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1 מרץ 2020 - מרץ 2020
7 מרץ 2020

יום שני 2 מרץ
בחירות ארציות לכנסת

  בחירות08:00 - 19:00

יום רביעי 4 מרץ
  פ"ע חודשית בנושא ועד עובדים  - ששי וליטל09:00 - 10:00

 - ליטל רהב(לשכה)
 בחירת מיזמים זוכים - גינון בר קיימא 10:30 - 11:00

 - (ליטל)משתתפים: הדס מרשל, אורן ביי, ליאור גפן וליטל רהב
ליטל רהב

 פ"ע בנושאי איכות הסביבה ותחבורה - ליאור 11:00 - 12:00
 - ליטל רהב (לשכה)וליטל

 פ"ע שירות: צבי כץ מנהל מוקד מועצה + הילה 12:00 - 13:00
 - ליטל רהב (ליטל לשכה)שחיבר מנהלת אוטובוס שירות 

 ליטל רהב + שרון סספורטס מנכ"ל המועצה - 14:00 - 15:00
 - שרון סספורטס (לשכת מנכ"ל)פגישת עבודה
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:00 - 18:00
 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב18:00 - 19:00

יום שישי 6 מרץ

שבת 7 מרץ

יום ראשון 1 מרץ
 הזמנה: מוא"ז דרום השרון - ליווי פרטני (נגישות09:00 - 10:00

לתחנות רכבת ותחליפ..., יום א׳ 1 במרץ 2020, 09:00 - 10:00 
(IST) (lital@dsharon.org.il)(מ.א דרום השרון)  - 
erela@jerusaleminstitute.org.il

 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 המשך: חיובי ארנונה שטחים משותפים 11:30 - 12:30
במתחם זילברמינץ (מגורים) משתתפים: לימור, ציפי איבגי, 

 - אורית לוי (גזברות)ציפי וקנין, אגוזי, מורן וליטל
 - ליטל רהב (ליטל) פ"ע: ליטל ומורן12:30 - 13:30
 מענה לפניות תושבים ללשכת ראש המועצה 13:30 - 15:00
 - שרון  (שרון) חוק עזר צעצועים מסוכנים15:00 - 16:00

סספורטס
 - אושרת גני גונן 17:00 ישיבת מליאה - 18:001.3.20 - 20:00

יום שלישי 3 מרץ
ליטל - חופש

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)

יום חמישי 5 מרץ
 -  (חדר ישיבות מליאה)  ישיבת הנהלה מורחבת 13:30 - 14:30
שרון סספורטס
 FW: מרחב כוכב יאיר- מפגש פורום תכנון 15:00 - 17:00

 (במשרדי הממשלה בתל אביב, דרך מנחם בגין משתף - מפגש שני
 - 125Maya Golan, בקומה 1 חדר 101)
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8 מרץ 2020 - מרץ 2020
14 מרץ 2020

יום שני 9 מרץ
 פ"ע שירות: צבי כץ מנהל מוקד מועצה + הילה 09:00 - 10:00

 - ליטל רהב (ליטל לשכה)שחיבר מנהלת אוטובוס שירות 
 - ליטל  (ליטל) פ.ע צבי כץ מנהל מוקד המועצה10:00 - 11:00

רהב
 פ"ע מירית מנהלת אגף תרבות נוער וצעירים -  11:00 - 12:00

 - ליטל רהב (לשכה)בנושאי תרבות, עסקים, תיירות כפרית
  פ"ע תמי פרבר וליטל  - שירותים חברתיים12:00 - 13:00

 - ליטל רהב(לשכה)
 (חדר ישיבות  תזמון רמזורים 444 ומחלף אייל13:00 - 14:00

 - אמיר כהןשקוף קומה 1)
 - ליטל רהב (ליטל) פ"ע - עינת וליטל14:30 - 15:30
 שירות פנים ארגוני - בנית מודל15:30 - 17:30
 צבי כץ - מנהל מוקד: דו"חות בקרה סקרי 17:30 - 19:00

 - ליטל רהבשביעות רצון תושבים

יום רביעי 11 מרץ
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)

 תמי ורמי - בנושא התנדבות במועצה (נושאים 12:00 - 12:30
 - אושרת גני גונן (לשכה)בגוף המייל)

 (אולם הכנסים במועצה ) תזכורת - מסיבת פורים  13:00 - 16:00
 - שרון סספורטס תחבורה חכמה - פיילוט 15:00 - 15:30
 - אושרת גני גונן (לשכה) קבלת קהל15:45 - 16:45

יום שישי 13 מרץ

שבת 14 מרץ

יום ראשון 8 מרץ
 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)
 מענה לפניות תושבים ללשכת ראש המועצה 11:30 - 13:00
 -  (לשכת ר. מועצה) הצגת תכנית מוסדות חינוך13:00 - 15:00

אושרת גני גונן

יום שלישי 10 מרץ
מול בתיה מהעמותה - בדיקת עמידה בתקציבים (פרטים בגוף 

המייל)
 שבתון (מועצה) - פורים08:00 - 18:00

יום חמישי 12 מרץ
 ליטל סגור אישי09:00 - 12:00
 - ליטל  (לשכה) פ"ע שימור אתרים - דינה וליטל14:00 - 14:30

רהב
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15 מרץ 2020 - מרץ 2020
21 מרץ 2020

יום שני 16 מרץ
 - ליטל  (ליטל) פ.ע צבי כץ מנהל מוקד המועצה10:00 - 11:00

רהב
 טיפול בפניות תושבים 11:00 - 14:00
 (חדר  הערכות להשבתה כללית - נגיף קורונה14:00 - 15:00

 - שרון סספורטסדיונים)
 שיחת ועידה מקוונת  - עדכון עם מנכ"ל 16:00 - 17:00

המועצה בנושא נגיף הקורונה (נשלח מייל עם הלינק 
 - אושרת גני גונןלהתחברות)

 הערכות לחירום - שירות לתושב17:00 - 20:00

יום רביעי 18 מרץ
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)

 (שיחת  קול קורא שטחים פתוחים קטע נחל הדס10:00 - 11:00
 - שרון סספורטסועידה מקוונת)

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

 ליטל רהב + שרון סספורטס מנכ"ל המועצה - 13:00 - 14:00
 - שרון סספורטס (לשכת מנכ"ל)פגישת עבודה
 הערכות לחירום בשירות לתושב14:30 - 17:30

יום שישי 20 מרץ

שבת 21 מרץ

יום ראשון 15 מרץ
 ישיבת צוות מצומצם - צפי פלד- ס. ראש 10:00 - 10:30

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

 - אושרת גני גונןמועצה)
 הצגת המלצות בנושא רווחה וקבלת קהל 11:30 - 12:00

 - שרון סספורטס (משרד)בהשבתה 
 - נני רייזברג (חדר שקוף) צוות לימונדה12:00 - 13:00
 שירות טלפוני ומקוון בחרום - צוות מנהלי 13:30 - 14:00

 - ליטל רהב (חדר דיונים שקוף)אגפים
 שרון סספורטס מנכ"ל המועצה - הערכות 14:00 - 14:30

 - שרון סספורטס (שרון)לפאנל מומחים לייב לתושבים
 -  (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
 - שרון סספורטס (מליאה ) הערכת מצב קורונה 17:00 - 18:00

יום שלישי 17 מרץ
 (ליטל  מתנדבים ב "נחשול בריא" - ענת טווינה09:30 - 10:30

 - ליטל רהבלשכה )
 -  (אולם מליאה) מעבר לעבודה במתכונת חירום10:30 - 11:30
שרון סספורטס
 נאמני שירות מקוון - הדרכה11:30 - 13:00
 שיחות אישיות - יו"רים ועדים מקומיים: 13:00 - 14:30

הצטרפות לוואצפים קהילתיים לשעת חרום
 - אושרת גני גונן צפי וליטל אצל אושרת14:45 - 15:00
 פ"ע בנושאי איכות הסביבה ותחבורה - ליאור 15:30 - 16:30

 - ליטל רהב (לשכה)וליטל
 הכנה להערכות תקציבית17:00 - 19:00

יום חמישי 19 מרץ
 - שרון  (אולם מליאה) הערכת מצב קורונה 11:45 - 12:30

סספורטס
 פגישת המשך הצגת הערכות תקציבית - נגיף 13:20 - 14:00

 - אושרת גני גונן (חדר ישיבות מליאה)הקורונה
 ועדה - סיוע כלכלי משפחות מצוקה - תמי פרבר14:00 - 15:00

 מנהלת אגף רווחה, לימור ריבלין יועמ"ש, יצחק אגוזי גזבר
 - ליטל רהב(חדר ישיבות מליאה)

 - אושרת גני  שיחת עדכון מקוונת ועדים מקומיים15:00 - 16:00
גונן
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22 מרץ 2020 - מרץ 2020
28 מרץ 2020

יום שני 23 מרץ
  דיון מקוון ZOOM - בנושא מוסדות חינוך, גני 10:00 - 11:30

ילדים ומגרש 2224 - שרון, תמי, אמיר, ליטל, צפי, נני/ אייל, 
אגוזי/ ציפי, יואב, לימור, מורן (מקוון) , ורד (מצ"ב קישור בגוף 

 - אושרת גני גונן (חדר מליאה)המייל)
 איסוף חומרים לדיון על צור יצחק 12:00 - 15:00

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

ומגרש 2224 - שרון, תמי, אמיר, ליטל, צפי, נני/ אייל, אגוזי/ 
 - אושרת גני גונן (חדר מליאה)ציפי, יואב, לימור, מורן , ורד 

  פ"ע תמי פרבר וליטל  - שירותים חברתיים10:00 - 11:00
 - ליטל רהב(לשכה)

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

 הערכות חרום בשירות לתושב - הודעות 12:30 - 14:30
מוקלטות 

 - שרון  (שיחה מקוונת) הערכת מצב קורונה 14:45 - 15:45
סספורטס

  פגישה מקוונת ב ZOOM - כרמי מתן - בעיית 16:00 - 16:15
חניה (קבלת קהל)

 מקוון  ZOOM - ליאור ורחל פרובקביץ -  שדה 16:30 - 16:45
 - דניאלה שוורץורבורג - "יבית אקשטיין - עתיד" 

יום שישי 27 מרץ

שבת 28 מרץ

יום ראשון 22 מרץ
 -  ישיבת צוות מצומצם - שרון, צפי, ליטל וורד10:30 - 11:00

אושרת גני גונן
 -  (ליטל) הטמעת CRM חדש במוקד - צבי ועינת11:00 - 12:00

ליטל רהב
 צוות חרום למזון +ליטל+רונית גטניו +ענת 12:00 - 13:00

 - תמי פרברטוינה+ליאור גפן 
 שיחות עם תושבים - אושרת וליטל במוקד 13:45 - 15:00

 - אושרת גני גונן (במוקד)המועצה
15:45 - 15:15ID : 847-202-310 אולם  הערכת מצב קורונה) 

 - שרון סספורטסמליאה)
 עדכון חברי מליאה + יו"ר ועדים מקומיים - 16:00 - 17:00

שיחת מקוונת ZOOM -  (ביום ראשון ישלח לינק התחברות 
 - אושרת גני גונן (מקוון)לשיחה)

יום שלישי 24 מרץ
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)

 (מוקד) שיחות לתושבים במוקד המועצה09:00 - 12:00
 חלוקת מתנות לעובדים12:00 - 15:00

יום חמישי 26 מרץ
13:00 - 12:00ID 629-999-7448  מש"מ קורונה - דרום השרון  
 - שרון סספורטס(שיחה מקוונת )
  התנדבות מועצה14:00 - 14:15

https://us04web.zoom.us/j/803475131?pwd=TmJQNE8yWDVRcXJs)
(YVkxdHVjZlFJZz09 - 

 - אושרת גני גונן פ.ע ליטל רהב14:30 - 15:30
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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


