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9 אפריל 2022

יום שני 4 אפריל
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה הנדסה 09:30 - 11:00

גרין
 (לשכת ראש המועצה הערכות ליום חלופי שלטון 12:00 - 13:00

 - קרן גרין)
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע רועי סודאי 14:15 - 15:00
 פגישה היכרות ביטמוב  עם דובר המועצה נועם 15:00 - 16:00

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )אלטחן 
 פגישה היכרות בלזר  עם דובר המועצה נועם 16:00 - 17:00

 - קרן גרין (זום ישלח זימון בהמשך )אלטחן 
 (מתנ"ס  מסיבת סידור בית ספר שערי יהודית 18:30 - 19:00

 - קרן גריןצורן )

יום רביעי 6 אפריל
 - קרן גרין פ"ע יעקב +עמיקם07:30 - 08:30
 יום עיון-ניהול סיכוני שיטפונות בשרון 09:006.4.2022 - 13:30
10:45 - 10:30
 - קרן גרין סיור חניות יפה נוף14:00 - 14:30
 - קרן  (לשכה) פ"ע לוחות מודעות ועמודי חשמל 16:00 - 17:00

גרין
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי17:00 - 19:30

נגר לוי

יום שישי 8 אפריל
 לנסוע לצפת08:00 - 12:00
 - קרן גרין (טלפוני ) שיחה עם נועם ב08:15 - 08:30

שבת 9 אפריל

יום ראשון 3 אפריל
 - מכון דו-עת (זום) תכנון לעת זקנה - מפגש 10:004 - 13:30
 (מנחם בגין 125  פגישה במשרד השיכון ת"א 10:00 - 11:00

 - קרן גריןקרית הממשלה קומה 11 )
 ניחום אבלים13:00 - 14:00
 - קרן (לשכת ראש המועצה ) פ"ע ארוע יום שישי -14:30 - 15:00

גרין
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) הערכת מצב בטחון 15:00 - 16:00

גרין
 נסיעה לת"א 16:00 - 17:00
 השקת תוכנית "בלומברג סגול למנהיגות 17:00 - 18:00

 -  ( מוזיאון הטבע של אוניברסיטת תל אביב קלוזנר ת"א )עירונית"
קרן גרין

יום שלישי 5 אפריל
  ישיבת מליאה 5.4.2022 בשעה 8:00 בזום08:00 - 09:00

(https://us06web.zoom.us/j/81452004667)Shirel - 
 - רונית  (לשכת ראש המועצה ) פ"ע קרן+ גולברי 09:00 - 09:20

באלס וקנין
 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה) פ"ע  רועי סודאי10:00 - 11:00

 - קרן גרין נסיעה לפיקוד העורף11:00 - 12:00
 - קרן גרין (פיקוד העורף רמלה )  הרצאה יקלרים12:00 - 13:00
 (מרכז מסחרי רוטשטיין  השקה מתחם רוטשטיין 17:00 - 18:00

 - קרן גריןפרטים בהמשך )
 דיון בזום עם פרופסור סלמאן זרקא-ראש מטה 18:00 - 19:00

מגן ישראל- בנושא סיכום גלים 4+5 --שלמה דולברג+ראשי 
הרשויות המקומיות+לירון דורון לוי,מיכל מנקס,יוחאי 

וג'ימה,רות דיין,עינת פלינט,דנה דקו,נביה נסאר אלדין,ידידיה 
 - שלמה דולברג (בזום ~~קישור בגוף הזימון~~)לאו,סיון כליף

יום חמישי 7 אפריל
 (לשכת ראש  סטטוס אירוע  אמנה סביבתית 08:00 - 08:30

 - שלומי מוכתרהמועצה )
 -  (לשכת ראש המועצה) ישיבת צוות  מנהלים08:30 - 10:00

עמיקם נגר לוי
 סגור נסיעה לוד10:00 - 11:00
 (באולמי אבניו, קרית שדה הרמת כוסית לחג פסח 11:00 - 14:00

 - קרן גריןהתעופה.)
 (משרדי  עגור – מועדי ישיבות דירקטוריון  12:002022 - 13:30

 - Avivit עגור - קויפמן 6, ת"א - חדר 226 קומת מרפסת פתוחה )
Shemesh

 - נועם  (לשכת ראש המועצה) פוסט סיכום שבועי16:00 - 17:00
אלטחן

 עליה לתורה17:00 - 18:00
 -  (סמטת השומרון ) סיור ברחוב סמטת השומרון 17:10 - 18:00

קרן גרין
 - קרן גרין בלזר- פע שבועי בזום18:00 - 19:00
 (לשכת ראש  שיחה עם אביעד חסון חבר מועצה 18:15 - 19:15

 - קרן גריןהמועצה )


