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27 דצמבר 2020 - דצמבר 2020
2 ינואר 2021

יום שני 28 דצמבר
 - קרן  (לשכה ) פ"ע רשות הספורט ישי יצחקי 09:30 - 10:30

גרין
 ההזמנה עודכנה: זום- קדימה צורן - קרן גרין. 10:30 - 11:30

בנושא שריפות, הפורום לישראל י..., יום ב׳ 28 בדצמבר 2020, 
(IST) (keren@kadima-zoran.muni.il) .10:30 לפ. - 11:30 לפ 

 - bmis8392@gmail.com(הרצל 1, קדימה צורן, ישראל)
 רוני מהגבייה מבקש החתמה על צו המיסים 11:30 - 12:00
 -  (לשכה ) ישיבת מטה הנדסה- יעקב מצטרף 12:00 - 13:30

קרן גרין
 - קרן גרין (בלשכה ) בעיות שימוש בזום 13:30 - 14:00
 - קרן גרין יוסי נגר 15:00 - 15:30
 צהריים 15:30 - 16:30
 (מרכז  חלוקת פרסים לתחרות הבהלה לזהב 16:30 - 19:00

 - קרן גריןיזמות בצורן )

יום רביעי 30 דצמבר
 -  (בלשכה ) פ"ע  עם מפקד התחנה אופיר ביטון 09:00 - 10:00

קרן גרין
 - קרן גרין (לשכה) המשך דיון רישום גני ילדים10:00 - 11:00
 - קרן גרין שיחה בענין לב רן11:00 - 11:30
 צילומים11:30 - 14:00
 - צביה  (חדר ישיבות, הגפן 56, צורן) פורום גיל רך14:30 - 16:30

שמע
 צילומים בבית16:30 - 17:00
19:30 - 18:00 A פע מטה מתחם - Zoom meeting invitation 
עם עורכי הדין

יום שישי 1 ינואר
 אימון07:30 - 08:30
 - קרן גרין סיור 09:00 - 10:00

שבת 2 ינואר

יום ראשון 27 דצמבר
  (בלשכת ר' המועצה ) דיון היערכות למצב חירום 08:00 - 09:00
- שלומי מוכתר

 ישיבות חינוך+ רווחה  -היערכות לרישום גנ"י 09:00 - 10:00
 - קרן גרין (לשכה )תשפ"ב 

 וועדות בחינה לתקפידים:פקח רישוי 12:00 - 15:00
עסקים,מנהל תיאום ובקרה,קצין ביקור סדיר,לבורנט,מנהל 

 (מועצה מקומית קדימה יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול
 - הילה בן יוסףצורן - הרצל 1 קדימה)

 (הרצליה) חיסון12:00 - 14:00
 שיחה אישית זום15:00 - 16:00
  ישיבת מועצת אשכול השרון מס' 16:3013 - 17:00

(https://us02web.zoom.us/j/83088075399)נירית טיירי - 
 פגישה בזום-עם שר הבריאות- יולי 18:00 - 19:30

אדלשטיין-בנושא-מערך החיסונים הלאומי ומתן מענה לתושבי
כל הרשויות מצפון עד דרום-חיים ביבס,שלמה דולברג+ראשי 

 - חיים ביבס (בזום-קישור בגוף הזימון)השלטון המקומי

יום שלישי 29 דצמבר
 - אדר ארד (זום) מפגש יו"רים - העשרה ה+ו08:00 - 09:00
 פתיחת מעטפות מכרז פרוגרמה לבקשת לשכת 09:30 - 10:30

 (בלשכה )מנכ"ל - בחדר של  קרן 
 המשך פגישה מיום 2/12/2020  שצ"פ רחוב 11:00 - 12:00

 - קרן גרין (לשכה הרצל 1 )הגולן 
 - קרן גרין אבישי ועמיקם12:00 - 12:30
 FW: ישיבה בנושא: תכנית אב תחבורתית מרחב12:30 - 14:30

 - גיא קפלן (zoom לשכת תכנון מרכז 2)נתניה -חדרה- זום 2
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי17:00 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 31 דצמבר
 (מצ"ב קישור לדיון  הערכת מצב - חדר מצב 08:15 - 09:00

 - שלומי מוכתרהערכת מצב בזום )
 - אבישי יצחקי מס"ב ספקים08:30 - 09:00
 (יעודכן בהמשך (בהתאם למס'  פסולת חקלאית 09:00 - 10:00

 - שלומי מוכתרהמשתתפים) )
 ==תזכורת=====ישיבת מנהלים=== 10:00 - 11:00

 - עמיקם  (רחבת הכניסה למועצה )חיסורים רק באישור מנכ"ל==
נגר לוי

 - קרן גרין (בלשכה ) סיור בישוב עם רועי סודאי 11:00 - 12:00
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע חינוך - גזברות 15:00 - 16:00
 - Pereg,  (zoom) מפגש צוות היגוי אשכול השרון16:00 - 17:30

Pninit
 פגישה דיור למשתכן - יעל יצחקי אנה אלקלעי 17:00 - 18:00

 - קרן גרין (לשכה )יעקב כהן 


