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30 מאי 2021 - מאי 2021
5 יוני 2021

יום שני 31 מאי
 פגישה מועצת קדימה צורן - תאגיד מעיינות 08:00 - 09:00

 -  (לשכת ראש מועצת קדימה צורן  - רח' הרצל 1 קדימה)השרון
Ilanit Davidovich
 ישיבת מטה הנדסה - מצטרפים למטה - שלומי 09:15 - 10:15

 - קרן גרין (לשכת ראש מועצה)ויעקב כהן 
  טקס אות הפעיל המצטיין 31.5 שעה 10:2510:25 - 11:10

 - יאיר מילרמן(תיכון עודד)
 (לשכת ר' המועצה ) לקחי מבצע "שומר החומות" 11:30 - 12:00
 - קרן גרין איה12:00 - 13:30
 - נירית טיירי (זום) ישיבת מועצת האשכול 15:00 - 16:30
 אליה יעקב מספר נושאים (מצורף למייל את 17:00 - 17:30

 - קרן גרין (לשכה)הנושאים)
 (שיחה טלפון  יהודה יומטוביאן -  מעלה שלמה 17:30 - 18:00

 - קרן גרין052-4845060)

יום רביעי 2 יוני
  סיכום שנת עבודה 2020 וחציון א' לשנת 08:302021 - 14:30

 - הילה בן יוסף(מתנ"ס צורן)
 דוד יעקב לצאת 16:3016:30 - 20:30

יום שישי 4 יוני
 רכיבה07:00 - 10:00

שבת 5 יוני
 יום הצופה-יער קדימה14:00 - 15:00

יום ראשון 30 מאי
 איה פע. אמנה07:30 - 08:30
 -  (בקדימה) וועדת בחינה לתפקיד סגן גזבר 09:00 - 13:30

הילה בן יוסף
 (חדר זום  FW: קדימה צורן בנושא תכנית החיבור13:00 - 14:00

(34(MDAVIDA) דוד אמגדי - 
 שיחה עם יאיר15:00 - 16:00
 Updated invitation: מ.מ קדימה צורן- צביקה 16:00 - 17:00

 - Sun 30 May 2021 16:00 @ (תוכנית אב תיירותית) פסטרנק
(IDT) (keren@kadima-zoran.muni.il) 17:00 - 

netapasternak71@gmail.com
 - ספי (מפעל הפיס) ועדת אמנות בקהילה- שת"פ16:30 - 20:30

רובינשטיין
 (מנהלת  טקס חלוקת מלגות מפעל הפיס+פר"ח18:00 - 19:00

 - אריקה חיועסקים)

יום שלישי 1 יוני
 - קרן גרין (גן נורית ואילך ) סיור גני ילדים 08:00 - 10:00
 - קרן גרין ביקור  בבית ספר רמות ים11:00 - 12:00
 פגישה אצל ראש מועצת קדימה קרן גרין +עדי 12:15 - 13:15

 (רחוב הרצל 1 קדימה)צים+ דני סוויסה+ברק צברי מקבוצת צים
 - קרן גרין (לשכה ) רותי גוטשל 15:00 - 15:10
 ללכת לנחם16:00 - 16:30
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 3 יוני
 (לשכה טל הילל + שם טוב מאיר אלי עמר עו"ד 09:30 - 10:00

 - קרן גרין)
 - קרן גרין (לשכה ) שרי מרגלית - 10:00 - 10:30
 - קרן גרין (לשכה) שלומי מוכתר -11:00 - 11:30
 לנחם12:00 - 13:00
 - קרן  (לשכת ר. מועצה) קרן, עמיקם,  ציפי- פ"ע13:00 - 14:00

גרין
 לקחת את אייל17:15 - 18:15


