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יום שני  11מרץ

יום ראשון  10מרץ

 10:30 - 08:30סיור מועצה מקומית קדימה צורן )מועצה מקומית
קדימה צורן (  -ורד סולומון ממן
 11:00 - 10:00נסיעה
 11:30 - 11:00סיור במידטאון  -אסי טוכמאיר)יו"ר ובעלים -
קנדה ישראל( +נועם גרייף)ס.מנכ"ל הנדסה( +אורי אלטשולר
)ס.מנכ"ל פיתוח עסקי (+מאיה נתן)פרויקטורית ( )גב' קרן גרין ר
 13:00 - 12:00מפגש אצל אדריכל משה צור  -אסי טוכמאיר
+נועם גרייף +אורי אלטשולר +משה צור +אורנה צור +גב' קרן
גרין )ראשת מועצת קדימה צורן (+רמי יוגב )אדריכל המועצה( )
 14:00 - 13:00סגור נסיעה
 :FW 18:00 - 16:30תכנית רשת שבילי אופניים צפון מחוז מרכז
)הרצל  91רמלה -קומה  3בנין קרית הממשלה(  -גיא קפלן
 17:30 - 17:00פגישת הכנה לביקור השר עם שלומי טלקר )לשכת
ראש המועצה(  -קרן גרין
 18:00 - 17:30התרמת דם תיכון עודד
 18:30 - 18:00עמיקם ,קרן ,ליעוז -מילאון ,מערכת ממוחשבת
לניהול פניות ציבור )לשכת ראש מועצה(  -עמיקם נגר לוי

 08:00 - 07:30סיור באור תורה )ההסתדרות בבית ספר אור תורה (
 קרן גרין 08:30 - 08:00סיור ברחוב החרובים+סיור בטילת בעיית ניקוז
וניראות )נפגשים בבית המועצה(  -קרן גרין
 12:00 - 10:00פאנל תיכון 10:15
 13:30 - 12:00מטה מול מטה-עו"ד גרין קרן-ראש מועצה
מקומית קדימה צורן) -החדש(-שלמה דולברג,איתי חוטר,מיכל
מנקס,חגית מגן,דנה דקו מדנס,,רינה זוהר,בועז כבל )מועצה
מקומית-קדימה צורן(  -שלמה דולברג
 16:00 - 14:00מפגש מנהלות
 16:30 - 16:00לוויה
 18:00 - 17:00אזכרה ערן קולני

יום רביעי  13מרץ

יום שלישי  12מרץ

 10:30 - 08:00יוסי מזרחי )הפגישה צומת הדסים (  -קרן גרין
 08:30 - 08:00צומת דרור צילום
 14:00 - 11:00מליאה )שרונים(  -חנן טוויטו
 15:30 - 15:00מגוון מעצבים ויוצרים במרחב הציבורי  /גיסי ג'זל
כהן )לשכה(  -קרן גרין
 16:30 - 15:30עמיקם ,קרן ,צביה ,יוסי בנאי ,איה ,רועי  -בני
עקיבא )לשכת ראש המועצה(  -עמיקם נגר לוי
 17:00 - 16:30פגישת עבודה שפ"ח )לשכה (  -קרן גרין
 18:00 - 17:00מעין רז כהן
20:00 - 18:00
 20:00 - 18:00ירון שור

 09:30 - 08:00קרן ,עמיקם ,צביה ,יהודה ,אמיר ,עינת ,רבקה גף,
רון דביר -הקמת מרכז עתיד קדימה צורן )לשכת ראש מועצה( -
קרן גרין
\ 10:30 - 09:30דפגישה-שיתוף פעולה ,תוכנית "אייפד לכל מורה
לחינוך מיוחד" :קדימה צורן עם עמותת קרן אתנה-ראש המועצה,
מנהל מחלקת חינוך ומנהלת מח .חינוך מיוחד )הרצל ,1קדימה( -
inna@athenafund.org
 12:00 - 11:30רמי זיו אגודת המים )לשכה(
 13:00 - 12:00ברוך מבורך
 14:00 - 13:00קרן  +עמיקם+רועי+איריס פגישה עם מנהל בנק
פועלים ויקטור בן ארויה  +אורלי פלג דן שני מנהל קשרי תיק
לקוח }רועי{ )לשכה(  -עמיקם נגר לוי
 :FW 18:30 - 16:30פורום משפטי +מטה )לשכת ראש מועצה( -
עמיקם נגר לוי
 19:00 - 18:00מסיבת סידור לתלמידי כיתות א בית ספר נתיבות
משה )היכל התרבות מתנס קדימה(
 19:00 - 18:30בני המושבים -לברך

יום שישי  15מרץ

יום חמישי  14מרץ
 :FW 09:15 - 08:15ישיבה עם רמי יוגב )קדימה צורן(  -גיא קפלן
 10:30 - 09:30סיור בשערי יהודית )שערי יהודית(  -צביה שמע
 11:00 - 10:30הרצל עטר מניות קדימה )לשכה (  -קרן גרין
=== 14:00 - 11:30סופי===וועדת בחינה  -מזכירות )לשכת ראש
מועצה(  -עמיקם נגר לוי
 16:30 - 15:00שעה  15.00עם עמית וגנר ,מקדימה צורן.עו"ד
איה קאופמן ,אד' רמי יוגב ,צבי ,נעמה מאליס )קדימה צורן רח'
הרצל  .1לשכת ראש המועצה( Zvi Yeres -
 16:00 - 15:00עמיקם ,קרן ,חנן ,רמי ,איה ,רועי ,צבי יראס ,נעמה
מאליס ,עמית וגנר -תוכנית המתאר )לשכת ראש מועצה(  -עמיקם
נגר לוי
 17:00 - 16:00פ.ע עמיקם קרן )לשכה(  -קרן גרין
 19:00 - 17:00אזכרה פנינה .לנחם

30/04/19 14:31

חופשה

שבת  16מרץ
חופשה
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קרן גרין

