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20 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
26 אוקטובר 2019

יום שני 21 אוקטובר

יום רביעי 23 אוקטובר
 מוטי ברדה אב בית 10:15 - 10:45
 - יהודה רוזנברג FW: שמעון אבני ביקור ברשות 11:00 - 13:00
 (לשכה ) גיל בועז 13:30 - 14:00
 - קרן גרין (הרצל 1 בקדימה ) יאיר ברזלאי 14:00 - 15:00
  בית ספר הרצוג השלמת פערי שיפוצי קיץ15:00 - 16:00

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה)
 (לשכת ראש  בית ספר הרצוג- תכנון מבנה נוסף16:00 - 17:00

 - קרן גריןהמועצה)
 - קרן גרין (לשכה ) היטל שצ"פ תומר יעקב 17:00 - 18:00

יום שישי 25 אוקטובר
 חשיפות09:00 - 12:00
 בי"ס גוונים12:00 - 13:00
 (בית הכנסת  סיור בבית הכנסת ואתר פינוי בנוי 13:00 - 14:00

 - קרן גריןרח החסידה )
 קרן ליטני17:30 - 18:30

שבת 26 אוקטובר
 זיו08:00 - 09:00

יום ראשון 20 אוקטובר
 משרד09:00 - 11:00
 - קרן גרין (לישכה) פ.ע איה וקרן11:00 - 12:00

יום שלישי 22 אוקטובר
 סגור לבקשת קרן 08:00 - 09:00
 (לישכה, הרצל 1  פגישה התנעה סרטון תדמית09:30 - 10:30

 - קרן גריןקדימה)
 פע חינוך- תוכנית עבודה ראש מועצה, מנכל, 16:00 - 18:00

 - קרן גרין (לשכת ראש מועצה)גזבר
 - עמיקם  (לשכת ראש מועצה) קרן ועמיקם- פ.ע18:00 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 24 אוקטובר
09:15 - 08:15A חיליק קורן- מתחם 
 FW: הזמנה: קרית חינוך קדימה -אד' יחיאל 09:30 - 11:00

קורין+ ראשת עיריית קדימה קרן ..., יום ה׳ 24 באוקטובר 
 (IDT) 11:00 - 09:30 ,2019

(batsheva_p@kadima-zoran.muni.il) ,הרצל 1, קדימה צורן) 
 - korin@korin.co.ilישראל)

 - קרן גרין (בשד רחוב חנקין ) שיקום רחוב חנקין 11:00 - 12:00
 -  (גזברות) תקציב  2020- לשכת ראש מועצה 12:30 - 13:30

אבישי יצחקי
 - קרן גרין פע איה13:30 - 15:00
 פע צביה ועינת15:00 - 15:30
 - קרן גרין פע חינוך- ראש מועצה, מנכל, גזבר16:00 - 18:00
 - קרן גרין (לשכה ) תומר יעקב דיירי רחוב עדעד 18:00 - 18:30


