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19 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
25 דצמבר 2021

יום שני 20 דצמבר
 (לשכת ראש המועצה  פ"ע רויטר ליאור טובי 08:30 - 09:00
 - קרן גריןהרצל 1 קדימה)
 ישיבת מטה הנדסה -גן אור תורה-הצגת תוכנית09:00 - 10:30
 - קרן גרין (לשכת ראש מועצה)לראש המועצה
 שיחה בזום עם ראש הממשלה מר נפתלי 11:00 - 12:00

בנט-בנושא-המשך מבצע חיסונים-עידוד התחסנות-חיים 
ביבס,שלמה דולברג,ראשי רשויות מקומיות+ראשי מועצות 

 - חיים ביבס (בזום-קישור בגוף הזימון)אזוריות +מנהלי מש"מ
  פגישה הכנה לישיבת מליאה 21.12.21 תקציב 12:00 - 13:00

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה )
 FW: פגישת זום בנושא תכנית 457-0997429 14:00 - 15:00

 עופר יעקובי קדימה
https://us06web.zoom.us/j/83360153000?pwd=ZWdoVWtHUHQrR2)

(hsdFljOTI5bjNRQT09חדר ישיבות - 
 -  (לשכת ראש המועצה) תומר יעקב חבר מועצה 16:30 - 17:00

קרן גרין
 - קרן גרין (לשכה ) רותם עפרוני 17:30 - 18:00
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע  רחל שושן 18:00 - 18:30
 - קרן גרין יהודית מנור 18:30 - 19:00

יום רביעי 22 דצמבר
 ירון08:00 - 10:00
 - קרן גרין עבודה מהבית 09:00 - 10:00
 - קרן  פ"ע קירוב לבבות -קובי יצחק הרצל עטר 10:00 - 11:00

גרין
 - קרן (יציאה מהלשכה לסיור ) סיור עם קובי יצחק 11:00 - 11:30

גרין
  קבוצה מצוינות -העשרה מתמטית- - אורי ביטון12:00 - 13:00

 - קרן גרין(בית ספר יגאל אלון שכבה ה')
 -  (לשכה ) פ"ע בתי ספר חרדי  עופר - יוסי נגר13:30 - 14:30

קרן גרין
 צהריים 14:30 - 15:30
 - סחר סמארה (זום) ועדת מכרזים15:30 - 16:00
 פ"ע קרן , ציפי עמיקם  *מצורף מסמך מרואי 16:00 - 17:00

 - קרן גרין (לשכה )דינוביץ
 - קרן גרין (אור תורה ) סיור דור 3 - אורי ביטון 17:00 - 17:45

יום שישי 24 דצמבר

שבת 25 דצמבר

יום ראשון 19 דצמבר
 איה07:00 - 08:00
 -  (לשכה) פגישה הכנה לשרונים -עופר יעקובי 07:30 - 08:30

קרן גרין
 פ"ע סיכום שנה שנת 2021 ותוכנית עבודה 08:30 - 09:30

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )2022 
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:20
 (טלפוני זלטנה  שיחה עם מנכ"ל גשר אריק ברמי 10:30 - 10:45

 - קרן גריןמזכירה 052-3611623)
 -  (לשכת ר. מועצה) FW: סופי- עמותת ידידים11:00 - 12:00

עמיקם נגר לוי
 פגישת הכנהב זום בנושא תכנית עופר יעוקבי 12:30 - 13:00

 קדימה
 - קרן גרין פע איה13:00 - 14:00
 צהריים 15:00 - 16:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 16:00 - 17:00
 - קרן גרין (לשכה ) הכרות עם אורן פרץ 17:30 - 18:00
  מפגש עבודה בהשתתפות עופר אנשר מרלי 18:00 - 18:30

 - קרן גרין(יתואם בהמשך )

יום שלישי 21 דצמבר
  שיתוף פעולה ויצירת מענים -פורום מיוחדים 08:30 - 10:30

 - קרן גרין (לשכה )בשרון  מרל 
 - קרן  (נורית -מרגנית ונופר) שעת סיפור בגנים- 11:00 - 12:30

גרין
 - קרן  (לשכה ) פגישה  עם גלי עמיר +רמי יוגב13:00 - 14:00

גרין
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 23 דצמבר
 - רזבוזוב יואל ביקור שר התיירות 10:00 - 14:00
  פגישה  עם קטרין אולנסקי עם איילת אדלר 15:30 - 16:00

 - קרן גרין(לשכה )


