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21 פברואר 2021 - פברואר 2021
27 פברואר 2021

יום שני 22 פברואר
 פגישת המשך ראש המועצה קדימה קרן וחנן 08:00 - 09:00

 (מועצה קדימה ( מהנדס  ( משה גולברי אלי כהן וחי גליס ביג 
 - Moshe ריקי מגולברי 052-3461212 ) מועצה קדימה 09-8902900 ) )

Golbary
 - קרן  (לשכת ראש מועצה) ישיבת מטה הנדסה 09:00 - 10:30

גרין
 שיחה עם מנהלות10:30 - 11:00
 -  (בזום) ישיבת שיפוצים ופיתוח-בי"ס יגאל אלון 11:00 - 12:00

אריקה חיו
 - קרן גרין פאנל בחירות תיכון עודד12:00 - 13:30
 לצאת לשטח מיוחדים13:30 - 15:00
 צהריים 14:30 - 15:30
 - נירית טיירי (זום) ישיבת מועצת האשכול 15:00 - 16:00
 - קרן גרין שלומי מוכתר 16:10 - 16:30
  חלוקת גלידות -נציגי  בית הספר יגאל אלון) 17:10 - 17:20

 - קרן גרין(אחד העם ליד הדואר הישן )

יום רביעי 24 פברואר
 יום הולדת ליצחק גולברי08:00 - 08:30
  (בזום) ישיבת שיפוצים ופיתוח-בי"ס ניצני השרון09:00 - 10:00

- אריקה חיו
 צילומים עם איה10:00 - 12:00
 - קרן  (לשכה ) פ"ע מבנה ארגוני חינוך רווחה 14:00 - 16:00

גרין

יום שישי 26 פברואר
 משאיות מזמרות09:00 - 13:00

שבת 27 פברואר

יום ראשון 21 פברואר
 לבן רן טקס09:00 - 09:30
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:30 - 10:00
 Zoom meeting invitation - מפגש עם לב רן10:00 - 11:00
 - אורנית לוי FW: עם שעיה בשטח (עץ הברוש)11:00 - 12:00
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע  מבט על הגזברות 12:00 - 13:00
 פגישת הנעת שת"פ במרכז עסקים ויזמות 13:00 - 14:30

 - אורנה שהין (מרכז עסקים קדימה -צורן)קדימה-צורן
 צהריים 15:00 - 16:00
 (זום - קישור בגוף המייל  הערכת מצב - חדר מצב 15:00 - 15:30

 - שלומי מוכתר)
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע יצחק גולברי 15:30 - 16:00
 -  (לשכת ראש המועצה) פ.ע קרן , עמיקם ורועי 16:00 - 17:30

רועי סודאי

יום שלישי 23 פברואר
 גלידה בהרצוג08:00 - 09:00
 - קרן גרין (זום ) שיריון שיעור גוונים 09:00 - 10:00
 - קרן גרין (זום ) שיריון שיעור בהרצוג 10:00 - 11:00
 קידם מסמך מדיניות ותכנית מפורטת במתחם " 11:00 - 12:00

 - batsheva cochסופיה  וסרמן"  - קדימה צורן 
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי12:00 - 15:00

נגר לוי
 - עמיקם נגר (לשכת ראש המועצה) פרידה מאבישי12:00 - 12:30

לוי
 ישיבת מליאה בנושא: נושמים תרבות בחול 15:00 - 16:00

 - ספי רובינשטיין (זום)המועד פסח

יום חמישי 25 פברואר
 (רחוב הגולן סיור מתחם הגולן  עם משפ קופלמן 08:00 - 09:00

 - קרן גרין)
 - אבישי יצחקי מס"ב ספקים08:30 - 09:00
  סיור בהשתתפות משפ הרוכבים  -גבי אמובוס09:00 - 10:00

 - קרן גרין(הגולן )
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע עמיחי 11:00 - 12:00
 פע עמיקם14:00 - 16:00
 - קרן גרין בלזר- פע שבועי בזום18:00 - 19:00


