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17 מאי 2020 - מאי 2020
23 מאי 2020

יום שני 18 מאי
 - אורנית לוי (לשכת ראש המועצה) ועדת תנועה09:00 - 12:00
 סיור בחנקין- קרן+חנן+שעיה +תושב פיני 12:00 - 13:00

מוסקוביץ 054-3338666- מהירות נסיעה , פסי האטה, מעברי 
חציה . הפיכה לחד סיטרי, פס עצירה בחנקין - רוטשילד   + 

 - חנן טוויטו (רח' חנקין 5ב' - פיני )סיורים נוספים באם ידרשו
 אישי14:00 - 17:00

יום רביעי 20 מאי
  פינוי אשפה - שבירת פחים היעלמות פחים 10:00 - 11:00

 - קרן גרין(לשכה)
 -  (לשכה ) חתימה משותפת על תוכניות / חנן 11:30 - 12:30

קרן גרין
 13:00- קדימה, מתחם A - סיור עם ראש 13:00 - 14:30

 - מזכירות עדי הדר בעמ (באתר)המועצה
 צביה. חינוך זום15:00 - 16:00
 צביה16:00 - 17:00
 - קרן גרין סיור עם איה17:00 - 19:30

יום שישי 22 מאי
 (ישראל)יום ירושלים

שבת 23 מאי

יום ראשון 17 מאי
 (לשכה ) פ"ע בלשכה 08:00 - 08:45
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע אילן יעקב הילה ועמיקם 09:00 - 09:30
 פע איה10:00 - 11:00
 (לשכת ראש המועצה, הרצל 1, קדימה  דיון פקע"ר11:00 - 12:00

 - מתן לסריצורן)
  אזה"ת קדימה צורן (נושאים מצ"ב)12:00 - 13:00

https://us02web.zoom.us/j/84496545577?pwd=TGdkQ3NQMnA1R2)
(JXYU9oVEplUzI2dz09Leitersdorf Architecture LTD - 

 - קרן גרין שיחה עם ורד סולומון משרד השיכון14:00 - 15:00
 צהריים 15:00 - 16:00
 קרן- פע אבישי16:00 - 17:00
 פע עמיקם +יעקב17:00 - 18:00
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע שלומי מוכתר 18:00 - 19:00

יום שלישי 19 מאי
  כביש הגישה למחיר למשתכן באבן יהודה10:30 - 11:30

(ZOOM יתקיים בשיחת וידאו)zeevb@mof.gov.il - 
 ועדת אמנות בקהילה- התנעת קולות קוראים 11:30 - 13:00

 - ספי רובינשטיין (שיחת זום)רשויות
 צהריים 14:00 - 15:00
 קרן הכנה15:00 - 16:00
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:00 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 21 מאי
 FW: הוועדה לקידום נשים ברשויות המקומיות 09:00 - 10:30

סיכום שנת הפעילות ודיון באסטרטגית יציאה לנשים ממשבר 
 - גלית וידרמן (באמצעות שיחת זום)הקורונה

 -  (לשכת מנכ"ל / לשכה קרן) פ"ע ארוע שבועות 10:45 - 11:15
שלומי מוכתר

 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע תמר דוד 12:00 - 13:00
 (טלפוני ) פיתוח שטח באזור התעסוקה המערבי 13:00 - 14:00
 צהריים14:00 - 15:00
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע חינוך - גזברות 15:00 - 16:00
 - קרן גרין חידון התנ"ך היישובי 18:30 - 20:30


