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יום שני 2 דצמבר
 צח אקשטיין - יו"ר קיבוץ רמת הכובש - הרצאה 09:30 - 11:00

 - אושרת גני גונן (חדר הישיבות / אולם כנסים )- "שיתוף ציבור" 
 - ליטל  (ליטל) פ.ע צבי כץ מנהל מוקד המועצה12:00 - 13:00

רהב
  (ליטל לשכה) דיוני תקציב: מצגת שירות לתושב 13:00 - 14:30

- ליטל רהב
 נני מנהלת אגף חינוך - פגישת היכרות ותיאום 14:30 - 15:30

 - ליטל רהב (אצל ליטל (לשכה))ציפיות
  דו"חות בקרה: פניות תושבים למוקד המועצה16:00 - 19:00
 - ליטל רהב(ליטל לשכה )

יום רביעי 4 דצמבר
 - שרון  (שרון) תכנית סופ"ש דיוני תקציב - 10:00 - 10:30

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

 - ליטל רהב (ליטל לשכה)שחיבר מנהלת אוטובוס שירות 
 מענה לפניות תושבים ללשכת ראש המועצה 12:30 - 14:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:30 - 18:00
 ניתוב פניות קבלת קהל למנהלים 18:30 - 20:30

יום שישי 6 דצמבר
 - אושרת גני גונן (מלון הרברט סמואל ירושלים )דיוני תקציב 

שבת 7 דצמבר
 - אושרת גני  (מלון הרברט סמואל ירושלים ) דיוני תקציב 00:00

גונן

יום ראשון 1 דצמבר
 מפגש משה (בוגי) יעלון + חברי כנסת מטעם 09:00 - 12:30

 (מועצה איזורית דרום השרון - מושב נוה ירק - מפלגת  כחול לבן
 - אושרת גני גונןבניין ראשי - קומה 1 - חדר ישיבות )

 מענה לפניות תושבים ללשכת ראש המועצה 13:00 - 15:00
 -  (שרון) פ"ע שרון סספורטס מנכ"ל המועצה16:00 - 17:00
שרון סספורטס
 (חדר  ועדה למיגור אלימות סמים ואלכוהול 17:00 - 18:30
 - ענת טוינהישיבות מליאה)

 אולם המליאה - חודש המאבק בסמים ואלכוהול17:00 - 18:00

יום שלישי 3 דצמבר
 (חדר ישיבות מליאה - מועצה  ועדת שימור אתרים09:00 - 12:00

 - דינה קישוןאזורית דרום השרון - קומה 1)
 - יואב  (חדר ישיבות רווחה ) סיכום פעילות חירום10:30 - 11:30

סבן
 צבי כץ מנהל מוקד + הילה שחיבר מנהלת 12:30 - 14:30

אוטובוס שירות: הטמעת מודל נ.ש.ר בתכנית עבודה שירות 
 - ליטל רהב (ליטל לשכה)לתושב 

  פ.ע הילה שחיבר מנהלת אוטובוס שירות15:00 - 16:00
 - ליטל רהב(לשכה)

 דיוני תקציב - סגירת מצגת 16:30 - 18:30

יום חמישי 5 דצמבר
 - אושרת גני  (מלון הרברט סמואל ירושלים ) דיוני תקציב 00:00

גונן
 - שרון  (שרון) Canceled: חוק צעצועים מסוכנים09:00 - 09:30

סספורטס
16:00 - 15:00❤ 
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יום שני 9 דצמבר
 - אושרת גני גונן (לשכה) פ.ע ליטל רהב10:30 - 11:00
 - ליטל רהב פ"ע אורית מזכירת לשכה - שוטף11:00 - 11:30
 אתר מועצה חדש - רוני בן שטח דוברת המועצה11:30 - 12:30
 - ליטל  (ליטל) פ.ע צבי כץ מנהל מוקד המועצה12:30 - 13:30

רהב
 -  (חדר ישיבות מליאה)  ישיבת הנהלה מורחבת13:30 - 15:00
שרון סספורטס
 ליטל + תמי פרבר מנהלת אגף שירותים 15:00 - 15:30

 - חברתיים (רווחה) "הקמת שירות לטיפול בהתמכרויות  "
אושרת גני גונן

 הכנה לישיבת הנהלה - סיכום פעילות שנתית 16:00 - 17:00
סגנית ראש המועצה 

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

יום רביעי 11 דצמבר
 -  (לשכה - אושרת גני-גונן) ישיבת מועצת איגוד09:00 - 10:00

איגוד ערים
 פ"ע תמי פרבר מנהלת אגף לשירותים חברתיים10:00 - 11:00

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

 (ליטל לשכה) פ"ע רוני בן שטח דוברת המועצה 12:00 - 12:30
 יום לימוד עמיתים והצגת תכלית - תחנת ריכוז 12:30 - 15:00

 (היכלי קבוצת שלמה תל אביב)חללים תר"ח
  (לשכה) קבלת קהל (ליטל החל מהשעה 16:00)15:00 - 18:00
- אושרת גני גונן
  17:30  11.12 - מפגש יושבי ראש ועדים 18:00 - 19:15

 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות מליאה)מקומיים 

יום שישי 13 דצמבר

שבת 14 דצמבר
 - ששי  (מתן ) יום ספורט מתניעים מתן 08:00 - 10:00

דניאל-ספורט

יום ראשון 8 דצמבר
 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)
   שועאע מסארווה ר. עיריית טייבה שת"פ 11:30 - 12:30

 - אושרת גני (מועצה אזורית דרום השרון - לשכת ר. מועצה קומה 1)
גונן

  נתן קלימי מנכ"ל מגע"ר + יצחק אגוזי גזבר 12:30 - 14:00
המועצה+ ציפי איבגי מנהלת הגביה + ליטל רהב בנושאים: 1.  

 - ציפי וקניןאוטובוס שירות 2. תוכנית שירות לקוחות 2020
 - שרון  פ"ע שרון סספורטס מנכ"ל המועצה14:00 - 14:30

סספורטס
 מענה לפניות תושבים ללשכת ראש המועצה 14:30 - 16:30

יום שלישי 10 דצמבר
 (מ.א אזורית דרום  יום טיפול לרכב 08:00433-88-201 - 08:30

 - סמי ניקסוןהשרון )
 תחבורה שיתופית: פגישת היכרות מ.א. דרום 10:00 - 11:00

 -  (Drom HaSharon Regional Council, Israel)השרון + ניצן יוצר
oc747hag9neo1dnvtcsm2qac4c@group.calendar.google.com

  פ.ע הילה שחיבר מנהלת אוטובוס שירות11:00 - 12:00
 - ליטל רהב(לשכה)

 -  (ליטל) תכנית עבודה מקושרת תקציב שירות12:00 - 13:30
שני חוור

 -  ועדת היגוי יום המעשים הטובים במועצה13:30 - 15:00
אירית קרמל לוי
 -  (ליטל) שוטף קיימות - אורן ביי רכז קיימות15:00 - 16:00

ליטל רהב
 הילה מנהלת אוטובוס - הגשת קול קורא 16:00 - 17:00

 - ליטל רהב (ליטל לשכה)לחדשנות 
  10.12 בשעה 17:30 -  ישיבת הנהלה - מוזמנים 17:30 - 19:00
 - אושרת גני גונן (אולם הישיבות)חברי המליאה 

יום חמישי 12 דצמבר
 (מרכזי שירות חיפה  סיור במרכזי שירות לתושב 08:00 - 16:00

 - ליטל רהבוחריש )
 - אורן ביי (מרכז קיפוד כפ"ס) יום עיון תחבורה09:00 - 13:30
 - ששי  (ירקון ) יום שיא גני הילדים הורים ילדים 17:00 - 19:00

דניאל-ספורט
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יום שני 16 דצמבר
 ציפי וקנין סגנית הגזבר, דרור אפשטיין עו"ד, 09:00 - 10:00

 ציפי לבני תושבת:  משלם אביגדורוב הדסה ז'ל  3439767
 - ציפי וקנין(סגנית ראש מועצה)

 - ליטל (ליטל לשכה ) הדרכה על תוכנת המרכזיה10:00 - 11:00
רהב

 פ"ע איתי גלעדי מנהל מחלקת פיקוח - מפעל 11:00 - 12:00
 (ועדה לתו"ב)בטון טייבה

 פ"ע דוברות ושירות (נושאים בגוף הזימון) רוני 12:00 - 13:00
בן שטח דוברת המועצה + צבי כץ מנהל מוקד + הילה שחיבר 

 - ליטל רהב (חדר ישיבות מוקד)מנהלת אוטובוס שירות
 תחבורה שיתופית - נעם קליייטמן גוטליב +דנה14:00 - 15:00

 (מועצה אזורית דרום השרון, קומה גל מנהלת מחלקת מוניציפלית
 - ליטל רהב1 - לשכה, אצל ליטל)

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

יום רביעי 18 דצמבר
 פ"ע - אתר המועצה החדש - שרון סספורטס 09:30 - 10:00

מנכ"ל המועצה+רוני בן שטח דוברת המועצה+ערן אבידור ניו 
 - ליטל רהב (שרון)מדיה

 פ"ע שירות: צבי כץ מנהל מוקד מועצה + הילה 10:00 - 11:00
 - ליטל רהב (ליטל לשכה)שחיבר מנהלת אוטובוס שירות 

 (ליטל לשכה) עבודה משרדית12:00 - 14:00
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
  ישיבת ועדת ביקורת - מוא"ז דרום השרון17:00 - 18:00

 - רואי מסורי(גזברות)

יום שישי 20 דצמבר
 - ששי  (תיכון ירקון ) גמר כדורסל ליגת הורים 13:30 - 15:30

דניאל-ספורט

שבת 21 דצמבר
 - מירית כץ (היכל התרבות) פסטיבל שירי הילדים17:30 - 19:30

יום ראשון 15 דצמבר
 - ליטל רהבהגשת קול קורא לחדשנות 

 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)

 פ"ע איכות הסביבה: יואב סבן - מנהל אגף 13:30 - 14:00
תפעול וקב"ט המועצה

 שרון סספורטס מנכ"ל המועצה + ערן אבידור 14:00 - 14:30
ניו מדיה + אגוזי גזבר המועצה +ליטל רהב סגנית ראש 

המועצה+ צפי פלד סגן ראש המועצה "הכנת מצגת אושרת - 
 - אושרת גני גונןלישיבת מליאה - אישור תקציב" 

 מענה לפניות תושבים ללשכת ראש המועצה 14:30 - 16:30

יום שלישי 17 דצמבר
  פ.ע הילה שחיבר מנהלת אוטובוס שירות10:00 - 11:00

 - ליטל רהב(לשכה)
 מיה יהלום - בנושא ועדת העסקים והרצאות 11:00 - 11:30

שהיא עורכת בתחום 050-6864863
  שטחים ירוקים במרחב הציבורי בחגור 11:30 - 12:30

משתתפים: אביטל וספי גל עזר +יואב סבן מנהל אגף תפעול 
 (מועצה וקב"ט המועצה+דנה גל מנהלת מחלקה מוניציפלית

 - אזורית דרום השרון - קומה 1 - לשכת ראש המועצה - אצל ליטל)
ליטל רהב

 -  (חדר ישיבות מליאה) תכנית הורות מועצתית 14:00 - 15:00
ענת טוינה

 (אולם הכנסים  16:00 ישיבת מליאה - 16:0017.12.19 - 19:30
 - אושרת גני גונןשבבית המועצה)

יום חמישי 19 דצמבר
 פגישה עם עו"ד נרי ירקוני בעניין שדה התעופה 09:00 - 10:00
 עדי יועצת ארגונית - סדנת מנהלים בנושא 10:00 - 11:00

 - גלית בכור (לשכה - ליטל)שירות
 -  (לשכת ראש מועצה)  וועד חדש  כפר מלל13:00 - 13:30

אושרת גני גונן
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22 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
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יום שני 23 דצמבר
 חן אזולאי - ועדה לתוב10:00 - 11:00
 - ליטל  (ליטל) פ.ע צבי כץ מנהל מוקד המועצה11:00 - 12:00

רהב
 (ליטל) פ"ע רוני בן שטח דוברת המועצה - שוטף12:30 - 13:30
 -  (חדר ישיבות מליאה)  ישיבת הנהלה מורחבת13:30 - 15:00
שרון סספורטס
 - ליטל רהב שוטף קיימות - אורן ביי רכז קיימות15:00 - 16:00

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

יום רביעי 25 דצמבר
 - ששי דניאל-ספורט (פרטים בהמשך... ) סמינר עובדים 20:30

יום שישי 27 דצמבר

שבת 28 דצמבר

יום ראשון 22 דצמבר
 - ליטל רהב נשק וסע - איל 07:15 - 08:00
 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד- ס. ראש 10:30 - 11:15

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

 - אושרת גני גונןמועצה)
 - ליטל רהב אורית מזכירת לשכה - פ"ע שוטף 11:30 - 12:30
 מענה לפניות תושבים ללשכת ראש המועצה 14:00 - 16:00

יום שלישי 24 דצמבר
 - ששי דניאל-ספורט (פרטים בהמשך... ) סמינר עובדים 08:00

יום חמישי 26 דצמבר
 (מרכז  ביקור המועצה האזורית דרום השרון 10:00 - 13:00

 - רן זיסרשרות לתושב - גבעתיים)
 אבטחת מתחם המועצה - שרון סספורטס 14:00 - 15:00

 - שרון סספורטס (שרון)מנכ"ל המועצה
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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
 פגישה עם דר' רפאלוביץ - השירות הווטרינרי - 10:00 - 10:30

 -  (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 

 - 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
 -  (גן חיים ) Canceled: עפיפונים בגן חיים צופית 13:30 - 15:30

ששי דניאל-ספורט

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 


