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22 אוגוסט 2021 - אוגוסט 2021
28 אוגוסט 2021

יום שני 23 אוגוסט
  בדיקות סרולוגיות- הערכות והפקת לקחים07:30 - 08:00

 - קרן גרין(לשעה)
 -09:00-09:30-דיון בזום עם הגברת איילת 09:00 - 09:30

שקד-שרת הפנים-הערכות לחגי תשרי-חיים ביבס,שלמה 
 - חיים ביבס (בזום ~קישור בגוף הזימון~)דולברג+ראשי הרשויות

 כנס היערכות לפתיחת שנה"ל במעמד שרת 09:30 - 12:45
 - ורדה  (ייקבע בהמשך )החינוך ומנכ"ל המשרד - מחוז מרכז

אופיר
 - קרן גרין הכנה לפגישה עם משרד השיכון11:00 - 12:00
 ** בזום ** - קדימה צורן - המשך פגישה 12:00 - 14:00

להצגת חלופת חיבור לבני דרור והנחיות לתכנון הרחבה של 
 כביש 553

https://moch-gov-il.zoom.us/j/84923999147?pwd=MXloa1FoY0dXW)
(VB5VzRDSDdFU0xhdz09נדב לחמן לזר - 

 Updated invitation: ישיבת זום- קדימה צורן - 16:00 - 17:00
 Mon Aug 23, 2021 16:00 - 17:00 (IDT) @ עקרונות תכנון

(keren@kadima-zoran.muni.il)office.keshet@gmail.com - 
 - קרן גרין (לשכה) אורית כהן שבט ישככר 18:00 - 18:30

יום רביעי 25 אוגוסט
 -  (זום) יום היערכות ישובי - חינוך קדימה-צורן09:00 - 11:00

אדר ארד
 זום, שר הבטחון ושרת הפנים12:00 - 13:00
 - קרן  (גן מרים/ אופירה) סיור בגן מרים ואופירה13:00 - 14:00

גרין
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע קרן , ציפי עמיקם 16:00 - 18:00

יום שישי 27 אוגוסט
 רפי08:00 - 09:00
 הורים10:00 - 11:00
 תמי13:00 - 14:00
 אורלי14:00 - 15:00

שבת 28 אוגוסט

יום ראשון 22 אוגוסט
 -  (לשכת ראש המועצה ) נוהל אולמות ספורט 08:00 - 09:00

קרן גרין
 - קרן גרין (יציאה מהלשכה ) סיור בכל בתי הספר 09:00 - 12:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:30
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע ציפי + עמיקם 13:00 - 14:00
 - קרן גרין (לשכה ) שגב עמוס 14:00 - 14:30
 (לשכת  פ"ע הנהגת הורים התנועה החדשה 17:00 - 18:00
 - קרן גריןראש המועצה )

יום שלישי 24 אוגוסט
 סגור נסיעה לירושלים 08:00 - 08:30
  (בניייני האומה ירושלים ) ועידה החינוך הראשונה 08:30 - 18:00

- קרן גרין
 FW: ישיבת פרה- רולינג בנושא אנ"מ אילנות- 13:00 - 14:00

zoom -ניקוז(לשכת תכנון מרכז 3 zoom) צוות צפון - 
 שלומי- מרכז עסקים- שווים15:00 - 16:00
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 26 אוגוסט
 איה07:30 - 08:30
 - קרן  (לשכת ראש המועצה) פ"ע מנהיגות  נשית08:30 - 09:00

גרין
 - עמיקם נגר (לשכת ראש המועצה) ישיבת מנהלים09:00 - 10:00

לוי
 Fwd: השקת פורום האנרגיה עם שרת האנרגיה 11:00 - 12:00

 הגב' קרן אלהרר-חיים ביבס+ראשי הרשויות המקומיות
 - חיים ביבס(בזום-קישור בגוף הזימו)

 פגישה בזום -עם שרת הכלכלה והתעשיה-גב' 15:00 - 16:00
 אורנה ברביבאי-חיים ביבס+ראשי רשויות מרכז שלטון מקומי

 - חיים ביבס(בזום***קישור בגוף הזימון***)
 - קרן גרין בלזר- פע שבועי בזום18:00 - 19:00


