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27 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
2 נובמבר 2019

יום שני 28 אוקטובר
 ורד סולומון. שיחה08:00 - 08:30
 טלפונים08:00 - 08:15
  פגישת עבודה שוטף - סדרי עבודה - פיקוח 08:30 - 09:30

 - batsheva coch((בוועדה)  שינוי במיקום במועצה פגישה + סיור  )
 - קרן גרין (בהנדסה) פגישה שבועית הנדסה11:30 - 13:00
 פגישה צביה ריקי דויטש מבנה תעסוקה 13:00 - 13:30

 - קרן גרין (לשכה)לצעירים מיוחדים 
 קרן, עמיקם, אבישי, צביה, אמיר זהבי (אם 13:30 - 15:30

 - עמיקם נגר לוי (לשכת ראש המועצה)יתאפשר) - תקציב 2020
 טלפונים15:30 - 16:30
 - קרן גרין עו"ד בן אהרון 16:00 - 17:00
 - קרן גרין שרה דרורי 17:00 - 17:30
 - קרן גרין דגנית  גרינדרייב 17:30 - 18:00
 -  (לשכה ) ועד מתחם סופיה וסרמן - ירדן קציר 18:00 - 18:30

קרן גרין
 - קרן גרין (ךשכה ) תנו לחיות לחיות חתולים 18:30 - 19:00

יום רביעי 30 אוקטובר
 - קרן גרין נועם09:00 - 10:30
 - קרן גרין (שרונים ) מליאה שרונים 11:00 - 13:30
 (לשכת  קרן, עמיקם, אבישי, חני - תקציב 14:302020 - 15:30

 - עמיקם נגר לויראש מועצה)
  הזמנה להרצות בכנס נבחרות ציבור מאזור 16:00 - 21:00

 (באר הדרום של עמותת כ"ן - 30.10.19 ב18:00 בבאר שבע
 - קרן גריןשבע )

יום שישי 1 נובמבר
 פרויקט שיפוץ בתים08:00 - 13:15
 סרטון תדמית11:00 - 13:30

שבת 2 נובמבר
 עודכן: אירוע כדור רשת (בהשתתפות נשיא 18:00 - 22:30

 - מתן לסרי (חט"ב הרצוג (אולם הספורט))המדינה)

יום ראשון 27 אוקטובר
 - קרן גרין (עמק יזרעאל ) סיור עמק יזרעאל 07:45 - 08:30
 (אולם  הנחת אבן פינה אולם ספורט גוונים09:00 - 09:30

 - קרן גריןספורט גוונים/ניצני השרון)
 (הרצל 1  קרן גרין ראש מועצת קדימה צורן10:00 - 11:00

 - Michal Rozentalקדימה)
 - קרן גרין (לישכה) פ.ע איה וקרן11:00 - 12:00
 לילו13:00 - 13:30
 (לשכת ראש  עמיקם, קרן, יעקב - בנושא: שפע15:00 - 16:00

 - עמיקם נגר לוימועצה)
 - קרן גרין אסא17:00 - 18:00
 סיום השבעה, דעבול17:00 - 18:00
 הערות להסכם18:00 - 19:00

יום שלישי 29 אוקטובר
 סגור לבקשת קרן 08:00 - 09:00
 שיחה עם ספיר08:00 - 09:00
 תזכורת פגישה בנושא מעמד האישה ויצו + 09:00 - 10:00

 (רחוב הרצל מועצת קדימה צורן - שת"פ ותוכניות לשנה הבאה
 - סניף ויצו קדימה1 במועצת קדימה צורן)

 - אבישי  (לשכת ראש מועצה) תקציב 2020 -שפע10:00 - 11:30
יצחקי

 -  (לישכת ראש מועצה) תקציב 2020 הנדסה11:45 - 12:45
אבישי יצחקי

 - קרן  שיחה טלפונית  עם גולן משרד התחבורה 13:30 - 14:30
גרין

 מטה14:00 - 16:00

יום חמישי 31 אוקטובר
 יוסי פרניק07:30 - 08:30
 גדי מארק. שיחה08:30 - 09:00
 - אבישי (לשכת ראש מועצה) תקציב 2020 גזברות09:00 - 10:30

יצחקי
 - אבישי יצחקי תקציב מתנס10:30 - 11:30
 ישיבת הנהלה מרכז שילטון מקומי 11 עד 11:0012:30 - 12:30
 FW: התקדמות פרויקט קדימה צורן-אסי+נועם 13:00 - 14:30

גרייף+קרן גרין (ראשת המועצה קדימה צורן)+דניאלה 
 - Asaf Touchmair (קדימה צורן)פז+משה צור

 פגישת מנכ"ל- קרן גרין ראש מועצת קדימה 14:30 - 15:30
 - אריק ברמי (הרצל 1 קדימה )צורן

 - קרן גרין (לשכה - הרצל 1) מיכל טופר בית ספר 16:00 - 17:00
 פגישת ראשי רשויות לצורך החלפת דעות 17:30 - 18:30

בנושא מעיינות השרון - תואם עם קרן גרין (בת שבע- 
8902900), אבי הררי  (רונית- 8915007), שוש כידור (אליס- 

 - טל גורקי (לשכת ראש המועצה - שבזי 1 פרדסיה)8971113)


