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27 נובמבר 2022 - נובמבר 2022
3 דצמבר 2022

יום שני 28 נובמבר
 המשך ישיבה מקדימה בלשכה אצל קרן  בשעה 08:30 - 09:30

 - חנן  (לישכה - קרן )8:30 לפני וועדת תנועה שתתקיים ב-9:30 
טוויטו

 - קרן גרין סיור עם שעיה08:30 - 09:30
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה הנדסה 09:00 - 10:30

גרין
 סיור עם מנהלת מחוז רווחה12:00 - 12:30
 - רונית באלס וקנין (ייקבע בהמשך ) פ"ע סגנים 12:30 - 14:00
 לנחם הילה14:00 - 16:00
 שיחה טלפונית-קרן גרין-קדימה צורן-בנושא 16:00 - 16:30

 -  (טלפונית)אספה כללית קרן עגור-30.11.2022-שלמה דולברג
שלמה דולברג

 (האנגר 11 נסיעה לת"א קולולם עם ליזה מתנ"ס 17:00 - 21:00
 - קרן גרין ת"א)

יום רביעי 30 נובמבר
 8:15  בראשות  שרת התחבורה, מנכ"לית 08:15 - 09:30

תחבורה ומנכ"לית אשכול השרון- טקס חתימה על הסכם 
 (מכללת בית ברל, אולם חרוב 801/2 , כפר סבא רשויות שינוי

(לאחר שנכנסים לבית ברל ממשיכים ישר בכיכר עד לכניסה מספר 3
 - מיכל פרנקושם פונים ימינה. יש חניה ליד בנין חרוב))

  הכנה הערכות לכבוד ביקור נשיא המדינה 12:00 - 13:00
 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה)

 - קרן גרין פע נועם13:00 - 14:00
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע קרן , ציפי עמיקם 16:00 - 18:00
 שיריון - קרן מנטורית  בתוכנית של  בית הספר 18:30 - 19:30
 - קרן גרין (זום)לראשות ערים

יום שישי 2 דצמבר
 ערוץ 12 גלית ויואב06:30 - 09:30

שבת 3 דצמבר
 (רחבת  שבת ארגון - מפקד והעלאת שבטים 18:30 - 19:00
 - קרן גריןמתנ"ס קדימה)

יום ראשון 27 נובמבר
 עמיקם בבדיקות07:30 - 08:00
 פגישת היכרות - ראשת המועצה +הנהלת 08:00 - 09:00

 (הרצל 1 החינוך  - מפקחת חדשה : הילית  טופז בורובסקי
 - רעות לויצקיקדימה )

 ישיבת מטה חינוך- רווחה - סטטוס חינוך תורני 09:00 - 10:30
 (לשכת + אישור יעדי חינוך, רווחה ונוער ותכנית העבודה 2023

 פ"ע עבודות קהילה ותנועת נוער - בהשתתפות 10:30 - 11:30
 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה רחוב הרצל 1 קדימה)רשות הניקוז 

 אישור יעדי הדוברות ותכנית העבודה -  שוטף 11:30 - 12:00
 - קרן גרין (לשכה )דוברות עם נועם 

  אישור תכנית העבודה ויעדי ההנדסה 2023 12:00 - 13:00
 - קרן גרין(לשכת ר' המועצה )

 שפ"ע ור.עסקים- אישור יעדים ותכנית עבודה 13:00 - 14:00
 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )2023  

 - קרן גרין (לשכה) שוטף עם יעקב כהן + סגנים 14:15 - 15:15
 (לשכה) אלקלעי אהודה ואמנון 16:30 - 17:00
 - קרן גרין אהובה קולני17:00 - 17:30
 עופר יעקובי 17:30 - 18:00

יום שלישי 29 נובמבר
  מתנ"ס- סגירת יעדים ותכנית עבודה 2023 10:00 - 11:00

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה )
 אישור יעדים ותכנית העבודה 2023 -  בטחון + 11:00 - 11:30
 - רונית באלס וקנין (לשכת ראש המועצה )בטחון קהילתי 
  אישור יעדי המבקרת ותכנית העבודה ל11:302023 - 12:00

 - רונית באלס וקנין(לשכת ראש המועצה )
 אישור יעדי ותכנית העבודה מרכז יזמות ל2023 12:00 - 12:30
 לשכת מנכ"ל- אישור תכנית עבודה ויעדים 12:30 - 13:00

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )2023  
 אישור יעדים ותכנית העבודה 2023 ההון 13:00 - 13:30

 - רונית באלס וקנין (לשכת ראש המועצה )האנושי 
 ישיבת מועצת אשכול דחופה שלא מן המנין - 15:00 - 16:30

 - אורית  (זום)הצגת הסכם "המאיץ" עם משרד התחבורה
ארליכמן

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

 שיחה עם הרב טוביאס 18:00 - 18:30

יום חמישי 1 דצמבר
  קרן, עמיקם, יוסי, שלומי - שוטף מטה שפ"ע09:00 - 10:00

 - קרן גרין(לשכת ר. מועצה)
 (לשכת ראש  הכנת יעדי + ת"ע גזברות 2023 10:00 - 11:00

 - רונית באלס וקניןהמועצה )
 -  (לשכה ראש המועצה) שיחה עם עופר גואטה 11:00 - 12:00

קרן גרין
 (לשכת  מרכז עסקים - אישור יעדים ות"ע 2023 13:30 - 14:00
 - רונית באלס וקניןראש המועצה )

 אישור יעדי בטחון + בטחון קהילתי ות"ע 2023 14:00 - 14:30
 לנחם18:00 - 20:00


