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14 מרץ 2021 - מרץ 2021
20 מרץ 2021

יום שני 15 מרץ
 עבודה מהבית 08:00 - 09:00
 סיור09:00 - 10:30
 שיפור תשתיות תקשורת קדימה צורן 11:00 - 12:00

 - עמיקם נגר לוי (הרצל 1 קדימה)בהשתתפות חברת נורקום 
 - קרן גרין (לשכה) פגישה עם דודו דוידי12:00 - 12:30
 - קרן גרין (לשכה) חתימה תב"ר 12:40 - 12:50
 - קרן גרין סיור עם ציפי 13:00 - 15:00
 (לשכת ר'  היערכות ליום הזיכרון + עצמאות 15:30 - 16:30

 - שלומי מוכתרהמועצה )
 - Pereg,  (זום ) צוות היגוי רחב- אשכול השרון16:30 - 18:00

Pninit

יום רביעי 17 מרץ
 (זום) השתלמות פיקוד העורף09:00 - 13:00
 מתחם סופיה וסרמן+ מגרש תעסוקה ומסחר 13:30 - 15:00

 קדימה צורן
https://zoom.us/j/91279223057?pwd=Z0RrRFVFdGJjRFA5UlpOZldr)

(d0l4QT09חדר ישיבות - 
 -  (לשכת ראש מועצה) קרן, עמיקם, ציפי - שוטף16:00 - 17:00

עמיקם נגר לוי
 - קרן גרין יעקב סיור17:30 - 19:00

יום שישי 19 מרץ

שבת 20 מרץ

יום ראשון 14 מרץ
 פ"ע איה08:00 - 09:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:00
 -  (לשכה ) פ"ע תיק חרום מרכז קליטה רווחה 10:00 - 11:00

קרן גרין
 - קרן גרין פ"ע  בת שבע11:00 - 11:30
 (לשכה )  פגישה בנושא מענק מ.הפנים - קורונה12:00 - 12:30
  דיון בתביעות לפי סעיף 197 בגין תת"ל 12:3043 - 14:30

https://zoom.us/j/92472066813?pwd=MUw5QjJMdWh4N1lsV0Noek)
(NjR0xCUT09חדר ישיבות - 

 - אדר ארד (זום) ועדת היגוי קייטנת פסח14:30 - 15:30
 - קרן גרין פע המשך איה16:00 - 17:30
 - קרן גרין (במרכז היזמות ) קורס שיווק בדיגטל 18:45 - 19:00

יום שלישי 16 מרץ
יום המעשים הטובים

 - (מנהלת עסקים ) שירי במתחם התנועה החדשה08:30 - 09:00
קרן גרין

 - קרן  (מנהלת עסקים ) פ"ע  שצ"פ סמטת הברון 09:00 - 10:00
גרין

 יום המעשים הטובים גמלאים10:00 - 11:00
 (לשכה ) פיתוח כלכלי 11:00 - 12:00
 הסכם/גישור יציאת כפר  יונה  מהוועדה 12:30 - 14:30

 - batsheva coch (בוועדה/זום)מרחבית שרונים 
 צוות עיר- לא לבטל- זימון מאדר פורום חשיבה 14:00 - 16:00

 - קרן גרין (זום)ליום שאחרי הקורונה 
 יום המעשים הטובים- שווים16:00 - 16:30
 הרצאה לסייעות - ד"ר רונית רמר בובת חבר 17:00 - 19:00

 - קרן גריןככלי תיווך.
 (לשכת  קרן, עמיקם, תומר, אשר - היטל שצפ18:00 - 19:00

 - עמיקם נגר לויראש מועצה)

יום חמישי 18 מרץ
 - קרן  (מתנ"ס קדימה ) צילום -טקס יום השואה 10:15 - 10:30

גרין
 הרמת כוסית -לכבוד  חג פסח  חינוך + שפ"ח +10:30 - 12:00

 - קרן גרין (בבריכת השחייה בקדימה )רווחה 
 (בבריכת הרמת כוסית לכבוד חג הפסח -גזברות 11:30 - 13:00

 - קרן גריןהשחייה בקדימה )
 - קרן גרין לב רן- הרמת כוסית13:00 - 13:30
 - קרן גרין (לשכה) פע חינוך15:00 - 16:00
 ישיבת מליאה שלא מין המניין. הרצאה בנושא: 16:00 - 17:00

 - ספי רובינשטיין (זום)פודקאסטים. מרצה: מאיה קוסובר
 - קרן  (לשכה ) ישיבת מטה מנכ"ל משאבי אנוש 17:00 - 18:00

גרין


