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6 יוני 2021 - יוני 2021
12 יוני 2021

יום שני 7 יוני
 (כיכר הברוש בקצה  צילומים לסרטוני תחבורה08:30 - 11:00

(A קרן גריןהפלמ"ח מתחם - 
 (לשכה הרצל 1  פ"ע מוטי פנחסי    קוים 10:3055-56 - 12:30

 - קרן גריןקדימה צורן )
13:00 - 12:30   A פגישת המשך  תשתיות הכבישים במתחם 

 - קרן גרין (הרצל 1 )דורון קליל 
 פ"ע ביטמוב קמפיין הצטרפות לרשתות 13:15 - 13:45

 - קרן גרין (זום - בוני ישלח קישור )חברתיות 
 -  (לשכת ראש המועצה) דוח רבעוני מרץ 2021 14:30 - 15:00

קרן גרין
 - קרן גרין (לשכה ) דעבול אריה ליאת 15:00 - 15:30
 - קרן גרין (לשכה ) יעקב משה 15:30 - 16:00
 לצאת לאזכרה16:30 - 20:30

יום רביעי 9 יוני
  קרן, עמיקם, הילה, ירון וציפי- מבנה ארגוני09:00 - 10:00

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה)
 במסגרת פורום משפטי עם גיל זילבר בנושא א. 10:00 - 12:00

 - קרן גרין (לשכה- הרצל 1 קדימה)ת. מערבי
  ישיבת מליאה  12:0013.21 - 14:00

https://zoom.us/j/96552590588?pwd=Mzhsa0xOY25mRTBkcm94d)
(GViZlVDZz09חדר ישיבות - 

 המשך פגישה בשרונים 1-קידום הקמת בניין 14:00 - 15:00
המועצה של קדימה-צורן.    2)      חתימת מינהל בתב"ע של 

 - קרן  (שרונים)הגדלת זכויות לבית ספר תיכון קדימה-צורן.      
גרין

 הקמת בנין המועצה קדימה-צורן + בית ספר 14:30 - 15:30
 - miri (חדר ישיבות )תיכון

 עדי אור סטודנטית לכלכלה - נושא הסביבתי 16:00 - 16:30
 - קרן גרין (טלפון 053-3010900)בקדימה 

 - קרן גרין דר נייגל17:00 - 20:00

יום שישי 11 יוני
 (בית ספר  פרויקט בי"ס מנגן כלי קשת תשפ"א 08:30 - 11:30

 - קרן גרין"יובלים")

שבת 12 יוני

יום ראשון 6 יוני
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע עם איה אתר המועצה 08:00 - 08:30
 - קרן גרין פע חינוך קיץ08:30 - 09:00
  ישיבות חינוך+ רווחה + גזברות גני ילדים 09:00 - 10:30

 - קרן גרין(לשכת ר' המועצה )
 (לשכה הרצל 1 קדימה  פגישה בי"ס מנגן תשפ"ב 10:15 - 11:15

 - קרן גרין)
  פ"ע - קול קורא להקמה ושידרוג מרכזי מחזור11:30 - 12:30

 - קרן גרין(לשכה )
 (טלפון ) שיחה רועי  דינוביץ 12:30 - 12:40
 צהריים 14:00 - 15:00
 (בית ספר אור תורה )  -סיור גן ילדים באןר תורה 15:00 - 16:00

יום שלישי 8 יוני
 פגישה אדריכלית אושרת בראון במשרדה של 09:30 - 10:30

 - Hely (מועצה מקומית קדימה צורן הרצל 1)קרן גרין ראש המועצה
Assaf

 - קרן גרין (לשכה) פ"ע הרצל עטר 11:00 - 11:30
 עו"ד אשר 11:30 - 12:00
 תיאומים אחרונים מתחם סופיה וסרמן- קדימה 12:00 - 14:00

 צורן
https://zoom.us/j/94237094956?pwd=TmFWR3FZVUNQdFhiWVI1R)

(UF5NGMydz09חדר ישיבות - 
 שיחה טלפונית14:30 - 15:00
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 10 יוני
 לנחם10:00 - 11:00
 צהריים 14:00 - 15:00
 יום הולדת דורית- לסגור15:00 - 21:30


