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19 ינואר 2020 - ינואר 2020
25 ינואר 2020

יום שני 20 ינואר
 - קרן גרין (לשכה ) עומר מור ברק 07:45 - 08:15
 (בשטח הפתוח  פיתוח גן שעשועים ברחוב הגולן 08:30 - 09:30

 - קרן גריןבין רחוב הגולן לרחוב אדום סמוך לגן חצב )
 - קרן  (לשכה) רמי -פגישה אישית מסמך יישום 09:30 - 10:00

גרין
 FW: פגישה בנושא הקרקע בקדימה 10:00 - 11:00

בהשתתפות: קרן גרין ראשת המועצה +יהורם בר שי+ רמי 
 - Hila - Misgav Group (רח' הרצל 1, קדימה)יוגב+ טמיר פיקר

 - קרן (לשכת ראש מועצה) פגישה שבועית הנדסה11:30 - 13:00
גרין

 -  (לשכה ) חיבור היישובים -אדריכל  דן פרייס 13:00 - 14:00
קרן גרין

 - קרן גרין (לשכה ) בני קורן 14:00 - 14:30
 - קרן גרין (לשכה ) שרלו ממן 14:30 - 15:00
 - קרן גרין מסורי לארה 15:00 - 15:30
 לצאת לרמת גן16:00 - 18:00
 18:00 ועדת איתור מנכ"ל לעגור, ראיונות 3 18:00 - 19:30

 (במשרדו של ליאור, בנין ב.ס.ר 3 (קומה 17), רחוב כנרת מועמדים

יום רביעי 22 ינואר
 - קרן גרין שעיה סיור ברחוב עד עד 07:45 - 08:15
 סיור09:00 - 10:30
 פע מטה תוכנית עבודה13:00 - 15:00
 - קרן גרין שיחה אמיר ומוטי15:30 - 16:00
 רמי נהון- שיחה16:00 - 16:15
 פגישת בעלי מניות/ראשי רשויות מעיינות 17:00 - 18:00

השרון בנושא הסבר פסק הבורר בתביעה מול מועצת חוף 
 - Ilanit  (תאגיד מעיינות השרון, העצמאות 3 א' אבן יהודה)השרון

Davidovich

יום שישי 24 ינואר
 ארוע רובוטיקה ישובי08:30 - 10:30
 ניקה12:00 - 14:00

שבת 25 ינואר

יום ראשון 19 ינואר
 -  (לשכה הרצל 1 קדימה ) פ"ע בוני רועי + איה 08:00 - 09:00

קרן גרין
 - קרן גרין (בלשכה הרצל 1 ) ח"כ יזהר שי 09:00 - 10:00
11:00 - 10:45                     
 - קרן גרין (לישכה) פ.ע איה וקרן11:00 - 12:00
 (לשכה ) זובלון טויטו 12:00 - 12:30
 לצאת לרמלה12:30 - 13:30
 FW: בחינה של חיבור משק המים של קלנסואה 13:45 - 15:00

 - יונתן בר סימן טוב (חדר ישיבות מחוז מרכז)לכפר יונה
 - קרן גרין צביה ועמיקם- נתוני גנים16:00 - 17:00
 פע עמיקם ואבישי17:00 - 19:00

יום שלישי 21 ינואר
 סגור לבקשת קרן 08:00 - 09:00
 פגישה עם עו"ד אמיר רנן / משה ברקן נציג 10:30 - 11:30

A2  (לשכה הרצל 1 קדימה )בעלי הקרקע תכנית מתאר  מתחם - 
קרן גרין

 - קרן גרין (לשכה ) נסיון למציאת פיתרון לבאר 12:00 - 12:30
  נראות היישוב, חקלאות ומורשת רינה ויסמן 12:30 - 13:30

 - קרן גרין(לשכה )
 דיקלה13:30 - 15:00
 הורים15:00 - 16:00
 -  (לשכת ראש מועצה) פורום משפטי+ מטה16:00 - 18:00

עמיקם נגר לוי
 - קרן גרין (לשכה ) קירוב לבבות 17:00 - 18:00
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע חינוך  בית ספר יובלים 18:00 - 19:00

יום חמישי 23 ינואר
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע חינוך - גזברות 09:00 - 11:00
 - קרן גרין אלי שריד 12:00 - 12:15
 - קרן גרין (לשכה ) יוסף קנפלמנכר 12:30 - 13:00
 (משרד השיכון מחוז  פ.ע.עם המועצה קדימה צורן14:00 - 15:00

 - טימור מגרלימרכז דרך מנחם בגין 125 קומה 10 מח' תכנון)
 - קרן גרין (לשכה) פ.ע עמיקם, קרן, יעקב16:00 - 17:00
 - קרן גרין (בלשכה )  קבוצת רובוטיקה לב רן 17:00 - 18:00


