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9 פברואר 2020 - פברואר 2020
15 פברואר 2020

יום שני 10 פברואר
 (חגים דתיים יהודיים)ט"ו בשבט

 - קרן גרין (לשכה ) יוסי ויגודה 09:00 - 10:00
 אלי שריד 10:00 - 10:30
 - קרן  (לשכה ) תכונית אופניים + תוכנית  נופית 10:30 - 11:30

גרין
 - קרן (לשכת ראש מועצה) פגישה שבועית הנדסה11:30 - 13:00

גרין
 - קרן גרין (לשכה ) גיל שליטר (פרחי בר) 13:00 - 13:30
 בית17:00 - 21:00

יום רביעי 12 פברואר
 - קרן גרין סגור נסיעה 06:30 - 08:00
 -  (רח ' ק.קל 43 טבעון ) עקרונות למסמך היישום 08:00 - 10:00

קרן גרין
 FW: ישיבת פרה- רולינג שרונים- קדימה צורן- 10:30 - 11:30

 - צוות  (חדר ישיבות גדול/רמלה)תחמ"ש, חניון משאיות, שב"צ
צפון

 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע חינוך (צביה 14:30 - 15:30
 מפגש עם בעלי הקרקע בפרויקט אזה"ת 16:00 - 17:30

 (מועצה מקומית קדימה צורן-לשכת ראש המערבי קדימה-צורן
 - אורנית לויהמועצה)

 - קרן גרין (לשכה )  'שווים'  עם יעל בן מרדכי 18:00 - 19:00

יום שישי 14 פברואר
 (יער קדימה + טיילת + תיכון  מירוץ תיכון עודד07:30 - 13:00

 - מתן לסריעודד)
 גיתית 16:00 - 17:00

שבת 15 פברואר

יום ראשון 9 פברואר
 -  (רוטשליד  54  א ) סיור בישוב קדימה - צורן 08:00 - 09:00

קרן גרין
 ===יש להגיע בזמן== ישיבת צוות מוביל 09:30 - 10:30

 (חדר ישיבות (מנהלים)==חיסורים באישור עמיקם בלבד
 - עמיקם נגר לוימחלקת בטחון)
 פ"ע גדעון רישוי עסקים10:30 - 10:45
 - קרן גרין (לישכה) פ.ע איה וקרן11:30 - 12:30
 אברהם רחינאין14:30 - 14:45
 משה מרלי15:00 - 15:15
 -  (בפארק רמת אמיר ) סיור בפארק רמת אמיר 16:30 - 17:00

קרן גרין
  טקס טו בשבט בהשתתפות מאיר כהן 17:30 - 18:30

(אודיטוריום מתנ"ס החדש )

יום שלישי 11 פברואר
 יום הולדת מירי אופריכטר +  ירדנה מוסאי07:30 - 08:00
 סגור לבקשת קרן 08:00 - 09:00
09:30 - 09:00 * 
 גדעון חתימה על רישון עסק 09:00 - 09:30
 (אולם הרב תכליתי  טקס טו בשבט- לגמלאים 10:00 - 10:30
 - קרן גריןבמתנ"ס הישן )
 - קרן  (הפטמן 6 תל אביב ) סיור  בית ספר מכיל 10:30 - 12:30

גרין
 הפנינג תושבים למען האקלים 16:00 - 21:00
 -  (לשכת ראש מועצה) פורום משפטי+ מטה16:30 - 18:30

עמיקם נגר לוי
 - עמיקם נגר  (לשכת ראש מועצה) ישיבת הנהלה18:30 - 19:00

לוי

יום חמישי 13 פברואר
 ביקור במרכז מבקרים ארבורטום יער אילנות 09:30 - 10:30

 (לחיפוש ב-waze: גן בוטני ביוזמת ראש המועצה קרן גרין 
 - Ohad Ben Dayanארבורטום אילנות)

 - קרן גרין (לשכה ) גל זריהן 11:00 - 11:30
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע רמי + עמיקם 11:30 - 

 גדעון נפשי רישוי עסקים12:00 - 12:30
 קרן גרין , - ראש מועצת קדימה צורן, מוטי עבו, 12:30 - 13:30

 - מוטי עבו (בלשכת ראש המועצה )צחי ברבר - פ.ע 
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע חינוך - גזברות 14:00 - 16:00
 - קרן גרין (לשכה) פ.ע עמיקם קרן16:00 - 17:00


