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03 פברואר 2019 - פברואר 2019
09 פברואר 2019

יום שני 04 פברואר
 אלי08:00 - 09:00

 סיור תעודת השלמה טיילת שביל אופניים איציק 09:30 - 10:00
 - חנן טוויטו (בשטח)שפירא

 רוחה רוזנברג מנכ"ל דורות עמותת לקשישים 10:00 - 10:30
 - קרן גרין (הרצל 1 )050-2537691

 - miri (שרונים) סופרמרקט ברח' הרצל בקדימה 11:00 - 12:00

 (לשכת ראש  עמיקם, קרן ואורלי גרי- הכרות12:30 - 13:30
 - עמיקם נגר לוימועצה)

 קרן, חנן, רמי, רונן ועקנין, עמית וגנר בנושא: תכנ14:30 - 15:30

 (מועצה ) מרים  גואטה סייעת שלנו :16:00 - 16:20

 עמיקם, שימי חסן, תפארת, קרן (חצי שעה ראשונ16:30 - 17:00

 (בלשכה) שי קמיל - תושב17:00 - 17:30

18:00 - 17:30            

 (מועצה מ שלמה בר איכות הסביבה 17:30050-5820220 - 17:45

 אברהם ריחניאן -תושב18:00 - 18:20

 יוסי חדד - תושב18:30 - 19:00

יום רביעי 06 פברואר
 צביה- חינוך רווחה וקהילה08:00 - 10:00

 פ.ע. איה קאופמן10:00 - 12:00

 - קרן גרין נסיעה לירושלים- ושיחה עם עו"ד גיל14:00 - 14:30

 תכנית המתאר קדימה צורן (משתתפים בגוף 15:30 - 16:30
 -  (משרד האוצר, ירושלים רח' קפלן 1, קומה 6)הזימון)

zeevb@mof.gov.il

יום שישי 08 פברואר
 חנה06:45 - 09:00

 טקס מצטיינים ניצני השרון08:15 - 09:15

 ברית12:00 - 14:00

 רוזט12:00 - 13:30

שבת 09 פברואר
 מיכל12:00 - 13:00

 אורית13:00 - 14:00

 נועה16:00 - 18:00

יום ראשון 03 פברואר
 מקדימה לישיבה עם המפקחות בשעה 11:00 - 08:30 - 09:15

 - קרן גרין (לשכת ראש מועצה)קרן, עמיקם, צביה, יהודה, אתי

 ישיבת הצוות המוביל - דיון התנעה בנושא שיפוצי 09:30 - 11:00
 - מושיקו ארז (לשכת ראש המועצה)קיץ (נא אשרו הזימונים)

 הכרות עם הפיקוח של גני הילדים - קרן גרין, 11:00 - 12:30
עמיקם נגר לוי, צביה שמע, יהודה רוזנברג, אתי מזוז, איה 

קאופמן+ אפרת קאופמן מפקחת גנ"י, דימנה כהן מפקחת גני 
חמ"ד, שולמית אילוז מפקחת ממ"ח (אורית  09-8902902 מול 

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה)אריקה 09-8970103)

 ==סופי== בית ספר יגאל אלון - סיור - קרן, 13:00 - 14:00
  (בית ספר יגאל אלון)יהודה, אורית וולדמן, מתן, חנן, יעקב, עמיקם

- קרן גרין

 -  פגישה שבועית עם מחלקת הנדסה14:00 - 15:30
keren@kadima-zoran.muni.il

 -  (לשכת ראש המועצה) פגישה עם ועד גני הילדים 17:00 - 18:30
קרן גרין

 - קרן גרין יגאל אלון18:30 - 19:00

יום שלישי 05 פברואר
 ניקה08:00 - 09:00

 - keren@kadima-zoran.muni.il תקציב שפע09:00 - 12:00

 -  (מתנס קדימה) פרזנטציה בצל החלום (יקיר יפת)15:00 - 16:30
קרן גרין

 (קריית  או"פ - כנס על בחירות לרשויות המקומיות17:00 - 20:15
 - האוניברסיטה הפתוחה - דרך האוניברסיטה 1 רעננה)

keren@kadima-zoran.muni.il

יום חמישי 07 פברואר
 ניקה08:30 - 09:00

 פגישת עבודה   -   ולאחר מכן טקס פינוי בינוי 11:15 - 13:00
קדימה - הריסת הבניינים במעמד חברת הכנסת  יפעת שאשא 

 - batsheva coch (רחוב יוספטל - קדימה-צורן )ביטון - שרת הבינוי 

 - קרן גרין (לשכה) פגישה עם השר בלשכה12:20 - 12:50

 טקס הריסת הבניינים ביוספטל במעמד שר 13:00 - 14:30
 - קרן גרין (יוספטל)השיכון (גדי מכלוף 050-7514860)

 קרן,  צפריר, אידיל, צחי- הכרות+ נושא הספורט 15:00 - 16:00
 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה)ביישוב

 קרן, עמיקם, רוזט (אורית 09-8902902 מול רוזט 16:00 - 16:30
 - קרן גרין (הרצל 1 לשכת  ראש המועצה)052-4474645)

 - קרן גרין (לשכה) פ.ע עמיקם קרן16:30 - 17:30

 - קרן גרין ישיבת סגנים17:30 - 19:30


