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11 אוקטובר 2020 - אוקטובר 2020
17 אוקטובר 2020

יום שני 12 אוקטובר
 פגישת הכרות -  קרן גרין - ראש מועצת קדימה 08:30 - 09:30

 (לשכת ראש צורן + יגאל גדרון - מ"מ מנכ"ל מעיינות השרון
 - Ilanit Davidovichמועצת קדימה צורן , רחוב הרצל 1, קדימה)

 ניסיון זום ראיונות10:00 - 11:00
  עגור - ישיבת דירקטוריון  מספר 6 שנת 11:002020 - 13:00

( https://us02web.zoom.us/j/87139565941קישור - ZOOM) Avivit - 
Shemesh

 מיכל מנכלית קרן קרב13:30 - 14:30
 - קרן גרין איה15:00 - 16:00
 סימונה משרד השיכון- טלפוני16:00 - 17:00
 עו"ד אשר אילוביץ- טלפוני17:00 - 17:30
18:30 - 17:30Kadima Zoran's Zoom Meeting  

https://us02web.zoom.us/j/86305489115?pwd=TThuclJmVUZqTXBi)
(dDNVL21LVmVqdz09קרן גרין - 

 - קרן גרין קנכט פנחס 18:30 - 19:00

יום רביעי 14 אוקטובר
 ועדת בחינה - גזבר מעוצה מקומית קדימה צורן 08:45 - 15:15
 התחדשות עירונית- משרד השיכון וחברת מנעד15:15 - 16:30
 סטטוס חדר מצב18:00 - 19:00

יום שישי 16 אוקטובר
 - קרן גרין סיור 09:00 - 10:00
 Fw: פורום ראשי רשויות ירוקות בראשות שר 11:00 - 12:00

 - בת שבע (זום )הבטחון :תוכנית "אנשי חיל" 
 שיחות טלפוניות12:30 - 13:30

שבת 17 אוקטובר

יום ראשון 11 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג סוכות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)שמחת תורה (מחוץ לישראל)
 ===יש להגיע בזמן== ישיבת 09:30 - 10:30

 (חדר ישיבות מחלקת מנהלים==חיסורים באישור עמיקם בלבד
 - עמיקם נגר לויבטחון)

 חדר מצב עם יוסי ממטה גמזו11:00 - 12:00
 - אדר ארד זום חינוך15:00 - 16:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 16:00 - 17:00

יום שלישי 13 אוקטובר
 - קרן גרין פגישה עם עמית רומנו (זום)08:30 - 09:30
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי11:00 - 13:00

נגר לוי
 איה13:15 - 13:45
15:00 - 14:00A חנן  (שיחה טלפונית/ חצר סגנים) הסכם מתחם - 

טוויטו
 - קרן גרין (בזום) הכנה לראיונות גזבר16:00 - 17:00
 סיור פארקים17:30 - 19:00

יום חמישי 15 אוקטובר
 - קרן  (פרטים בהמשך ) סיור עם יהודה חמואי 08:00 - 08:30

גרין
 - אבישי יצחקי מס"ב ספקים08:30 - 09:00
 (המיקום  וועדת איתור מנכ"ל אשכול השרון 09:00 - 16:00

 - נירית טיירימעודכן בגוף הזימון)
 Zoom meeting invitation - חדר מצב16:30 - 17:30


