינואר
אגוזי - חופש 13-27

אושרת חופש 16-27
שרון  - חופש 22-30

 פ"ע ציפי וקנין סגנית גזבר + חגית אקיבוטי 09:00 - 10:00
מנהלת מש"א - תנאי העסקה מוקד

 שריון: אפליקציה לתושב ZOOM + ליאור גפן 12:00 - 14:00
(תל אביב) 
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1 פברואר 2020

יום שני 27 ינואר
 אגוזי - חופש 00:0013-27
 אושרת חופש 00:0016-27

שרון  - חופש 22-30
 פ"ע בנושא יום המשפחה - משתתפים: חגית 09:00 - 10:00

אקיבוטי מנהלת מש"א, רעות צבי רכזת מש"א, ששי יו"ר ועד 
 - ליטל רהב (ליטל לשכה)עובדים

 - ליטל  (ליטל) פ.ע צבי כץ מנהל מוקד המועצה10:00 - 11:00
רהב

 פ"ע מירית כץ מנהלת אגף תרבות נוער וצעירים11:00 - 12:30
 - ליטל רהב (אצל ליטל)- הכנה לועדת תרבות 

 מענה לשיחות - מוקד המועצה 14:00 - 16:00

יום רביעי 29 ינואר
שרון  - חופש 22-30

 יצחק אגוזי גזבר המועצה + מירית כץ מנהלת 09:30 - 10:30
 -אגף תרבות נוער וצעירים: איתור תקציבים לספריות ביישובים

יצחק אגוזי
 פ"ע אמיר כהן מהנדס המועצה : תזמון רמזורים 11:20 - 11:50

 - ליטל רהב (אצל ליטל)ב 444 
 פ"ע שירות: צבי כץ מנהל מוקד מועצה + הילה 12:00 - 13:00

 - ליטל רהב (ליטל לשכה)שחיבר מנהלת אוטובוס שירות 
 הכנה לכנס תושבים ירחיב:  יהודה מלאכי יו"ר 14:00 - 15:00

וועד, יורם גולי וגלית אדם חברי מליאה, צפי ס.ראש המועצה, 
 (בחדר דנה מנהלת מחלקה מוניציפאלית, רוני דוברת המועצה

 - ליטל רהבמליאה)
 -  (ליטל) פ"ע רוני בן שטח - דוברת המועצה15:00 - 16:00

ליטל רהב
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל16:00 - 18:00
 - אושרת גני  פ.ע ליטל רהב סגנית ראש המועצה18:00 - 20:00

גונן

יום שישי 31 ינואר
09:00 - 08:00❤ 
 אזכרה - בית עלמין כוכב יאיר  - בועז שויגר ז"ל 11:00 - 11:30

שבת 1 פברואר
 - מירית כץ (היכל התרבות) פסטישבט 18:302020 - 20:30

יום ראשון 26 ינואר
אגוזי - חופש 13-27

אושרת חופש 16-27
שרון  - חופש 22-30

תזכורת: לבדוק עם עו"ד נרי ירקוני מה ההחלטה בעתירה 
לבג"ץ לענין קביעת ספי רעש בלילה שיחולו בכל המסלולים. 

 - ליטל רהבהדיון בעתירה התקיים ביום 23.01.2020.
 - ליטל  (חדר ישיבות מליאה) פורום נאמני שירות09:00 - 11:00

רהב
 מענה לפניות תושבים ללשכת ראש המועצה 12:00 - 14:00
  הלוויה - אשתו של מוטי השומר, יונת ז"ל 15:00 - 18:00

(אליכין)

יום שלישי 28 ינואר
שרון  - חופש 22-30

 -  (צור יצחק- בית הנוער) FW: ועדת היגוי מעגלים09:00 - 11:00
ליגל אבישי

  פ.ע הילה שחיבר מנהלת אוטובוס שירות12:00 - 13:00
 - ליטל רהב(לשכה)

 עו"ד יעל קיציס,  מנהלת מחוז, הסיוע המשפטי, 13:00 - 14:00
 (מועצה אזורית משרד המשפטים - בחינת שת"פ כשירות לתושב

 - ליטל רהבדרום השרון - קומה 1 - חדר דיונים)
 - (אולם מועצה ) פעילות ספורט לעובדי המועצה 14:00 - 16:00

ששי דניאל-ספורט
 (מקווה ישראל, חדר ישיבות בניין תב"ע לחוות סבע15:30 - 16:30

מטה המועצה לשימור קומה 2)

יום חמישי 30 ינואר
 שרון  - חופש 00:0022-30

 (אצל  פגישה אישית  עו"ס ליגל אבישי +ליטל09:00 - 10:00
 - ליטל רהבליטל)

 פ"ע יואב סבן מנהל אגף תפעול - תקלות חשמל11:00 - 11:30
 - ליטל רהב (ליטל)ביישובים 

 פגישה עם תושב צור יצחק (פרטים בגוף הזימון)14:00 - 15:00
 פרי משה - מפקד נקודת מתן - הכרות ותיאום 15:00 - 15:30

 - אושרת גני גונןציפיות
 - ששי  (מועצה אולם ירקון ) FW: שגרירי בריאות 18:30 - 20:00

דניאל-ספורט


