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8 נובמבר 2020 - נובמבר 2020
14 נובמבר 2020

יום שני 9 נובמבר
 9:00 תזכורת - קדימה צורן - סיור בשטח   - 09:00 - 10:30

ראשת המועצה קרן גרין, אד' רמי יוגב, יצחק גולברי,  איל 
 - Office-Pgl (נפגשים ליד בניין המועצה)אשבל, אילן קליגר

 - batsheva  (בקדימה צורן ) פיקוח - קדימה צורן10:30 - 12:00
coch

 - קרן גרין (לשכה ) תקציב  שפ"ע 12:002021 - 14:00
 הפסקה. הורים14:00 - 15:00
 - קרן גרין (לשכה ) תקציב לשכת מנכ"ל 15:00 - 16:00
 צהריים 16:00 - 17:00
  השתלמות סייעות17:00 - 18:30

https://us02web.zoom.us/j/86395390306?pwd=amVQNzIwTEFJM0)
(41aVE3Y0tva2M3dz09אתי מזוז - 

יום רביעי 11 נובמבר
 ירון08:00 - 09:00
 - קרן גרין עמיקם ואיה09:30 - 10:30
 פ"ע בת שבע 10:30 - 11:00
 פגישה מעיינות בחדר11:00 - 12:00
 ליאור- לא לבטל. אישי12:00 - 13:30
 - רועי  (משרד קרן ) התקנת com sign אריאל13:30 - 14:00

איצקוביץ
 לוויה15:00 - 16:00
 (zoom -  הערכת מצב - חדר מצב 11.11.20 16:00 - 16:30

 - שלומי מוכתרקישור יישלח בסזמוך למועד הפגישה )
 -  (לשכה ) הערכות- סיכום עבודה לשנת 16:302021 - 17:00

קרן גרין
 - קרן גרין סיור אחה"צ  הדס איטקין 17:30 - 18:30
 (מרכז עסקים צורן  ) סיור בשטח רחוב לב השרון 18:30 - 19:30

יום שישי 13 נובמבר
 זום הורי ה- ו08:30 - 09:30
 - קרן גרין סיור 09:45 - 10:45

שבת 14 נובמבר

יום ראשון 8 נובמבר
 ===יש להגיע בזמן== ישיבת 09:30 - 10:30

 (חדר ישיבות מחלקת מנהלים==חיסורים באישור עמיקם בלבד
 - עמיקם נגר לויבטחון)

 ישיבת מטה הנדסה 12:00 - 13:30
 - קרן גרין רמי וקרן מתאר לב השרון13:30 - 14:30
 צהריים 14:45 - 15:45
 ועדת בחירה קדימה צורן - מרב סלע נציגת כח 17:00 - 18:30

 (במתנ"ס קדימה צורן - רח בן צביאדם, ליאת אריה נציגת מנהלים
 - מוטי עבו61 קדימה)

יום שלישי 10 נובמבר
 Updated invitation: טקס גזירת סרט מגרש 08:15 - 09:00

 Tue Nov 10, 2020 8:15am - 9am (IST) @ מתקנים חדש
(keren@kadima-zoran.muni.il)alon8991069@gmail.com - 

10:00 - 09:00A לשכת ראש  פגישה עם עדי הדר - מתחם) 
 - אורנית לויהמועצה)

 FW: הזמנה: פ.ע- עמיקם לוי נגר , קרן גרין, רואי10:00 - 11:00
 (IST) .דינוביץ', יום ג׳ 10 בנובמבר 2020, 10 לפ. - 11 לפ

(batsheva_p@kadima-zoran.muni.il) ,הרצל 1, קדימה צורן) 
  טקס סיום תחרות בדרכים11:00 - 11:30
 - יוסי אמגר (בנין המועצה) סיור בקדימה צורן13:30 - 15:00
 צהריים 15:00 - 16:00
 - קרן גרין איה ועמיקם16:00 - 16:30
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 18:30

נגר לוי
 מפגש מדגים לתכנית המובילים בשלטון 17:00 - 19:00

 המקומי - בונים חברת מופת  
 - עמיקם (מרכז יזמות ועסקים - צורן) ישיבת הנהלה18:30 - 19:30

נגר לוי

יום חמישי 12 נובמבר
 - קרן גרין סיור בוקר 09:15 - 09:45
 (לשכה ) לילו ששון 09:45 - 10:00

 - קרן גרין הרצל עטר 10:00 - 
 - קרן גרין (לשכה) בטחון  תקציב 2021 12:00 - 13:00
 - אבישי יצחקי מסב ק. גמל12:00 - 12:30
 - קרן גרין (לשכה ) תקציב 2021 הנדסה 13:00 - 14:00
 מפגש מנהלות יסודי14:00 - 15:00
 - קרן גרין (לשכה ) משאבי אנוש תקציב 2021 15:00 - 16:00
 - קרן גרין מבקר משרד הפנים- דוח כספי 16:002019 - 17:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה מנכ"ל 17:00 - 18:00


