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11 דצמבר 2022 - דצמבר 2022
17 דצמבר 2022

יום שני 12 דצמבר
 ענבר נחמן08:30 - 09:15
 -  (יציאה מהלשכה) סיור בישוב עם יוסי פנחסי09:30 - 10:30

קרן גרין
 (הנהלת המחוז  ישיבה עם ראשת מועצת קדימה11:00 - 11:45

 - ErezLi2@clalit.org.ilרח המלאכה 39 נתניה)
 - batsheva coch (בוועדה ) פיקוח - קדימה- צורן 12:00 - 13:00
 צהריים עם חן13:00 - 14:30
 שוטף בת שבע 15:00 - 15:30
 - קרן גרין פיני דומוביץ מביא חנוכיה16:00 - 17:00
 - קרן גרין (טלפון 054-64444626) מרגול טייב 16:30 - 17:00
 (גן " ברכה  גן מקדם בריאות מנחה קרן גנץ17:00 - 17:30

 - קרן גריןלפיד")
 - קרן גרין (לשכה) קובי כליפה 17:00 - 17:30
 - קרן גרין ליאן ובתי 18:00 - 18:30
 אמא18:45 - 19:30

יום רביעי 14 דצמבר
 סגור- אישי08:00 - 09:30
 רעות אמסלם 09:30 - 10:00
 - קרן גרין (לשכה) שיחה עם שושן שלמה ורמי 10:00 - 10:15
  מליאת וועדה תאריך 14.12.2022 בשעה 11:0011:00 - 13:00

https://us06web.zoom.us/j/84263704294?pwd=MzlHNzlpWkJGYnZ)
(LYW5SR05ld3dLQT09חדר ישיבות - 

16:00 - 14:30 s Zoom'הרטבי בורנשטיין בסון ושות :FW 
 Meetingקדימה צורן

https://us06web.zoom.us/j/84642851955?pwd=KzJOZE5iSjRtbnB3b)
(m02Tzc3YS9LZz09MazkirotB - 

 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע קרן , ציפי עמיקם 16:00 - 18:00

יום שישי 16 דצמבר
 (גינת  טקס הסרט לוט -משאלת של הרוכבים 07:30 - 08:30

 - קרן גריןהרעות בגן הגולן)
 אזכרה11:00 - 12:00

שבת 17 דצמבר
 - קרן גרין צעדת לפידים התנועה החדשה 17:00 - 17:30

יום ראשון 11 דצמבר
 (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה חינוך- רווחה 08:00 - 09:00

 גני ילדים אור תורה קדימה צורן - סטטוס 09:00 - 10:00
 - קורן-גואטה מזכירות (באתר)התקדמות בביצוע

 (לשכת ראש  **ועדת תנועה - ישיבת המשך ** 10:30 - 12:30
 - אורנית לויהמועצה)

 12:00  וועדת תנועה מרכזית בזום עם מירלה 12:30 - 13:30
 בטוויניק- משרד התחבורה 

(https://us02web.zoom.us/j/86145035635)חנן טוויטו - 
 (לשכת  פ"ע + ציפי + נועם מצגת לתקציב 15:002023 - 16:00

 - קרן גריןראש המועצה)
 - קרן  (לשכת ראש המועצה) שוטף עם יעקב כהן 16:00 - 17:00

גרין
 (גן "אלה"  גן מקדם בריאות בהנחיית קרן גנץ17:00 - 18:00

 - קרן גריןחנקין קדימה)
 - קרן  (לשכה ) שוטף עם עופר גואטה ויוסי נגר 18:00 - 18:30

גרין
 צביה לנחם ביחד18:30 - 19:00

יום שלישי 13 דצמבר
 - Thomas  (הרצל 1,קדימה) פרויקט קדימה / צורן10:30 - 11:30

.M. Leitersdorf, Planning & Architecture (1972) Ltd
 שגיא בשירי11:30 - 12:00
 - קרן גרין פע צפיי הכנה לתקציב16:30 - 17:30
 - קרן גרין ללכת לפעילות של גוונים ליד המתנס17:30 - 18:00
 חנוכה שבט תמיד- לברך17:45 - 18:45
 - עמיקם נגר לוי (מרכז יזמות) פורום מטה ומשפטי18:15 - 19:00

יום חמישי 15 דצמבר
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע שלומי 09:30 - 10:00
  קרן, עמיקם, יוסי, שלומי - שוטף מטה שפ"ע10:00 - 11:00

 - קרן גרין(לשכת ר. מועצה)
 - קרן גרין שוטף אירית אופיר11:00 - 11:30
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע חגיגות עשורים עם איה 12:00 - 13:00
 - קרן גרין ביקור אצל שלומית13:00 - 14:00
 אמא 14:00 - 17:00


