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26 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
1 ינואר 2022

יום שני 27 דצמבר
 - קרן  (לשכה)  הערכות  ליום הזכרון ועצמאות 08:30 - 09:00

גרין
 - קרן  (לשכת ראש מועצה) ישיבת מטה הנדסה 09:00 - 10:30

גרין
 מצטרפים לישיבה עופר גואטה וחבר המועצה 09:00 - 10:00

 - קרן גרין (לשכה )יוסי נגר 
 - קרן  (לשכה ) פגישה סטטוס  עם ערן בן אליהו 10:30 - 11:00

גרין
 ( לפי  FW: עגור - ישיבת דירקטוריון 2021 11:009/9 - 14:00

(https://us02web.zoom.us/j/81890972061   שעה במתקונת זום - 
Avivit Shemesh

 (לשכת  פ"ע מתחם הבריכה בהשתתפות יהודה 12:00 - 13:00
 - קרן גריןראש המועצה הרצל 1 קדימה )

 פגישה עם טל גימפל בנושא קרקע מסחרית 14:00 - 15:00
 (לשכת ראשבשכונה המערבית מח309 – עם יזם בשם ירון אשל

 - קרן גרין איילת סעדיה 17:00 - 17:30
 - קרן גרין (לשכה ) יהודית משה 17:30 - 18:00
 - קרן גרין (אילן זמין בטלפון ) טלי שוחט 18:00 - 18:30

יום רביעי 29 דצמבר
 וועדת בחינה - מנהל יישובי למאבק באלימות 09:00 - 10:30

 - הילה בן  ( הרצל 1 קדימה - לשכה ראש המועצה)סמים ואלכוהול
יוסף

 - קרן גרין פ"ע  חנן הכנה לשרונים10:30 - 11:00
 מליאת וועדה מס' 2021021 בתאריך 12:00 - 15:00

29/12/2021 
https://us06web.zoom.us/j/85148232035?pwd=eVA4MytrM01NUnE)

(zSWdteW1CVm9lQT09חדר ישיבות - 
 ישיבת מליאת מועצה-אישור תכנית עבודה 15:00 - 17:00

 - ספי רובינשטיין (אגף תרבות- מפעל הפיס)2022
 שיחה טלפונית משרד השיכון17:00 - 18:00
 יעל18:30 - 19:30

יום שישי 31 דצמבר
 מרוץ הלפיד ה 1 לזכר תומר ויינשטיין ויניב 08:30 - 10:30

 - אידיל גולדה (בי"ס גוונים - מגרש כדורגל)לוגסי
 סיור13:00 - 15:00

שבת 1 ינואר

יום ראשון 26 דצמבר
 חופש09:00 - 17:00
 (מתנס קדימה) תערוכה ענבל קרן  מור18:30 - 20:00

יום שלישי 28 דצמבר
 (לשכה - או בזום למי  פגישה -הערכות קורונה 08:00 - 08:30

 - קרן גריןשלא יכול )
 (לשכת ראש המועצה  פגישת הכרות -רחלי מרום 09:00 - 10:00
 - קרן גריןהרצל 1 קדימה )
  סטטוס - פניות מוקד -עופרה עופר ועמיקם 11:00 - 12:00

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה )
 פגישה בנושא מבנה שבוע הלימודים בחטיבת 13:00 - 14:00

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )הרצוג 
 (zoom לשכת תכנון  מפגש פרידה משירה ברנד14:30 - 15:30

 - דינה בן עבומרכז 2)
 - קרן  (לשכת ראש המועצה) פגישה ועד עובדים 15:00 - 16:00

גרין
 - קרן גרין (לשכה ) אורן פרץ 16:00 - 16:30
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי
 - קרן גרין (לשכה ) פגישה התחדשות עירונית 17:00 - 17:30
 - קרן גרין (לשכה) פע עם ההורים של בית לחיים17:30 - 18:30

יום חמישי 30 דצמבר
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע חינוך + צביה חנן ועמיקם08:00 - 09:00
 (מתחילים בלשכת ראש המועצה  ישיבת מנהלים09:30 - 10:30

 - עמיקם נגר ובהמשך אצל זלמן בן ציון  ברח'- הרצל פינת הפלמ"ח)
לוי

 - קרן גרין (בזום ) זימון לישיבת הנהלה משמ11:00 - 12:30
 - קרן  (לשכה ) פגישה עם איילת אדלר + שרלי 15:30 - 16:00

גרין
 גדי מכלוף ועמיקם17:00 - 17:30


