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7 מרץ 2021 - מרץ 2021
13 מרץ 2021

יום שני 8 מרץ
 -  חופית - חתימה תב"ר לאישור משרד הפנים 08:50 - 09:00

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

גרין
 פ"ע בת שבע10:30 - 11:00
 - קרן גרין (טלפוני ) גיל שליטר 11:00 - 11:15
 טלפונים11:15 - 12:00
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע נתוני רישום - חינוך 12:00 - 13:00
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע שלומית גולדברג13:30 - 14:00
 - קרן גרין (בלשכה) פ"ע ציפי + עמיקם 15:00 - 16:00
 (לשכת ראש המועצה) קרן, עמיקם, עמיחי- שוטף 16:00 - 17:00
 (ניפגש איתם בשטח נצא  בוקר יוסי ואביבי אמנון 17:00 - 17:30

 - קרן גריןמהמועצה   סוף רחוב הגפנים )
 - קרן גרין (נצא לרחוב רמז ביחד) יעקב בנעזרי 18:00 - 18:30

יום רביעי 10 מרץ
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע שלומי 08:00 - 09:00
 פע עמיקם10:00 - 11:00
 ישיבת מליאה 4/2021 ביום ד' בתאריך 12:00 - 16:00

10/3/21 
https://zoom.us/j/97822784809?pwd=bzRJNEhlZyt2MTdyRGZiSWQ)

(wSUVtUT09חדר ישיבות - 
  ועדת אמנות בקהילה בנושא: DCP+ בימות פיס14:00 - 16:00

 - ספי רובינשטיין(זום)
 ניידת חיסונים16:30 - 18:30
18:15 - 18:00  
 (מרכז יזמות ) פתיחת הסגר של מועדון שווים 18:30 - 19:30

יום שישי 12 מרץ

שבת 13 מרץ

יום ראשון 7 מרץ
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:00
 (תל אביב) סיור בבית ספר שבח מופת10:00 - 13:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 15:30 - 17:00
 פוליטקאיות צעירות נסיעה למכללת אורנים17:00 - 18:00
 הזמנה: מפגש עם קרן "פוליטיקאיות צעירות" 18:00 - 20:00

 (IST) 20:00 - 18:00 ,2021 באורנים, יום א׳ 7 במרץ
(keren@kadima-zoran.muni.il) מכללת אורנים, אליהו התשבי) 

 - 34yporanim@gmail.com, קרית טבעון, ישראל)

יום שלישי 9 מרץ
 פגישת הזדהות  ראשי רשויות האשכול עם 09:00 - 10:00

 - נירית טיירי (עיריית קלנסווה )עיריית קלנסווה
 - קרן  (בני המושבים- תנועה חדשה) סיור בישוב 11:00 - 12:30

גרין
 FW: ישיבה בנושא קדימה צורן- מתחם חיבור- 13:00 - 14:00

zoom 3(3 לשכת תכנון מרכז zoom) צוות צפון - 
 צהריים הורים14:00 - 15:00
 טלפונים16:00 - 17:00
 הרצאה לסייעות - ד"ר רונית רמר בובת חבר 17:00 - 17:15

 - קרן גרין (זום)ככלי תיווך

יום חמישי 11 מרץ
 - רועי  (מועצה מקומית) הענקת מלגה לנועם כתב08:30 - 09:00

סודאי
 סיור ברחוב ההדרים פינת החרוב (פניה של 09:00 - 10:00

 - קרן גרין (פינת החרוב )דינה גואטה)
 - קרן גרין (זום -קישור בגוף הזימון ) הערכת מצב 10:15 - 11:00
 פ"ע איה11:00 - 11:30
 קרן, עמיקם, גולברי, חנן, רמי, עופר גואטה- 12:00 - 13:00

 - עמיקם נגר לוי (לשכת מנכ"ל)הרחבת בית העלמין ועוד
 -  (לשכה )   פ"ע מערכת אפליקציה -- מתנדבים 14:00 - 15:00

קרן גרין
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע חינוך - גזברות 15:00 - 17:00


