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6 מרץ 2022 - מרץ 2022
12 מרץ 2022

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

גרין
 (לשכת  הצגת תכנון מרכז מסחרי כיכר יד לבנים10:00 - 11:15

 - קרן גריןראש המועצה)
  דיון שנתי אצל ראש המועצה-בי"ס יגאל אלון11:30 - 12:30

 - אריקה חיו(לשכת ראש המועצה)
 FW: הזמנה לישיבת הועדה המחוזית לתכנון 13:00 - 14:20

 (רחוב הרצל 91, ולבניה מחוז המרכז ,  ישיבה מספר  2022008
  דיון שנתי אצל ראש המועצה - בי"ס יובלים14:00 - 15:00

 - אריקה חיו(לשכת ראש המועצה)
 (לשכת דון שנתי אצל ראש המועצה -בי"ס לב רן15:00 - 16:00

 - אריקה חיוראש המועצה)
 - קרן גרין וייסבורד ארז 16:40 - 17:00
 שמואל רצון פתרונות ניקוז בכניסה לביתו 17:00 - 17:30
 - אורנית לוי (לשכת ראש המועצה)(רוטשילד 37)
 (מועצה מקומית פגישה עם תושבי רחוב בר יהודה17:30 - 18:00
 - קרן גרין (לשכה ) מורן שרביט 18:00 - 18:30
 - קרן גרין (לשכה ) לילו ששון + שושן שלמה 18:30 - 19:00

יום רביעי 9 מרץ
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע ירון + שלומית גולדברג08:00 - 09:00
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע חנן 10:30 - 11:00
 (לשכת ראש הצגת תכנון למצפור - שירי סולומון11:00 - 12:00

 - אורנית לויהמועצה)
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע היטל שצ"פ חנן +ציפי 12:00 - 13:00
 FW: לשכת ראש המועצה קדימה-צורן - המשך 13:00 - 14:00

 - Yuli Tamir (קדימה-צורן הרצל 1, פרופסר יולי תמיר)שת"פ 
 -  (לשכת ראש המועצה ) פ"ע נוער צביה + יאיר 14:10 - 14:40

קרן גרין
 - קרן גרין (לשכה) סיור עם נגה אהרוני גולן14:45 - 16:15
 - (מתנ"ס קדימה ) מסיבת קבלת סידור אור תורה 17:30 - 19:30

קרן גרין

יום שישי 11 מרץ
 סיור09:00 - 10:30
 - קרן גרין  נועה12:00 - 13:00

שבת 12 מרץ

יום ראשון 6 מרץ
 תיכון עודד- גילי לוסטיג  יור הועד האולימפי08:30 - 09:30
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:30
 תרחיש הייחוס של קדימה צורן בהשתתפות של10:30 - 10:50

 - קרן גרין (לשכה ראש המועצה )בהשתתפות איתמר ואייל 
  קרן, עמיקם, רמי, מוטי חן- תוכנית כלכלית11:00 - 12:00

 - עמיקם נגר לוי(הרצל 1 קדימה- לשכת ראש המועצה)
 - קרן גרין (לשכה ראש המועצה ) פ"ע רועי סודאי 12:00 - 13:00
 ברכה לרובוטיקה15:00 - 15:15
 (לשכת ראש המועצה פ"ע יוסי נגר , עופר גואטה 16:00 - 17:00

 - קרן גרין)
 לקחת את נועה18:00 - 19:00

יום שלישי 8 מרץ
 - קרן גרין (לשכה ) נעמי ענבי 09:15 - 09:30
 תיכון עודד נשים פורצות דרך10:00 - 12:00
 צילום משותף- לשכת ראש המועצה, לשכת 11:30 - 11:45

 (לשכת ראש מנכ"ל, לשכת סגנים- לסרט סיכום שנת העבודה
 (לשכת ר' המועצה היערכות לדיון עם שר האוצר 12:00 - 13:00

 - יצחק גולברי)
 (מחסן שפ"ע בית ספר  הרמת כוסית אגף שפ"ע 12:30 - 13:00

 - קרן גריןאור תורה )
 - (לשכת ר' המועצה ) היערכות לכנס סיכום ש"ע 13:00 - 13:45

קרן גרין
 שיחה בזום עם היועצת המשפטית של מפעל 14:00 - 15:00

 - ספי רובינשטיין (זום)הפיס בנושא: ניגוד עניינים
          בנות שירות + ילדי רווחה מכינים אוזני 16:00 - 16:15

 - קרן גרין (רחוב אלי כהן בדירת בנות שרות )המן לחיילים 
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:00 - 18:30

נגר לוי
 (מתנ"ס  מסיבת סידור  בית ספר נתיבות משה 17:30 - 18:00

 - קרן גריןקדימה )

יום חמישי 10 מרץ
 -  (מקלט באחי דקר קדימה ) פנינה אביגד -צהלה 07:30 - 08:00

קרן גרין
 - קרן גרין (לשכה ) ויקטור פדלון08:30 - 09:00
 (לשכת  היערכות ליום הזכרון ויום העצמאות 09:00 - 10:00
 - קרן גריןראש המועצה )

  דיון שנתי אצל ראש המועצה- חטיבת הרצוג11:30 - 12:30
 - אריקה חיו(לשכת ראש המועצה)

  דיון שנתי אצל ראש המועצה - בי"ס אור תורה12:30 - 13:30
 - אריקה חיו(לשכת ראש המועצה)

 רמי14:30 - 15:30
 סיור17:00 - 19:00


