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14 פברואר 2021 - פברואר 2021
20 פברואר 2021

יום שני 15 פברואר
 ניקה07:45 - 08:45
 - קרן  (לשכת ראש מועצה) ישיבת מטה הנדסה 09:00 - 10:30

גרין
 (לשכת  פ"ע היערכות ליום הזיכרון + עצמאות 11:00 - 12:00

 - שלומי מוכתרר' המועצה )
 צהריים 14:30 - 15:30
 מפגש אישי ראש מועצה בלשכה ובשטח17:00 - 19:00

יום רביעי 17 פברואר
 -  (בזום) ישיבת שיפוצים ופיתוח- חטיבת גוונים09:00 - 10:00

אריקה חיו
 - קרן גרין פ"ע עם חנן הכנה לשרונים 10:30 - 11:00
 (משרדי הועדה ) ישיבה מליאה שרונים 11:30 - 14:00
 מתחם חיסונים14:00 - 18:00

יום שישי 19 פברואר
 טקס לב רן08:00 - 09:00
 אימון15:00 - 16:00

שבת 20 פברואר
 שרית09:00 - 11:00
 חיסון אמא12:00 - 13:00

יום ראשון 14 פברואר
  פ"ע חזות העיר פיקוח כלבים - מירב זוארץ 08:00 - 09:00

 - קרן גרין(לשכה הרצל 1 קדימה)
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:00
 FW: טיפול בתבר- דיון פרוייקט עיקור וסרוס 11:00 - 12:00

 - אבישי יצחקי (מנכ"ל)חתולים ע"פי תנאח משרד החקלאות
 וועדת מלח רבעון א== יתקיים בזום== קישור  13:00 - 14:00

 - עמיקם נגר לוייישלח סמוך למועד
 צהריים 15:00 - 16:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 16:00 - 17:00
 ישיבה בזום-המשך מבצע חיסונים והיום 18:00 - 19:30

שאחרי-שיחה עם הפרוייקטור  פרופ' נחמן אש -מגן ישראל ועם
נציגי קופות החולים-חיים ביבס,שי חג'ג',שלמה דולברג,איציק 

אשכנזי+ראשי הרשויות המקומיות+ראשי רשויות 
 - חיים ביבס (בזום-קישור בגוף הזימון)אזוריות,מנהלי מש"מ

יום שלישי 16 פברואר
 סיור ביישוב עם רן ומנכ"ל רשות הניקוז  ניסים 08:30 - 10:00

 - קרן גרין (בלשכה הרצל 1 קדימה )אלמון 
 -  (בזום) ישיבת שיפוצים ופיתוח-בי"ס יובלים10:00 - 11:00

אריקה חיו
 (לשכה ) פיתוח כלכלי 11:00 - 12:00
 דיון היערכות עם נציגי קופות החולים ונציג 12:45 - 14:00

 - שלומי מוכתר (לשכת ר' המועצה )משרד הבריאות 
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:00 - 18:00

נגר לוי
 יגאל גידרון- מנכל מעיינות18:00 - 18:30

יום חמישי 18 פברואר
 - אריקה (בזום) ישיבת שיפוצים ופיתוח-אור תורה08:30 - 09:30

חיו
 - אבישי יצחקי מס"ב ספקים08:30 - 09:00
 (לשכה  פ"ע הנדסה + שירי סולמון / לב השרון 10:00 - 11:00

 - קרן גרין)
 - קרן גרין ביקור בבתי ספר בזום 11:00 - 12:00
 -  (לשכה) שלומי מוכתר  סיכום מבצע חיסונים 12:00 - 12:30

קרן גרין
 לצאת12:30 - 15:00
 - קרן  (קישור לזום בתוך הזימון) הסכם מתחם 15:00123 - 16:00

גרין
  בר מצווה עידו16:00 - 17:00

(https://technion.zoom.us/j/91862088612)
 - קרן גרין (לשכה) פע חינוך עם אמיר17:00 - 18:00
 Zoom meeting invitation - בלזר 18:00 - 19:30


