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29 מרץ 2020 - מרץ 2020
4 אפריל 2020

יום שני 30 מרץ
 יום סגור למחלקת הנדסה נפגשים עם אסא07:00 - 07:30
 מס"ב ספקים09:00 - 09:30
 - קרן (לשכת ראש מועצה) פגישה שבועית הנדסה11:30 - 13:00

גרין

יום רביעי 1 אפריל
 ירון08:00 - 10:00
 מיכל. שיחה08:00 - 09:00
 (לשכה) פ"ע חנן הכנה לשרונים10:00 - 11:00
 - קרן גרין (שרונים ) ישיבה מליאה שרונים 11:00 - 14:00
 (אפליקציית הZOOM עגור- דירקטוריון-לא לשנות 12:00 - 13:00
(ישיבת וידיאו), )
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע חינוך (צביה 14:30 - 15:30
 פע שלומי, עמיקם, אייל17:30 - 18:30

יום שישי 3 אפריל

שבת 4 אפריל

יום ראשון 29 מרץ
 ===יש להגיע בזמן== ישיבת צוות מוביל 09:30 - 10:30

 (חדר ישיבות (מנהלים)==חיסורים באישור עמיקם בלבד
 - עמיקם נגר לוימחלקת בטחון)
 סגור 12:00 - 13:00
 (לשכת ראש  עמיקם, קרן, יעקב - בנושא: שפע15:00 - 16:00

 - עמיקם נגר לוימועצה)
 - קרן גרין פע גולברי16:00 - 17:00
 שיחה עם רובינפלד- הערכות להמשך18:00 - 19:00

יום שלישי 31 מרץ
 סגור לבקשת קרן 08:00 - 09:00
 פגישה בנושא אופציית קליטת הבית של תמר 09:00 - 10:00

 - אריקה חיו (מועצה- קרן משרד)ברשות
 - גלית יהודה מסב  ספקים 09:00 - 09:30
 חלוקת תווים לגמלאים10:00 - 11:00
 FW: פגישה במועצת קדימה בנושא תיכנון 10:30 - 12:00

מתחם העירייה נוכחים: ראש המועצה קרן גרין , חנן טיוטו , חי 
 - Moshe  (הרצל 1 קדימה )גליב מקבוצת ביג , משה גולברי ואלי 

Golbary
 פורום משפטי+ מטה - במסגרת הפורום 13:00 - 15:00

GIV (לשכת ראש מועצה)תתקיים ישיבה עם מאיר גבעון מחברת 

 Updated invitation: שולחן עגול: "רפורמה 15:30 - 17:30
 - Tue Mar 31, 2020 15:30 @ "בסיבסוד תחבורה ציבורית

(IDT) (keren@kadima-zoran.muni.il) 17:30 בניין וולפסון) 
 - להנדסה מכנית חדר 234)

oc747hag9neo1dnvtcsm2qac4c@group.calendar.google.com

יום חמישי 2 אפריל
 דגלים07:30 - 08:30
 (לשכת ראש  עדכון סטטוס - אזה"ת קדימה צורן10:00 - 10:40

המועצה קרן גרין; 
https://us04web.zoom.us/j/851602184?pwd=cWk4SVpkZm00UndUb

(TU2Q202d3M4UT09Leitersdorf Architecture LTD - 
 - קרן גרין (לשכה) פ.ע עמיקם קרן16:00 - 17:00
 הפרשת חלה אתי סימנה וצוות הסייעות18:00 - 19:00


