
1 קרן גרין14:24 30/04/19

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

אפריל 2019

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

מרץ 2019

03 מרץ 2019 - 
09 מרץ 2019

יום שני 04 מרץ
 - צביה  (אבן יהודה ) סיור  בבית הספר הדמוקרטי 09:00 - 11:00

שמע

 סיור באזור התעשייה המערבי- קרן, עמיקם, נועם,11:30 - 12:30
 - עמיקם נגר לוי (מיקום ייסגר בהמשך)שלומי מוכתר, חנן, רמי ואיה

 קרן, עמיקם, רוני- הכרות ושמיעת צרכים לייעול 13:00 - 14:00
 - עמיקם נגר לוי (מחלקת הגביה)העבודה

 (לשכה ) סלאם משה -תושב 16:00 - 16:30

 (לשכה ) רפאלי יפת תושב 16:30 - 17:00

 (לשכה) נטלי חסאן תושבת 17:00 - 17:30

 (לשכה) נועה אורבוך תושבת 17:30 - 18:00

 שרית לפיד +אריה שרף תושבים18:00 - 18:30

 מיטל  סיגורה  תושבת 18:30 - 19:00

יום רביעי 06 מרץ
 נסיעה לירושלים לתכנית ההכשרה לראשי רשויות07:30 - 09:00

בכהונה ראשונה

  תכנית ההכשרה לראשי רשויות בכהונה ראשונה09:00 - 14:30
(ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית, באוניברסיטה העברית, קמפוס 

הר הצופים, ירושלים.)

 בית ספר לב רן09:00 - 10:00

 משטרה לילאן, בקר מחוז וקצין חוליה09:00 - 09:30

 רובי בלולו12:00 - 12:30

 ועדה לאישור גזבר - קרן גרין, עמיקם לוי נגר, 12:30 - 13:30
 (הרצלנועה אתגר, אבישי יצחקי, הד זמיר ואליה וינטר (טלפונית) 

 - עמיקם נגר לוי1 קדימה לשכת ראש המועצה)

 דוד עטר14:00 - 14:30

 - צביה  (לשכת ראש המועצה) פורום נוער ישובי 17:00 - 18:30
שמע

יום שישי 08 מרץ
 יום האישה הבינל

 אוטובוס מהלך07:30 - 08:30

 גליה עזרן צפי. עין עירון09:30 - 12:00

 אורלי14:00 - 15:00

שבת 09 מרץ

יום ראשון 03 מרץ
 - קרן גרין (לשכה) קרן עמיקם ושרון09:00 - 09:30

 (לשכת ראש   ישיבת צוות מוביל (מנהלים)==09:30 - 10:30
 - עמיקם נגר לויהמועצה)

 - אידיל גולדה (מועצה קדימה) חצי מרתון השרון10:30 - 11:30

 - קרן גרין (לישכה) פ.ע איה וקרן11:30 - 12:30

 - קרן גרין (לישכה) אודי רבינוביץ 13:00 - 13:40

 FW: פגישה: קרן גרין (ר"מ קדימה-צורן) + יוסי 14:00 - 15:00
 (לשכת ראש המועצה, רחוב הרצל 1, מלכה (מנכ"ל מרכז מעשה)

 - Yaniv Meshoulamקדימה)

 ניחום אבלים15:00 - 16:00

 (אולם   קבלת סידורנו הראשון- אור תורה17:00 - 18:00
 - קרן גריןהאודיטוריום במתנס)

 (חדר ישיבות  מפגש לשת"פ אזורי בתחום התח"צ18:00 - 20:00
 - שושי כחלון גדול מבנה עירייה חדש כפר יונה, רח' שרת 4, קומה 2 )

כידור - ראש העירייה

יום שלישי 05 מרץ
 (אולם ישיבות (קומה 2) FW: ישיבת מליאה 09:005.3.2019 - 10:00

 - Shirelמועצה אזורית עמק חפר)

 יזמים צעירים10:00 - 11:00

 ביקור של סאסי (מפקחת) וצלילה (נרשם 11:00 - 12:30
 - קרן גרין (ניצני השרון )כאופציה)

 הזמנה: סיור בכיתה העתידית, מ.מ. קדימה צורן, 12:30 - 13:30
 (IST) 13:30 - 12:30 ,2019 יום ג׳ 5 במרץ

(keren@kadima-zoran.muni.il)(מתחם "גוגיה", כפר בתיה, רעננה)  
meital@helpfulpro.biz -

 -  (לשכת ראש מועצה) FW: פורום משפטי+ מטה13:30 - 15:30
עמיקם נגר לוי

 - קרן גרין רחוב המור15:30 - 16:00

 - קרן גרין (לשכה ) חניות - איזור תעשיה 16:00 - 17:00

 - קרן גרין (לשכה) צביה ועמיקם שפ"ח17:00 - 19:00

יום חמישי 07 מרץ
 רובוטיקה07:00 - 07:30

 - קרן גרין (לשכה ) איקי בר חיים אלין בית נועם 08:30 - 09:00

 אורית ולדמן09:45 - 11:00

 (הפטמן 3, תל  FW: קדימה צורן - תוכנית חומש 11:30 - 13:30
 - קובי בנבניסטיאביב (קומה 3) )

 - צביה שמע (מתנס) כנס מקהלות ישובי11:30 - 13:00

 - קרן גרין (לשכה ) גילי עמיר + נוגה רמי יוגב 15:30 - 16:00

 - קרן גרין (לשכה) פ.ע עמיקם קרן17:00 - 18:00

 - keren@kadima-zoran.muni.il טורניר בן דקל18:30 - 20:00


