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יום שני 14 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום הרביעי)

 - קרן גרין (הרצל 1 ) פ"ע אוהד אנגלשטיין 08:00 - 09:00
 מפרידן הדסים- הכנה לקראת הדיון הבא גיבוש09:00 - 10:00

 -  (הרצל 1 קדימה צורן )מסקנה והצעה לפעולה לאחר הבה"ת 
קרן גרין

 לין קפלן12:00 - 13:00
 צהריים 14:00 - 15:00
 לצאת לירושלים15:00 - 17:00
 (לשכת המנכל  17:00 פ"ע ר"מ קדימה צורן 17:00 - 18:00

 -ירושלים , רחוב בנק ישראל 5 קומה 5 ירושלים+ מצורף קישור לזום )
עופר מלכה

 הדלקת נרות רעים18:00 - 19:00

יום רביעי 16 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)

 ירון08:00 - 08:30
 - קרן גרין עבודה מהבית 09:00 - 10:00
 - קרן גרין (טלפוני ) שרון יושפה 11:30 - 12:00
 קרן, עמיקם, יוסי נגר ועופר גואטה- תקציב 12:00 - 13:00

 - עמיקם נגר לוי (לשכת ראש מועצה)2020
 שיחה עם שרון יושפה13:00 - 13:30
  פ"ע לגבי אירוע סיכום שנה ותכנון גאנט  13:30 - 14:30

 - שלומי מוכתר(בלשכת ר' המועצה )
 Invitation: קדימה צורן- הצגה לרשות 15:30 - 17:00

 Wed Dec 16, 2020 15:30 - 17:00 @ להתחדשות עירונית
(IST) (keren@kadima-zoran.muni.il)office.keshet@gmail.com - 

יום שישי 18 דצמבר
 אימון07:30 - 08:30
 ניקה12:00 - 16:00

שבת 19 דצמבר

יום ראשון 13 דצמבר
אייל- צו ראשון

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השלישי)
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:00
 (טלפוני ) רות גוטשל - תקציב לאזרחים ותיקים 11:00 - 11:30
 (לשכה ) ישיבת הנדסה   מטה 12:00 - 13:30
 - קרן גרין פגישה בנושא מוקד14:15 - 15:15
 פגישת הכרות עם יו"ר האשכול יובל ארד 15:00 - 16:00

 - נירית טיירי (בזום)ומנכ"לית האשכול אורית ארליכמן
 FW: ההזמנה עודכנה: הדלקת נר , יום א׳ 13 17:00 - 18:00

 (IST) 18:00 - 17:00 ,2020 בדצמבר
(batsheva_p@kadima-zoran.muni.il) דרך לב השרון 1, קדימה) 

 - roee@formuni.co.ilצורן, ישראל)
  הדלקת נרות קדימה צורן17:45 - 18:45

(https://us02web.zoom.us/j/86355360680?pwd=888613)

יום שלישי 15 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום החמישי)

 (מצ"ב קישור לזום  דיון הערכת מצב - חדר מצב 08:30 - 09:15
 - שלומי מוכתרלדיון הערכת מצב )

 פגישה במועצה קדימה חי גאליס משה גולברי 09:00 - 10:30
 - Moshe Golbary (הרצל 1 קדימה )ואלי כהן 

 -  (לשכת ראש המועצה) רמי+קרן+רואי דינוביץ11:30 - 12:30
אורנית לוי

  פגישה וסיור עם רועי סודאי - מנהל המתנ"ס 12:30 - 14:00
 - קרן גרין(הרצל 1 קדימה )

 אדר ארד14:00 - 15:00
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי15:00 - 18:00

נגר לוי
 פגישה  עם היועץ המשפטי לעניין החלטת שר 15:30 - 16:30

 - יצחק גולברי (בלשכה ראש המועצה )הפנים לוועדת גבולות 

יום חמישי 17 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השמיני)

יום המחזור העלומי 
 - אבישי יצחקי מס"ב ספקים08:30 - 09:00
 פתיחת מעטפות למכרז משותף הורים וילדים 09:00 - 10:00

(רועי  מבקש את הלשכה )
 הנהלת משמ12:00 - 13:00
 לוויה נילי13:00 - 15:00
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע חינוך - גזברות 15:00 - 16:00
 - קרן גרין בלזר- פע שבועי בזום18:00 - 19:00


