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15 אוגוסט 2021 - אוגוסט 2021
21 אוגוסט 2021

יום שני 16 אוגוסט
 -  (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה הנדסה -08:00 - 09:00

קרן גרין
  מתחם סופיה וסרמן09:00 - 10:30

https://us06web.zoom.us/j/85169601941?pwd=K1dFQnBXNW5SZ)
(mo2TUljZ3p5TTBRZz09חדר ישיבות - 

 - קרן גרין נסיעה לרמלה10:30 - 11:30
 FW: פגישה במחוז עם המועצה המקומית 11:30 - 12:30

 - יונתן בר סימן טוב (חדר ישיבות (קומה 3))קדימה צורן
 - קרן גרין חזרה מרמלה12:30 - 13:30
 תור ליוליה14:30 - 15:30
  בקשה להסדר חניה באיזור התעשיה האורג 5 16:30 - 17:00

 - קרן גרין(לשכה )
 - קרן גרין רועי סודאי מנהל המתנ"ס 17:00 - 17:30
 - קרן גרין (לשכה) אורית כהן שבט זובלון 17:30 - 18:00
 (יתואם  שיתוף תושבים - פרויקט רחוב הגולן 18:00 - 19:00

 - קרן גריןבהמשך )

יום רביעי 18 אוגוסט
 -  (אולם ספורט גוונים / נציני השרון ) קביעת מזוזה 09:00 - 10:00

קרן גרין
 אופיר בוכניק רו"ח - חובות עבר וניהול בתי 11:00 - 12:00

 - ציפי וקנין (משרד קרן)השקעות
 (זום  פ"ע עיר עולם ותיירות/עיריית תל אביב.12:00 - 13:00

 - קרן גריןקישור ישלח בהמשך )
 ירון14:00 - 15:30
 FW: ישיבת היגוי בנושא תכנית 412-0584177 -15:00 - 16:30

zoom 3 -מתחם רולדין(לשכת תכנון מרכז 3 zoom) צוות צפון - 
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע ציפי + עמיקם -15:30 - 16:30
  חשיבה משותפת - 553 וחיבור לקדימה צורן16:45 - 17:30

 - שי קדם(זום)
 חתונה מושקה- חופה 17:0018:30 - 20:00

יום שישי 20 אוגוסט
 הורים10:00 - 11:00
 שחמט12:00 - 13:00

שבת 21 אוגוסט
 תור למרפאה לחיסוני קורונה- מרכז רפואי תל 12:25 - 12:55

 (השקד 4, תל מונד)מונד

יום ראשון 15 אוגוסט
 דר עפרי08:00 - 09:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:30
 - קרן גרין (זום -) קובץ במבנה אחיד 11:002020 - 12:00
  פ"ע עם חיים שמואלי מפקד מרחב השרון 12:00 - 13:00

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה )
 פגישת הכרות עם חיים סילבס מאמן כדורגל 13:00 - 13:30

 - קרן גרין (לשכה)בליגת על בוגרים 
 לבקשת עמיקם ,פגישה בהשתתפות סנדרה 13:30 - 14:00

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )הילה עמיקם
 - קרן גרין פע איה14:00 - 16:00
 צהריים 15:00 - 16:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 16:00 - 17:00
 - קרן גרין שיחה הסכם פיתוח17:00 - 18:00

יום שלישי 17 אוגוסט
 - קרן גרין (לשכה )  -תקציב עיקור חתולים 08:00 - 09:00
 (לשכת ראש המועצה פרידה חגיגית מיוסי בלגזל 09:00 - 10:00

 - קרן גרין)
 (לשכת  פ"ע -בלזר  אבירם תקשורת אלקטרונית10:00 - 11:00
 - קרן גריןראש המועצה )

  קרן גרין - ראש המועצה קדימה צורן, מוטי עבו 11:30 - 12:30
 - מוטי עבו (בלשכת ראש המועצה)- מנהל מחוז מרכז

  פגישה מקדימה תקציב קול קורא מרכז הפעלה 13:00 - 14:00
 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה )

 צהריים 14:00 - 15:00
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 19 אוגוסט
 (לשכת ראש  הערכות לבדיקות   סרולוגיות 07:30 - 08:00

 - קרן גריןהמועצה )
 -  (לשכה  ) דרור רזנקוב - חתימת אישור חיים08:45 - 09:00

קרן גרין
  סיור בגנים לקראת פתיחת שנת הלימודים 09:00 - 12:00

 - קרן גרין(יצירה מלשכת ראש המועצה )
 לצאת13:30 - 14:30
 יוליה14:30 - 15:30
 - קרן  (לשכה ) ישיבת מטה מנכ"ל משאבי אנוש 16:00 - 17:00

גרין
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה מנכ"ל 17:00 - 18:00
 - קרן גרין בלזר- פע שבועי בזום18:00 - 19:00
 מצגת ליורים בדיקות סרוגלויות18:00 - 19:00


