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26 יוני 2021

יום שני 21 יוני
 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה ) פ"ע רמי יוגב 08:00 - 09:00
 ועדה משותפת לתחבורה יבשתית- תמ"א 31/ 09:00 - 14:00

 (זום-קישור בגוף א/ 15/ 1- מחלף אלכסנדר ודרכים 553 ו-444
 - אסתר מיוחסהמייל)

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

 (לשכת ראש  קרן, עמיקם ועופר- בריכת שחייה10:30 - 11:30
 - רועי סודאיהמועצה)

  הכנה לפגישה שתתקיים27/6- מיפוי ישובי 12:00 - 13:00
 - קרן גרין(לשכת ר' המועצה )

 ניקה12:00 - 13:00
 - קרן גרין נסיעה לירושלים 13:00 - 16:00
 (כנסת ישראל  פגישה עם השרה מירב מיכאלי 16:00 - 17:00

 - קרן גריןקטמה 1 חדר 1402 ירושלים )
 (חדר  פגישה עם השרה  יפעת שאשא ביטון 17:30 - 18:30

 - קרן גרין1406 )
 - קרן גרין סגור חזרה מירושלים18:30 - 19:30

יום רביעי 23 יוני
 (בית  מסיבת סיום כיתה ו ' בית ספר אור תורה 08:30 - 09:30
 - קרן גריןספר אור תורה )
 - קרן גרין (לשכת ר' המועצה ) אמנה סביבתית 10:00 - 11:00
 ישיבת ועדת חוקה חוק ומשפט במש"מ-מדיניות 11:00 - 12:30

 המל"ג
https://us02web.zoom.us/j/83771729751?pwd=WkEybmU3TGdGU)

(0VLMGwyMnlxYUUrUT09אתי לוי - 
 13:00  תזכורת - הצגת המודל הדינאמי כחלק 13:00 - 14:00

מתוכנית האב לתחבורה - מועצת קדימה צורן - ראשת 
המועצה -  קרן גרין, מנכ"ל המועצה - עמיקם לוי נגר, מהנדס 
המועצה - חנן טויטו, אדריכל המועצה - רמי יוגב, איל אשבל- 

 -  (פרונטלי, בניין המועצה)מתכנן תח"צ, פי.ג'י.אל הנדסה
Office-Pgl

 צהריים 14:30 - 15:30
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע קרן , ציפי עמיקם 16:00 - 17:30
 (אלון  סיור בישוב - דפנה גניש  - מספר תושבים 17:45 - 18:15

 - קרן גרין5 קדימה)
 (אפרסמון מול  סיור ברחוב הפמל"ח - אפרסמון 18:30 - 19:00

 - קרן גריןאפרסמון )

יום שישי 25 יוני
 ירושלים- חן08:00 - 13:00

שבת 26 יוני

יום ראשון 20 יוני
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:30
 אזה"ת לב השרון - סיור במתחם רולדין  + קרן 11:00 - 13:00

 גרין ,אבי קינן , קובי חקק, תמיר בן שחר,ליאורה ללא ערן
(האופה קדימה)
 פ.ע. עמיקם + עמיחי - לתחילת הישיבה יצטרף 13:00 - 14:00

 -  (לשכת מנכ"ל)שלומי בנושא מרכז היזמות (קרן לידיעה)
עמיקם נגר לוי

 צהריים 14:00 - 15:00
 לוויה אורי ביתה16:00 - 17:00
  שיחה עם אלונה מארק מנהלת מפעם השפלה 17:00 - 17:30

(טלפוני - אלונה תתקשר 052-4280107)
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 17:30 - 18:30
 ללכת לברך בארוע הנשים בבריכה18:30 - 19:30

יום שלישי 22 יוני
 אשכול השרון- הצגת התכנית האסטרטגית 09:30 - 11:30

 (קליקה לראשי רשויות האשכול במעמד מנכ"ל משרד הפנים
 - נירית טייריכפר-קאסם)

 - קרן גרין (טלפוני  054-2566189 ) אפרת בן ישי 12:00 - 12:30
 צהריים הורים13:00 - 14:00
 FW: הצגת חלופה למתחם סופיה וסרמן 14:00 - 16:00

 לתושבים
https://zoom.us/j/96804366702?pwd=YTVIRWxweDFVRDRhbWVud)

(HNaMUNQZz09חדר ישיבות - 
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי
 מצטרפים לישיבת מטה - עו"ד אשר ומחלקת  17:30 - 19:30

 - קרן גרין (לשכה )הנדסה  :הסכם פיתוח 

יום חמישי 24 יוני
 - עמיקם נגר (לשכת ראש המועצה) ישיבת מנהלים08:30 - 10:00

לוי
 ישראל גל13:00 - 14:00
 צהריים 14:00 - 15:00
 ישיבת הכנה  לדיון הצגת חוות דעת תחבורתית 16:00 - 17:00

 לחיבור משופר של מתחם a  לכביש 553 בתכנית מח/309
 - אורנית לוי(**בזום- מצורף לינק בגוף ההודעה)

 חתונה17:00 - 21:00


