נושא

תאריך התחלה

שעת התחלה שעת סיום

צוות קהילה

01/02/2019

8:30

9:30

עדי פרילינג -ח"מ

01/02/2019

11:00

12:00

עו"ד איתי פיינה פרויקט אוניברסיטת תל אביב

01/02/2019

12:00

13:00

שרון ביימן

01/02/2019

12:45

13:45

חיים שאבי -ח"מ

01/02/2019

15:00

16:00

פגישת היכרות חברת  CRקשרי קהילה

03/02/2019

9:00

10:00

גיל לבנה

03/02/2019

10:00

11:00

פגישת הכרות מנכל עד  120שאולי דור

03/02/2019

11:30

12:30

חתימות מחלקת מיפוי ופרצלציה

03/02/2019

15:00

15:30

תב"ע  -יואב רוביסה אדריכל העיר  +ורד פרידמן
מנהלת מח' תכניות מתאר  +נגה שפירא בודקת
תכניות אגף תכנון

03/02/2019

15:30

16:00

מח' רישוי  -חתימה על היתרים

03/02/2019

16:00

16:30

פגישה עם תושבת

03/02/2019

16:30

17:30

בחירות למועצת הנוער העירונית

03/02/2019

18:00

18:30

הרב גלעד קריב

03/02/2019

18:30

18:50

פגישה עם רז פרויליך מנכל חב' למתנסים  +מוטי
עבו -מנהל מחוז מרכז

03/02/2019

19:00

20:00

ישיבת מנהלי אגפים

04/02/2019

8:00

9:30

פיקוח על הבניה  -סרג'יו וולינסקי מהנדס העיר

04/02/2019

9:30

10:30

פגישה עם רמי נייפריס  -מנהל ביה"ס הדמוקרטי

04/02/2019

10:30

11:30

יגאל שמעון -ח"מ

04/02/2019

11:30

12:30

פגישה בנושא פארק עתידים

04/02/2019

13:00

14:00

ישיבה בנושא קיוסק מגדיאל הקטנה

04/02/2019

14:00

15:00

פגישות עם תושבים

04/02/2019

15:30

18:00

ישיבת ועדת מכרזים -פתיחה והיכרות

04/02/2019

18:00

19:00

רשות רישוי

05/02/2019

9:00

10:00

ארוע עד  120לכבוד יום המשפחה  -ברכות לראש
העיר הנכנס וליוצא  +מנכ"ל הרשת

05/02/2019

10:30

11:30

ישיבה בנושא מדידות -בני זיני גזבר  +ורדית מרימי
מנהלת מח' שומה

05/02/2019

11:30

12:30

רונית אברהם  -בית אומנויות ביס נווה נאמן

05/02/2019

16:00

16:30

קובי מנכל ספורטן  -היכרות

05/02/2019

16:30

17:00

ישיבת מועצה מן המניין 3/19

05/02/2019

18:00

22:00

ועידת תאגידים

06/02/2019

8:00

18:00

ועידת תאגידים

07/02/2019

9:30

18:00

ורד צאנג +רפי בן מרדכי

08/02/2019

16:00

17:00

ביקור וועדת פרס החינוך  -ארצי

10/02/2019

9:00

11:30

קובי בנבנסטי מנהל אגף הקצאות ובקרת מבנים
מפעל הפיס  -הכרות

10/02/2019

13:00

14:00

הצגת חלופות לחזיתות ביה"ס נחשון  -סרג'יו וולינסקי
מהנדס העיר ,יואב רוביסה אדריכל העיר ,גלית פוגל
מנכ"לית החברה הכלכלית  ,אדר' דוד נופר וניר

10/02/2019

15:00

15:30

איילת שמש

10/02/2019

15:30

16:30

וועדת משנה

10/02/2019

17:00

21:00

פ.ע .חנה גולן מנכ"לית

11/02/2019

8:00

9:00

פ.ע .ירון סולברג יועמ"ש

11/02/2019

9:00

9:30

משה חנוכה  -ח"מ

11/02/2019

11:30

12:30

לוויה

11/02/2019

14:00

15:00

הצגת תוכנית ניקוז לרחוב פדויים עד רחוב מולדת

11/02/2019

15:00

15:45

סטטוס חובות ס.א.י  -ירון סולברג יועמ"ש +חנה גולן
מנכלית +ורדית מרימי מנהלת מח' שומה  +גל רז סגן
11/02/2019
מנהל אגף כספים  +בני זיני מנהל גזבר +ליה גרנות
עו"ד בלשכה המשפטית

16:00

17:00

אישי

11/02/2019

18:00

21:00

מרוץ ל.ש.י.ר

12/02/2019

6:00

22:00

מרוץ ל.ש.י.ר

13/02/2019

5:00

22:00

מכינה לועדת משנה (הקבועה לתאריך )24/2/2019

14/02/2019

8:00

11:00

תקציב  - 2019יעל עבוד ברזילי סגנית רה"ע  +חנה
גולן מנכ"לית +בני זיני גזבר +יוליה מרקובסקי
מנהלת מח' תקציבים

14/02/2019

11:00

12:30

חתימות שבועיות גזבר

14/02/2019

12:30

13:00

פגישה עם תושב

14/02/2019

13:30

14:00

יהודה (הודי) ליברמן ,מנכ"ל שערי משפט

14/02/2019

14:00

15:00

מתן דיל -חבר מועצת העיר רחובות

14/02/2019

15:00

15:30

ארנונה מרפסות

14/02/2019

15:30

16:30

פגישה עם מנכ"ל משרד הרווחה

14/02/2019

17:00

18:00

סרג'יו ויניצקי

14/02/2019

19:15

20:15

פגישה עם תושבת

14/02/2019

20:30

21:30

מרוץ ל.ש.י.ר  -טקס ביד לבנים

15/02/2019

10:30

11:00

מרוץ ל.ש.י.ר  -טקס בתיכון הדרים

15/02/2019

11:00

12:00

רשות רישוי

17/02/2019

8:00

9:00

17/02/2019

9:00

10:00

17/02/2019

10:00

11:00

טירה גלינוייר מפקחת כוללת בשדה ערכי חברתי
בתוך בתי הספר  +בלתי פורמלי  ,אבי קמינסקי
סמנכ"ל חינוך
פגישת הכרות נורית כספית יועצת תנועה  +סרג'יו
וולינסקי מהנדס העיר

תושב

17/02/2019

11:30

12:00

נועם מלניק  -מנכ"ל קניון הוד השרון

17/02/2019

12:30

13:30

פ.ע .אתי ברייטברט מנהלת מח' תיאום ובקרה

17/02/2019

14:00

14:30

סאני סנילביץ  -הכרות

17/02/2019

14:30

15:00

ראש מועצת אלפי מנשה -שי רוזנצוויג

17/02/2019

15:00

16:00

פגישה עם תושב

17/02/2019

16:00

16:30

פגישות עם תושבים

17/02/2019

17:00

18:30

מאיר חלוואני-סגן רה"ע

17/02/2019

19:00

20:00

ועדת הקצאות :חנה גולן מנכ"לית ,רון סולברג
יועמ"ש ,בני זיני גזבר ,סרג'יו וולינסקי מהנדס ,יואב
רוביסה אדריכל ,איילת לרר מנהלת מח' נכסים

18/02/2019

8:30

10:00

צהרונים וסייעות  -יפה עזרא מנהלת אגף חינוך

18/02/2019

10:00

10:30

מרחבי חינוך ובחירת הורים ,משתתפים :יפה עזרא
מנהלת אגף חינוך  ,ענת הדר מנהלת מח' חינוך
יסודי ,סוזי וייברגר ,אודליה ברק

18/02/2019

10:30

11:30

סטוטוס חובות -בני זיני גזבר +גל רז סגן גזבר

18/02/2019

12:00

13:00

לוויה

18/02/2019

15:00

15:45

פ.ע כנרת כהן -ח"מ

18/02/2019

16:00

16:45

פ.ע מבקר העירייה -מוטי פרוינד

18/02/2019

17:00

17:45

אישי

18/02/2019

18:00

21:00

פרויקט המטרו  -תת"ל  - 101תיאום עם עיריית הוד
השרון

19/02/2019

10:00

11:30

יום העצמאות  -הצגת חלופות והחלטה

19/02/2019

13:30

14:30

גיל ליבנה

19/02/2019

14:30

16:00

פגישות עם תושבים

19/02/2019

17:30

18:30

פ.א .עובד/ת עיריה

19/02/2019

18:30

19:00

פ.א .עובד/ת עיריה

19/02/2019

19:00

19:30

פ.א .עובדת עירייה

19/02/2019

19:30

20:00

מפגש בנושא אתגרי התכנון העירוני והאזורי

20/02/2019

9:30

14:30

תרגיל פיקוד העורף

20/02/2019

13:30

16:00

מח' רישוי  -חתימה על היתרים

20/02/2019

15:30

15:40

ביקור הממונה על הספריות מר בועז דהן

20/02/2019

16:30

18:00

סיור עם נציגי מתחם בן גוריון -משאבים

21/02/2019

7:30

8:15

פיקוח על הבניה -סרג'יו וולינסקי מהנדס העיר

21/02/2019

8:30

9:30

נדב דואני  +בני זיני גזבר

21/02/2019

9:30

10:00

פגישה עם עמותת העצמה  -הורים לילדים בעלי
צרכים מיוחדים

21/02/2019

10:00

10:30

חתימות גזברות

21/02/2019

10:30

11:00

רוני קדם -מפקד תחנת כיבוי אש כפר סבא

21/02/2019

11:30

12:30

חלי קונטנטה ,מנהלת מרחב עסקי מרכז במנהל
מקרקעי ישראל  -פגישת הכרות

21/02/2019

13:30

15:00

תמר זנדברג -ח"כ

21/02/2019

15:30

16:30

איציק בן דור מנהל רשות הספורט

21/02/2019

18:00

18:30

ערב מגמה הדרים

21/02/2019

20:00

21:00

פגישה בנושא צהרונים וסייעות -יפה עזרא מנהלת
אגף חינוך +רני חבוט+מירום שיף הנהגה הורית
+מעיין דלל

24/02/2019

8:30

9:30

פ.ע .מנכ"ל חנה גולן

24/02/2019

9:30

10:30

ארנון אברמוב

24/02/2019

10:30

11:00

תמ"א  - 38מפת תוכניות

24/02/2019

11:00

12:00

פ.ע .אתי ברייטברט מנהלת תיאום ובקרה וחדר
מועצה

24/02/2019

12:00

12:30

לוויה

24/02/2019

14:00

15:00

פ.ע .יעל עבוד ברזילי -סגנית רה"ע

24/02/2019

14:30

15:15

דיון בנושא רישוי וחריגות בניה

24/02/2019

15:15

16:15

ישיבת ועדת משנה

24/02/2019

17:00

21:00

יאיר גלאור -מנכ"ל חברת מידע "כחול-לבן"

25/02/2019

9:00

9:30

שרה שמיר

25/02/2019

9:30

10:00

הצגת פרויקט התחדשות עירונית עמידר החדשה

25/02/2019

10:00

11:00

עילאי הרסגור הנדין

25/02/2019

11:00

12:00

ראש עיריית רמת השרון אבי גרובר

25/02/2019

13:00

14:00

חתימות שבועיות גזבר

25/02/2019

14:30

15:00

דוחות כספיים  -בני זיני גזבר +איציק לבקוביץ' (רו"ח)
 +יוליה מרקובסקי מנהלת מח' תקציבים

25/02/2019

15:00

16:00

פגישה עם חיים דורי  -מנהל מרחב ירקון מד"א

25/02/2019

16:00

16:30

פ.ע .רינה שבתאי

25/02/2019

16:30

17:30

אישי

25/02/2019

18:00

21:00

פ"ע נאור שירי

25/02/2019

21:00

22:00

ראש עיריית כפר סבא  -רפי סער

26/02/2019

9:00

9:30

פ.ע .אתי ברייטברט -לקראת ישיבת מועצה 5/3

26/02/2019

9:30

9:50

ישיבה הכנה לקראת דיון בבימ"ש בנושא מתחם
תע"ש

26/02/2019

10:00

11:30

דיון בנושא כשלים במערך הקבורה בישראל -דו"ח
ביקורת מבקר המדינה -התייחסות העירייה

26/02/2019

11:30

12:00

פ"א משה חנוכה

26/02/2019

12:00

13:00

חתימה על טפסי  - 4שוטף

26/02/2019

14:30

15:00

חתימה על דו"ח ועדה מקומית לשר האוצר

26/02/2019

15:00

15:30

מכינה ישיבת מועצה

26/02/2019

15:30

17:30

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 4/19

26/02/2019

18:00

21:00

פ.ע .אבי קמינסקי סמנכ"ל חינוך ,יפה עזרא מנהלת
אגף חינוך

27/02/2019

8:00

8:30

משה ארז

27/02/2019

8:30

9:00

תערוכת Muniexpo 2019

27/02/2019

9:00

15:00

אירוע ביו רפואה מוסינזון

27/02/2019

17:00

18:00

סימולציה חינוכית ללמידה יישומית -נושא מהפיכת
הבינה המלאכותית

27/02/2019

18:00

19:00

קונצרט חורף קונסרבטוריון

27/02/2019

19:30

20:30

תערוכת Muniexpo 2019

28/02/2019

9:00

15:00

פגישות עם תושבים

28/02/2019

15:30

18:00

יוסי רמתי  -מופת

28/02/2019

19:00

20:00

ערב מגמת מוסיקה -תיכון רמון

28/02/2019

20:00

21:30

זיכרון בסלון

28/02/2019

21:30

22:30

