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10 מאי 2020 - מאי 2020
16 מאי 2020

יום שני 11 מאי
  (לשכה ) דרך פעולה כספים ממשרד התחבורה 09:00 - 10:00

- קרן גרין
 -  (לשכה ) צילום -שאלת חידון  ליום ירושלים 10:30 - 11:00

קרן גרין
 - קרן גרין פ.ע. איה13:00 - 14:00
 - קרן גרין (לשכה) הילה עמר- תושבת16:00 - 17:00
 - קרן גרין (פגישת zoom )  גן סיתוונית דיון17:00 - 18:00

יום רביעי 13 מאי
 - קרן גרין שיחת זום מנהלות יסודי09:00 - 10:00
 שיחה עם בית כנסת רמת אמיר10:30 - 11:30
 פ"ע התחדשות עירונית+ הכנה לפגישה עם דוד11:30 - 12:30

 - קרן גרין (לשכה )מזרחי
14:30 - 13:00 ZOOM ישיבת דירקטוריון בנושא ייעוץ משפטי 

 - Avivit Shemesh (ZOOM - קישור )13.5 בשעה 13:00
 צהריים חן15:30 - 16:30
 - קרן גרין איה16:30 - 17:00
 - קרן גרין (לשכה) התייעצות שבועות17:00 - 18:00
 - קרן גרין התייעצות צהרונים18:30 - 19:30

יום שישי 15 מאי
 - אבישי יצחקיאבישי חופש

שבת 16 מאי
 - אבישי יצחקיאבישי חופש

יום ראשון 10 מאי
 - קרן גרין פ.ע. אדריכל רמי יוגב 09:00 - 09:30
 פ"ע בת שבע 10:30 - 11:00
 - קרן  (טלפונית ) שיחה איה + סיגל מהשפ"ח 12:00 - 12:30

גרין
 ==סופי===  פגישה + שיחה טלפונית בנושא: 13:00 - 14:00

 - עמיקם נגר לוי (לשכת ראש מועצה)היטל שצ"פ 
 - קרן גרין (לשכה ) פיקוד העורף  14:00 - 15:00
 צהריים15:00 - 16:00
 התחדשות עירונית- שיחה עם משרד השיכון16:00 - 17:00
 בן. נוער. שיחה טלפונית18:00 - 19:00

יום שלישי 12 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)ל"ג בעומר

 חלוקת מגנים לניצגי  איחוד ערים (הכרת הטוב)10:00 - 11:00
 FW: שיחת מיפוי עסקי - מעוף עסקים - מועצה 13:00 - 14:00

 - Ilana Banarמקומית קדימה-צורן
 חנן בנושא אביאן14:00 - 14:30
 פגישת הכרות ,עם מבקר משרד הפנים החדש 14:30 - 16:00

 - קרן גרין (לשכה  רחוב הרצל 1 קדימה -צורן )דוד בן דהן רו"ח 
 פורום מטה ומשפטי + כולל דיון בנושאים 16:00 - 19:00

 - עמיקם נגר לוי (לשכת ראש מועצה)אביאן וקולני
 שיחה עם אמיר גליק16:00 - 17:00

יום חמישי 14 מאי
 - אבישי יצחקי אבישי חופש09:00

 הכנה לגני ילדים09:00 - 11:00
  ]חיבור כביש 561 לשכונת ה.צ 250 [ הדסים 11:00 - 12:30

(https://us02web.zoom.us/j/83414550851)עליזה מאירי - 
 FW: אבן יהודה, כביש גישה - חיבור כביש 561 11:00 - 12:00

לשכונת הצ/250 - הדסים - קובי ברטוב, אבי הררי, ויקטור 
אבקסיס, מאור אמסלם, יעל יושע, בר גלברט, חזי סאיג, עומרי 

 (פגישת zoom; פורמבה
https://us04web.zoom.us/j/78823644349?pwd=Z2pHaTRWWTduR1l

(Cd3YvRCtBOTlNUT09חזי סאיג - 
 פגישה עם ר' מועצת קדימה-צורן - קרן גרין - 12:30 - 13:30

 (מנחם בגין 125, קומה 5 , לשכת מנהל המרחב - ת"א. מח/309 
 - דוד מזרחי (LDAVIDMZ)קריית הממשלה)
 בלזר15:45 - 16:45
 (היסמין 15 משפחת שביט) 18:30 חתונה18:30 - 20:00


