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יום שני  14ינואר

יום ראשון  13ינואר

 10:00 - 09:00מירב פלח
 09:30 - 09:00עבודה בגובה -אולם תכליתי
 14:00 - 11:00מרינה חשבת שכר במועצה
 14:00 - 11:30מליאה )שרונים(  -חנן טוויטו
 16:30 - 16:00קרן  +משה דיאמנט  -חריגת בניה -תושבים
)לשכת ראש המועצה(  -קרן גרין
 17:00 - 16:30קרן +אשר יומטוביאן -מספר נושאים )פניות
תושבים(
 17:30 - 17:00דפנה וישראל דנינו חובות ותשלומים -פניות
תושבים )לשכת ראש המועצה(  -קרן גרין
 18:00 - 17:30איריס ברודצקי דגן בנושא חתולי רחוב )פניות
תושבים( )לשכת ראש המועצה(  -קרן גרין
 18:30 - 18:00קרן +לילו-

 09:00 - 08:00קרן ,איה ,שביט,צביה ,יהודה ,חנן ,רמי ,דינה
ונציגי הורים בית ספר גוונים )בבית הספר גוונים(  -קרן גרין
 15:00 - 08:00כנס תוכנית עבודה  -מחוז דן פקע״ר +רח״ל
)לטרון(  -טלאור בן ישי
 12:00 - 09:00ועדות מלוות מ 9,00-עד  - 12.00נצני השרון
)ניצני השרון (  -צביה שמע
 13:30 - 11:00ישיבת בעלי מניות /ראשי רשויות -דוחות
כספיים )אבן יהודה -תאגיד מעיינות השרון(
 13.1.19 12:00 - 11:00בשעה  11:00ישיבת בעלי מניות
מעיינות השרון/ראשי רשויות  -סדר יום וחומרים נלווים יישלחו
בהמשך )תאגיד מעיינות השרון אבן יהודה העצמאות  3א'( Ilanit -
Davidovich
 17:00 - 15:30פגישות בתי ספר -אור תורה )קרן
גרין,צביה,יהודה ואורית אשואל( )אור תורה(  -אריקה חיו

יום רביעי  16ינואר

יום שלישי  15ינואר

 09:30 - 08:30קרן  +משה סמיה +הד זמיר מההסתדרות
)לשכת ראש מועצה(
 10:30 - 09:30קרן ויהודה פ.ע )לשכת ראש מועצה(  -קרן גרין
 12:00 - 10:00קרן גרין ,צביה שמע ,יהודה רוזנברג ,עינת מור
ברק ,אמיר זהבי ,יעל שוורצברג ,רון דביר  ,רבקה גף  -מרכז
חדשנות )לשכת ראש המועצה (  -קרן גרין
 13:30 - 12:30ליאורה פרידה )לשכת ראש המועצה(  -קרן גרין
 14:30 - 13:30קרן ,איריס ,עמיקם -תקציב ) 2019לשכת ראש
מועצה(  -קרן גרין
 16:00 - 14:00נתניה עד 18
 17:30 - 16:00קרן גרין ,עמיקם נגר לוי ,איה קאופמן ,אריאל
פק ,יוסי רוזן  ,אילן דרי ,צחי ראובן מחברת מטריקס  :הכרות
 +סטטוס והחלטות )לשכת ראש המועצה(  -קרן גרין
 19:00 - 18:00ירון וקרן

== 11:10 - 09:40סופי ==קרן ,איה ,יעקב כהן ,רמי יוגב ,שירי
סולומון וגלי עמיר  -סיור נראות היישוב )הרצל  1לשכת ראש
מועצה(  -קרן גרין
 13:00 - 11:30סגור
 14:00 - 13:00קרן ,מושיקו ,עמיקם ,יעקב ,גדעון נפשי ,איציק
גואטה ,אלעד בנושא  :מרכז מסחרי צורן  -גינון )לשכת ראש
המועצה (  -קרן גרין
 19:00 - 18:30הנהלה

יום שישי  18ינואר

יום חמישי  17ינואר
 - 7:30 09:15 - 07:30סיור תנועה  -עמוס אביניר יועץ תנועה+
קרן+מושיקו+עמיקם +חנן+מתן  +צפריר+עמית )נפגשים
בכניסה למועצה  -סיור ברח' הסנפיר  ,שד' הדקלים ליד בי"ס שערי
יהודית ,רמת אמיר -צורן :אריות הגולן ,שושנת העמקים ,שושן צחור
הצופית /יצחק רבין /לב השרון(  -חנן טוויטו
 10:00 - 08:00הרצל
 10:30 - 09:30קרן ,עמיקם ,איריס ,אלינור וענת מנהלת
המרכז ,מבנק לאומי  -הכרות )אורית מול אלינור
) (076-8664855לשכת ראש מועצה(  -קרן גרין
 12:00 - 11:00קרן ,צביה ,יהודה וצלילה גולן )לשכת ראש
מועצה(  -קרן גרין
 13:30 - 12:15פגישות בתי ספר-יובלים)קרן גרין,צביה,יהודה
ורינה צבע מנהלת( )בי"ס יובלים(  -אריקה חיו
 15:30 - 14:00פגישות בתי ספר-חטיבת הרצוג) קרן
גרין,צביה,יהודה ואריאלה לשובר מנהלת( )חטיבת הרצוג( -
אריקה חיו
 15:00 - 14:00נתניה עד 13
 16:15 - 15:15רובוטיקה )תל אביב(
 18:00 - 17:00ניחום אבלים
24/02/19 15:54

 11:30 - 10:00רוזט אופיר -פגישה

שבת  19ינואר
 09:30 - 08:30אייל בית כנסת

1

קרן גרין

