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8 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
14 ספטמבר 2019

יום שני 9 ספטמבר
 גיא קפלן08:00 - 08:30
 הזמנה: קדימה צורן: הכנה לועדת תנועה 09:00 - 10:00

 (IDT) .16.9.2019 , יום ב׳ 9 בספטמבר 2019, 9 לפ. - 10 לפ
(keren@kadima-zoran.muni.il)(משרדה של קרן)  - 

magal.road@gmail.com
 פגישה עם ראש מועצה קדימה - קרן גרין בנושא10:00 - 11:00

 - רן שפירא (קדימה צורן , הרצל 1 קומת קרקע )סל תרבות ארצי 
  FW:  מפגש 3 - פורום ה- 14  בדרום השרון 11:00 - 13:30

 - lizyd@gantik.org.il(התכנסות רח' הרימון 156 נוה ירק)
 קרן, עמיקם, אבישי- פ.ע תוכנית עבודה לשנת 13:30 - 15:30

 - עמיקם נגר לוי (לשכת ראש מועצה)2020
 - קרן גרין ליאת ואליקו פרץ+ תפארת 16:00 - 16:30
 - קרן גרין דינה גואטה16:30 - 17:00
 - קרן גרין עמוס בהט17:00 - 17:30
 - קרן גרין פנינה שמחי17:30 - 18:00
18:30 - 18:00
 - קרן גרין ליאת שלגי 18:00 - 18:30
 - קרן גרין (לשכה ) רחל יעייני 18:30 - 19:00

יום רביעי 11 ספטמבר
 ירון08:00 - 10:00
 דיון פנימי בנושא תוכנית הבננה בנתניה 09:45 - 10:45

 -  (בוועדה )והשלכותיה התחבורתית במרחב ועדת שרונים 
batsheva coch

 - קרן גרין (שרונים ) מליאה שרונים 11:00 - 14:00
 - קרן גרין (לשכה) פגישה שבועית הנדסה 15:00 - 16:00
 (רחוב ההגנה בוררות טיפול בעץ  ברחוב ההגנה  16:30 - 17:00

 - קרן גריןמול  הסופר )
 בני המושבים18:00 - 19:00
 ליאור18:00 - 19:00

יום שישי 13 ספטמבר
 איה08:20 - 11:50

שבת 14 ספטמבר

יום ראשון 8 ספטמבר
 - keren@kadima-zoran.muni.il איציק גואטה. סיור07:30 - 08:00
 סיור ברחוב שבזי 24 - שבזי 16 מיכל כהן קצת 08:00 - 08:30

 - קרן גרין (שבזי  24 ליד הבית אילנה )פרחים וצמחיה 
 - קרן גרין (לשכה ) נועם מולה פ"ע 08:30 - 09:30
 גולברי10:30 - 11:30
 ההזמנה עודכנה: דורית בן יהודה מנהלת תחום 12:00 - 13:00

מוניציפלי במכון הדמוקרטי עם קרן..., יום א׳ 8 בספטמבר 
(IDT) (keren@kadima-zoran.muni.il) 13:00 - 12:00 ,2019 

 - (מועצה מקומית קדימה צורן רח' הרצל 1, קדימה)
democratic.co.il_ru8j3osjjqil2jemb01ohkusmc@group.calendar.googl

e.com
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע מתן + עמיקם 13:00 - 14:00
 - קרן גרין (לישכה) פ.ע איה וקרן14:00 - 15:00
 - קרן גרין נושאים שונים כולל ועד עובדים 15:00 - 16:00
 - קרן גרין (לשכה ) הגדלת הכנסות מוטי חן 16:00 - 17:00
 תוכנית 17:002020 - 20:00
 רמי יוגב 17:30 - 18:00

יום שלישי 10 ספטמבר
 הרצל06:30 - 07:30
  ביקורה  של צלילה גולן מפקחת  יגאל אלון 08:00 - 09:00

 - קרן גרין(יגאל אלון )
 סגור לבקשת קרן 08:00 - 09:00
 FW: פגישה עם קרן גרין ראש מועצת 09:00 - 10:00

קדימה+איציק גולברי סגן ראש המועצה+חנן טויטו מהנדס 
המועצה+ עמיקם לוי נגר מנכ"ל המועצה+ראובן אורבך+יניב 

 - Avishai Ben-haim (הרצל 1, קדימה)מחלי 
 ותיקים. חבצלת מ 10:0010 - 11:00
 ירדן10:00 - 11:00
 - קרן גרין רמי יוגב לכמה דקות 11:00 - 11:10
 - קרן גרין פ"ע איה וקרן 11:30 - 13:30
 (לשכת ראש  13:45- קרן, עמיקם, יהודה- פ.ע.13:30 - 13:45

 - עמיקם נגר לוימועצה)
 - קרן  (לשכה ) דיירקט פולס  שרות חברת יעוץ 14:00 - 15:30

גרין
 - קרן גרין (לשכה ) שי"ל יוסי ברק +צביה 15:30 - 16:00
 איה פע16:00 - 17:00

יום חמישי 12 ספטמבר
 - אבישי יצחקי מס"ב ספקים08:30 - 09:00
 - קרן גרין (לשכה) פ.ע עמיקם קרן09:00 - 10:00
 איה10:00 - 12:00
 אירוח מועצת קדימה צורן - קרן גרין(ראש 12:00 - 14:30

המועצה) & עמיקם לוי -נגר (מנכ"ל)  & שלומי מוכתר (סגן 
ראש המועצה) & איה קאופמן (עוזרת ראש המועצה) & גיל 

ליבנה &דינה פרומוביץ (מנכ"ל החברה הכלכלית) & אילן 
 (חדר דיונים , רחוב קומה (מנכ"ל החברה העירונית ח.מ.ש) 

 - איתן פטיגרוהאודם 63 שוהם קומה ב' )
  FW: ועדת תקשורת מרכז השלטון המקומי 15:00 - 16:00

(משרדי מרכז השלטון המקומי , הארבעה 19 ת"א , קומה 10 חדר 
 - שרון אינסלר שיקישיבות )

 ארוע של הקקטוסוים, לבוא לומר שלום בין 14 17:00 - 18:00
ל 22

 פתיחת שנה עם הנהלת ת"א פאני 18:30 - 19:00


