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20 אפריל 2019

יום שני 15 אפריל
 - קרן  (לשכה ) סיור רמי זיו אגודת המים קדימה 08:00 - 09:00

גרין

 -  (חנקין פיני ) סיור ברחוב חנקין -פיני מוסקוביץ 09:10 - 09:40
קרן גרין

 סיכום פרויקט יגאל אלון 'אפשר אחרת'10:00 - 11:00

 צביה11:15 - 12:15

 (בספריה  פגישה עם המפקחת על הספריה12:30 - 13:30
 - צחי ברברהיישובית)

 - קרן גרין (לשכה ) שלומי אבוטבול 14:00 - 14:30

 (לשכה ) אבנר אגסי 14:30 - 15:00

 גולברי15:00 - 16:00

 אביגיל לוין 16:30 - 17:00

 (בלשכה) ליאור סובה תושב 17:00 - 17:30

 (לשכה ) שמעון כהן 17:30 - 18:00

 סגור. רופא שיניים 19:00 גבעתיים18:00 - 20:00

יום רביעי 17 אפריל
 7:45 לצאת עם חנן08:00 - 08:30

 גישור - מעיינות השרון נ' קדימה צורן, בפני 10:00 - 17:00
 -  (רחוב וייצמן 24, בית דנאי, קומה 2, כפר סבא)המגשר אבי זמיר

Asher Ilovitsh

 משפחות שכולות. מכתב. טלפונים15:00 - 16:00

 סיור עם רוני. מוריס ואחרים16:00 - 17:00

 - צביה  (לשכה קדימה) פגישה עם מועמדת - אורית16:00 - 17:00
שמע

 ירון שיחה טלפונית17:15 - 18:15

יום שישי 19 אפריל
 אורלי14:00 - 15:00

שבת 20 אפריל

יום ראשון 14 אפריל
 סיור בקדימה צורן : קובי ברטוב, חסן - אגף 07:45 - 08:45

 אחזקה בנת"י, ר' מועצה קדימה צורן -קרן בנייד 052-8670342
 - רותי סער(קדימה צורן )

 (מועצה דתית) הרב טוביאס  יום הזכרון 09:00 - 09:30

 - קרן גרין (לישכה) פ.ע איה וקרן11:00 - 12:00

 - קרן גרין (לשכה ) פגישת הכרות ותיאום ציפיות 12:00 - 13:00

 - קרן גרין (מועצה דתית ) פגישה במועצה דתית 13:30 - 14:30

 (לשכת ראש  עמיקם, קרן, יעקב - בנושא: שפע15:00 - 16:00
 - עמיקם נגר לוימועצה)

  רומי קנבל עו"ד בחירות ל יו"ר מרכז עו"ד דין 16:00 - 17:00
(לשכה )

 - קרן  (לשכה ) עגלת פלאפל בכניסה לרמת אמיר 17:15 - 17:30
גרין

יום שלישי 16 אפריל
 - קרן גרין (רחוב רחוב ) סיור רחוב החרוב 08:00 - 08:30

 (רחוב שושנת העמקים סיור ברחוב שושנת העמקים 08:30 - 09:00
 - קרן גרין)

 (רחוב אריות הגולן , יצחק  סיור ברחוב אריות הגולן 09:00 - 10:00
 - קרן גריןרבין בצד הדרומי )

 נסיעה10:00 - 11:00

 - keren@kadima-zoran.muni.il הרמת כוסית שראל11:00 - 12:00

 FW: ההזמנה עודכנה: עידן ואבירם - פגישה שוטף11:30 - 14:00
עם קרן גרין קדימה צורן, יום ג׳ 16 באפריל 2019, 11:30 - 12:30 

(batsheva_p@kadima-zoran.muni.il) (IDT)סינמה סיטי נתניה, ה) 

  פיתוח חצר אחורית חט"ב הרצוג ומתקני ספורט 14:30 - 15:30
 - קרן גרין(חט"ב הרצוג )

 - קרן גרין (לשכה ) אביעד אלמקייס 15:30 - 16:00

 - עמיקם  (לשכת ראש מועצה) פורום משפטי+ מטה16:30 - 18:30
נגר לוי

 (בבית יחיאל  הרמת כוסית במועצת אבן יהודה 17:00 - 17:30
 - קרן גריןהמיסדים צמוד למוזיאן הראשונים)

יום חמישי 18 אפריל
 הרצל תל מונד06:30 - 07:30

 - keren@kadima-zoran.muni.il סיור ניקיון09:00 - 11:00

 נועה משרד הפנים11:00 - 12:00

 - קרן גרין (לשכה ) אבי בראון מנהל עמותה 13:00 - 14:00

 (לשכה) הרב טוביאס 14:30 - 15:00

  (לשכה ) בית הכנסת ברחוב הציפורים גדי מכלוף 15:30 - 16:00
- קרן גרין

 - קרן גרין (לשכה) פ.ע עמיקם קרן16:00 - 17:00

 הרב מאיר17:00 - 18:00


