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2 פברואר 2020 - פברואר 2020
8 פברואר 2020

יום שני 3 פברואר
 מוקד - מענה לשיחות תושבים 09:00 - 10:00
 - ליטל  (ליטל) פ.ע צבי כץ מנהל מוקד המועצה10:00 - 11:00

רהב
 יצירת שת"פ באמצעות בחינת הצרכים במועצה11:30 - 12:00

 (מועצה אזורית לטובת הקמת שירותי שיקום (דיור – תעסוקה)
 - יגאל נחתומידרום השרון - נווה ירק - קומה 1)

 - ליטל רהב נסיעה + ארוחת צהריים 12:00 - 13:30
 ההזמנה עודכנה: פורום תחבורה אשכול השרון 13:30 - 15:30

 (IST) .יום ב׳ 3 בפברואר 2020, 1:30 אח. - 3:30 אח ,
(lital@dsharon.org.il)(קליקה קאסם האב, כפר קאסם)  - 

noam.esharon@gmail.com
 - מירית כץ (חדר דיונים מועצה) ועדת תרבות17:00 - 18:30
 צבי כץ - מנהל מוקד: דו"חות בקרה סקרי 18:30 - 20:00

 - ליטל רהבשביעות רצון תושבים

יום רביעי 5 פברואר
 (אולם הכנסים) תרומת דם10:00 - 11:00
 פ"ע שירות: צבי כץ מנהל מוקד מועצה + הילה 11:00 - 12:00

 - ליטל רהב (ליטל לשכה)שחיבר מנהלת אוטובוס שירות 
 (חדר  טיפול בקריאות מוקד של מוסדות חינוך12:00 - 13:00

 - ליטל רהבדיונים שקוף)
 פ"ע בנושאי איכות הסביבה ותחבורה - ליאור 14:00 - 15:00

 - ליטל רהב (לשכה)וליטל
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל16:30 - 18:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב18:00 - 19:00

יום שישי 7 פברואר

שבת 8 פברואר

יום ראשון 2 פברואר
 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד- ס. ראש 10:00 - 11:00

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

 - אושרת גני גונןמועצה)
 מענה לפניות תושבים ללשכת ראש המועצה 11:30 - 13:30
 -  (שרון) פ"ע שרון סספורטס - מנכ"ל המועצה14:00 - 15:00
שרון סספורטס
 (לשכה) להכין מצגת למפגש מזכירים15:00 - 16:00

יום שלישי 4 פברואר
 ביקור קורס מזכירים (איחוד חקלאי) במועצה 08:30 - 11:30

 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות מליאה)(הביקור יתחיל ב 09:00)
  פ.ע הילה שחיבר מנהלת אוטובוס שירות15:30 - 16:30

 - ליטל רהב(לשכה)
 ישיבת הנהלה 04.02.20 - שעה 17:00 . מוזמנים17:00 - 19:00

 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות)חברי מליאה

יום חמישי 6 פברואר
 פגישה טלפונית עם תושב - עדכון בגוף המייל08:30 - 09:00
 ארנונה למגורים בפרוייקט זילברמינץ, צור יצחק09:00 - 09:30

 - ליטל  (אגוזי)- יצחק אגוזי גזבר המועצה, לימור ריבלין יועמ"ש
רהב

 - ליטל  (לשכה) פ"ע שימור אתרים -  דינה וליטל 10:30 - 11:00
רהב

 הכנה לשר התחבורה: תחבורה ציבורית חכמה -11:00 - 12:00
 - ליטל  (ליטל לשכה)דנה גל מנהלת המחלקה המוניצפאלית 

רהב
 תערוכה לתרבות הנוי בישראל - משתתפים: 12:00 - 13:00

אלי ביורקאל רישוי עסקים , רוני בן שטח דוברת, מירית כץ 
 - צפי פלד (אצל צפי)מנהלת אגף תרבות נוער וצעירים

  פ"ע חודשית בנושא ועד עובדים  - ששי וליטל14:00 - 15:00
 - ליטל רהב(לשכה)
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9 פברואר 2020 - פברואר 2020
15 פברואר 2020

יום שני 10 פברואר
שירה - חופש 9-13

 (כניסה להיכל  אירוע נטיעות עובדי מועצה 10:00 - 11:00
 - ששי דניאל-ספורטהתרבות (רחבה גדולה))

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

 בקרה - פעילות מוקד12:30 - 14:00
 פ"ע מירית מנהלת אגף תרבות נוער וצעירים -  14:00 - 15:00

 - ליטל רהב (לשכה)בנושאי תרבות, עסקים, תיירות כפרית
 צבי כץ - מנהל מוקד: דו"חות בקרה סקרי 17:30 - 19:00

 - ליטל רהבשביעות רצון תושבים

יום רביעי 12 פברואר
שירה - חופש 9-13

 - (חדר דיונים שקוף) פגישה עם מיזם היום השמיני10:00 - 11:00
תמי פרבר

 פגישת סטטוס - מעבר לכלים רב פעמיים 11:00 - 12:00
 (חדר דיונים (הפעולות לביצוע לקראת הפגישה בגוף המייל)

 - ליטל רהבשקוף)
 פ"ע שירות: צבי כץ מנהל מוקד מועצה + הילה 12:00 - 13:00

 - ליטל רהב (ליטל לשכה)שחיבר מנהלת אוטובוס שירות 
 פ"ע בנושאי איכות הסביבה ותחבורה - ליאור 14:00 - 15:00

 - ליטל רהב (לשכה)וליטל
 עבודה על אתר המועצה החדש15:30 - 17:30

יום שישי 14 פברואר
 - אורית לוי פעילות ביער צור יצחק09:00 - 11:45

שבת 15 פברואר

יום ראשון 9 פברואר
 שירה - חופש 00:009-13

 -  (לשכה - אושרת גני גנון) ישיבת מועצת איגוד09:15 - 10:30
איגוד ערים

 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)

 מפגש נטוורקינג: "עצמאים במגפיים" - דברי 11:30 - 12:00
 (מרכז הצעירים)ברכה

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

יום שלישי 11 פברואר
שירה - חופש 9-13

 טיפול בפניות תושבים 09:00 - 11:00
  פ.ע הילה שחיבר מנהלת אוטובוס שירות11:00 - 12:00

 - ליטל רהב(לשכה)
 פ"ע טלפוני: יניב גרין המשטרה הירוקה 12:00 - 12:30

 (לשכה)(נושאים בגוף המייל)
 מוקד המועצה - מענה לשיחות תושבים13:00 - 15:00
 פעילות במבנה המועצה בימי שבת: צפי פלד 15:00 - 15:30

סגן ראש המועצה+מירית כץ מנהלת אגף תרבות+יואב סבן 
 - ליטל רהב (צפי לשכה)קבט המועצה ומנהל אגף תפעול

 (חדר ישיבות  17:00 ישיבת מליאה - 17:0011.2.20 - 19:00
 - אושרת גני גונןמליאה )

יום חמישי 13 פברואר
 שירה - חופש 00:009-13

 פגישה עם משה פישר - צובעים את המועצה 14:00 - 15:00
 -  (מועצה אזורית דרום השרון - קומה 1, לשכה - אצל ליטל)בירוק

ליטל רהב
  פ"ע תמי פרבר וליטל  - שירותים חברתיים15:00 - 15:30

 - ליטל רהב(לשכה)
 -  (שרון) אי מתן מענה בשירות - ראשי אגפים15:30 - 16:00
שרון סספורטס
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16 פברואר 2020 - פברואר 2020
22 פברואר 2020

יום שני 17 פברואר
 פ"ע אורית מזכירת לשכה - שוטף09:00 - 09:30
 - ליטל  (ליטל) פ.ע צבי כץ מנהל מוקד המועצה09:30 - 10:30

רהב
 - תמי פרבר (משרדי רווחה) שכולו טוב10:45 - 11:15
 הכנת מצגת TED לכנס ראשי מוא"ז 11:30 - 14:00
  פ"ע תמי פרבר וליטל  - שירותים חברתיים14:00 - 15:00

 - ליטל רהב(לשכה)
 עבודה על אתר המועצה החדש15:30 - 17:30
 צבי כץ - מנהל מוקד: דו"חות בקרה סקרי 17:30 - 19:00

 - ליטל רהבשביעות רצון תושבים

יום רביעי 19 פברואר
 (ביתן 2 אקספו ת"א  FW: הרשמתך למוני אקספו 00:002020

 - אורית לוי(גני התערוכה).)
 גני התערוכה תל אביב - ועידת השלטון המקומי09:00 - 15:30

- מוני אקספו
 בדיקת קו''ח -מועמדים למשרת עו''ד ממונה 15:30 - 16:30

 - לימור ריבלין (ליטל רהב)תחום בכיר
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל16:30 - 18:00
 -  (אושרת (לשכה)) ועד נירית - מינוי ועד חדש18:00 - 18:30

אושרת גני גונן
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב18:30 - 19:00

יום שישי 21 פברואר

שבת 22 פברואר

יום ראשון 16 פברואר
 - שרון סספורטס (שרון) ליטל רהב - פ.ע. 09:00 - 10:00
 פרס "העובד המצטיין" ע"ש נח מוזס מבית 09:00 - 09:30

 - ליטל רהב (שרון)ידיעות אחרונות (פרטים בגוף הזימון)
 - אורית לוי (ליטל) ירחיב-תלונות10:00 - 11:00
 פ"ע: אתר המועצה ומערכת מוקד - משתתפות: 11:00 - 12:00

 - ליטל רהב (אצל ליטל)רוני, עינת וליטל
 נסיעה12:30 - 14:00
 FW: פגישה עם דרום השרון בנושא תקציב 14:00 - 15:00

 -  (משרד הפנים - לשכת מנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)וגבולות
מרדכי כהן

יום שלישי 18 פברואר
 הילה סטודנטית לעבודה סוציאלית קהילתית - 09:30 - 10:00

 - ליטל רהב (ליטל)דנה אידו  ואילון מנהלת שי"ל
  פ.ע הילה שחיבר מנהלת אוטובוס שירות10:00 - 11:00

 - ליטל רהב(לשכה)
 פ"ע שירות: צבי כץ מנהל מוקד מועצה + הילה 11:00 - 11:30

 - ליטל רהב (ליטל לשכה)שחיבר מנהלת אוטובוס שירות 
 נסיעה11:30 - 12:00
 (בית  הלוויה - נעמי איל ז"ל, אמא של חגית12:00 - 13:00

עלמין ירקון שער תקוה)
 נסיעה13:00 - 13:30
 (אצל ליטל  פ"ע עדי יועצת ארגונית וליטל13:30 - 14:30

 - ליטל רהב(לשכה))
 פרויקט מעבר לרב פעמי - עבודה משרדית 15:00 - 17:00
 עריכה - מצגת TED כנס ראשי מואז17:30 - 18:30
 אתר מועצה חדש - סידור עץ אתר18:30 - 19:30

יום חמישי 20 פברואר
 (ביתן 2 אקספו ת"א  FW: הרשמתך למוני אקספו 00:002020

 - אורית לוי(גני התערוכה).)
 יומולדת ללולית08:00 - 09:00
 גני התערוכה תל אביב - ועידת השלטון המקומי09:00 - 15:30

- מוני אקספו
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23 פברואר 2020 - פברואר 2020
29 פברואר 2020

יום שני 24 פברואר
 כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם00:00

יום רביעי 26 פברואר
 כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם00:00

 צבי כץ - קורס למנהלי מוקדים עירוניים ברשויות המקומיות
(מכון מופ"ת ע"י סמינר לוינסקי, רח' שושנה פרסיץ 15 , תל אביב)

יום שישי 28 פברואר

שבת 29 פברואר

יום ראשון 23 פברואר
 - ליטל  (ליטל) פ.ע צבי כץ מנהל מוקד המועצה09:00 - 10:00

רהב
 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד- ס.ר המועצה, 10:30 - 11:30

שרון סספורטס - מנכ"ל, ליטל רהב - ס.ר המועצה,  ורד שני - 
 - אושרת גני גונן (לשכת ראש מועצה)ע.ר המועצה

  פ"ע תמי פרבר וליטל  - שירותים חברתיים11:30 - 12:00
 - ליטל רהב(לשכה)

 אתי שפריר - מנהלת סניף ביטוח לאומי ונציגי 12:00 - 13:00
 - אושרת גני גונן (לשכה)רווחה, גבייה, גמלאות בטחון 

  פגישת התנעה- מגזין תיירות וסביבה למועצה13:00 - 13:45
 - אורית לוי(חדר דיונים שקוף)

 אתר המועצה - משתתפים - ליטל + רוני + ערן 13:45 - 14:30
 - שרון סספורטס (שרון)אבידור

 עבודה על אתר המועצה החדש14:30 - 17:00
 (חדר ישיבות  17:00 ישיבת הנהלה - 23.2.2020 17:00 - 19:00

 - אושרת גני גונןמליאה)

יום שלישי 25 פברואר
כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם

יום חמישי 27 פברואר
 עבודה על אתר המועצה החדש09:00 - 11:00
 הכנת הישיבה אצל אושרת - אתר מועצה חדש11:00 - 12:00
 (ליטל פ"ע צבי כץ - עדכון סטטוס גיוסים למוקד13:00 - 14:00

 - ליטל רהבלשכה)
 פ"ע מירית מנהלת אגף תרבות נוער וצעירים -  15:00 - 16:00

 - ליטל רהב (לשכה)בנושאי תרבות, עסקים, תיירות כפרית
 (לשכת  הצגת אתר המועצה החדש לאושרת 16:00 - 17:00

 - אושרת גני גונןראש המועצה)


