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דצמבר 2018

16 דצמבר 2018 - 
22 דצמבר 2018

יום שני 17 דצמבר
 - קרן גרין (לשכת ראש מועצה) קרן ואיריס10:00 - 11:00

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה) קרן וחני- שוטף11:00 - 12:00

 - מושיקו צהריים ביער באחריות מורן חני ועופרה12:30 - 13:30
ארז

 אושיק14:00 - 14:30

 דגנית14:30 - 15:00

 (לשכת ראש  קרן, רועי, משה מרלי- הכרות15:00 - 16:00
 - קרן גריןמועצה)

 (לשכת ראש מועצה) קרן ויהורם נתנזון - תושב- 16:00 - 16:30

 קרן + יעקב מיטל- תושב17:00 - 17:30

 גיל לרר ואלון לוי - קנו קרקעות בסימטת 17:30 - 18:00
 (לשכת ראש המועצה)היסמין בקדימה (אורית מול גיל 

יום רביעי 19 דצמבר
08:00 - 07:30

 קרן+חנן+איריס +חגי+ כוכב בנושא: תבר 940 08:00 - 09:00
הנגשה

 - מושיקו ארז סגירת סדר יום למליאה09:00 - 10:00

 - קרן גרין ועידת ישראל לעסקים10:00 - 19:00

יום שישי 21 דצמבר
 (הרצל) אימון07:30 - 08:30

 גן רמת אמיר10:00 - 10:30

 צפריר12:00 - 14:00

 לין ושושי14:00 - 16:00

שבת 22 דצמבר

יום ראשון 16 דצמבר

 סגור07:30 - 17:00

יום שלישי 18 דצמבר
 קרן+ חנן+ מושיק שימקו- בנושא הצפות 08:00 - 08:30

 - (סיור ברח' היסמין 17 קדימה)(אורית מול מושיק 054-4801251)
קרן גרין

 (מיימון פינת גורדון קדימה  עודכן: סיור תשתיות08:00 - 09:00
 - יעקב כהןצורן, ישראל)

 -  (אור תורה) פגישה עם אורית מנהלת אור תורה09:30 - 10:30
קרן גרין

 יציאה לתל אביב16:00 - 17:30

  משרד הבינוי והשיכון ת"א מחוז מרכז מהלשכה17:30 - 19:00
 -  (תל אביב)של ד"ר סיתוונית שמואלי- הכרות ושיתוף פעולה 

קרן גרין

יום חמישי 20 דצמבר
 קרן, יהודה, נחום, רונן ושירי ארדיטי- בני 08:00 - 09:00

 - קרן גרין (לשכת ראש מועצה)המושבים

 (מלון רמאדה חדרה ==שלומי  שר האוצר כחלון 10:00 - 13:00
ישלח אלייך בבוקר מספר חדר)

 - קרן גרין (לשכת ראש מועצה) קרן ויהודה פע14:00 - 14:30

 - מושיקו ארז סגירת סדר יום מליאה15:00 - 16:00

 הנהלה18:00 - 19:00


