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10 פברואר 2019 - פברואר 2019
16 פברואר 2019

יום שני 11 פברואר
 - (מועצה מקומית קדימה צורן) קרן גרין+עמיר ריטוב08:30 - 09:30

עמיר ריטוב-ראש המועצה

 נסיעה- סגור10:00 - 10:30

 (המייסדים  אצל אבי הררי ראש עיריית אבן יהודה 10:30 - 11:30
53 אבן יהודה בלשכת ראש המועצה)

 נסיעה סגור11:30 - 12:00

 - קרן גרין איריס וקרן תקציב12:00 - 12:30

 - קרן גרין חנן וקרן13:00 - 13:30

 רמי דעבול15:30 - 16:00

16:30 - 16:00

 (במועצה ) אווה קולני - תושב16:00 - 16:30

 (בל עזרא לוי  ראש מועצה לשעבר פגישה אישית  16:30 - 17:00

 מירי אייל +דיירים  נוספים מרחוב האירוסים ושדו17:00 - 17:30

 בועז גיל 17:35 - 18:05

 שלמה ישר -פינוי פנוי רחוב מימון 18:00054-481040 - 18:15

 אבו יצחק - תושב 18:30 - 19:00

יום רביעי 13 פברואר
 הורים07:30 - 11:00

 סגור10:30 - 11:00

 - חנן טוויטו (שרונים) מליאה10:45 - 13:45

 אורלי14:00 - 15:00

 לוויה15:00 - 16:00

  עמיקם, קרן, אבישי יצחקי- מועמד למשרת גזבר16:00 - 17:00
 - עמיקם נגר לוי(לשכת ראש המועצה)

 נחום רצקובסקי17:00 - 18:00

 הרב מאיר18:00 - 18:30

יום שישי 15 פברואר
 צור09:00 - 09:30

 יוסי10:00 - 11:00

 חנוך12:00 - 13:00

 רובוטיקה13:00 - 15:00

 אורלי14:00 - 15:00

שבת 16 פברואר
 רכיבת אופניים08:00 - 09:00

 מטה18:30 - 19:30

יום ראשון 10 פברואר
 - (נפגשים בחם על האש) סיור מרכז מסחרי בבן צבי08:00 - 09:00

קרן גרין

 מועדון נוער. עפר09:00 - 09:30

 - קרן גרין (לישכה) פ.ע איה וקרן12:00 - 13:00

 קרן, עמיקם, מתן, טלאור, עופר ויאיר ממוטורולה 14:00 - 16:00
 - הצגת ביצוע שלב א' פרוייקט אמצעים + הצגעת שלבים ב וג

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה)

 נועה רופא 15:0015:10 - 16:00

 - keren@kadima-zoran.muni.il סיור עם שלמה16:30 - 17:30

יום שלישי 12 פברואר
 ניקה07:30 - 08:00

 - קרן גרין (בשטח) סיור לולים (יום טוביאן ואחרים)09:00 - 10:00

12:30 - 11:30EPR עמיקם נגר לוי (הרצל 1 קדימה) הדרכה על - 

 - עמיקם  (לשכת ראש המועצה) פורום משפטי ומטה13:00 - 15:00
נגר לוי

 תמי רוטמן16:00 - 17:00

19:00 - 17:30     

 אולם רב תכליתי17:45 - 18:15

 צפריר18:00 - 19:00

יום חמישי 14 פברואר
 אלי07:00 - 09:00

 FW: התנעת תהליך שבילי אופניים צפון מחוז 09:00 - 11:00
 (לשכת התכנון מחוז מרכז רח' הרצל 91 קריית הממשלה רמלה מרכז

 - גיא קפלןקומה 3)

 דורית בן יהודה 12:00 - 12:30

 (הלשכה  מתווה פילוט לקדימה צורן -  סנסיטרנס13:00 - 13:30
 - royi@sensytrans.co.ilשל קרן  גרין, ראשת המועצה)

 - (לישכה ) רועי  לבב אפליקציה הסעות שיתופיות 13:00 - 13:30
קרן גרין

 קרן+ שושי כחלון כידור מכפר יונה - מפגש הכרות14:00 - 15:00
 (שרת 4 כפר יונה מבנה של קופ"ח מאוחדת -ק' 2 בלשכת ראש ושת"פ

העיר)

 לוויה ללבר15:30 - 16:30

 - קרן גרין (לשכה) פ.ע עמיקם קרן16:30 - 17:30

 צפריר18:30 - 19:00


