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10 ינואר 2021 - ינואר 2021
16 ינואר 2021

יום שני 11 ינואר
 (זום  שיחת עם אביגדור קהלני- בה"ס  גוונים 08:00 - 09:00

 - קרן גריןבאחריות שפרלינג )
 9:40 פע חמל09:40 - 10:00
 - הילה  (באמצעות הזום) אירוע סיכום שנת 10:402020 - 12:15

בן יוסף
 א. צהריים אייל14:00 - 15:00
  פגישה ועד גנים + לאה וולשיין + אלה + מוטי 15:00 - 16:00

 - קרן גרין(זום ישלח קישור )
 - קרן גרין (טלפוני) שיחות טלפון תושבים16:00 - 17:00
 - קרן גרין (טלפוני ) רונית טל 17:00 - 17:30
 - קרן גרין (טלפוני ) עו"ד אביקם בן אהרון 17:30 - 18:00
 (דני ישלח קישור לזום בסמוך  הרב דני ביאליק 18:00 - 18:30

 - קרן גריןלפגישה)

יום רביעי 13 ינואר
 סגור- אישי09:00 - 11:00
  ישיבת מליאה מס' 2/2021 בתאריך 13/1/21 12:00 - 16:00

https://zoom.us/j/96792395779?pwd=RFJacERDTC9GR1RzYWJ4OX)
(ZNWmdaZz09חדר ישיבות - 

 יפעת שאשא ביטון16:00 - 18:00
 ישיבה בזום-ביוזמת שר הבריאות חה"כ יואל יולי18:00 - 19:30

אדלשטיין ובכירים ממערכת הבריאות ,קופות החולים ומגן 
ישראל-בנושא-הערכות להרחבת מבצע החיסונים לציבור 

והיום שאחרי הסגר -חיים ביבס,שי חג'ג',שלמה דולברג,איציק 
 אשכנזי+ראשי רשויות מקומיות ואזוריות ,מנהלי מש"מ

 - חיים ביבס(בזום-קישור בגוף הזימון---)

יום שישי 15 ינואר
 אבא 09:3010:30 - 10:30

שבת 16 ינואר
 אימון07:00 - 08:00

יום ראשון 10 ינואר
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:00
 - אריקה חיו (בזום) וועדה יישובית בית ספר מכיל10:00 - 11:00
 -  (חדר זום 21) יומטוביאן ואח' נ' קדימה-צורן 11:30 - 12:30

(MBARAKP) ברק פנחוסוביץ
 (זום- קישור בגוף המייל ) פ"ע הנדסה ור' המועצה 12:00 - 13:00
 - קרן גרין סיכום שנתי  שלומי מוכתר 13:30 - 14:00
 כנס בכירי רשויות מקומיות קידום הדברה 14:00 - 15:00
 - קרן גרין (טלפוני ) פגישה עם אייל אלבלק 17:00 - 18:00
 - קרן גרין (טלפוני ) אלה גלילי ועד גנים 18:00 - 18:30

יום שלישי 12 ינואר
 רכב שיתופי10:00 - 10:30
 FW: בית נועם (קדימה צורן) הפגישה תתקיים 10:30 - 11:30

 - קובי בנבניסטי (ZOOM )בזום 
 - קרן גרין טלפונים12:00 - 14:00
 Zoom meeting invitation - שיחה עם ורד 14:37 - 15:30

 ( )סולומון
 === בזום==פורום מטה ומשפטי- הקישור 15:00 - 18:00

 - עמיקם נגר לוי (לשכת ראש מועצה)מופיע בתוך הזימון

יום חמישי 14 ינואר
 שלומי- פע סיכום שנה08:00 - 09:00
 - קרן גרין (זום ) פגישה התנעה בינוי תיכון  עודד 09:00 - 10:00
 (זום -  דיון הערכת מצב - חדר מצב 14.1.21 10:00 - 11:00

 - שלומי מוכתרקישור בגוף המייל )
 שיחת עדכון משטרה- קורונה14:00 - 15:00
 - קרן גרין (זום ) פ"ע חינוך 15:00 - 16:00
 פגישה עם מעיינות השרון- קרן גרין, עמיקם לוי 16:30 - 17:30

 (הישיבה תתקיים נגר, חנן טויטו, יגאל גידרון ואריאל קרפיוקה
 - עמיקם נגר לויבזום- מצורף  קישור)


