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5 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
11 דצמבר 2021

יום שני 6 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השמיני)

 - קרן  פגישה   עם  מבקרת המועצה -דקלה נדב 08:30 - 09:00
גרין

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

  (לשכה ) פ"ע תקציב עם חבר המועצה יוסי נגר 11:00 - 12:00
- קרן גרין

 - קרן  (מוקד קדימה צורן ) ועדת מל"ח רבעון ד' 13:00 - 14:00
גרין

 לברך תיירות14:00 - 15:00
 מפגש אישי ראש מועצה בלשכה ובשטח17:00 - 18:15
 - קרן גרין (לשכה) ישיבת הנהלה- תקציב18:30 - 20:30

יום רביעי 8 דצמבר
 - קרן  (לשכה) שיחה אישית עם שרון  ירושלמיאן13:15 - 14:00

גרין
 - קרן גרין תוכנית עבודה מקושרת תקציב 15:00 - 15:30
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע קרן , ציפי עמיקם 15:30 - 16:45
 אמא18:00 - 20:00

יום שישי 10 דצמבר
 סיור10:00 - 12:00

שבת 11 דצמבר

יום ראשון 5 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)

 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:30
 מעין רז כהן12:00 - 12:30
 אזכרה נילי 13:3014:30 - 16:30
 תערוכה. דינוביץ18:30 - 19:30

יום שלישי 7 דצמבר
 תדרוך לתרגיל פיקוד העורף ==שחרורים 08:30 - 10:00

 (התדרוך יתקיים באודיטוריוםבאישור ר' מועצה/ מנכ"ל בלבד== 
 - קרן גריןמתנ"ס צורן )

  שעת סיפור גנים יערה -ניצנית - רותם אירוס 10:00 - 11:30
 - קרן גרין(שושנת העמקים )

 (לשכת ראש המועצה  פגישה אישית - אורנית לוי 12:00 - 13:00
 - קרן גרין)

 Fwd: דיון בזום בנושא תכנית לאומית למתן 14:30 - 15:30
חיסונים לגילאי 5-11 במוסדות החינוך בהשתתפות תא"ל משה

אדרי, פרופ' סלמאן זרקא, תא"ל במיל' יגאל סלוביק- חיים 
 ביבס, שלמה דולברג,ראשי רשויות מקומיות, מנהלי מש"מ

 - חיים ביבס(בזום- קישור בגוף הזימון)
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 9 דצמבר
 - קרן גרין (לשכה) פגישה איתי לנואל 08:30 - 09:00
 (בית ספר  ביקור - פעילות בבית ספר למוזיקה 10:00 - 11:00

 - קרן גריןיגאל אלון )
 דה מרקר11:30 - 13:00
 סיור עם יעקב16:00 - 17:00
 (בזום) פע עמיקם18:00 - 20:00


