
1 קרן גרין13:05 10/09/20

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
27282930

ספטמבר 2020

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
3031

9 אוגוסט 2020 - אוגוסט 2020
15 אוגוסט 2020

יום שני 10 אוגוסט
 - קרן גרין (בצורן ) ביקור של שר המדע יזהר שי 08:30 - 10:00
 - קרן  (לשכה ) נעם חדד + לירון יאש - שווים 11:00 - 11:30

גרין
 שיפוצי קיץ גנים- עמיקם, רועי, צביה, כוכב, 12:00 - 13:00

 - עמיקם נגר לוי (לשכת מנכ"ל)אתי, שגיא, גדי לוי ושלומית 
 שיפוצי קיץ בתי ספר- עמיקם, רועי, יעקב, צביה,13:00 - 14:00

 - עמיקם נגר לוי (לשכת מנכ"ל)כוכב, גדי לוי, שלומית 
 צהריים 16:00 - 17:00
 - קרן גרין מירי חיון 17:00 - 17:30
 - קרן גרין לריסה 17:30 - 18:00
 - קרן גרין (לשכה ) רות גלעד 18:00 - 18:30

יום רביעי 12 אוגוסט
 ירון08:00 - 10:00
 (052-6797265) רונית איזנשטט שיחה טלפונית 10:30 - 11:00
 - קרן גרין צביה ואדר פע11:15 - 12:15
 מפגש מפקחות12:30 - 14:30
 - קרן  (לשכה) רועי עמיר- מתקן למגרשי ספורט16:00 - 17:00

גרין
 פייסבוק לייב- הכנה18:00 - 19:00

יום שישי 14 אוגוסט
 - קרן גרין סיור 09:00 - 10:00

שבת 15 אוגוסט

יום ראשון 9 אוגוסט
 ===יש להגיע בזמן== ישיבת מנהלים בנושא: 09:30 - 11:00

 - עמיקם נגר לוי (מתנ"ס קדימה- בן צבי 61)מדד הקהילתיות==
 כנס סולארי- משוריין- נועם11:00 - 12:00
 מינוי זמני למנהל/ת תיכון - מועצה מקומית 12:00 - 16:00

 - הילה בן יוסף (בלשכה של קרן)קדימה צורן
 - ספי רובינשטיין (שיחת זום) ועדת אמנות בקהילה16:15 - 19:45

יום שלישי 11 אוגוסט
 צביה09:00 - 10:00
 (לשכה ) פיתוח כלכלי 11:00 - 12:00
 - קרן גרין דעבול רוני - רישיון עסק 12:00 - 12:15
 אלמוג אקוס * אישי*12:30 - 13:00
 צהריים 14:00 - 15:00
 - קרן גרין (לשכה) ישיבת מטה גזברות + מנכל 15:00 - 16:00

 במסגרת פורום משפטי דיון בנושא אורעד 16:00 - 16:30
 - עמיקם נגר לוי (לשכת ראש מועצה)מהנדסים 

 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:00 - 19:00
נגר לוי

 הכנסת ספר תורה17:45 - 18:30

יום חמישי 13 אוגוסט
 - קרן גרין (מהלשכה) סיור עם הקבט08:00 - 09:30
 - קרן  (בלשכה ) סטטוס טיפול מכרזים קדימה 10:00 - 12:00

גרין
 - קרן  (לשכה ) הערכות לפתיחת שנת הלימודים15:00 - 17:00

גרין
 - קרן גרין עמיקם ועופר- פע17:00 - 18:00
 ללכת לנחם18:00 - 18:30


