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19 מאי 2019 - 
25 מאי 2019

יום שני 20 מאי
 (אור תורה) כינוס חודשי ומצטייני אייר07:30 - 08:00

 (גן שושן צחור ) גנים שרים לידיעה 08:30 - 09:00

 (שבזי 60  ערופי המשך  שביל גישה נעה אברבוך 09:15 - 09:45
 - קרן גריןסמטת המור )

 (גן אלה ) גנים שרים לידיעה09:45 - 10:15

 (לשכה ) יוחנן ספרדי 10:30 - 11:00

 (גן תות * 12L:15 גן נצינית ) גנים שרים לידיעה 11:00 - 11:15

 - קרן גרין (בהנדסה) פגישה שבועית הנדסה11:30 - 13:00

 (לשכה ) גלי סורקיס16:30 - 17:00

 (לשכה ) אנה קליינר 17:00 - 17:30

 (לשכה ) נעמי ענבי "באר" 17:30 - 18:00

 (לשכה ) אבנר אגסי 18:00 - 18:30

 - קרן גרין (לשכה ) שוורץ מירה 18:30 - 19:00

יום רביעי 22 מאי
 (אור תורה) פעילות חב"ד ל"ג בעומר07:30 - 08:00

 חנה דיטל -אישורי בניה במתחם בין הרחובות 09:00 - 09:45
 - קרן גרין (לשכה )ביאליק טהון סופיה וסרמן 

 (הרצל 1 קדימה) מועדון  שחמט תמיכה לחוגים 10:00 - 10:30

 - חנן טוויטו (שרונים) מליאה11:00 - 14:00

 (לשכה) ראובן חלויאן - אישי 14:30 - 15:00

יום שישי 24 מאי
 (גני הילדים) קונצרט סיום גני שרים07:30 - 08:00

 ארוע אגודת הידידים10:00 - 12:00

 גיא סיור בנה ביתך13:00 - 14:00

שבת 25 מאי
  יום הצופה 14:00- 16:00 מסדר שבטי ב 14:0015:00 - 16:00

 - קרן גרין(יער קדימה)

יום ראשון 19 מאי
 - קרן גרין (לשכה ) כללי לבקשת קרן 08:00 - 08:45

 (בשטח ברחוב  סיור ברחוב מ"ג פינת רחוב השקד 09:00 - 09:30
 - קרן גריןמ"ג )

 - קרן גרין (לישכה) פ.ע איה וקרן11:00 - 12:00

 FW: פגישה בין יו"ר ויצו ישראל-גילה אושרת 12:00 - 13:00
 - (לשכת ראש המועצה בקדימה)וראש מועצת קדימה צורן-קרן גרין

סניף ויצו קדימה

 - קרן (לשכה ) אזור התעשייה המערבי והצפוני 13:30344 - 15:00
גרין

 - קרן גרין (לשכה ) בית הכנסת גדי מכלוף15:00 - 16:00

 - קרן גרין (לשכה ) מרכז צעירים סיגל כזום 16:30 - 17:30

 זיו רבה17:30 - 18:00

 עדי ונחום18:00 - 19:00

יום שלישי 21 מאי
 (אור תורה) מסיבת חומש 07:30 - 08:00

 עו"ד טוסון08:00 - 09:00

  פגישת הכרות/אורלי גריי מנהלת ב"ס עודד10:00 - 11:00
 - אבישי יצחקי(גזברות)

 - אבישי יצחקי איריס+העברת מס"ב11:00 - 12:00

 -  (לשכת ראש מועצה) FW: פורום משפטי+ מטה12:00 - 14:00
עמיקם נגר לוי

 -  אורנה אנגל, גלברט, קובי14:00 - 15:00
keren@kadima-zoran.muni.il

 זיוה -Updated invitation: פגישת היכרות עם 14:30 - 15:30
 - קרן גרין (אצל איה )חברת 

 יעל ברקול15:00 - 16:30

 תנועת נוער אורלי וגילית17:00 - 18:00

יום חמישי 23 מאי
 יהודה וצלילה08:00 - 10:00

 קרן גרין, עמיקם לוי נגר, רמי יוגב, גלי עמיר ושירי 10:45 - 11:45
 (הרצל 1 קדימה - לשכת ראש סולומון+ חיים מסינג מקק"ל

 - עמיקם נגר לויהמועצה)

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

 - קרן גרין פע כספי ומאזן17:00 - 19:00


