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15 מאי 2022 - מאי 2022
21 מאי 2022

יום שני 16 מאי
 (לשכת ראש  ישיבת מטה הנדסה  עם רמי ובר09:30 - 10:30

 - קרן גריןהמועצה )
 (לשכת ראש  הפקת לקחים זיכרון עצמאות 11:00 - 12:00

 - קרן גריןהמועצה )
 (לשכת ראש  פ"ע נוער צביה יאיר ועמיקם 12:00 - 13:00

 - קרן גריןהמועצה )
  הערכות לכבוד ביקור הנשיא יצחק הרצוג 13:00 - 14:00

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה )
 - קרן גרין רותי גוטשל 16:00 - 16:30
 - קרן גרין רן  ארדיטי17:00 - 17:30
 שאול גוטליב 17:30 - 18:00
 - קרן גרין (לשכה ) אלי סדרס 18:00 - 18:30

יום רביעי 18 מאי
 פגישות משרד וחתימות09:00 - 11:00
 יום הולדת חן12:00 - 16:00

יום שישי 20 מאי
 פגישה עם אייל אלבלק08:00 - 09:00
 קפה עם משה דין ויהודה גיאן09:00 - 10:00

שבת 21 מאי

יום ראשון 15 מאי
  פע חינוך- מבני חינוך על יסודי+חינוך חרדי08:00 - 09:00

 - קרן גרין(לשכה)
 - קרן גרין (לשכה ) דיון סבב ב'  שיבוצי גנים 09:00 - 10:30
 שיתופי פעולה עם שירותי בריאות כללית כגון 10:30 - 11:00

 (הרצל 1סדנאות לגמילה מעישון ומתן הרצאות בנשאי בריאות 
 - קרן גריןקדימה)

 - קרן גרין (לשכה ) שוטף דוברות עם נועם 11:00 - 12:00
 עופר גואטה 12:00 - 12:15
 הכרות עם מועמדים לקדימה צורן עם קרן גרין 12:30 - 13:45

 (בלשכת ראש ראש המועצה ויעל בן מרדכי יורית הנהלה
 - מוטי עבוהמועצה)

  מפגש עם המועמד למשרת מנהל מש"א עמית14:00 - 14:30
 - הילה בן יוסף(אצל קרן )

 סיור16:00 - 18:00

יום שלישי 17 מאי
 פורום ראשי רשויות אשכול השרון במעמד שרת 09:30 - 12:30

 - סחר סמארה (בית ברל)הפנים איילת שקד
  וועדת היגוי  מס' 3 : תכנית למניעת אבדנות11:00 - 12:30

 - צביה שמע(זום)
 FW: ישיבה בנושא מתחם חיבור קדימה צורן- 15:00 - 16:00

zoom 2(2 לשכת תכנון מרכז zoom) צוות צפון - 
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 19 מאי
 שיחה עם ממליץ15:30 - 16:30
 שווים- מדורה18:00 - 18:30


