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24 מאי 2020 - מאי 2020
30 מאי 2020

יום שני 25 מאי
 - קרן גרין (לשכה ) פגישה עם ועד הגנים 09:00 - 10:00
 צביה- פ.ע10:00 - 11:00
 טלפונים/יומן עם בת שבע12:00 - 13:00
 צהריים 14:00 - 15:00
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע צו ארנונה 15:00 - 16:00
 עדי אמירה- גורדון 5 18:00 - 19:00

יום רביעי 27 מאי
עמיקם לא נמצא

 -  (לשכת מנכ"ל המועצה) ישיבת וועדת מכרזים09:00 - 09:30
עמיקם נגר לוי

 -  (שרונים - חדר ישיבות ) בית אריזה - הילה עמר 09:30 - 10:00
miri

 - קרן גרין שבועות במחלקות , ביקור עובדים10:00 - 11:30
 (שרונים ) ישיבה מליאה שרונים 11:30 - 14:00
 - קרן  פ"ע  כביש 561 + אבי הררי  אבן יהודה 14:00 - 15:00

גרין
 (5 מתחמים) ארוע שבועות ישובי17:00 - 21:00

יום שישי 29 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)שבועות

שבת 30 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג שבועות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)חג שבועות (היום השני-מחוץ לישראל)

יום ראשון 24 מאי
 - קרן גרין איה פע10:00 - 11:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה הנדסה 11:00 - 12:30
 - קרן גרין (לשעה) דיון בריכה13:00 - 14:00
 צהריים14:00 - 15:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 16:00 - 17:00
 (לשכת ראש מועצה  קרן גרין + אסא אברמסקי 17:00 - 17:30

 - efratקדימה צורן . )
 - קרן  (לשכה) פגישת סטטוס  עם רואי דינוביץ 18:00 - 19:00

גרין

יום שלישי 26 מאי
 טלפונים09:00 - 10:30
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע רישוי עסקים ופיקוח 11:00 - 12:00
 צהריים14:00 - 14:30
 - (לשכה) פיתוח שטח באזור התעסוקה המערבי 14:30 - 15:30

קרן גרין
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע חנן הכנה לשרונים 15:30 - 16:00
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:00 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 28 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)ערב שבועות

 Zoom meeting invitation - עמותת כ"ן - פורום 09:30 - 10:30
 ה 14

https://us02web.zoom.us/j/89203540326?pwd=TklJbXNuUVZ6eGl4)
(TjhvcXJUTnZvdz09מזל שאול - 

 סיור11:00 - 13:00


