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30 אוקטובר 2022 - אוקטובר 2022
5 נובמבר 2022

יום שני 31 אוקטובר
 (לשכת ראש המועצה ; שימו  ישיבת מטה הנדסה 09:30 - 10:30

 - קרן גריןלב הישיבה ב9:30)
 (לשכת ראש  פ"ע קולת קוראים ספורט 2022  10:30 - 11:30

 - קרן גריןהמועצה)
 (לשכת ראש  ועדת סטוטורית למיגור אלימות 12:00 - 14:00

 - קרן גריןהמועצה )
 לוויה15:00 - 16:00
 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה) דניאלה וודוביץ16:00 - 16:30
 - קרן  (לשכה) הסעות -תלמידי חוץ דרכי משה 16:30 - 17:00

גרין
 מפגש ראשון סיירת הורים + הרצאה בנושא 18:30 - 20:30

 - נגה אהרוני גולן (מרכז יזמות צורן)תרבות הבילוי של בני הנוער

יום רביעי 2 נובמבר
 - קרן גרין פע עמיקם ירון שלומי10:00 - 11:00
 ישיבת עידכון-בזום-התייקרויות בהסעות-רועי 10:30 - 11:00

לוי-נשר,קרן גרין-קדימה צורן,זיו דשא-זכרון יעקב-שלמה 
דולברג,מיכל מנקס,עו"ד נועה בן אריה,ענת לובזנס-(הצוות 

הוקם בישיבת הנהלה מיום 14.7.2022)-בהמשך לישיבה מיום 
 - שלמה (בזום- ***קישור בגוף הזימוון***)21.7.2022+30.8.2022)

דולברג
 - קרן גרין פע נועם11:00 - 12:00
  פ"ע סטטוס מכרזים עם עו"ד מוריה גילה 15:30 - 16:30

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה)
 (לשכה  חפיפה  מפקדי תחנת שדות אופיר ואייל 16:30 - 17:30

 - קרן גריןראש המועצה)
 - קרן גרין (טלפוני) דיון בנושא סייעות פידגוגיות 17:30 - 18:00

יום שישי 4 נובמבר

שבת 5 נובמבר

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

 - קרן גרין יומולדת לנגה- בת שבע10:30 - 11:00
 - קרן גרין (לשכה ) שוטף דוברות עם נועם 11:00 - 12:00
 פגישת הכרות - עם חופית רעאני מנהלת הקדם 12:00 - 13:00

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה)יסודי 
 - קרן גרין ראיון ברדיו 13:0090 - 14:00
 (לשכת ראש  כדורגל- קרן , יוחאי, אידיל וגיל13:15 - 14:15

 - יוחאי אפללוהמועצה)
 - קרן  (לשכת ראש המועצה) פ"ע שוטף עם יוחאי 14:00 - 15:00

גרין
 צהריים 14:00 - 15:00
 סגור נתניה16:15 - 19:15

יום שלישי 1 נובמבר
בחירות 

 סיור09:00 - 11:00
 סיור17:00 - 19:00

יום חמישי 3 נובמבר
 - קרן גרין (רחוב הגלבוע 20) סיור ברחוב הגלבוע 08:00 - 08:30
  קרן, עמיקם, יוסי, שלומי - שוטף מטה שפ"ע09:00 - 10:00

 - קרן גרין(לשכת ר. מועצה)
 (שימו לב  פ"ע ד"ר עינת מור ברק צביה ואדר 13:00 - 14:00

 - קרן גריןהמיקוםבלשכת מנכ"ל)
 פע עם עינת14:00 - 16:00
 - קרן גרין (לשכה ) סיכום שבועי - נועם אלטחן 16:00 - 17:00


