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25 דצמבר 2022 - דצמבר 2022
31 דצמבר 2022

יום שני 26 דצמבר
 (בחדר הרב תכליתי , במתנס  ועדה סטטוטורית   10:00 - 12:00

 - נגה אהרוני גולןקדימה)
 - קרן גרין לובה גייסלר12:00 - 12:30
 - קרן גרין פ"ע עם אפי 12:30 - 13:00
 לוויה14:00 - 15:00
 נסיעה לתל אביב15:00 - 16:00
 (מפעל  ישיבת מליאת מועצת הפיס לתרבות16:00 - 17:30

 - ספי רובינשטייןהפיס- הפטמן 3 ת"א)
 (היכל  אירוע התרמה אלין בית נועם 18:302022 - 20:30

 - קרן גריןהתרבות תלאביב)

יום רביעי 28 דצמבר
 -  (במוקד בקדימה ) ביקורת רשותית קדימה צורן08:00 - 15:00

קרן גרין
 - עמיקם  (לשכת ר. מועצה) קרן, עמיקם וירון שור09:30 - 10:30

לוי נגר
 מסדר כנפיים10:00 - 19:00

יום שישי 30 דצמבר
 איה וליזה עשורים09:00 - 10:00
 לנחם10:30 - 11:30

שבת 31 דצמבר

יום ראשון 25 דצמבר
 ישיבת מטה חינוך- רווחה - בנושאי רישום גני 09:00 - 10:30

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )הילדים תשפ"ד
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה הנדסה 11:00 - 12:00

גרין
 קרן גרין ואורית ארליכמן - פגישת עדכון 12:00 - 13:00

 - אורית ארליכמן (משרדי קדימה צורן)בנושאים הקשורים לאשכול
 - קרן גרין (לשכה) שוטף -ביקורת מירוץ דונטלוד13:00 - 14:00
 (לשכה) פגישה הכנה ליום רבעי ביקורת בקע"ר 13:30 - 14:15
  פגישה תחבורתית בנושא אזור תעשיה קדימה14:30 - 15:30

(google meet)צוות צפון - 
 טיול לירושלים לעובדי המועצה - לצאת 16:30 16:30 - 22:00

מהבריכה

יום שלישי 27 דצמבר
  פגישה קריטריונים למלגות לספורטאים 09:002022 - 09:30

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה)
 תהילה זמיר09:30 - 10:30
 - קרן  (לשכת ראש המועצה) שוטף עם יעקב כהן 10:30 - 11:30

גרין
 (לשכה ) שוטף עם בת שבע12:00 - 13:00
 - קרן גרין (לשכה) שוטף עם דקלה נדב13:00 - 14:00
 (לשכת ראש  הצגת ההיערכות לביקורת פקע"ר 14:00 - 14:30

 - רונית באלס וקניןהמועצה )
 מועצת אשכול רשויות השרון - תכנית עבודה 15:00 - 16:30

 - לינוי זיסר (זום)ותקציב
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:00 - 18:30

נגר לוי
 במסגרת הפורום פגישה עם הרב ליאור תשובה17:00 - 17:30

 - עמיקם לוי נגר (לשכת מנכ"ל)ושירלי דן 

יום חמישי 29 דצמבר
 -  (לשכת ראש המועצה) ישיבת צוות מנהלים08:30 - 10:00

עמיקם נגר לוי
  FW: דירקטוריון 09:3010-22 - 12:30

https://us02web.zoom.us/j/88106661927?pwd=RVYxazF1dllkU1NB)
(UjZQU3FXWU5lZz09Lior Noham - 

  קרן, עמיקם, יוסי, שלומי - שוטף מטה שפ"ע10:00 - 11:00
 - קרן גרין(לשכת ר. מועצה)

 מליאת הוועדה בתאריך 29.12.2022 בשעה 12:00 - 15:00
12:00 

 פע נועם12:30 - 13:00
 פ"ע ד"ר עינת מור ברק צביה ואדר מצטרפים 13:00 - 14:00

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה)שלומי מוכתר נגה ונעם 
 פ"ע  חוגגים עשורים- מערכת החינוך 13:00 - 13:30

 - קרן גרין (לשכה)בהשתתפות החינוך
 - קרן גרין פע עם עינת14:30 - 15:30
 שיחת זום עם משפחת  גוילי ריטה מארץ ומחו"ל16:00 - 16:30
 שיריון - קרן מנטורית  בתוכנית של  בית הספר 18:00 - 19:00
 - קרן גרין (זום)לראשות ערים


