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3 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
9 אוקטובר 2021

יום שני 4 אוקטובר
 - קרן גרין (לשכה ) שגיא בשירי 08:00 - 09:00
 ישיבת מטה הנדסה  שפ"ע -בטחון -הערכות 09:00 - 10:30

 - קרן גרין (לשכת ראש מועצה)לחורף בריא
 - צביה  (גוונים + הרצוג) התחלת כיתת ותיקים09:30 - 10:00

שמע
 - קרן  (לשכת ראש המועצה) פ"ע ינאי מצים בהרי 10:30 - 11:30

גרין
   פגישה הכרות עם לירי פנחס אגודה להט"ב 12:00 - 13:00

 - קרן (==שימו לב- הפגישה תיערך בזום. הקישור בגוף הזימון===)
  שיחה טלפונית- עם שחר בעיות פינוי אשפה 13:30 - 14:00

 - קרן גרין(טלפונית 052-8311236)
 - נירית טיירי (זום) ישיבת מועצת האשכול 15:00 - 16:00
 - קרן  (לשכה ראש המועצה ) קפאח לאה ןעמי 16:30 - 17:00

גרין
 - קרן גרין (לשכה) רינה עוז17:00 - 17:30
 - קרן גרין ריקי דויטש -עדכון  הקמת בית לחיים 17:30 - 18:00

 לנחם18:00 - 18:30

יום רביעי 6 אוקטובר
 - קרן גרין עבודה מהבית 09:00 - 10:00
 - קרן גרין (בן צבי ליד הקידיון ) סיור עם תפארת 10:00 - 11:00
  פ"ע עופר גואטה + חבר המועצה יוסי נגר11:00 - 12:00

 - קרן גרין(לשכה)
 (לשכת  הערכות לביקור השרה שאשא ביטון16:00 - 18:00
 - קרן גריןראש המועצה )

 (רחוב השומרון 33 ליד עץ  סיור עם מורן שטיין 18:00 - 18:30
 - קרן גריןאלון גדול )

 - קרן (אלי כהן ) סיור ברחוב אלי כהן שרי פדלון 18:30 - 19:00
גרין

יום שישי 8 אוקטובר

שבת 9 אוקטובר

יום ראשון 3 אוקטובר
 ישיבות חינוך+ רווחה -עינת מצטרפת פרויקט 08:00 - 09:30

 - קרן גרין (לשכה ** הוקדם לשמונה ***)בני-בנות מצוה 
 (לשכת ראש   ישיבה מקדימה לועדת תנועה 09:40 - 12:10

 - קרן גריןהמועצה )
 (zoom לשכת תכנון פ.ע  שוטף קדימה צורן- זום 12:002 - 13:00

 - גיא קפלןמרכז 2)
 צהריים 14:00 - 15:00
 - (הרצל 1 קדימה) פ"ע + סיור עם ח"כ ענבר בזק 15:00 - 16:00

קרן גרין
 (לשכה/ סיור יוחלט  פ"ע אוהד  אנגלשטיין 17:00 - 18:00

 - קרן גריןבהמשך )

יום שלישי 5 אוקטובר
  סטטוס -מבצע עיקורים וסירוסים חתולים 09:00 - 10:00

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה )
 (לשכת  פ"ע ספורט לשנת הלימודים תשפ"ב 11:00 - 12:00
 - קרן גריןראש המועצה )

 - קרן גרין מצגת שרה13:00 - 14:00
  שיריון רוכלות  כביש 562 עם אופיר ביטון 15:00 - 16:00
 - קרן גרין(משטרת שדות )
 במסגרת הפורום המשפטי- דיון בנושא מפרטים 16:30 - 17:00

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

נגר לוי

יום חמישי 7 אוקטובר
 - קרן גרין (לשכה) הכנה לפגישת השרה 08:00 - 10:00
 - (תיכון עודד )  -ביקור השרה יפעת שאשא ביטון 10:00 - 12:00

קרן גרין
  ישיבה הנהלה - מיגור האלימות במגזר הערבי11:00 - 12:30

 - (רח' הארבעה 18 , מגדל התיכון אולם קומה 9  תל אביב (או בזום)
קרן גרין

 חזרה מת"א 12:30 - 13:30
 פע איה16:00 - 17:30
 - קרן גרין בלזר- פע שבועי בזום18:00 - 19:00


