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27 יוני 2021 - יוני 2021
3 יולי 2021

יום שני 28 יוני
 שיחה עם שי קדם08:45 - 09:45
 - קרן  (לשכת ראש מועצה) ישיבת מטה הנדסה 09:00 - 10:30

גרין
 שמעון11:00 - 15:00
 - נירית טיירי (זום) ישיבת מועצת האשכול 15:00 - 16:30
 עם יעקב ועמיקם אצלי16:30 - 18:00
 - קרן גרין (לשכה ) משה גל -  פטאנק 18:00 - 18:30

יום רביעי 30 יוני
 ביקור בבתי הספר יובלים ולב רן08:00 - 10:30
  מציאת פתרון לחנייה למשאיות/אוטובוסים 10:30 - 10:45

 - batsheva coch(בוועדה )
 ישיבת מליאה מספר 2021014 בתאריך 12:00 - 16:00

30.6.2021 
https://zoom.us/j/96030510207?pwd=ZGNpV0k4aW9ad0owMWFEa)

(CtFUHAvdz09חדר ישיבות - 
 אסיפת בעלי מניות מעיינות השרון /ראשי 15:00 - 16:30

 (חדר הדיונים מבנה עיריית כפר יונה, רחוב שרת 4 קומה הרשויות  
(2Ilanit Davidovich - 

 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע קרן , ציפי עמיקם 16:30 - 18:30

יום שישי 2 יולי

שבת 3 יולי

יום ראשון 27 יוני
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:30
 - שלומי (לשכת ר' המועצה ) מבנה ארגוני בחירום 11:00 - 12:00

מוכתר
 (חוף פולג- החוף הירוק במבו וילג  רוני - במבו וילג 14:00 - 15:00

 - קרן גרין)
  הצגת חוות דעת תחבורתית לחיבור משופר של15:00 - 16:30

 - אורנית לוי (*ישיבת זום*)מתחם a  לכביש 553 בתכנית מח/309
 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה ) אמנה סביבתית 18:00 - 19:00

יום שלישי 29 יוני
 - קרן גרין (רחוב  הנורית 5 ) פ"ע  יעל בן מרדכי 07:45 - 08:30
 (לשכת  מוקד קהילה קשישים - יורם רובינפלד09:00 - 10:00
 - קרן גריןראש המועצה )

 - קרן גרין (לשכה) פ"ע רמי יוגב 12:00 - 13:00
 לשריין זמן לשמעון אחי13:00 - 16:00
 דיון בנושא פיתוח אזור תעסוקה מערבי 16:30 - 17:30

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

נגר לוי
 במסגרת הפורום דיון בנושא: אמנת קשר בין 17:30 - 18:00

 (לשכת ר. מועצה- משטרת ישראל לרשויות בנושא מצלמות 
 - עמיקם נגר לויהרצל 1 קדימה)

יום חמישי 1 יולי
 - קרן גרין נסיעה לת"א 10:00 - 11:00
  זימון ישיבת הנהלה - ראשי רשויות איילת שקד11:00 - 13:00

 - קרן גרין(מרכז השלטון המקומי )
 סגור13:00 - 14:00
 יעל ברקול14:30 - 15:30
 לסגור- שמעון16:45 - 19:00


