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13 נובמבר 2022 - נובמבר 2022
19 נובמבר 2022

יום שני 14 נובמבר
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה הנדסה 09:00 - 10:30

גרין
 - (לשכת ראש המועצה) פ"ע הרחבת בית העלמין 10:30 - 11:30

קרן גרין
 -  (לשכה ) שוטף עם דבורה מנהלת ההון אנושי 11:30 - 12:30

קרן גרין
 פ"ע בת שבע 12:30 - 13:00
 - רונית  (לשכת ראש המועצה ) פ"ע קרן + שלומי 13:00 - 14:00

באלס וקנין
 - קרן גרין (לשכה) שוטף עם נועם 16:00 - 16:30
 - קרן גרין (לישכה) ליאת עופר17:00 - 17:30
 (מתחם  מפגש תושבים מועצה עד אליך - 18:00 - 19:30

 - קרן גריןכדורסל ברחוב הפלמ"ח)

יום רביעי 16 נובמבר
 (הדפנה 11 צורן) חנניה07:00 - 08:00
 - קרן  (לשכה + סיור ברמת אמיר) פ"ע עם איה 08:00 - 09:00

גרין
 (טלפוני) שיחה עם עופר ברקוביץ 09:30 - 10:00
 - רונית  (לשכת ראש המועצה ) תקציב שפ"ע 10:00 - 11:00

באלס וקנין
 מליאת וועדה מס' 2022014 בתאריך 12:00 - 15:00

 16.11.2022 בשעה 12:00
https://us06web.zoom.us/j/82652892024?pwd=d2FuM0hjNEp5RFM)

(1RFRSc0V4aTFrZz09חדר ישיבות - 
 - אדר ארד (תיכון עודד) קהילת מורים - מפגש 14:001 - 16:30
 - קרן  (לשכת ראש המועצה) פגישה - חזון נוער 14:30 - 15:30

גרין
 אמא18:00 - 20:00

יום שישי 18 נובמבר

שבת 19 נובמבר

יום ראשון 13 נובמבר
 (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה חינוך- רווחה 09:00 - 10:30

 (תחנת שדות  טקס החלפת פיקוד תחנת שדות 10:30 - 11:30
 - קרן גריןרחוב הרצל)

 (מתחילים  ישיבה מקדימה לועדת תנועה+ סיור11:30 - 13:30
 - אורנית לויאצל קרן ויוצאים לשטח)

 סיור ברח' החסידה (בקטע הצפוני) ופגישה עם 13:00 - 13:30
ליטל - 0544-280192 - שעיה מגל+ קרן + חנן+ אירית + סיור 

 בקטע + סיור בחסידה בקטע הדרומי איסור כניסת משאיות 
 - חנן (רח' החסידה (להתקשר לתושבת שנצא מסמטת ההדסים))

טוויטו
 לצאת לברית13:30 - 14:00
 ברית נכד יעקב14:00 - 15:00
 (מתנ"ס  ברכות ראש המועצה - גינה קהילתית 15:30 - 16:30

 - רונית באלס וקניןקדימה )
  מפגש סייעות וחונכות - דברי פתיחה (ברכות) 17:00 - 18:30

 - רעות לויצקי(חדר מורים - עודד )

יום שלישי 15 נובמבר
  (לשכת ראש המועצה ) ישיבת תקציב עם גזברות11:00 - 16:00

- קרן גרין
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי
 במסגרת הפורום המשפטי- דיון בנושא הסכם 17:00 - 17:30

 - עמיקם  (לשכת ראש המועצה)תרומה - בית לחיים קדימה צורן
לוי נגר

 (לשכת  במסגרת הפורום המשפטי - משה כהן17:30 - 18:00
 - עמיקם לוי נגרראש מועצה)

יום חמישי 17 נובמבר
 - קרן גרין (שבזי 59 קדימה) סיור אצל רות נחשון 09:30 - 10:00
 - קרן גרין (חינוך) לברך בחינוך10:00 - 10:30
  קרן, עמיקם, יוסי, שלומי - שוטף מטה שפ"ע11:00 - 12:00

 - קרן גרין(לשכת ר. מועצה)
 בדיקת התכנות להקמת חט"ב ותיכון ממ"ד 11:30 - 12:30

 (עיריית כפר יונה, רח' שרת 4 , קומה 2; חדר ישיבות גדול איזורי
 - שושי כחלון כידור - ראש העירייהמבנה עירייה חדש)

 (לשכת ראש  פ"ע ד"ר עינת מור ברק צביה ואדר 13:00 - 14:00
 - קרן גריןהמועצה)

 - קרן גרין (לשכה) פ"ע- שוטף דרגות לעובדים 14:00 - 15:00
 - קרן גרין (בלשכה) פע דקלה16:00 - 17:00
 (נוגה מבקשת  מפגש סיירת הורים קרן לידיעה 17:00 - 18:30

את הלשכה)


