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12 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
18 דצמבר 2021

יום שני 13 דצמבר
 (לשכה) פ"ע שרה גינגה 08:30 - 09:00
 - קרן  (לשכת ראש מועצה) ישיבת מטה הנדסה 09:00 - 10:30

גרין
 - קרן (לשכת מנכ"ל ) מצטרף לפגישה גדי מכלוף 09:00 - 09:45

גרין
 התחדשות עירונית10:00 - 11:00
 ועדה מקצועית -ראיונות למציעים מכרז 2/21 11:00 - 13:00

  (הטחנה 1 כפר סבא מגדל מניבים)תוכנית אסטרטגית לתחבורה
- סחר סמארה

 (ברחוב האופה 2  הכרות מרכז שווים הלל  ריס 11:30 - 12:30
 - קרן גריןבקדימה )

 צהרים13:30 - 14:30
 (בלשכה ) פ"ע לילו ששון 14:30 - 15:30
 בת שבע- פע15:30 - 16:00
 - קרן גרין (לשכה ) הדס גורן 16:45 - 17:00
 - קרן גרין (סיור היסמין 17 ) משה שמיקו 17:10 - 17:30
 - קרן גרין אושרה ממוקה  נציגת השכונה 17:30 - 18:00
 - קרן גרין אברהם יומטוב 18:00 - 18:30

יום רביעי 15 דצמבר
 ירון10:00 - 11:00
 11:00 קרן גרין+חנן טויטו+ ויקטור  חיבור 11:00 - 12:30

 (אצל ראש מועצת אבן יהודה-המייסדיםכביש הנוטר עם כביש 561
 - אבי הררי53)

 - קרן גרין שיחה טלפונית קרן גרין דורון אוזן14:00 - 14:30
 פ"ע- דינה פרומוביץ - ניהול ותפעול בריכה 15:00 - 16:00

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה קדימה צורן )בקדימה
 -  (כניסה לרחוב ברנר ) סיור אחה"צ - תמר סגל 16:00 - 16:30

קרן גרין
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע קרן , ציפי עמיקם 16:30 - 18:30

יום שישי 17 דצמבר
 סיור11:00 - 13:00

שבת 18 דצמבר

יום ראשון 12 דצמבר
 (המיקום יקבע  תרגיל רשות מקומית קדימה צורן08:00 - 16:00

 - קרן גריןבהמשך )
  ישיבה מליאה שרונים ** במקום 11:308/12/2021 - 14:00

 - קרן גרין(שרונים )
 תזכורת!!! קדימה צורן - מתחם סופיה וסרמן 17:00 - 18:00

 (קרן גרין, רמי יוגב, טומי לייטרסדורף, אוהד בן דיין)
https://us02web.zoom.us/j/86114202986?pwd=NzgzRWVjSFVKeTh)

(3UmlxaXMzODEyZz09Leitersdorf Ben-Dayan Arc. LTD - 
 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה ) פ"ע בלזר 18:30 - 19:30

יום שלישי 14 דצמבר
 (רחוב החסידה  סיור - נועם מולה + יעקב כהן08:15 - 09:00
 - קרן גריןמרכז המסחרי )
 (לשכת ראש  פ.ע קרן ועמיקם  ורועי סודאי09:30 - 10:30

 - רועי סודאיהמועצה )
 - קרן גרין (לשכה ) פגישה  אישית עם אורנית לוי 12:00 - 13:00

 סגור 13:00 - 16:30
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי
 אלון כרמלי מצטרף -בנושא הפקעה ספרי 18:00 - 18:45

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה הרצל 1)מקרקעין

יום חמישי 16 דצמבר
 חידוד נהלי עבודה תנועות נוער ברשות מקומית08:30 - 10:00
 דרגה נועה ב 12:0013:00 - 15:00
 שיחה עם דורון והתובעת15:00 - 16:00
 - קרן גרין סיור באזור המתנס בצורן17:00 - 18:00


