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יום שני  07ינואר

יום ראשון  06ינואר

 08:30 - 08:00יובלים
 10:30 - 09:30פגישה קרן  +צוות וועד העובדים )לשכת ראש
המועצה(  -קרן גרין
 12:00 - 11:00קרן ,מושיקו,עמיקם ,מתן ,רועי ,איה ,דודי
ודורית מ -CRMC -הכרות  +אפליקציה לתושב )לשכת ראש
המועצה(  -קרן גרין
 12:30 - 12:00קרן +רועי  -סיור לבחינת הצבת תחנת אוטובוס
ביציאה מקדימה בצומת )תחנה לכיוון אבן יהודה /הרכבת
לבית יהושוע( )בהמשך לפניית תושב היישוב יצחק ביטון
 - (052-5914933קרן גרין
 13:00 - 12:30קרן +ליעוז  -קרן גרין
 15:00 - 14:00קרן ומושיקו פ"ע )לשכת ראש מועצה(  -קרן גרין
 20:00 - 15:00סגור אזכרה
 === :FW 16:30 - 15:30קרן לידיעה ===קדימה צורן  -ישיבת
סטטוס סיום החוזה )רחוב הרצל  ,1קדימה(  -עדיאל שיזף  -קבוצת
זוהר
 === 18:00 - 17:00מ ב ו ט ל ייקבע מחדש==== קרן ,רמי,
חנן  +בועז גיל )מגיע עם אדריכל ואדריכל נוף בנושא :פרוייקט
לאומי בכניסה לקדימה מצומת הדסים מכביש ) 4בועז 052-25

 09:00 - 08:00קרן ,חנן ,רמי ובני אליאסון סיור בחנקין 29
)אורית מול בני  (054-4956007בני יגיע למועצה לאסוף אתכם
)חנקין  -29איסוף מהמועצה(  -קרן גרין
 12:30 - 11:30קרן ,חנן ,רמי ויובל לוי מקדמת עדן )הרצל 1
קדימה לשכת ראש מועצה(  -קרן גרין
 12:30 - 12:00ועדת רכש
 15:00 - 14:00קרן +אביקם בלר מנכ"ל משכ"ל )לשכת ראש
המועצה(
 16:00 - 15:00מקדימה לוועדת תנועה -קרן ,מושיקו ,חנן ,מתן
אירית ,עמית וצפריר )לשכת ראש מועצה(  -קרן גרין
 18:00 - 17:00קרן ,מתן ,אמיר זהבי  +ענבר ורן מחברת
תובנות )שיחת וידאו== יישלח זימון מחברת תובנות עם הוראות
לפגישה /שיחה(  -קרן גרין
 19:00 - 18:30סגור

יום רביעי  09ינואר

יום שלישי  08ינואר

 09:00 - 07:30נסיעה לירושלים לתכנית ההכשרה לראשי
רשויות בכהונה ראשונה
 09:30 - 08:30קרן  +נועם מולה  -קרן גרין
 14:30 - 09:00תכנית ההכשרה לראשי רשויות בכהונה
ראשונה )ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית ,באוניברסיטה
העברית ,קמפוס הר הצופים ,ירושלים(.
 11:00 - 10:30סגור נסיעה
 13:30 - 12:30מרים פייברג
 15:45 - 15:00קרן ,מושיקו ,עמיקם ,ליעוז ,יעקב ,מתן -מילאון
)לשכת ראש המועצה(  -קרן גרין
 16:30 - 16:00אזכרה לבן של יוסי ברק  -קרן גרין
 21:00 - 17:00ירון

 09:30 - 08:00פגישה -קרן+צביה +יהודה+שרון טרנר +נציגי
הורים ניצני השרון+רעות עיני  +שרון טרנר )הרצל  1קדימה ( -
קרן גרין
 08:30 - 08:00מתן קורס קב"ט מוסח
== 10:30 - 09:30צחי מביא ברקו נייד===לדאוג לברקו===
קרן גרין  -ראש המועצה קדימה צורן פגישה עם מוטי עבו וצוות
 12:30 - 10:30קרן מסרה שלא תשתתף ==טקס פתיחת כביש
 77רמת ישי תל קשיש -הזמנה בתוך הזימון
 12:00 - 11:00קרן ואריאלה לשובר -מנהלת חט"ב הרצוג )בית
ספר הרצוג(  -קרן גרין
 13:30 - 12:30קרן ,איה ,רועי ,ליאת ורומי מחברת טלרום
)לשכת ראש המועצה(  -קרן גרין
 14:45 - 13:30צהריים קרן 13:30 ++עד 15
 16:00 - 15:00קרן וצחי בן אדרת מנכ"ל מעינות השרון +
מעיין רז יו"ר דירקטוריון  -הכרות +נושאים נוספים )לשכת ראש
 :FW 17:30 - 16:00מטה המאבק תכנית מתאר אבי בראון
) 0547474942אגף הנדסה(  -רמי יוגב
 18:30 - 17:30שערי יהודית

יום שישי  11ינואר

יום חמישי  10ינואר
 -7:30 09:15 - 07:30סיור תנועה -
קרן+מושיקו+עמיקם+חנן+מתן+צפריר +עמית )נפגשים
בכניסה למועצה(  -חנן טוויטו
 10:00 - 08:00הרצל
 11:00 - 09:30פורום משפטי +מטה )לשכת מנכ"ל(  -מושיקו ארז
 10:30 - 10:00גיל לרר  +קרן  +חנן
 12:00 - 11:00וועדה לבחירת מנכ"ל -קרן גרין ,תמי רוטמן,
שביט מס ,אהרון שפרבר ,יאיר אודם )הרצל  1קדימה  -לשכת
ראש מועצה(  -קרן גרין
 15:00 - 13:00וועדת בחינה -משרת קב"ס ,חינוך ונוער )לשכת
ראש מועצה(  -קרן גרין
 :FW 16:00 - 15:00כביש  4מחלפון הדסים )נת"י חדר ישיבות
גדול קומה  3חדר Yuval Cohen - ( 368
 18:00 - 17:30שגיא בשירי
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 07:45 - 06:45חנה
 09:00 - 08:00יובלים .טקס מצטיינים
 09:30 - 08:30יהל.ד 1סנונית
 10:30 - 09:30שרון טרנר
 11:30 - 11:00קרן +דני חייטוב )ייקבע(
 13:00 - 12:00לב רן
פריטים נוספים...

שבת  12ינואר
 11:15 - 10:00אורית
 11:30 - 11:00הסעות לפסטיבל )ביה"ס דרור(  -טלאור בן ישי
 14:00 - 12:00תמידורמי  - 2019הפסטיבל השנתי של שבט
תמיד )ביה"ס דרור(  -טלאור בן ישי
 13:00 - 12:00שבט דרומי .לשאת דברים
 15:00 - 14:30הסעות לפסטיבל )ביה"ס דרור(  -טלאור בן ישי
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קרן גרין

