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17 ינואר 2021 - ינואר 2021
23 ינואר 2021

יום שני 18 ינואר
  התקנת  מצלמת זום (באחריות שלומית) 09:00 - 12:00

 - קרן גרין(בלשכה )
 לנחם09:00 - 10:00
  שירות דיגיטלי בהשתתפות נתן מנכ"ל מגע"ר 12:00 - 12:30

 - קרן גרין(טלפוני )
 15:45-פגישה  בזום-עם פרופ' דני פפרמן, מנכ"ל15:45 - 16:45

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הסטטיסטיקן הלאומי) וראשי
הרשויות בנושא מדד חוסן רשויות-חיים ביבס,שלמה 
דולברג,איתי חוטר+ראשי הרשויות המקומיות+מירה 

 -  (בזום-קישור בגוף הזימון)סלמון,נועה בן אריה-(מצ"ב מכתב  )
חיים ביבס

 לנחם18:00 - 20:00

יום רביעי 20 ינואר
 - קרן גרין (זום ) פ"ע  בוני + איה 10:00 - 11:00
 (זום - מצ"ב הקישור  הערכת מצב - חדר מצב 11:00 - 11:45

 - שלומי מוכתרלדיון )
 טלפונים12:00 - 14:00
 פ"ע שנת שמיטה + דני ביאליק + נציג מכון 15:30 - 16:30

 - קרן גרין (זום באחריות הרב דני)התורה והארץ השמיטה 
 אישי17:00 - 20:00

יום שישי 22 ינואר
 רופאת עיניים08:00 - 09:00
 סיור11:30 - 12:30

שבת 23 ינואר

יום ראשון 17 ינואר
 ביקור אלמ בליץ08:00 - 09:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:00
 - קרן  (זום ) פגישה עם גיל מגן  - מרכז בן דורי 10:00 - 11:00

גרין
  לימור כהן - השתתפות  באגרת חוץ תשפ"א 11:00 - 11:30

(טלפוני )
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה הנדסה 12:00 - 13:30
 צהריים 14:00 - 15:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 15:00 - 16:00
 חיסון שני-17:0015:00 - 18:30

יום שלישי 19 ינואר
 פע איה09:00 - 10:30
 סיור11:00 - 13:00
 ירון13:30 - 15:00
 פורום מטה ומשפטי== יתקיים בזום ==מצורף 15:00 - 18:00

 - עמיקם נגר לוי (לשכת ראש מועצה)קישור

יום חמישי 21 ינואר
 (בית ספר ניצני  סיור באולם ניצני השרון /גוונים 08:30 - 09:30

 - קרן גריןהשרון גוונים )
 (טלפוני - באחריות בת  שיחה עם משה גולברי  11:30 - 12:00

שבע )
 גבי מיחשוב- תיקון הלפטופ12:00 - 13:00
 צהריים עם אייל14:00 - 15:00
 Zoom meeting invitation - פע חינוך15:00 - 16:30
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה מנכ"ל 17:00 - 18:00
 - קרן גרין בלזר- פע שבועי בזום18:00 - 19:00


