
1 קרן גרין09:29 15/06/21

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
27282930

יוני 2021

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
3031

9 מאי 2021 - מאי 2021
15 מאי 2021

יום שני 10 מאי
 -  (אריות הגולן 66 ) סיור רמת אמיר --בית לחיים 08:00 - 09:00

קרן גרין
 - קרן  (לשכת ראש מועצה) ישיבת מטה הנדסה 09:00 - 10:30

גרין
 - קרן גרין (לשכה ) בני אליאסון 11:00 - 11:30
 (הרצל  פ"ע עם אבי קינן + קובי חקאק  מרולדין12:00 - 13:00

 - קרן גרין1  קדימה )
 צהריים 14:30 - 15:30
  קרן, עמיקם, רועי  (מתנ"ס)- פגישות עבודה15:30 - 16:15
 - עמיקם נגר לוי(לשכת מנכ"ל)

 מפגש אישי ראש מועצה בלשכה ובשטח17:00 - 19:00

יום רביעי 12 מאי
 יקלר08:30 - 09:30
 -  (זום) ועדת אמנות בקהילה יוזמות משותפות11:00 - 13:30
ספי רובינשטיין

 חדר מצב12:00 - 13:00
 צהריים 14:30 - 15:30
 תדרוך מיוחד היום עם ממ"ר שרון תנ"צ חיים 17:00 - 18:00

 - נירית טיירי (זום)שמואלי

יום שישי 14 מאי
 - קרן גריןסופש חן

 מפכל המשטרה11:00 - 12:00
 לנחם12:00 - 13:00

שבת 15 מאי
 - קרן גרין סופש חן00:00

יום ראשון 9 מאי
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:30
  FW: אזור נופש הבננה - נתניה  10:00408-0340562 - 14:00

 - mavat_system@iplan.gov.il(ישיבה מקוונת באמצעות זום)
  מובילי תחום תחבורה- מועצת אשכול השרון 12:00 - 13:00

(ZOOM)נעם קלייטמן - 
 צהריים 15:00 - 16:00

יום שלישי 11 מאי
  סיור בחדר רובוטיקה (התלמידים יחכו בשער )08:15 - 09:15

 - קרן גרין(בית ספר לב רן )
 10:15 -חיבור כביש 553 לכביש 6  - קרן 10:00 - 11:00

גרין+חנן טוויטו-מהנדס+רמי יוגב-אדריכל המועצה+יצחק 
גולברי-סגן ראש המועצה+יגאל+דודו גרינברג+דורון 

 - לין קפלן ( בשרונים)אוזן+אלנה
 לנסוע עם ההורים11:00 - 16:00
  במסגרת הפורום- אסף עטרי 16:30050-2245755 - 17:00

 - עמיקם נגר לוי(לשכת ראש המועצה)
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי
 - קרן גרין (מתנ"ס קדימה ) פגישת צוות חירום 18:30 - 19:00

יום חמישי 13 מאי
 - קרן גרין סופש חן00:00

 (לשכת ראש  ישיבה מקדימה לועדת תנועה09:00 - 11:30
 - חנן טוויטוהמועצה)

 (ברחוב הסנפיר מעבר חצייה  סיור שעיה + יעקב 11:30 - 12:30
הרצוג+ רמז )

 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת חירום 12:30 - 13:30
 בזום-כינוס מנהיגי השלטון המקומי להשבת 14:00 - 15:00

השליטה-חיים ביבס,שי חג'ג',שלמה דולברג,איציק 
אשכנזי+ראשי הרשויות המקומיות+מועצות 

 - חיים  (בזום-קישור בגוף הזימון)אזוריות-השתתפותכם הכרחית
ביבס

 - קרן גרין בלזר- פע שבועי בזום18:00 - 19:00


