
(0.5)חינוך סביבתי 

מבקרת המועצה

ראש המועצה

רבנות

שירות ומידע

משאבי אנוש

רכזות שרות 
(2)

גזברות
גזברית

חשבת שכר

גבייה

הנהלת 
חשבונות

חשבונות  מנהלת
ראשית

רכש

מזכירה

ראש המועצה' ס

מליאת מועצה

מבנה ארגוני-מועצה אזורית חוף השרון

ל  "מזכ

(7)נהגים 

אחראי תחברוה  
תחבורה

מוסדות 
מתקנים/חינוך

לשכה

'  מזכירת ר
המועצה

עוזרת אישית  
לית"למזכ

מחלקת קיימות

אגף שירותים  
מוניציפליים
מנהל אגף

רישוי עסקים 
(0.6)

( 2)מזכירות 

אם בית

אב בית

(0.3)וטרינריה 

חוף רחצה

תשתיות ביוב

(3)פקחים 

מחלקת בטחון  
ט"קב–

ע"מחלקת שפ

ע"רכז שפ

הגיל הרך
מחלקהמנהלת 

אגף חינוך 
מנהלת אגף

(0.7)מ"וחנס"קב

פסיכולוגיות  
(6)חינוכיות 

מ"ושפשפי 
מנהלת מחלקה

(2)מזכירות 

(0.8)ספריה 

צהרונים  רכז 
(1)וקייטנות  

מזכירה

ה"מציל

'  י-'רכז נוער ז

רכז ספורט

נוער וצעירים  
מנהל מחלקה

ב "י-א "רכז י
(0.8)

ניצנים  תוכנית
(0.6)

אגף חינוך 
בלתי פורמלי  

מנהל אגף

(0.5)ה"להב

רכז מפעלים  
(0.5)

(0.6)' ו–' רכז ד

(0.5)רכז צעירים 

מזכירה

מצילים

(0.5)תברואן 

אחזקת אולמות 
(2)ספורט 

מידענית

הועדה לתכנון 
ובניה

מהנדס המועצה

מזכירה

מנהל נכסים 
ותשתיות
השבחה

(2)פיקוח בניה 

בדיקת תכניות 
(2.5)

סגן מהנדס

הועדה לתכנון  
ובניה

אגף שירותים  
חברתיים

מנהלת אגף

ס סדרי דין "עו
(0.25)

/ עובד זכאות
מזכיר

ס משפחות  "עו
(1.5)

ס חוק נוער"עו

ס זקנה"עו

(1.5)ס קהילה "עו

מנהלת תחנה 
לטיפול משפחתי  

נתיבים להורות + 
(0.6)

רכזת רווחה גיל 
שלישי 

(0.5)ס נוער "עו

(0.3)ראש צוות 

ס להבה  "עו
(0.5)

קצין בטיחות  
(  0.4)בתעבורה 

קבלן חיצוני

ועדות המועצה



(0.5)חינוך סביבתי 

מבקרת המועצה

ראש המועצה

רבנות

שירות ומידע

משאבי אנוש

רכזות שרות 
(2)

גזברות
גזברית

חשבת שכר

גבייה

הנהלת 
חשבונות

חשבונות  מנהלת
ראשית

רכש

מזכירה

ראש המועצה' ס

מליאת מועצה

מבנה ארגוני-מועצה אזורית חוף השרון

ל  "מזכ

(7)נהגים 

אחראי תחברוה  
תחבורה

מוסדות 
מתקנים/חינוך

לשכה

'  מזכירת ר
המועצה

עוזרת אישית  
לית"למזכ

מחלקת קיימות

אגף שירותים  
מוניציפליים
מנהל אגף

רישוי עסקים 
(0.6)

( 2)מזכירות 

אם בית

אב בית

(0.3)וטרינריה 

חוף רחצה

תשתיות ביוב

(3)פקחים 

מחלקת בטחון  
ט"קב–

ע"מחלקת שפ

ע"רכז שפ

הגיל הרך
מחלקהמנהלת 

אגף חינוך 
מנהלת אגף

(0.7)מ"וחנס"קב

פסיכולוגיות  
(6)חינוכיות 

מ"ושפשפי 
מנהלת מחלקה

(2)מזכירות 

(0.8)ספריה 

צהרונים  רכז 
(1)וקייטנות  

מזכירה
ה"מציל

'  י-'רכז נוער ז

רכז ספורט

נוער וצעירים  
מנהל מחלקה

ב "י-א "רכז י
(0.8)

ניצנים  תוכנית
(0.6)

אגף חינוך 
בלתי פורמלי  

מנהל אגף

(0.5)ה"להב

רכז מפעלים  
(0.5)

(0.6)' ו–' רכז ד

(0.5)רכז צעירים 

מזכירה

מצילים

(0.5)תברואן 

אחזקת אולמות 
(2)ספורט 

מידענית

הועדה לתכנון 
ובניה

מהנדס המועצה

מזכירה

מנהל נכסים 
ותשתיות
השבחה

(2)פיקוח בניה 

בדיקת תכניות 
(2.5)

סגן מהנדס

הועדה לתכנון  
ובניה

אגף שירותים  
חברתיים

מנהלת אגף

ס סדרי דין "עו
(0.25)

/ עובד זכאות
מזכיר

ס משפחות  "עו
(1.5)

ס חוק נוער"עו

ס זקנה"עו

(1.5)ס קהילה "עו

מנהלת תחנה 
לטיפול משפחתי  

נתיבים להורות + 
(0.6)

רכזת רווחה גיל 
שלישי 

(0.5)ס נוער "עו

(0.3)ראש צוות 

ס להבה  "עו
(0.5)

קצין בטיחות  
(  0.4)בתעבורה 

קבלן חיצוני

ועדות המועצה

מתכנן אסטרטגי

,  רכז מתנדבים 
(0.8)וגישור ל"שי

צהרונים  רכז 
(1)וקייטנות  



(0.5)חינוך סביבתי 

מבקרת המועצה

ראש המועצה

ה"מציל

'  י-'רכז נוער ז

רכז ספורט

נוער וצעירים  
מנהל מחלקה

הגיל הרך
מחלקהמנהלת 

אגף חינוך 
מנהלת אגף

רבנות

משאבי אנוששירות ומידע

הועדה לתכנון 
ובניה

מהנדס המועצה

רכזות שרות 
(2)

גזברות
גזברית

חשבת שכר

אגף שירותים  
חברתיים

מנהלת אגף

גבייה

הנהלת חשבונות

מנהלת חשבונות  
ראשית

ס סדרי דין "עו
(0.25)

/ עובד זכאות
מזכיר

ס משפחות  "עו
(1.5)

ס חוק נוער"עו

ס זקנה"עו

(0.5)ס קהילה "עו

מנהלת תחנה 
לטיפול משפחתי  

נתיבים להורות + 
(0.6)

מזכירה

מנהל נכסים 
ותשתיות
השבחה

(2)פיקוח בניה 

בדיקת תכניות 
(2.5)

מתכנן אסטרטגי

רכש

מזכירה

(0.7)מ"וחנס"קב

ב "י-א "רכז י
(0.8)

רכזת רווחה גיל 
שלישי 

פסיכולוגיות  
(6)חינוכיות 

מ"ושפשפי 
מנהלת מחלקה

(2)מזכירות 

(0.8)ספריה 

ראש המועצה' ס

מליאת מועצה

ל  "מזכ

(7)נהגים 

אחראי תחברוה  
תחבורה

מוסדות 
מתקנים/חינוך

לשכה

'  מזכירת ר
המועצה

עוזרת אישית  
לית"למזכ

מחלקת קיימות

אגף שירותים  
מוניציפליים
מנהל אגף

רישוי עסקים 
(0.6)

( 2)מזכירות 

אם בית

אב בית

(0.3)וטרינריה 

חוף רחצה

תשתיות ביוב

(3)פקחים 

ט"קב–מחלקת בטחון 

ניצנים  תוכנית
(0.6)

(0.5)ס נוער "עו

ע"מחלקת שפ

אגף חינוך 
בלתי פורמלי  

מנהל אגף

צהרונים  רכז 
(1)וקייטנות  

(0.5)ה"להב

רכז מפעלים  
(0.5)

(0.6)' ו–' רכז ד

ע"רכז שפ

מזכירה

(0.5)רכז צעירים 

מזכירה

מצילים

(0.5)תברואן 

אחזקת אולמות 
(2)ספורט 

מידענית

הועדה לתכנון  
ובניה

(0.3)ראש צוות 

ס להבה  "עו
(0.5)

,  רכז מתנדבים 
(0.8)וגישור ל"שי

קצין בטיחות  
(  0.4)בתעבורה 

קבלן חיצוני

משרות 
חדשות  

מבנה ארגוני-מועצה אזורית חוף השרון

ועדות המועצה


