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יום שני  21ינואר

יום ראשון  20ינואר

 08:00 - 07:30ניקה -פן
 09:00 - 08:00קרן וגדעון רישוי עסקים
 08:30 - 08:00ועד  -מסיבת טו בשבט לחברי הוועד
 10:30 - 09:00קרן ,רמי ,עו"ד יורי גיירון ,ממשרד אדם עורכי
דין בנושא :אזור התעשייה ממערב לכביש ) ) 4לשכת ראש המוע
 10:30 - 10:00שתילה בגן אלה +ורד -בשיתוף שוטר קהילתי
והרשות לבטחון קהילתי
 -10:30 11:00 - 10:30שתילת עצים -טכס בית ספר הרצוג
 -11:15 11:45 - 11:15שתילת עצים  -טכס בבית ספר אור
תורה
 12:30 - 11:30מופע "הלב הוא לא מחסן" -בשיתוף הרשות
לביטחון קהילתי .בי"ס נתיבות משה -אולם רב תכליתי
 15:30 - 14:00קרן ,איריס ,חני ,עמיקם  -כח אדם )לשכת ראש
 17:00 - 16:00קרן ,רועי פרג'ון ,אריק בן ישי ,עמיקם נגר לוי -ב
 17:30 - 17:00קרן +יעקב זמיר לגבי רח' דליה +נושאים נוספי
 18:00 - 17:30דליה סאלם ,אילנה ועליזה רח' דר שפירא -( 29
 18:30 - 18:00קרן ,איה ,יקיר יפת בנושא מחזמר שלישי ביישוב
 19:00 - 18:30אסתר יחיא -נושאים כלכליים -תושבים

 10:00 - 08:00ישיבת הצוות המוביל בנושאים:תברים ותקציב
פיתוח -נא להגיע מוכנים )נא אשרו הזימונים( )לשכת ראש
המועצה(  -מושיקו ארז
== 18:00 - 10:00סופי== וועדת בחינה גזבר )לשכת ראש
מועצה(  -מושיקו ארז
 18:00 - 12:00גישור  -ארץ נחלה נ' קדימה צורן  -עמוס
גבריאלי )רחוב וייצמן  24כפר סבא( Asher Ilovitsh -
 18:30 - 18:00טו בשבט מתנס צורן
 20:00 - 18:30פגישה עם ח"כ גפני משה

יום רביעי  23ינואר

יום שלישי  22ינואר

 09:00 - 07:30נסיעה לירושלים לתכנית ההכשרה לראשי
רשויות בכהונה ראשונה
 09:30 - 08:30דיון בתיק מעיינות השרון חובת השתתפות )דיון
מקדים  - (6/11/18מושיקו ארז
 14:30 - 09:00תכנית ההכשרה לראשי רשויות בכהונה
ראשונה )ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית ,באוניברסיטה
העברית ,קמפוס הר הצופים ,ירושלים(.
 14:00 - 11:00מליאה )שרונים(  -חנן טוויטו
 16:00 - 13:00סיום קורס הכשרה והעצמת עובדים +חלוקת
תעודות )מתנס תורן החדש -בספריה(  -חני פז

 09:30 - 08:15ישיבה בנושא תכנית מתאר קדימה צורן )קדימה
צורן(  -שירה ברנד
 11:00 - 10:00קרן ,יעקב ,מתן )מושיקו לידיעה(  +צחי בן
אדרת ,מנכ"ל מעיינות השרון ,עינת אלמוג מנהלת פניות ציבור,
בטחון ומים ,יהלי עמית ,יועץ ביטחון ומים )מעיינות השרון(  -קרן
גרין
 11:00 - 10:00המשך פ"ע והערכות מועצת קדימה צורן
לחירום בעת משבר מים  -משתתפים :קרן גרין ,צחי בן אדרת,
מעיין רז כהן ,עינת אלמוג ,יהלי עמית ,מתן קב"ט קדימה צורן
)מועצת קדימה צורן  -לשכה( Ilanit Davidovich -
 12:30 - 12:00אורית גבאי עבדו )לשכת ראש מועצה(  -עמיקם
נגר לוי
 13:30 - 12:30קרן ,עמיקם ,אשר ,איריס ,רוני ,ירדנה ,גולברי
בנושא :ארץ נחלה )לשכת ראש המועצה(  -עמיקם נגר לוי
 16:00 - 15:30להתקשר לאליס ביטון -
 17:00 - 16:00סגור
 19:00 - 17:00שגרירות גרמניה -מפגש בנושא נשים
בפוליטיקה בישראל בהשתתפות שגרירות ונציגי משרד החוץ
)הרצליה -בית השגרירה(

יום שישי  25ינואר

יום חמישי  24ינואר
 09:00 - 08:00קרן +נועם מולה+רמי יוגב )לשכת ראש המועצה(
 קרן גרין 10:00 - 09:00קרן ,חנן ,נועם ,אבישי ,ראובן ויניב  -הכרות
בניית מרכז מסחרי ברמת אמיר )הרצל  1קדימה לשכת ראש
מועצה(  -קרן גרין
 - 10:30 12:30 - 10:30וועדת תנועה )לשכת ראש  -המועצה( -
חנן טוויטו
 13:00 - 12:30סגור
 15:00 - 13:00וועדת מכרזים איגוד ערים -מכרז ) 1/2018רח'
בית הראשונים  7פארק תעשיות עמק חפר(  -קרן גרין
 15:00 - 13:00קרן ,חנן ,רמי -פרוייקט קדימה צורן פנינו לאן
)לשכת ראש המועצה(  -קרן גרין
 17:00 - 16:00קרן ,משה לויאן מהעמותה לקידום הספורט +
צוות הנהלה והמועדון בנושא :כדורגל )לשכת ראש מועצה( -
קרן גרין
 18:00 - 17:00איה וקרן שוטף  -קרן גרין
 20:00 - 18:30קרן גרין ,עמיקם נגר לוי ,נועם מולה ,שושי לוי,
עדי בוים  ,אורי ליברמן מחברת גולן סולאר )יצטרף בשעה
) (19:00לשכת ראש המועצה (  -קרן גרין
24/02/19 15:51

06:45
10:00
11:30
12:30
13:30
14:00

-

 08:30חנה
 11:00לב רן
 12:30יער אילנות
 13:30טורניר מאמנט 12:30 -חלוקת גביעים
 14:30אורלי גרי מנהלת עודד
 16:00ארוע נטיעות-מיוחדים בשרון

שבת  26ינואר
 10:30 - 08:00רכיבה

1

קרן גרין

