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6 פברואר 2022 - פברואר 2022
12 פברואר 2022

יום שני 7 פברואר
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה הנדסה 09:00 - 10:30

גרין
 פע איה- סיכום שנתי11:00 - 13:00
 - קרן גרין (לשכה) פע עם נגה13:00 - 13:30
 ירושלים כנס ראשי רשויות16:15 - 22:15
 - קרן גרין ***שיחה טלפונית***נעם בן שוהם 17:00 - 17:30

 - קרן גרין ***שיחה טלפונית***אור ניר נחום 17:30 - 18:00

יום רביעי 9 פברואר
 (לשכת המועצה  פגישה-פיקוח על הגינון09:00 - 10:00

 - יעקב כהןקדימה-צורן)
 - קרן גרין פ"ע חנן הכנה לשרונים10:30 - 11:00
 מליאת וועדה מס' 2022002 בתאריך 12:009/2/2022 - 15:00
 -  (לשכת ראש המועצה) קרן, עמיקם וציפי- פ.ע15:00 - 16:00

עמיקם נגר לוי
 (יציאה  סיור היערכות לביקור השר אלקין 16:00 - 17:00

 - יצחק גולברימלשכת ראש המועצה )
 (הרצל 1 קדימה לשכת ראש  מפגש - נועם אלטחן17:00 - 17:30

 - הילה בן יוסףהמועצה)

יום שישי 11 פברואר
 סיור09:30 - 12:00

שבת 12 פברואר
יום המשפחה

 יער אילנות. מוזיקה08:00 - 10:00
 תמידורמי צופים18:00 - 20:00

יום ראשון 6 פברואר
 - קרן גרין חינוך- שיחה טלופנית הכנה לדיון08:30 - 09:00
 FW: Updated invitation: התחדשות עירונית 09:00 - 10:00

 Sun Feb 6, 2022 09:00 - 10:00 (IST) @ קדימה צורן -זום
(ornitl@kadima-zoran.muni.il) 

https://us02web.zoom.us/j/81760635182?pwd=UXozUjRxWG8yc2x)
(BaDJLbUdOMUo1Zz09office.keshet@gmail.com - 

10:45 - 09:45FW: meeting number 2022006  ישיבה מקוונת) 
 - mavat_system@iplan.gov.ilבאמצעות זום)

  פגישה בנושא פרוגרמה יחד עם גנאדי ממשרד 13:30 - 14:30
 - אורנית לוי (לשכת ראש המועצה)החינוך

 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 14:30 - 16:00
 - קרן גרין (לשכה ובזום) דיון בסייעות פדגוגיות15:00 - 16:00

יום שלישי 8 פברואר
 - קרן  אופיר ביטון- מתח שדרות שיחה טלפונית08:30 - 09:00

גרין
 כנס ראשי רשויות ירושלים09:00 - 15:00
 שיחה עם עידן10:15 - 12:15
 תזכורת!!! מתחם סופיה וסרמן - תאום לקראת 11:00 - 12:00

 פרה רולינג ב-17/2
https://us02web.zoom.us/j/88166975295?pwd=TDU0U0xzeDZLeVd)

(pRWE5VzZGM0E1dz09Leitersdorf Ben-Dayan Arc. LTD - 
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 10 פברואר
 - דקלה נדב (משרד המבקרת) פ.ע דקלה+קרן08:30 - 09:30
 גילוי מצבה יוניש10:00 - 11:00
 (לשכת  מפגש - חיים איסרוביץ  - יתקיים בזום11:30 - 12:00

 - הילה בן יוסףראש המועצה, הרצל 1 קדימה)
 פע עמיקם13:00 - 14:00
 אושיק15:00 - 16:00
 שווים18:30 - 19:30


