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26 ספטמבר 2021 - ספטמבר 2021
2 אוקטובר 2021

יום שני 27 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)הושענא רבה (חול המועד סוכות)

יום רביעי 29 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג סוכות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)שמחת תורה (מחוץ לישראל)
 (בחצר אגף החינוך (גן  מפגש נאמני קרונה08:15 - 10:00

 - קרן גריןסתוונית)
 פ"ע קו מתח בהשתתפות לין קפלן ויגאל 10:30 - 11:30

 - קרן גרין (תל מונד)קרז'נר, רמי יוגב 
 - קרן גרין (לשכה ) תוכניות אבו 11:30 - 12:00
 ישיבה בזום-היועצות בנוגע לטיפול במבנים 15:30 - 16:30

מסוכנים-יאיר רביב+ראשי הרשויות המקומיות,שלמה 
דולברג,איתן אטיה,צחי כץ,עוזי סלמן,שלום זינגר,עמיחי 

דרורי,מאיה קרבטרי,מהנדסי 
 (בזום***קישור בגוף הערים-ת"א,חולון,חיפה,אשדודראשל"צ

 - שלמה דולברגהזימון***)
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע קרן , ציפי עמיקם 17:45 - 19:45

יום שישי 1 אוקטובר
 חן ונועה מדבר00:00

שבת 2 אוקטובר
 חן ונועה מדבר00:00

יום ראשון 26 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד סוכות (היום הרביעי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 - amit wagner (פגישה) ישיבת עבודה עם קרן גרין08:00 - 09:00
 שלומי09:30 - 10:30
 צהריים 15:00 - 16:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 16:00 - 17:00

יום שלישי 28 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)שמיני עצרת (מחוץ לישראל)

יום חמישי 30 ספטמבר
 - קרן גרין (לשכה) עמיקם, ציפי, הילה07:45 - 08:00
  קרן, עמיקם ואורית - דוח ביקורת- וועדות08:00 - 09:00

 - עמיקם נגר לוי(לשכת ראש מועצה)
 ישיבת מנהלים- יש אפשרות להשתתף דרך זום- 09:00 - 10:00

 - עמיקם נגר לוי (לשכת ראש המועצה)מצורף לינק להתקשרות
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) פגישה עם עדי עוזרי10:00 - 10:30

גרין
 פ"ע התחדשות עירונית - סיור התייעצות אורית 11:00 - 12:30

 - קרן גרין (הרצל 1 קדימה )ארליכמן ורמי יוגב
 (לשכת ראש המועצה פורום פיקוח עמיקם עמיחי 13:00 - 14:00

 - קרן גרין)
 - קרן  (לשכה ) ישיבת מטה מנכ"ל משאבי אנוש 16:00 - 17:00

גרין
 -  (לשכת ראש המועצה ) פ"ע אמיר מלכין צופים 17:00 - 18:00

קרן גרין


