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10 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
16 אוקטובר 2021

יום שני 11 אוקטובר
 עבודה מהבית 08:00 - 09:00
  ישיבת מטה הנדסה + סטטוס שדרות חנקין 09:00 - 10:30

 - קרן גרין(לשכת ראש מועצה)
 (גוונים) התחלת כיתת ותיקים09:00 - 09:30
 אוסנת באום 11:00 - 11:30
 - קרן גרין (לשכה ) רות פדלון 11:30 - 12:00
 - קרן גרין פנחס איתן 12:00 - 12:30
  פ"ע הייתעצות  בנושא גיוסים לתנועת נוער 14:00 - 15:00

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה הרצל 1 קדימה )
 - קרן גרין פע איה15:30 - 16:30
 - קרן גרין ארז ויסברוד 16:30 - 17:00
  (לשכת ראש המועצה ) פ"ע  חינוך עם רועי  בצ'ר17:00 - 18:00

- קרן גרין
  סיורים ברחובות צורן נפגשים ברחוב הצברים 18:15 - 20:00

 - קרן גרין(הצברים + דרור רזניקוב )

יום רביעי 13 אוקטובר
 - קרן גרין עבודה מהבית 09:00 - 10:00
 ישראל במחשב של קרן09:30 - 10:00
 פגישת הכרות עם חי רקח מח"ז החדש (פיקוד 10:30 - 11:30

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )העורף )
 (מועצת קדימה  סטטוס פרויקטים - קדימה צורן 12:00 - 13:00

 - Leitersdorf Ben-Dayan Arc. צורן (אוהד וטומי יגיעו פיזית לפגישה))
LTD

 -  (לשכה ) דליה - מרחוב הסנפיר מייל מצורף 14:00 - 14:30
קרן גרין

 לנסוע להוד השרון14:30 - 16:30
 דר נייגל ב 16:3018 - 20:30

יום שישי 15 אוקטובר
 סיור10:00 - 12:00

שבת 16 אוקטובר

יום ראשון 10 אוקטובר
 FW: פגישה עם קרן גרין (ראשת מועצה 08:15 - 09:00

 (בניין המועצה - רח' קדימה-צורן) - פיתוח מרפאות בקדימה
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) פ"ע חינוך מיוחד 08:30 - 09:00

גרין
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:30
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע הנדסה 10:30 - 11:00
 עמיקם, עמיחי, יעקב, שלומי, רועי ( קרן 11:00 - 12:00

 - עמיקם נגר לוי (לשכת מנכ"ל)לידיעה)
  סיור איתור מיקום  למשאיות בקדימה צורן 12:00 - 13:30

 - קרן גרין(יציאה מהלשכה)
 - קרן גרין סנדרה + חתימות תברים13:30 - 13:40
 פ"ע בת שבע14:00 - 14:30
 -  (טלפוני ) שיחה טלפונית עם דנה מרחוב מימון14:30 - 15:00

קרן גרין
 -  (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע -מצטרף אורן מצא16:00 - 17:00

קרן גרין
 FW: הזמנה: 17:00 מועצה קדימה קרן גרין, יום 17:00 - 18:00

 (IDT) .א׳ 10 באוקטובר 2021, 5 אח. - 6 אח

יום שלישי 12 אוקטובר
 - קרן גרין ישיבה מקדימה לישיבת ועדת תנועה08:00 - 08:30
 - אורנית  (לשכת ראש המועצה) **ועדת תנועה**08:30 - 12:00

לוי
 מפגש הפתיחה של שולחן העגול בנושא "תכנון 10:00 - 12:30

 -  (https://us02web.zoom.us/j/86281599319)עירוני לעת הזקנה"
שולמית גרטל

 הצגת תכנון דרך לב השרון - שירי סולומון 13:00 - 14:00
 - אורנית לוי (לשכת ראש המועצה)(מצגת)

 לשריין- לסגור14:00 - 16:00
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 14 אוקטובר
 - קרן גרין (לשכה ) אורן קליין+ אורי אביטל 10:00 - 10:30
 - קרן גרין (לשכה הרצל 1 ) פגישה עו"ד אלי סלע 10:30 - 11:00
 - קרן גרין פע איה11:30 - 13:30
 בזום - ועדת בחינה לבחירת מבקר  המועצה - 13:30 - 14:30

 - הילה בן יוסף (בזום)החלטה  על מועמד
 צהריים 14:30 - 15:30
 - קרן  (לשכה ) ישיבת מטה מנכ"ל משאבי אנוש 16:00 - 17:00

גרין
 ישיבת מטה מנכ"ל **הצעת מחיר לשיפוץ 17:00 - 18:00

 - קרן גרין (לשכה )מגרשי טניס 
 פע בלזר18:30 - 19:30


