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12 יוני 2022 - יוני 2022
18 יוני 2022

יום שני 13 יוני
 (מועצה  פורום ה - 15  מתארח בקדימה צורן10:00 - 14:00

 - ליזי דלריצ'ה - ראש המועצהמקומית קדימה צורן)
 ניחום אבלים18:00 - 19:00

יום רביעי 15 יוני
10:00 - 09:00zoom 3 -פגישה בנושא תחמ"ש קדימה :FW  

 - צוות צפון(zoom לשכת תכנון מרכז 3)
 ירון10:00 - 11:00
 - קרן גרין (לשכה) טל דניאלי 11:00 - 11:30
 - קרן גרין פ"ע רונית באלס11:30 - 11:50
 - קרן  (ויתקין קדימה ) סיור אחה"צ ברחוב ויתקין12:00 - 13:00

גרין
 (לשכת  כניסה לבית ספר יגאל אלון (בטיחות )13:00 - 14:00
 - קרן גריןראש המועצה )

 טקס מצטיינים אופ אייל16:30 - 18:30

יום שישי 17 יוני

שבת 18 יוני

יום ראשון 12 יוני
 הזמנה לדיון בעניין  מס תכנית:  408-0340562 08:00 - 14:00

 (יתואם בהמשך)אזור נופש הבננה
 - קרן גרין (לשכה ) שוטף דוברות עם נועם 11:00 - 12:00
 ישיבת מטה שפ"ע -פחים כתומים - כמו בישובי 12:00 - 13:00

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )עמק יזראעל 
 - בת שבע רדיו גל"צ 12:30 - 13:00
13:45 - 13:1590fm בת שבע רדיו - 
 Invitation: ישיבת פרה- רולינג בנושא מתחם בן15:00 - 16:00

 zoom 3 @ Sun Jun 12, 2022 15:00 - 16:00 -צבי- קדימה
(IDT) (null)(3 לשכת תכנון מרכז zoom) zateam@iplan.gov.il - 

 16:00 פגישת זום להצגת ניתוח מצב קיים 16:00 - 17:00
ותובנות  - פגישה עם ראש המועצה קרן גרין, אדריכל המועצה 

 - Office-Pgl (zoom)רמי יוגב, איל אשבל, יונתן רוזין
 מצטיינים אייל17:00 - 18:00
 - קרן גרין מסיבת סיום אייל18:00 - 20:00

יום שלישי 14 יוני
 המשך פגישה - יום שישי קהילתי חטיבת ביניים 10:00 - 11:00

 - קרן גרין (לשכה )והתיכון 
 תוכנית  כוללנית של קדימה חלקה 19 ממוקה 11:00 - 12:00

 - קרן גרין (לשכה )בדרה בשקין 
 - קרן גרין צהריים ציפי13:00 - 14:00
 - קרן גרין ראיון לקול ברמה 13:30 - 14:00
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 16 יוני
 פע עינת07:30 - 08:30
 נסיעה להרצליה 10:30 - 11:00
 זימון לאסיפה כללית חירום של מרכז השלטון 11:00 - 12:30

המקומי בנושא אישור דרישות וצעדי השלטון המקומי פתיחת 
 - (מכרז אפולוניה נתן אלתרמן 27 הרצליה )שנת הלימודים תשפ"ג 

קרן גרין
 אירוע למידה צוות החינוך-  כנס יוזמות בחינוך 13:30 - 15:30

 - אדר ארד (תיכון עודד)הראשון 
 - קרן גרין פע עם נועם 15:30 - 16:00
 פגישת מיקוד וחשיבה משותפת - בית ספר 17:00 - 18:30

 לראשות ערים - עמותת כ"ן
https://us02web.zoom.us/j/81976909930?pwd=QlZkR3FEMm5LL2N)

(pZE5vL2VzMHRQdz09Dr. Mazal Shaul - 


