
1 קרן גרין11:44 15/10/19

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

אוקטובר 2019

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

22 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
28 ספטמבר 2019

יום שני 23 ספטמבר
 - keren@kadima-zoran.muni.il סיור שבט דן08:00 - 09:00
 תזכורת!!!!תכנית מתאר כוללנית למועצה 09:00 - 16:30

 (אולם הישיבות האזורית לב השרון - וועדת היגוי בין משרדית
שבבניין המועצה לב השרון. (ניתן לכתוב בוויז "בניין מועצה לב 

 - Nadav-Eliakim Architectsהשרון") )
 - keren@kadima-zoran.muni.il מתן14:00 - 15:00
 הערכות16:00 - 17:30
 לוויה18:00 - 19:00

יום רביעי 25 ספטמבר
 הזמנה לטקס הרמת כוסית והענקת דרגות 09:00 - 09:30

 (במטה מרחב שרון רח דרך השרון 1 כפר סבא )לרגל ראש השנה 
 יום עיון לראשי רשויות ומנכלים בנושא רשויות 10:00 - 15:15

 (בית מקומיות בפיתוח מואץ- משמעויות והיערכות ארגונית 
 - טלי סלעהתרבות, רח' עמק איילון 32, שהם)

 - קרן גרין (לשכה) שיחה חני + שרון 15:00 - 15:30
16:30 - 15:30a מתחם 
18:00 - 16:30A  לשכת ראש  גיבוש עקרונות - הסכם מתחם) 

 - חנן טוויטוהמועצה)
 - קרן גרין פרויקט כרוכית18:00 - 19:00

יום שישי 27 ספטמבר
 סיור הערכות לחג10:00 - 14:00
 (גינת  טכס הסרת לוט גינת כלבים רמת אמיר16:30 - 17:00

 - קרן גריןהכלבים רמת אמיר)

שבת 28 ספטמבר
 יום הולדת שרון ירושלמיאן 07:00 - 07:05

יום ראשון 22 ספטמבר
 - איה  (לשכה ) פגישה הכנה פיקוד העורף 08:00 - 09:00

קאופמן
  עוזרי גלעד - תו חניה לילדה בסכנת נפשות 09:15 - 09:45

 - קרן גרין(לשכה )
 נסיעה לת"א 10:00 - 11:00
 (משרד  קדימה צורן מחלפון הדסים -כביש 11:004 - 12:00

 - טימור מגרליהתחבורה רחוב המלאכה 8 קומה 3 תל-אביב)
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע גולברי שלומי מוכתר 13:00 - 14:00
 - קרן גרין מפגש חינוך מנהלות 14:00 - 15:00
 - קרן גרין פע שפע15:00 - 16:00
 (בית  הבית לאזרחים ותיקים- הכנסת ספר תורה17:00 - 18:00

 - קרן גריןלאזרחים ותיקים)
 הרמת כוסית מיוחדים מתנס18:00 - 19:00

יום שלישי 24 ספטמבר
 סגור לבקשת קרן 08:00 - 09:00
 ישיבת גישור - מעיינות השרון נ' קדימה צורן, 10:00 - 13:00

 (משרד עו"ד ע. השופט (בדימוס) אבי זמיר - גביית מים וביוב
 - Asher Ilovitshגבריאלי, רחוב ויצמן 24, בית דנאי, כפר סבא)

 מפגש יועצות. לברך13:00 - 13:30
 -  (בוועדה ) רוטשטיין קדימה צורן - חניות 13:15 - 14:15

batsheva coch
 - קרן גרין מליאה  שרונים במקום יום רבעי 13:30 - 14:00
 פורום משפטי+ מטה14:00 - 16:00
  טקס ארגז כלים דיגטלי למורים לחינוך מיוחד 16:00 - 17:00

 - קרן גרין(קדימה )
 - קרן  (לשכה) מתחם A - סיכום הערות להסכם17:30 - 19:00

גרין

יום חמישי 26 ספטמבר
 שעיה07:15 - 08:15
 - קרן גרין סיור ביקורת רחוב מואב08:30 - 09:30
 - אבישי יצחקי מס"ב ספקים08:30 - 09:00
 - קרן  (לשכה ) תשלום ארנונה "משכן הכוונה 12:00 - 12:30

גרין
 - קרן גרין (לשכה ) תוכנית אב לספורט 12:30 - 13:30
 - קרן  (לשכה ) תכונית שיתופי פעולה גמלאים  13:30 - 14:30

גרין
 - קרן  (לשכה ) שי בדרה + ארז ) בקשה דחופה 15:00 - 16:00

גרין
 - keren@kadima-zoran.muni.il קרן איה16:00 - 17:00
 גילית17:00 - 17:30
 איה17:30 - 20:00


