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21 יוני 2020 - יוני 2020
27 יוני 2020

יום שני 22 יוני
 עבודה מהבית 08:00 - 09:00
 - אורנית לוי (לשכת ראש המועצה) ועדת תנועה11:00 - 13:00
  הכרות עם חיים שמואלי מפקד מרחב שרון 13:00 - 14:00

 - קרן גרין(לשכה )
 צהריים 14:00 - 15:00
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי15:00 - 17:00

נגר לוי
 דן יעקובי 17:00 - 17:30
 בעז גיל 17:30 - 18:00
 גלית פלג 18:00 - 18:30
 - קרן גרין יאנה ניאבנד18:30 - 19:00

יום רביעי 24 יוני
 - קרן גרין איה- הכנה לסיור ולישיבה09:00 - 10:00
  תוספת תקציבית ל 2021  משרד התחבורה 10:00 - 12:00

 - קרן גרין(הרצל 1 קדימה - צורן )
 - ספי רובינשטיין (שיחת זום) ועדת אמנות בקהילה12:00 - 13:00
  ישיבת מליאת מועצת הפיס לתרבות ואמנות14:00 - 15:30

 - ספי רובינשטיין(שיחת זום)
 הכרות מפקד תחנת כיבוי אש נתניה איציק דדון 17:00 - 18:00

 - קרן גרין (בלשכה )+ הקמת תחנה חדשה 
 -  (לשכה ) הנצחה ע"ש הבן יהשיר ארגוב ז"ל 18:15 - 18:45

איה קאופמן

יום שישי 26 יוני
 - קרן גרין סיור 09:00 - 10:00
 אביעד חסון10:00 - 11:00
 חתונה אריאלה לשובר12:00 - 13:30

שבת 27 יוני

יום ראשון 21 יוני
 - קרן גרין (לישכה) צילום סרטון ברכה ליובלים08:30 - 09:00
 (הרצל 1  ד"ר יריב שגיא - מרצה ומנחה בת09:00 - 10:00

 - קרן גריןקדימה )
 FW: מודל מוסיקלי יישובי- קרן גרין, אורנה 10:00 - 11:00

 -  (לשכת ראש המועצה, הרצל 1 קדימה)חריטן, יהודה, צחי וג'ני
צחי ברבר

 סדר יום לישיבת ועדה לשמירה על הקרקע  11:00 - 12:00
 - קרן גרין (zoom )חקלאית ושטחים פתוחים מס 668

  פגישה עם חבר הכנסת מלכיאלי וישראל אוזן 13:00 - 14:00
 - קרן גרין(בלשכה )

 צהריים 14:00 - 15:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 15:00 - 16:00
  שיחה טלפונית הצטיידות מעבדות תיכון עודד15:00 - 15:30

 - אבישי יצחקי(שיחה טלפונית עם קרן)
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 16:00 - 17:00
 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה ) ישיבת הנהלה18:00 - 19:00

יום שלישי 23 יוני
 - שלומי  (לשכה ) פ"ע וטרינריה + לכידת כלבים 08:30 - 10:00

מוכתר
 מפגש 5 - פורום ה- 14 - נתניה - מצ"ב לוז בגוף 10:00 - 14:00

 - ליזי דלריצ'ה - ראש  (רח' הצורן 6 א.ת. ספיר נתניה, קומה 2)הזימון
המועצה

 צהריים 14:00 - 15:00
 ועדת היגוי בית ספר של הקיץ17:00 - 18:00

יום חמישי 25 יוני
 FW: Invitation: התחדשות עירונית קדימה 09:00 - 10:30

Thu Jun 25, 2020 9am @ צורן- חלופות תכנון למרחב הציבורי
10:30am (IDT) (ornit2208@gmail.com) - 

https://us02web.zoom.us/j/89764894102?pwd=ckg1d21QYTB5L3p)
(yWW1mME1VaHEvZz09office.keshet@gmail.com - 

  FW: קדימה צורן - המשך ישיבה10:00 - 11:00
(https://us02web.zoom.us/j/81369717455)Rinat Shalev - 

 ==סופי=== קרן, עמיקם, הילה, אבישי, צביה 11:00 - 12:00
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה)בנושא העסקת עובדי מנהל בתיכון

נגר לוי
 לבקר את איריס12:30 - 14:00
 ורד סולומון14:00 - 16:00
 (מאגר משמר  יום ערכים לזכרו של שגיא שמעוני 16:30 - 17:00

השרון )
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה מנכ"ל 17:00 - 18:00
 דר בן דהן18:00 - 20:00


