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30 אוגוסט 2020 - אוגוסט 2020
5 ספטמבר 2020

יום שני 31 אוגוסט
 - אדר ארד (זום) זום מנהלי יסודי08:00 - 09:00
  תוכנית הרמזור פיקוד העורף וראשי רשויות08:30 - 10:00

( zoom)
 נצני השרון + עודד + אור תורה יגאל האלון 11:00 - 13:00

 - קרן גרין (בת ספר עודד )(נתיבות משה שערי יהודית ?)
 שיפוצי קיץ גנים- עמיקם, רועי, צביה, כוכב, 12:00 - 13:00

 - עמיקם נגר לוי (לשכת מנכ"ל)אתי, שגיא, גדי לוי ושלומית 
 - קרן גרין (חרצית ) סיור גנ"י חרצית וכלנית 13:00 - 13:30
 שיפוצי קיץ בתי ספר- עמיקם, רועי, יעקב, צביה,13:00 - 14:00

 - עמיקם נגר לוי (לשכת מנכ"ל)כוכב, גדי לוי, שלומית 
 צהריים 16:00 - 17:00
 - קרן גרין (לשכה ) אבנר אריה 17:00 - 17:30
 - קרן גרין ממוקה אלי 17:30 - 18:00
 - קרן גרין גילה הראל 18:00 - 18:30

יום רביעי 2 ספטמבר
 - קרן גרין מבנה ארגוני07:30 - 09:30
 הזמנה: פגישה בנושא תחבורה במועצה 10:00 - 11:00

 (IDT) 11:00 - 10:00 ,2020 קדימה-צורן, יום ד׳ 2 בספטמבר
(keren@kadima-zoran.muni.il)(הרצל 1, קדימה צורן, ישראל)  - 

dana@formuni.co.il
 - שלומי (אצל שלומי ) הכנה לתפילות   חגי תשרי 11:00 - 11:30

מוכתר
  ישיבה מקדימה לוועדת תנועה עם שעיה  מגל12:30 - 14:30

 - חנן טוויטו(לישכת ראש המועצה)
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:30

נגר לוי

יום שישי 4 ספטמבר
 - קרן גרין סיור 09:00 - 10:00

שבת 5 ספטמבר

יום ראשון 30 אוגוסט
 עליה לקבר09:00 - 09:30
 (ברחבה של בית  ברכות לבנות השרות הלאומי 10:30 - 11:00

 - קרן גריןהכנסת לעולי לוב )
 - צביה שמע שיחת זום עם בית ספר יגאל אלון12:00 - 13:00
 - צביה שמע שיחת זום עם אור תורה 13:00 - 14:00
 צהריים 14:00 - 15:00
 - קרן גרין עפר גואטה15:00 - 16:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 16:00 - 17:00
 לילו17:30 - 18:00
 - אדר ארד (זום) מנהלי על יסודי18:00 - 18:30

יום שלישי 1 ספטמבר
 - קרן גרין סיורים לבתי ספר וגנים לשנת תשפ"א08:00 - 14:00
  ישיבה בנושא קדמת עדן- קדימה צורן- זום 14:002 - 15:00

 - גיא קפלן(zoom לשכת תכנון מרכז 2)
15:15 - 15:00  
  ישיבה אסיפה כללית - מרכז השלטון המקומי 16:00 - 17:00

(zoom)
 - קרן גרין (לשכה ) הכנה לפייסבוק לייב 17:00 - 18:00

יום חמישי 3 ספטמבר
ביקור מנהלת המחוז

 - יעל  (תיכון עודד) ביקור מנהלת מחוז מרכז 08:30 - 10:30
ברקול

 - קרן גרין לצאת לפלמח הרצוג11:30 - 11:45
  פ"ע ועדה חקלאית +פינוי פסולת ותקציב 12:00 - 13:00

 - קרן גרין(לשכה )
 - קרן  (לשכה ) פ"ע הסכם פיתוח קדימה צורן 13:00 - 14:30

גרין
 - קרן (לשכה ) תכונית עבודה והערכות לתקציב 14:30 - 15:30

גרין
 שיריון שיחת זום בית ספר נצני השרון + הנהגת 16:00 - 16:30

הורים
  פ"ע תקציב עם אליעזר ונועה (מפעם השפלה )17:00 - 18:00

 - קרן גרין(בלשכה )
 - קרן גרין בלזר- פע שבועי בזום18:00 - 19:00


