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29 מרץ 2020 - מרץ 2020
4 אפריל 2020

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

רהב
 הכנת מצגת - קיצוצים בתקציב שוטף11:00 - 12:30
 פגישת המשך הצגת הערכות תקציבית - שרון, 12:30 - 13:00

 - אושרת גני גונןאגוזי וציפי
 תיקון מצגת - קיצוץ בתקציב שוטף13:30 - 16:00
 16:00 ישיבת מליאה מקוונת שלא מן המניין 16:00 - 18:00

 ( ID 313-418-795 מקוון -30.3.2020  (קישור בגוף המייל) 
(ZOOM אושרת גני גונןאפליקציית - 

 הכנה לפ"ע שרון - קיצוצים בתקציב18:00 - 19:30

יום רביעי 1 אפריל
  אתר מועצה - ועדים - זימון עם לינק10:00 - 11:00

(https://zoom.us/j/470332559)ליטל רהב - 
 מקוון ZOOM - אפיון צרכים לממשק מול ועדי 11:00 - 12:00

 - ליטל רהב (ID 829-350-2563)ישובים
 פגישת הכנה לישיבת מליאה (5.4) - צפי, אגוזי, 12:00 - 13:18

 -  (מקוון באמצעות ZOOM)שרון, נני, אמיר (קישור בגוף המייל)
אושרת גני גונן

 - ליטל רהב (ליטל) עדכון תקציב - נני אגף חינוך14:30 - 15:30
 - ליטל עדכון תקציב - אגף תרבות נוער וצעירים16:00 - 17:00

רהב

יום שישי 3 אפריל

שבת 4 אפריל

יום ראשון 29 מרץ
 ישיבת צוות התנדבות להתנעת מבצע 10:00 - 10:30

 - תמי פרברהטלפונים
 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד- ס. ראש 10:30 - 11:00

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

 - אושרת גני גונןמועצה)
 ציפי וקנין סגנית גזבר - קיצוצים בתקציב 11:00 - 14:00

מועצה
  סטטוס שירות לתושב - עדכון מנהלים14:00 - 14:30

https://us04web.zoom.us/j/944113124?pwd=WW8yeWxORjZoTmd)
(kaVhPcXBlTWhTQT09 - 

 פ"ע חלוקת משימות - שרון סספורטס מנכ"ל 15:00 - 15:30
 - ליטל רהב (שרון)המועצה 

 עדכון יו"ר  ועדים מקומיים בלבד - שיחת 16:30 - 17:30
 מקוונת ZOOM -  (ביום ראשון ישלח לינק התחברות לשיחה)

 - אושרת גני גונן(שיחה מקוונת בזום )
 ציפי וקנין סגנית גזבר - קיצוצים בתקציב 17:30 - 20:30

מועצה

יום שלישי 31 מרץ
 טיפול בשליחת הודעה קולית לבני 12:00+65 - 13:00
 קיצוצים בתקציב מועצה - שרון סספורטס 14:00 - 15:00

 - שרון סספורטסמנכ"ל המועצה
 טיפול בדיוור SMS לבני 65+ 15:00 - 15:30
16:30 - 16:00planner עדכון ה 
 (זום-  ועדה למיגור אלימות סמים ואלכוהול 16:30 - 17:30

 - ענת טוינהמצ"ב קישור להתחברות )

יום חמישי 2 אפריל
 הכנה לדיון פעילות המועצה נגד אלימות 10:30 - 11:00

 - ליטל רהבבמשפחה -  תמי פרבר
 אפליקצית התנדבות - זימון חדש נא למחוק את 11:00 - 12:00

 - ליטל רהב (https://zoom.us/j/973518703)הקודם
 פורום חדשנות בבידוד - שיחת זום 12:00 - 13:00

ID718-623-604(שיחה מקוונת) שרון סספורטס - 
 (שיחת זום) מועצה בזמני חירום - כוחות ומשימות13:00 - 13:45
 סגירת מצגת תקציב תברים - קיצוצים14:00 - 17:00
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יום שני 6 אפריל
  עדכון תקציב - האגף לשירותים חברתיים12:00 - 13:00

 - ליטל רהב(לשכה)
 (מקוון באמצעות  ניר - דניה סיבוס - ליטל ומריק13:00 - 13:30

 - ליטל רהבZOOM - ישלח קישור )
 - ליטל  (ליטל) לימור משפטית - עדכון תקציב13:30 - 14:00

רהב
  הדרכה מקוונת על המערכת החדשה14:00 - 15:00

https://zoom.us/j/605004758?pwd=TWlWKzVISmN1enl6SHVoQlNN)
(Slhxdz09ליטל רהב - 

 (;  תמי וועדה - עדכון תקציב15:10 - 15:30
https://zoom.us/j/872939844?pwd=NWprdUNJU3dEcTFGTWRrZU9

(WenlzUT09ליטל רהב - 
 (מקוון זום;  אמיר - הנדסה עדכון תקציב 16:40 - 17:00

https://zoom.us/j/713280037?pwd=M2ZMOXBYTTVwYTVDeGNod2d
(2UVF6QT09ליטל רהב - 

  יואב תפעול - עדכון תקציב (שיחה מקוונת)17:30 - 18:00
https://zoom.us/j/362117079?pwd=aVJOcEs5amlXUVNLMHBOcTZu)

 (מקוון ב-  רוני בן שטח - דוברות - עדכון תקציב18:30 - 19:00
 ;ZOOM

יום רביעי 8 אפריל
 חופשת פסח00:00

יום שישי 10 אפריל
חופשת פסח

שבת 11 אפריל
חופשת פסח

יום ראשון 5 אפריל
 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד- ס. ראש 10:40 - 10:50

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

 - אושרת גני גונןמועצה)
  ששי דניאל - מחלקת ספורט - עדכון תקציב 12:00 - 12:30

(ZOOM - מקוון ב)ליטל רהב - 
 - ליטל רהב (ליטל) דוברות רוני - עדכון תקציב12:45 - 13:15
 - ליטל רהב (ליטל) תמי גלס - עדכון תקציב13:30 - 14:00
 -  (ליטל) יואב סבן -אגף תפעול -  עדכון תקציב 14:00 - 15:00

ליטל רהב
  בקרה ומעקב משימות רווחה תושבים מבוגרים 15:00 - 16:00

(Meeting ID272-462-479)שרון סספורטס - 
 (מקוון באמצעות  16:00 ישיבת מליאה - 16:005.4.20 - 18:00

(ZOOMאושרת גני גונן - 
 (מקוון באמצעות  לימור משפטית - עדכון תקציב18:30 - 19:00

(ZOOMליטל רהב - 

יום שלישי 7 אפריל
 10:15 יו"ר ועדים מקומיים - עדכון קצר (קישור 10:15 - 10:45

 - אושרת גני גונן (מקוון באמצעות ZOOM)וסיסמא בגוף הזימון)
 טיפול בפניות תושבים 11:00 - 14:00

יום חמישי 9 אפריל
חופשת פסח
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12 אפריל 2020 - אפריל 2020
18 אפריל 2020

יום שני 13 אפריל
חופשת פסח
 ישיבת הנהלה + עדכון בנושא חזרת מערכת  10:00 - 11:30

 - שרון סספורטס (Meeting ID638-101-872)החינוך (רשות ) 

יום רביעי 15 אפריל
חופשת פסח

יום שישי 17 אפריל
חופשת פסח

שבת 18 אפריל
 חופשת פסח00:00

יום ראשון 12 אפריל
חופשת פסח

יום שלישי 14 אפריל
חופשת פסח

יום חמישי 16 אפריל
חופשת פסח
 (Meeting  התכנסות תקציבית 2020 09:00 - 11:00

(ID960-8337-3084שרון סספורטס - 
 (Meeting  לקראת מליאה - צור יצחק 11:00 - 11:30

(ID968-6372-5839שרון סספורטס - 
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19 אפריל 2020 - אפריל 2020
25 אפריל 2020

יום שני 20 אפריל
 יום השואה00:00

צבי כץ - קורס למנהלי מוקדים עירוניים ברשויות המקומיות 
 (מכון מופ"ת ע"י סמינר לוינסקי, רח' שושנה פרסיץ (09:00-15:00)

15 , תל אביב)
11:00 - 10:00 Meeting - 2020  התכנסות תקציבית 

ID969-9687-2414(שיחה מקוונת) שרון סספורטס - 
 עדכון תקציב המועצה 2020 ליטל + ציפי וקנין 11:00 - 15:00

סגנית גזבר
 עדכון תקציב המועצה שרון סספורטס מנכ"ל 15:30 - 16:30

 - שרון סספורטס (שרון)המועצה
 טיפול במפעל הבטון - טיבה צור יצחק17:00 - 18:00

יום רביעי 22 אפריל
 עדכון תקציב מועצה + תקציב תב"רים 09:00 - 11:00
 הכנה לישיבת הנהלה 26.4 - שרון, אגוזי, לימור,13:00 - 14:00

 - אושרת גני גונןצפי ליטל ורד
 פ"ע בנושאי איכות הסביבה ותחבורה - ליאור 14:00 - 15:00

 - ליטל רהב (לשכה)וליטל

יום שישי 24 אפריל

שבת 25 אפריל

יום ראשון 19 אפריל
10:30 - 09:30Meeting ID975-2911-2057 שיחה הערכת מצב) 

 - שרון סספורטסמקוונת)
 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  (שיחה מקוונת) תקציב 2020 - אגף תפעול12:30 - 13:00

סספורטס
13:30 - 13:00 Meeting תקציב 2020 -  אגף רווחה 

ID988-2542-9410( שיחה מקוונת) שרון סספורטס - 
15:00 - 14:30 Meeting תקציב 2020 - אגף חינוך 

ID958-9941-7499( שיחה מקוונת) שרון סספורטס - 

יום שלישי 21 אפריל
 יום השואה00:00

 - שרון סספורטס (אושרת) עדכון תקציב 09:30 - 10:30
 (היכל  הקרנת סרט למנהלים ליום השואה12:00 - 13:30

 - שרון סספורטסהתרבות)
 פ"ע מירית מנהלת אגף תרבות נוער וצעירים -  13:30 - 14:30

 - ליטל רהב (לשכה)בנושאי תרבות, עסקים, תיירות כפרית
 מפגש יו"ר  ועדים מקומיים  -  עדכון קורונה + 14:45 - 16:00

 (מקוון באמצעות תוכנת תקציב (קישור ונושאים בגוף הזימון)
(ZOOMאושרת גני גונן - 

יום חמישי 23 אפריל
  הדרכה מקוונת - מערכת המידע החדשה 10:00 - 12:00

https://zoom.us/j/98105829977?pwd=VytNUmFndm9BZnBQTlUvYk)
(pXdENKUT09ליטל רהב - 

14:00 - 13:00 Meeting הערכת מצב - שיחה מקוונת 
ID839-8550-3828(שיחה מקוונת) שרון סספורטס - 

 - שרון סספורטס מצגת תקציב מליאה 14:00 - 14:30
  דיון פנימי: ישיבת מליאה בנושא צור יצחק14:30 - 15:00

https://zoom.us/j/97994853583?pwd=c3FXYmQvMkFQUi9TN21tNk)
(wzU2xoUT09ליטל רהב - 

 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב15:00 - 16:00
 עריכת מצגת תקציב16:00 - 18:00
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26 אפריל 2020 - אפריל 2020
2 מאי 2020

יום שני 27 אפריל
 - ליטל רהב (אצל ליטל) פ"ע  - צבי כץ - מוקד10:00 - 11:00
 טיפול במפעל הבטון טייבה-צור יצחק11:00 - 12:00
 -  מצגת תב"רים לישיבת הנהלה ביום חמישי12:15 - 13:15

אושרת גני גונן
 -  המשך ישיבה תוכנית תב"רים לישבת הנהלה13:30 - 14:00

אושרת גני גונן
 פגישה עם נתי ונירן- מאבק במפעל הבטון 14:30 - 15:30

 (מקוון באמצעות זום; (קישור ישלח בהמשך)
https://us02web.zoom.us/j/84611417464?pwd=cGQzdlRjRDF4czNha

(E4xQ2xqYkRWdz09ליטל רהב - 
 טיפול במפעל הבטון - טייבה צור יצחק16:00 - 17:00

יום רביעי 29 אפריל
 (ישראל)יום העצמאות

יום שישי 1 מאי

שבת 2 מאי

יום ראשון 26 אפריל
 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)
13:30 - 12:30 Meeting - התכנסות תקציבית - אגף חינוך 

ID880-1420-8498(שיחה מקוונת) שרון סספורטס - 
  (842-4428-4213) הנהלה - חזרה חלקית לשגרה 13:30 - 14:30

- שרון סספורטס
 16:00 ישיבת הנהלה מקוונת 26.4.2020 (קישור16:00 - 18:00

 - אושרת גני גונן (מקוון באמצעות ZOOM)בגוף הזימון)

יום שלישי 28 אפריל
 (רחבת הדשא המערבית (ליד  טקס יום הזיכרון10:45 - 11:10

 - שרון סספורטסרשות ניקוז ירקון))

יום חמישי 30 אפריל
 -  מצגת לישיבת הנהלה ומליאה בנושא תב"רים13:30 - 14:00

אושרת גני גונן
 מצגת תב"רים למליאה 14:00 - 19:00


