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24 ינואר 2021 - ינואר 2021
30 ינואר 2021

יום שני 25 ינואר
 Zoom meeting invitation - פגישה עם גל חן08:45 - 09:30
  קרן, עמיקם, יעל ורועי- סגירת נושאים שונים09:30 - 11:00

 - רועי סודאי(לשכת ראש המועצה )
 - רועי סודאי (לשכת ראש המועצה) פ.ע קרן ורועי11:00 - 12:30
  ישיבת מועצת אשכול השרון מס 15:3014 - 17:00

(https://us02web.zoom.us/j/81140614170)נירית טיירי - 
 - קרן גרין (טלפוני ) מצא אורן 17:00 - 17:30
 דיון בזום עם ח"כ יואב גלנט, שר החינוך וראשי 17:30 - 18:30

הרשויות בנושא הערכות ליציאה מהסגר-חיים ביבס,שי 
חג'ג',שלמה דולברג,רם סידיס,איתי חוטר,מיכל מנקס,צחי 

 -  (קישור בגוף הזימון)דוד,אילנית,חיאם קעדאן,נביה נאסר אדין
חיים ביבס

יום רביעי 27 ינואר
 (ישראל)יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

 סיור  תחבורה10:00 - 11:00
  ועדת תנועה קדימה צורן - אישור חניות בצורן11:00 - 13:00

 - חנן טוויטו(לשכת ראש המועצה)
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע ירון שרון + עמיקם 15:00 - 17:00
 (ברחבה של קופת חולים  סיור עם הדס איטקין 17:30 - 18:00
 - קרן גריןכללית קדימה )
 - קרן  (הלימון 5) סיור ברחוב הלימון דיבה מאיר 18:10 - 18:40

גרין

יום שישי 29 ינואר

שבת 30 ינואר

יום ראשון 24 ינואר
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:00
 - קרן גרין (לשכה ) התקנת מדפסת חדשה 10:00 - 10:30
 פ"ע רשות הניקוז בהשתתפות מנכ"ל ניסים 11:00 - 12:00

 - קרן גרין (מצ"ב קישור ל- zoom )אלמון 
 ישיבת הנדסה 12:00 - 13:30
 - קרן גרין מדפסת14:00 - 15:00
 פע איה17:00 - 18:00

יום שלישי 26 ינואר
 - קרן  (בשטח ) פ"ע תכנון גינון הדרים  ואילנות 08:30 - 09:30

גרין
 (במשרד רחוב רמז בקטע  הצפוני ליד הסחלבים 09:40 - 10:10

 - קרן גרין)
 (לשכה ) פיתוח כלכלי 11:00 - 12:00
 (בשטח, מ כיכר  חוות דעת תחבורתית על בה"ת 13:30 - 15:00

 - קרן גריןהדקלים 562 )
 -  (זום- מצורף קישור בזימון) פורום מטה ומשפטי15:00 - 18:00

עמיקם נגר לוי
 - קרן גרין (לשכה) ישיבת מטה גזברות + מנכל 15:00 - 16:00

 לישיבת מטה מצטרפים עו"ד אוהד יובל ועו"ד 16:00 - 17:00
 - קרן גרין (זום )דרור יוספי  ערעור ארנונה קדמת עדן 

 פגישה ראש המועצה עם רמי נתנזון וג’קי 17:00 - 18:00
 - יצחק גולבריירושלמיאן

יום חמישי 28 ינואר
 (חגים דתיים יהודיים)ט"ו בשבט

 - עמיקם נגר לוי (מתנ"ס קדימה) ישיבת מנהלים09:00 - 10:00
  FW: עגור - ישיבת דירקטוריון 2021 1/9 10:30 10:30 - 12:00

(https://us02web.zoom.us/j/81890972061 לפי שעה במתקונת זום ) 
Avivit Shemesh -
 חלוקת שתילים לגמלאים12:00 - 13:00
 -  (לשכה ) פ"ע הנדסה - תוכנית אב לתחבורה 13:00 - 14:00

קרן גרין
 תיקון מחשב14:30 - 15:30
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע חינוך - גזברות 15:30 - 17:30
 Zoom meeting invitation - בלזר16:00 - 18:00


