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1 מרץ 2020 - מרץ 2020
7 מרץ 2020

יום שני 2 מרץ
בחירות

 סבב קלפיות08:00 - 10:00
 הערכות לדיון17:00 - 18:00

יום רביעי 4 מרץ
 ירון08:00 - 10:00
 וועדת בחינה מנהלת מחלקת משאבי אנוש 10:00 - 14:00

 - עמיקם נגר לוי (לשכת ראש המועצה)חובת השתתפות 
 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה) גנים חכמים 14:30 - 15:30
 - קרן גרין צביה, עמיקם17:00 - 17:15
 - קרן גרין (לשכה ) הנהגת הורים של גוונים 18:00 - 19:00

יום שישי 6 מרץ
 סיור צוות09:00 - 10:00
 פע עמיקם11:00 - 12:30
 צופים16:00 - 18:00
 סעודת שבת קהילתית18:00 - 20:30

שבת 7 מרץ

יום ראשון 1 מרץ
 - קרן גרין סיור בישוב 08:00 - 09:00
 ===יש להגיע בזמן== ישיבת צוות מוביל 09:30 - 10:30

 (לשכת ראש (מנהלים)==חיסורים באישור עמיקם בלבד
 - עמיקם נגר לויהמועצה)

 - קרן גרין (לישכה) פ.ע איה וקרן10:30 - 11:30
 FW: במבנה - יעל פרי - סמנכ"לית שווק, קרן  12:00 - 13:00

גרין ראש מועצת קדימה צורן, עמיקם לוי נגר - מנכ"ל המועצה 
(תואם עם בת שבע 054-5744824 ), חיים סקאל דיוטי פרי 

 (בקבוצת מבנה - רחוב תוצרת הארץ 7 תל (חיים 054-7000001 
 - Yael Periאביב, קומה 6 , חדר ישיבות שיווק קטן)

 סגור נסיעה13:00 - 14:00
 (לשכת ראש  עמיקם, קרן, יעקב - בנושא: שפע15:00 - 16:00

 - עמיקם נגר לוימועצה)
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע מצלמות 16:00 - 17:00
 - קרן גרין שיתוף  ציבורי שדרות חנקין 17:00 - 18:00
 אייל אלבלק18:30 - 19:00

יום שלישי 3 מרץ
 אבישי בהשתלמות 07:30 - 08:00
 סגור לבקשת קרן 08:00 - 09:00
 נסיעה לירושלים לועדה הארצית, כביש 561, 09:00 - 15:00

תמא 42
 המשך פגישה בית ספר דמוקרטי + מונטסורי - 10:00 - 11:15

 - קרן גרין (לשכה )טלפונית
 (בית ספר אור תורה ) יריד פורים 16:00 - 17:00
 - קרן גרין (לשכה ) בטיחות בגנים 17:00 - 18:00
 -  (לשכת ראש מועצה) פורום משפטי+ מטה17:00 - 19:00

עמיקם נגר לוי

יום חמישי 5 מרץ
 (תל אביב קפלן 17  בוזי הרצוג עם יצחק גולברי 09:15 - 11:00

 - יצחק גולבריקומה ג)
 FW: עגור - ישיבת דירקטוריון מספר 2 שנת 11:00 - 13:00

 (מלון קרלטון  תל אביב - אולם מגנטה 2020 מועד חדש 5.3.2020
 - Avivit Shemeshקומת הלובי)

 (תחבורה  משרד התחבורה- גיל קומר, שי קדם12:30 - 13:30
 - אילנה כהןתל אביב רחוב המלאכה 8 קומה3)

 (בסיום ישיבת הדירקטוריון  עגור - אסיפה כללית13:30 - 16:30
 - Avivit Shemeshתתכנס באותו מקום  אסיפה כללית בשעה 14:00)

 - קרן גרין (לשכה) פ.ע עמיקם קרן16:00 - 17:00
 - קרן גרין סיור בישוב קדימה - צורן 18:00 - 19:00


