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22 נובמבר 2020 - נובמבר 2020
28 נובמבר 2020

יום שני 23 נובמבר
  מתאר לב השרון - ועדת היגוי09:30 - 16:00

https://us02web.zoom.us/j/89753566065?pwd=SUZsaXhWcXd3TTF)
(ZRVg5RXZlRVY5dz09Nadav Vaknin-Eliakim Architects - 

 עמיקם- מנכ"ל, איה- ע. ראש מועצה, אבישי- 10:30 - 11:30
 - (לשכת מנכ"ל)גזבר, קרן - ר. מועצה + מוטי- מנמ"ר כפר סבא

עמיקם נגר לוי
 - קרן גרין פע איה11:30 - 12:30
 - קרן גרין (לשכה ) רויטל הוניק 16:00 - 16:30
 אייל דר עמית. לקחת 17:0017:50 - 19:00

יום רביעי 25 נובמבר
יום למניעת אלימות במשפחה 

 טלפונים09:00 - 10:30
 לילו ששון 11:00 - 11:10
 - קרן גרין (לשכה) תקציב חינוך11:30 - 13:00
 לנחם13:00 - 13:30
  הצגת הבה"ת לפני משלוח למשרד התחבורה14:00 - 15:00

https://us02web.zoom.us/j/85015628509?pwd=NWVrckhBMFUvVW)
(R0YnpWbUNWU3dkdz09leiters@leiters.co.il - 

 מפגש התנעה ראשי רשויות מקומיות ישראל 15:00 - 16:30
100

18:00 - 16:30KPMG/מפגש התנעה אשכול רשויות (zoom)  - 
Pereg, Pninit

 תקציב- קרן18:30 - 19:30

יום שישי 27 נובמבר
 ויצו- מניעהת אלימות09:00 - 10:00
 סיור10:00 - 12:00

שבת 28 נובמבר

יום ראשון 22 נובמבר
 (טלפוני ) נועה פרץ 08:30 - 09:00
 - קרן גרין הערכות לאירועי  חג חנוכה 09:30 - 10:30
11:00 - 10:45                                                              
 ישיבת מטה הנדסה - ושפ"ע סטטוס צורן  12:00 - 13:30

 - קרן גרין (לשכה)הותיקה 
 פ"ע ראש מועצת קדימה צורן - הגברת קרן גרין 13:30 - 14:30

 - קרין סויסה מזכירת אגף  (מועצת קדימה צורן)ומנכ"ל המועצה 
מבצעים

 שיחה עם שר החינוך14:30 - 15:30
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 16:00 - 17:00
 - קרן גרין יוסי נגר 17:00 - 17:30
 - קרן גרין שביט מס18:00 - 19:00

יום שלישי 24 נובמבר
 - טימור (לינק לזום ) קדימה צורן -מחלפון הדסים 09:00 - 10:00

מגרלי
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע חנייה יובלים 10:00 - 10:30
 - דולין מלניק (זום) כנס שגרירי פיס-זום11:00 - 13:00
 לצאת לתל אביב ב12:0012:30 - 13:00
 (רח' ראול ולנברג 14, תל אביב) דה מרקר13:00 - 15:00
 - קרן גרין (זום ) פתרון בעיית שריפות הפסולת 15:00 - 16:00
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 26 נובמבר
 - קרן גרין (מתנ"ס קדימה ) מתנ"ס תקציב 2021 08:30 - 09:00
 - קרן גרין (מתנ"ס קדימה ) חינוך תקציב 2021 09:15 - 10:15
 - קרן גרין (מתנ"ס קדימה ) רווחה תקציב 10:152021 - 11:00
 - קרן גרין (מתנ"ס קדימה ) תקציב הנדסה 11:152021 - 12:30
 - קרן גרין (מתנ"ס קדימה ) שפ"ע תקציב 2021 12:15 - 13:15
 - קרן (מתנ"ס קדימה ) משאבי אנוש תקציב 2021 13:20 - 14:00

גרין
 הפסקת צהריים 14:00 - 14:30
 - קרן (מתנ"ס קדימה ) רכש שלומית תקציב 2021 14:30 - 15:15

גרין
 - קרן גרין (מתנ"ס ) רישוי עסקים תקציב 2021 15:15 - 16:15
 - קרן גרין (מתנ"ס ) בטחון תקציב 2021 16:20 - 17:20


