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יום שני  30נובמבר

יום ראשון  29נובמבר

 09:00 - 08:00שיחה עם חט"ב )ועד הורים( )זום (  -קרן גרין
 10:00 - 09:00ועדת בחינה בזום  -לבחירת גזבר מעוצה
מקומית קדימה צורן  -הילה בן יוסף
 12:00 - 11:00ישיבת מליאה בנושא הגשת ערר למועצה
הארצית על החלטת הוועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית
 " 408-0340562אזור נופש הבננה" בתחום שיפוט נתניה ,
ולדחות התנגדויות שהוגשו ע"י הוועדה המרחבית " שרונים".
)https://zoom.us/j/94808284017?pwd=MjVOaXFDR2FJdmhRcENKYV
 - (pQN2R5dz09חדר ישיבות
 13:00 - 12:00לוויה
 16:00 - 15:00רמי פע
 17:00 - 16:00פ"ע שלומי מוכתר  - -קרן גרין
 20:00 - 17:30תקציב קרן

 09:00 - 08:30צילומים ליום המודעות לזכויות בעלי מוגבלויות
 10:00 - 09:00ישיבה בנושא תכנית  - 457-0423921קדימה
מערב zoom) zoom 3 -לשכת תכנון מרכז  - (3צוות צפון
 10:00 - 09:00ישיבות חינוך +רווחה )לשכה (  -קרן גרין
 11:00 - 10:30פסולת חקלאית  +אליעזר אקלר )לשכה (  -קרן
גרין
 13:30 - 12:00ישיבת מטה הנדסה
 16:00 - 15:00פ"ע הנצחת רוכבי אופנים  -גידי אמבוס )לשכה(
 17:00 - 16:00ישיבת מועצת אשכול השרון מס' ) 12בזום -
הלינק בגוף הזימון(  -נירית טיירי
 19:30 - 18:30ברכה יגאל אלון

יום רביעי  2דצמבר

יום שלישי  1דצמבר

 08:30 - 07:30פע איריס תקציב
 10:00 - 08:30ישיבה מקדימה לועדת תנועה )לשכת ראש
המועצה(  -אורנית לוי
 11:00 - 10:00פגישת הכרות עם נטע שרייבר  safeUPתמיכת
נשים בקהילה )הרצל  1קדימה (  -קרן גרין
 12:00 - 11:00פארק הגולן  -עם אדריכלית הנוף אופירה עציון
 13:00 - 12:00פיתוח אזור תעשיה המערבי בהשתתפות דוד
אבו )לשכה(  -קרן גרין
 13:15 - 13:00שלומי מוכתר
 14:00 - 13:30פ"ע עמיחי )לשכה (  -קרן גרין
 17:00 - 14:00ועדת אמנות בקהילה )זום(  -ספי רובינשטיין
 15:00 - 14:00פ"ע סיני ק.קל )הרצל  - ( 1קרן גרין
 :FW 16:30 - 15:30ההזמנה עודכנה :הרמת כוסית happy +
 , hourיום ד׳  2בדצמבר (IST) 16:30 - 15:30 ,2020
)) (batsheva_p@kadima-zoran.muni.ilדרך לב השרון ,קדימה
צורן ,ישראל( roee@formuni.co.il -
 17:45 - 17:00סיור אחה"צ  -קרן גרין
 19:00 - 18:00לנחם

 10:00 - 09:00קרן ,עמיקם ,רואי ,מוריה -בנושא השכרת אזור
התעשייה לירידים )מרכז יזמות  -דרך לב השרון  1צורן(  -עמיקם
נגר לוי
 11:00 - 10:00מדיה חברתית פגישת עבודה )זום (  -קרן גרין
 :FW 11:30 - 10:30הזמנה :הרצאה צוערים לרשויות מקומיות -
רואי דינוביץ'  +קרן גרין  ,...+יום ג׳  1בדצמבר 10:30 ,2020
לפ 11:30 - .לפ(IST) (batsheva_p@kadima-zoran.muni.il) .
)מרכז עסקים קדים צורן רחוב לב השרון roee@formuni.co.il - (1
 13:00 - 12:00תקציב  2021שפ"ע יעקב כהן )לשכה (  -קרן
גרין
 14:00 - 13:30מפגש עם מועצת התלמידים תיכון עודד )תיכון
עןדד (  -קרן גרין
 16:00 - 15:00תקציב  2021צביה שמע )לשכה(  -קרן גרין
 19:00 - 16:00פורום מטה ומשפטי )לשכת ראש מועצה(  -עמיקם
נגר לוי
 18:00 - 17:00רמי יוגב מצטרף לפורום המשפטי )לשכה(  -קרן
גרין

יום שישי  4דצמבר

יום חמישי  3דצמבר
יום זכויות ובעלי מוגבליות
 09:15 - 08:15הערכת מצב  -חדר מצב ) - zoomלהלן הקישור
לדיון מחר ב -8:15 -הערכת מצב  -חדר מצב (  -שלומי מוכתר
 09:00 - 08:30מס"ב ספקים  -אבישי יצחקי
 09:45 - 09:00גינה עצי פרי בגני ציון )רחוב הדולפין  -יעל עצמון
(  -קרן גרין
 11:00 - 10:20יום הורים אייל בזום
 14:30 - 11:30סגירת תקציב  -קרן גרין
 23:00 - 16:00לצאת פרטי

06/01/21 11:41

 10:00 - 09:00סיור  -קרן גרין

שבת  5דצמבר

1

קרן גרין

