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17 פברואר 2019 - פברואר 2019
23 פברואר 2019

יום שני 18 פברואר
 קרן גרין,עמיקם נגר לוי, רמי יוגב, בני איליאסון, 09:00 - 10:30

רועי שטראוס, מירה אבנרי, אוהד מס (פקח), צליל לווין בנושא: 
צעדים להכרזה על שמורת טבע בקדימה אבן יהודה (אורית 

 09-8902902 מול רימונה 03-9150419  ובני 054-4956007)  
 - קרן גרין(הרצל 1 קדימה לשכת ראש המועצה)

 ==סופי== קרן, עמיקם לוי נגר, עדי תגיע במקום 10:30 - 12:00
 (לשכת ראש יונית סמולש, רוני מש, ציפורית גליק- ייעוץ ארגוני

 - קרן גריןהמועצה)

 ללכת לנחם12:00 - 12:30

 - קרן גרין (לשכה ) דודי שמש מנכ"ל עמידר 13:00 - 13:45

 - קרן גרין (רחוב דליה ) סיור יעקב זמיר  עמיקם חנן 16:00 - 16:30

 (בבניין של טרק  עופר אספורמס+ טרק אופניים 16:45 - 17:15
אופניים )

 (במועצה ) אלי זילבברג 17:30 - 18:00

 (לישכה ) מיכל כהן 18:00 - 18:30

 חני דלל -תושבת 18:30 - 19:00

יום רביעי 20 פברואר
 נסיעה לירושלים לתכנית ההכשרה לראשי רשויות07:30 - 09:00

בכהונה ראשונה

  תכנית ההכשרה לראשי רשויות בכהונה ראשונה09:00 - 14:30
(ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית, באוניברסיטה העברית, קמפוס 

הר הצופים, ירושלים.)

 ישיבת גישור שניה - ארץ נחלה נ' קדימה צורן, 15:00 - 19:00
 - Asher Ilovitsh (רחוב ויצמן 24 כפר סבא)עו"ד עמוס גבריאלי

יום שישי 22 פברואר
 חנה06:45 - 07:45

 - קרן גרין צעדת בלוטים08:00 - 12:00

 גיא09:00 - 10:00

 יום המשפחה אייל10:00 - 11:30

 בר מצווה הראל12:30 - 14:30

 דוד16:00 - 17:00

 נטע17:00 - 18:00

שבת 23 פברואר
 קונצרט16:00 - 18:00

יום ראשון 17 פברואר
 "שולחן עגול" גיא קפלן +רמי נושא ערר תכנית 08:15 - 08:45

 (הנדסה )מתאר -לידיעה 

 קרן, יעקב, צביה, עמיקם, איריס ואמיר זהבי 09:00 - 10:00
 -  (לשכת ראש מועצה)בנושא ניהול עצמי ואחזקת מבני חינוך 

עמיקם נגר לוי

 שיחה טלפונית שרונים11:00 - 11:15

 - קרן גרין (לישכה) פ.ע איה וקרן11:15 - 12:15

 פגישות בתי ספר- לב רן(קרן גרין,צביה,יהודה 12:30 - 13:30
 - אריקה חיו (בי"ס לב רן)ולואיז ברעם מנהלת)

 תיקונים לסדר יום- צפריר, איגוד13:30 - 14:00

 קרן, עמיקם, הד זמיר, חברי הוועד- פעילות 16:00 - 17:00
 - עמיקם נגר לוי (לשכת ראש מועצה)לעובדים

 גלית כהן17:00 - 17:30

  עמותת הכדורגל משה לויאן, מולי גרין, קרן, 17:30 - 18:30
 (מגרש הכדורגל עמיקם, רועי- הצגת פעילויות מועדון הכדורגל

 - עמיקם נגר לויבקדימה)

 - קרן גרין (לשכה) פגישה עם טל דניאלי- תושבת18:30 - 19:00

יום שלישי 19 פברואר
 ניקה08:00 - 08:30

 FW: פגישה במועצת קדימה צורן- הכרות עם ראש08:30 - 09:30
 (מועצת קדימה הרשות החדשה + קידום הקמת נקודת קצה בצורן

 - מורן ויטנברגצורן- רח' הרצל 1, קדימה)

 (במועצה ) מג.ע.ר נתן קלימי  היכרות 09:30 - 10:30

11:00 - 10:30VIA קרן גרין (לישכה) פגישה עם - 

 - קרן גרין (בלשכה ) יוסי מזרחי  11:00 - 11:30

 יעל ברקול11:30 - 12:30

 (לשכת  קרן, עמיקם, איריס, קובי בנושא: תקציב11:30 - 12:30
 - עמיקם נגר לויראש המועצה)

 - קרן גרין (לשכה ) הקרן לעזרה הדדית 12:30 - 13:30

 פ.ע  איה קאופמן13:30 - 15:15

 - עמיקם  (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:00 - 18:00
נגר לוי

 צפריר18:00 - 18:30

 הנהלה18:30 - 19:00

יום חמישי 21 פברואר
 (נפגשים  8:00- סיור תנועה מקדים לוועדת תנועה08:00 - 09:30

 - חנן טוויטובכניסה למועצה בקדימה)

 -  (רוטשילד מערב השכונה החדשה ) סיור עזרא לוי 09:45 - 10:30
קרן גרין

 FW: ועדת היגוי (2) - רשת שבילי אופניים 10:30 - 11:30
 - מתל (מת"ל - רחוב המסגר 43 ת"א - חדר ישיבות גדול)מטרופולינית

 יעל ברקול11:30 - 12:00

 דוד12:00 - 13:00

 פגישות בתי ספר-תיכון עודד(_קרן 13:00 - 14:00
 - אריקה חיו (תיכון עודד)גרין,יהודה,צביה ואורלי גרי מנהלת)

 - קרן גרין (מיקום ייקבע בהמשך) מושיקו שתיה14:00 - 15:00

 -  (בצורן ) פגישת עבודה קרן + צביה חינוך /נוער 15:15 - 16:00
קרן גרין

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

 שגיא בשירי17:00 - 17:30

 (תיכון עודד) ערב חשיפת מגמות לשכבת ט18:45 - 20:00


