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23 מאי 2021 - מאי 2021
29 מאי 2021

יום שני 24 מאי
 (אילת) ציפי כנס גזברים07:30 - 08:00
 פגישה בנושא עדכון תמונת שיבוצים בפני וועד 08:00 - 09:00

 - אריקה חיו (קרן לשכה)ההורים(לאה וולשטיין ואלה גלילי)
 - קרן  (לשכת ראש מועצה) ישיבת מטה הנדסה 09:00 - 10:30

גרין
 הצטרף  לפגישה אבו דוד לחמש דקות (חסימה 09:10 - 09:20

 - קרן גרין (לשכה )כביש חאבן יהודה לקדימה
 צהריים 13:00 - 14:00
 - קרן  (בתיכון עודד ) פגישת המשך תיכון עודד 14:15 - 15:30

גרין
 - קרן גרין (לשכה ) מרדכי יוסף  אישי 17:30 - 18:00
 - קרן גרין (לשכה ) נועה אברבוך 18:00 - 18:30
 - קרן גרין אבי אלישר 18:30 - 19:00

יום רביעי 26 מאי
 ירון08:00 - 10:00
 ישיבת מליאה מס' 122021 בתאריך 12:0026/5/2021 - 14:00
 לצאת לתל אביב14:00 - 15:00
 (בית מפעל  ישיבת מליאת מועצת הפיס לתרבות15:00 - 17:00

 - ספי רובינשטייןהפיס, משרדי אגף תרבות)
 - קרן גרין סיור אחה"צ 17:00 - 20:00

יום שישי 28 מאי
 רונית11:00 - 12:00

שבת 29 מאי
 רובוטיקה18:00 - 19:00

יום ראשון 23 מאי
 - קרן גרין איה פע07:30 - 08:30
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:15
 - קרן גרין (לשכה ) פגישה מקדימה עם ד"ר אודי  10:15 - 10:30
 - קרן  (לשכה) עיקור וסירוס חתולים - ויקי פוקס 10:30 - 11:00

גרין
 - קרן גרין מפגש באור תורה11:00 - 12:00
 -  (לשכה) פ"ע תפקיד בחירום מכלול אוכלוסיה 12:00 - 13:00

קרן גרין
 שיחה עם אדר15:00 - 16:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 16:00 - 18:00
 אזכרה17:30 - 18:30

יום שלישי 25 מאי
 סיור בכביש 562 עם  אופיר ביטון מפקד התחנה07:30 - 08:30

 (מקום מפגש +דיקלה גינת קיצנה אג"ם קצינת תנועה רונה 
 - קרן גריןיתואם בהמשך )
  פ"ע שלומי - חשיבה בעניין אירוע העובדים 09:00 - 09:30

 - שלומי מוכתר(לשכת ר' המועצה )
 אלון רחימא- קידום והעצמה של ספורטאים 10:00 - 11:00

 - קרן גרין (לשכה)מצטיינים ביישוב 
 קרן אישי12:30 - 13:30
 (בית  השקת חדר מורים חדש ( דברי ברכה 14:00 - 14:30

 - קרן גריןהספר עודד )
 צהריים 14:30 - 15:30
 לנחם16:00 - 16:30
 פורום משפטי - קרן, עמיקם, ציפי, רמי, אהרון 16:30 - 17:30

 - (לשכת ראש המועצה)שפרבר- עו"ד + ואינסה גולדנברג- עו"ד 
עמיקם נגר לוי

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

יום חמישי 27 מאי
 לאשר הזמנות08:00 - 08:30
 (חוות בהוי - עמק  ועדת היגוי הירוק של השרון 09:00 - 11:00

 - קרן גריןחפר )
 ורד סולומון11:00 - 13:00
 - קרן  (הרצל 1 קדימה ) פ"ע ראלף יועץ ארגוני 13:30 - 14:00

גרין
 -  (לשכת ר המועצה ) פ"ע מעיינות השרון -ציפי14:00 - 14:30

קרן גרין
 - קרן גרין סיור עם סיני, יהודה וגלי14:30 - 15:30
  (שיחה טלפונית / זום) גני ילדים : קרן, אמיר, אדר16:00 - 16:30

- צביה שמע
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע עמיקם + יעקב 17:00 - 18:00
 שווים18:30 - 19:30


