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18 אוקטובר 2020 - אוקטובר 2020
24 אוקטובר 2020

יום שני 19 אוקטובר
 טלי טוך+ קרן+ רמי- ציר מורשת,  שד' חנקין- 08:45 - 09:00
 - רמי יוגב (לשכת ראש המועצה)אדריכלות נוף
 שיחות לממליצים10:00 - 13:00
 FW: מועצת האשכול ופורום ראשי הרשויות: 13:00 - 14:00

 - נירית  (מצורף קישור בזום )בחירת מנכ"ל ויו"ר זמני לאשכול
טיירי

  פגישה עם ניסים פרץ מנכ"ל נתיבי ישראל 14:00 - 15:30
(  zoom)קרן גרין - 

 - ספי רובינשטיין (זום) ועדה לאמנות בקהילה16:00 - 19:00
 טלפונים לממליצים17:00 - 20:00

יום רביעי 21 אוקטובר
 Zoom meeting invitation - עם ירון07:45 - 08:45
 ועדת בחינה - גזבר מעוצה מקומית קדימה צורן09:00 - 12:30

 - הילה בן יוסף (באמצעות הזום)- מפגש עם 11 המועמדים
 - קרן גרין עבודה מהבית 09:00 - 10:00
 - קרן גרין (לשכה ) פגישות כלליות 11:00 - 14:00
 - קרן גרין (לשכה ) הדס איטקין 14:00 - 14:30
 - קרן גרין (לשכה ) שיחה אישית עם רמי יוגב 15:15 - 15:45
 - קרן גרין הליכה עם שווים17:30 - 19:30

יום שישי 23 אוקטובר
 הרצל07:00 - 08:00
 הדס 09:00 - 10:00
 - קרן גרין סיור 09:00 - 10:00
 בני חיל11:00 - 12:00

שבת 24 אוקטובר

יום ראשון 18 אוקטובר
 ועדת בחינה - גזבר מעוצה מקומית קדימה צורן 08:45 - 15:45
 התנועה החדשה - שירי ארדיטי נחום, יואל 13:00 - 14:00

זילברמן וראשי מועצות בנושא היערכות לשנת תשפ"א ועדכון 
 בשינויים בשטח - בזום

https://us02web.zoom.us/j/88472223701?pwd=RTBmeUthOTdvST)
(M2eUZsNVZKLzhKZz09שירי ארדיטי - 

 צהריים 14:00 - 15:00
 - קרן גרין (בזום / טלפוני) ישיבות חינוך+ רווחה 16:00 - 17:00

 Zoom meeting invitation - צוות חירום16:45 - 17:45
 צוות חירום17:00 - 18:00
 חתונה בזום18:30 - 19:30

יום שלישי 20 אוקטובר
 9:00 קדימה צורן ישיבת זום בנושא מכרז תנועה09:00 - 10:00

ותחבורה   - ראשת המועצה קרן גרין, אד' רמי יוגב, איל אשבל,
 - Office-Pgl (מצ"ב לינק לזום)אילן קליגר

  תקן חניה 11:00 - 12:00
https://us04web.zoom.us/j/74302801824?pwd=VEtTZlozRHJOakxI)

(bWJaSTl4WGxvQT09miri - 
 קבוצת עבודה של ראשי רשויות בנושא חקירות 11:15 - 12:45
 - פולינה (https://us02web.zoom.us/j/87375853846)אפידמיולוגיות

קמפינסקי
  (לשכה) פ"ע אייל קשדן יוסי ממשרד הבריאות   11:30 - 12:00

- קרן גרין
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע רישוי עסקים ורוכלות 13:00 - 14:00
 צהריים 14:00 - 15:00
 היכרות עם המועמדים לניהול מתנ"ס קדימה 15:00 - 16:00

 - מוטי עבו (במתנ"ס קדימה צורן - רח בן צבי 61 קדימה)צורן
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:00 - 19:00

נגר לוי
 - קרן גרין קרן עם צביה זום18:30 - 19:30

יום חמישי 22 אוקטובר
 - אבישי יצחקי מס"ב ספקים08:30 - 09:00
 פגישת היכרות מנהלת מחוז מרכז ומועצה 10:00 - 11:00

 (לשכת מנהלת מחוז מרכז, רח' השלושה 2 מקומית קדימה צורן 
 - ורדה אופירת"א קומה 15 חדר 1527 )

 (zoom - קישור לפגישה  הערכת מצב - חדר מצב 13:30 - 14:30
 - שלומי מוכתרבגוף המייל )

 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע חינוך - גזברות 15:00 - 16:00
 - קרן גרין בלזר- פע שבועי בזום18:00 - 19:00


