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14 אוגוסט 2022 - אוגוסט 2022
20 אוגוסט 2022

יום שני 15 אוגוסט
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה הנדסה 09:00 - 10:30

גרין
  שוטף עם יוחאי מתנ"ס נועם הצטרף לפגישה 11:00 - 12:00

 - קרן גרין(לשכה )
 - קרן גרין ללכת לנחם12:00 - 13:00
 פע איה13:00 - 14:00
 - קרן גרין לנחם16:00 - 17:00
 - קרן גרין (לשכה) כוכבה אריה - 17:00 - 17:30
 (יפה  נגישות ברחוב יפה נוף משפ חזיזה אורה 18:00 - 18:30

 - קרן גריןנוף הפלמ"ח 135)

יום רביעי 17 אוגוסט
 ירון08:00 - 10:00
 קפה עם יהודה08:00 - 09:00
 (לשכה -  ועדת בחינה לבורנטית בית ספר עודד 09:00 - 10:00

 - קרן גריןקרן לידיעה )
 (לשכה) פגישת עבודה עם נוגה10:00 - 10:30
 - קרן גרין פ"ע נועם 10:30 - 11:30
 פע עופר12:30 - 13:30
 לקחת את אמא13:45 - 14:15
 - קרן גרין שיחה טלפונית עם נועם אלטחן 14:00 - 14:30
 סיור18:00 - 20:15

יום שישי 19 אוגוסט
 קארין09:00 - 10:00
 - קרן  (יתואם בהמשך ) קפה עם יעל בן מרדכי 14:00 - 15:00

גרין

שבת 20 אוגוסט

יום ראשון 14 אוגוסט
 - קרן  (האיריס 7 צורן) אדי כהן + הסיתונית 15 07:30 - 08:00

גרין
 - קרן גרין (לשכה) מעקב הכנסות הסעות08:30 - 09:00
 - קרן גרין הצגת עקרונות תוכנית גפן09:00 - 10:00
 (יציאה מהלשכה סיור בגני ילדים  (אדר לידיעה )10:00 - 12:00

 - קרן גרין)
 - קרן גרין (לשכה ) שוטף דוברות עם נועם 11:00 - 12:00
 ישיבה בזום-הצגת מערכת "המסייעת"-חיים 11:30 - 12:30

 ביבס,שלמה דולברג,ראשי רשויות מקומיות,מנהלי מש"מ
 -  (באתר) גני ילדים אור תורה קדימה צורן 12:00 - 13:00

קורן-גואטה מזכירות
  עופר מסוס ועגלה -עלויות בהעברת הסוס 13:00 - 14:00

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה )
 צהריים . אמא15:00 - 16:00
  פ"ע שצ"פ ויתקין - עמיקם יעקב וגדי מכלוף 17:00 - 18:00

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה )
 פ"ע שערי יהודית נתיבות משה -שגיא + עופר 18:00 - 19:00

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )גואטה 

יום שלישי 16 אוגוסט
 סיור09:00 - 11:00
 - קרן גרין לשכה פנימי 12:00 - 14:00
 אמא רמהש14:00 - 15:00
  דוד סויסא - סיוע בהדרכת רכישת דירת 16:15 - 16:45

 (לשכה )ההורים בקדימה.
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי
 - קרן גרין סיור לב השרון עם אלמוג מהמשטרה18:00 - 19:00

יום חמישי 18 אוגוסט
 (בצורן במשרד של  תכונית עבודה ודוח שנתי 08:00 - 09:00

 - קרן גריןדקלה)
 כנס פתיחת שנת לימודים. גני תקווה09:00 - 13:00
 (רחוב הנרקיס 5 ,  סיור אצל משפ חיים אשכנזי 09:30 - 10:00

 - קרן גריןהרחקת  עטלפים )
 - קרן גרין (לשכה ) סיכום שבועי - נועם אלטחן 13:00 - 14:00


