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13 פברואר 2022 - פברואר 2022
19 פברואר 2022

יום שני 14 פברואר
  גמר היערכות לביקור השר אלקין (במסגרת 09:00 - 09:30
 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )ישיבת הנדסה)
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה הנדסה 09:30 - 11:00

גרין
 (אברהם יפה 4 חולון) ניחום אבלים-  אילנה וענונו12:00 - 14:00
 - סחר סמארה (זום) יחידה סביבתית14:00 - 14:30
 פגישה עם יומטוב שרה17:00 - 17:30
 - קרן גרין אפרת בן ישי 18:00 - 18:30

יום רביעי 16 פברואר
10:30 - 09:00FW: meeting number 2022008  ישיבה מקוונת) 

 - mavat_system@iplan.gov.ilבאמצעות זום)
 - קרן גרין פע עם נגה11:00 - 12:30
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 12:30 - 14:00
 FW: ישיבה בנושא אזור תעסוקה קדימה- צורן 15:00 - 16:30

zoom 3 -לשכת תכנון מרכזבאנ"מ אילנות בנושא תחבורה zoom) 
 - צוות צפון3)

 (אודיטוריום עודד) הצגה עודד17:00 - 18:00

יום שישי 18 פברואר

שבת 19 פברואר

יום ראשון 13 פברואר
 - קרן גרין פע איה09:00 - 11:00
 דיון הכנה לישיבת התנעה על פרוגרמת 11:00 - 12:00

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )ספרייה, גלריה ומוזיאון  
 (לשכת ר.  קרן , ציפי עמיקם ורועי סודאי- פ.ע 12:00 - 13:00

 - קרן גריןמועצה)
 הנחת אבן פינה אבו15:00 - 16:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 16:00 - 17:00

יום שלישי 15 פברואר
 (לשכת ראש המועצה  ביקור השר אלקין זאב 10:30 - 12:00
 - קרן גריןהרצל 1 קדימה)
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי14:00 - 15:30

נגר לוי
 שרת התחבורה.כוכב יאיר צור יגאל. לצאת ב 15:30 - 18:30

15:30

יום חמישי 17 פברואר
 (לשכת ראש המועצה סיכום תפקיד  רוני שפרלינג08:30 - 09:00

 - קרן גרין)
 - קרן גרין חלוקה לסייעות09:00 - 10:00
 - קרן  (חטב הרצוג) ביקור בחטב הרצוג- טנטטיבי10:00 - 11:00

גרין
 FW: פגישה בנושא הצגת תכנית סופיה וסרמן 13:00 - 14:00

zoom 3 -ומסמך מדיניות קדימה(לשכת תכנון מרכז 3 zoom)  - 
צוות צפון

 - קרן גרין לנחם14:00 - 15:30
 - קרן  (לשכה ) ישיבת מטה מנכ"ל משאבי אנוש 16:00 - 17:00

גרין


