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24 יולי 2022 - יולי 2022
30 יולי 2022

יום שני 25 יולי
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) סיכומי חציון 2022 08:00 - 14:00

גרין
 (משרדי  עגור – מועדי ישיבות דירקטוריון  11:002022 - 15:00

 - Avivit Shemeshארגון המורים -  ברחוב מנחם בגין 23 ת"א)
 (לשכת ראש  אישור המבנה הארגוני בחירום 13:00 - 14:00

 - שלומי מוכתרהמועצה )
 - (לשכת מנכ"ל) ועדת בחינה מנהל רישוי עסקים15:00 - 16:00

עמיקם לוי נגר
 - קרן גרין אורלי שלו 17:30 - 18:00
 - קרן גרין ברק מדר 18:00 - 18:30
 שי שרעבי ועד רחוב זבוטנסקי -התחדשות 18:30 - 19:00

 - קרן גריןעירונית 

יום רביעי 27 יולי
 (בלשכה - קרן לידיעה מכרז מזכירת אזור תעשיה 09:30 - 10:30

 - עמיקם לוי נגר9:30)
  מכרז מזכירה משנית  בית ספר גוונים 10:45 10:45 - 11:45

 - עמיקם לוי נגר(בלשכה קרן לידיעה )
  סטטוס - פניות מוקד -עופרה עופר ועמיקם 12:00 - 13:00

 - קרן גרין(לשכה )
 - קרן גרין שיחה טלפונית עם נועם אלטחן 14:00 - 14:30
 אזכרה גיא17:00 - 19:00

יום שישי 29 יולי

שבת 30 יולי

יום ראשון 24 יולי
  פ"ע הסעות -סיעור מוחות לחסכון בהוצאות 08:00 - 09:00

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה )
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:30
 - אדר ארד (לשכה) פגישה עם מועמדת לגוונים09:00 - 09:30
 - קרן גרין פע עינת וחינוך09:30 - 10:30
 (לשכת ראש  פ"ע -התנועה החדשה חג המעלות 10:30 - 11:30

 - קרן גריןהמועצה )
 פגישה הכרות -חדשנות מוניציפאלית עם יוסי 12:00 - 13:00

 -  (לשכת ראש המועצה הרצל 1 קדימה )אלימלך -חברת פסיפס 
קרן גרין

 פגישת היכרות - מועצה מקומית קדימה צורן - 13:00 - 14:00
 - Gali Cohen (רחוב הרצל 1 קדימה)סנסקום

 - קרן גרין (לשכה ) שוטף דוברות עם נועם 14:00 - 15:00
 (לשכה או חדר מורים  פגישת סיכום שנה והערכה16:00 - 17:00

 - קרן גריןעודד)
 - קרן גרין (לשכה) ענת חן קנטרי 054-6684211 17:30 - 18:00
 (לשכת ראש  שוטף נועם מולה ואמיר זהבי 18:00 - 19:00

 - קרן גריןהמועצה )

יום שלישי 26 יולי
 - קרן גרין פע סטטוס גן אלה08:00 - 08:30
 - קרן גרין (לשכה) פע אדר וצביה09:00 - 10:00
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע נהלים דקלה קרן עמיקם 11:00 - 12:00

 (הטחנה 1  ישיבת מועצת אשכול השרון *פיזית*15:00 - 16:30
 - נירית טייריכפר-סבא )

 הצגת מיזם תחבורתי אזורי- "רשויות השינוי" על15:30 - 16:00
ידי מר עילם שגיא, המשנה למנכ"ל משרד התחבורה, במסגרת

 (ZOOM- יישלח קישור ישיבת מועצת אשכול רשויות השרון
 - סחר סמארהבהמשך)

 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00
נגר לוי

יום חמישי 28 יולי
 -  בג"צ השיפוי - שרונים נ' היועמ"ש לממשלה09:00 - 10:00

קרן גרין
  סיור בתיכון עודד 10:00 - 10:30
 - קרן גרין (לשכה) שיחה עם הרצל עטר 10:30 - 11:00
 (לשכת ראש  שוטף ההון אנושי עם דבורה 11:00 - 12:00

 - קרן גריןהמועצה )
 (מתנס  קרן מברכת גיבוש ל ביטחון וחירום13:00 - 13:15

 - נגה אהרוני גולןקדימה)
 - קרן גרין (לשכה ) פע נועם 13:45 - 14:45
 ירושלים- אישי15:00 - 19:00


