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22 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
28 דצמבר 2019

יום שני 23 דצמבר
 (לשכה ) דרור רזינקוף 09:30 - 09:45
 - קרן גרין (גני ילדים ובתי ספר ) חלוקת  ספגניות 10:00 - 12:00
 - קרן (לשכה ) הכנה מפגש מועצת נוער ראשונה 12:00 - 13:00

גרין
 לוויה ריטה גוולי13:00 - 14:00
 הוצאות לתמי15:00 - 16:00
 אברהם ררחינאן 16:00 - 16:30
 מאיר שמואלי16:30 - 17:00
 - קרן גרין סולמני שמעון 17:00 - 17:30
 - קרן גרין סיון טולדנו 17:30 - 18:00
 - קרן גרין אורלי אבו18:00 - 18:30

יום רביעי 25 דצמבר
 - (בקצה הפארק ) דק במתחם הפארק בנה ביתך 10:15 - 10:45

קרן גרין
 ניחום11:00 - 13:00
 עמיקם16:00 - 17:00
  אתי הבית לאזרחים ותיקים הדלקת נר רביעי 16:30 - 17:00
(מתחם רולדין )

יום שישי 27 דצמבר
 שלומי- הכנה09:00 - 11:00
  מסיבת חנוכה למשפחות  "מיוחדים בשרון"11:30 - 13:30

 - קרן גרין(בבית חינוך בית אבי העצמאות 142 אבן יהודה )

שבת 28 דצמבר
 ורד ויוסי הדלקת נרות18:00 - 20:00

יום ראשון 22 דצמבר
 (מתנ"ס קדימה, שד' בן צבי  אימון חד יומי רשותי08:00 - 15:00
 - מתן לסרי61, קדימה צורן)

יום שלישי 24 דצמבר
 נועה מתגייסת- סגור07:00 - 13:00
 - קרן גרין דיון עם אשר על מעיינות השרון12:30 - 13:00
 -  (לשכת ראש מועצה) פורום משפטי+ מטה13:00 - 15:00

עמיקם נגר לוי
 עמיקם, מוריה, חנן, גולברי, מוכתר, שעיה מגל- 14:00 - 15:00
 - עמיקם נגר לוי (לשכת ראש המועצה)חוק עזר חניה

 - קרן גרין (לשכה ) אהובה קולני 16:00 - 16:30
 פע עמיקם ואבישי17:00 - 19:00

יום חמישי 26 דצמבר
 - אבישי יצחקי מס"ב ספקים08:30 - 09:00
 שלומי הכנה09:00 - 10:00
 ההזמנה עודכנה: פגישה להתחלת תהליך ייעוץ 11:00 - 12:00

- החברה לפיתוח כלכלה מקומית, יום ה׳ 26 בדצמבר 2019, 
(IST) (keren@kadima-zoran.muni.il) 12:00 - 11:00 ,1 הרצל) 

 - tomer@formuni.co.ilקדימה צורן, ישראל)
 ישיבה-מאבק מש"מ כנגד ההפחתה במענקי 13:00 - 14:00

איזון 2020-שלמה דולברג,איתי חוטר,עו"ד מירה סלמון,עו"ד 
נועה בן אריה,עו"ד עופר שפיר+ראשי רשויות מוזמנים-פרוט 

בגוף הזימון-ראשי הרשויות מתבקשים להביא איתם את 
 (ת"א-מרכז שלטון מקומי,רחוב הארבעההגיזברים או נציג מטעמם.

 - שלמה דולברג19 מיגדל תיכון קומה אולם קומה 10)
 קרן ואבישי14:30 - 15:30
 בר מצווה שגב15:30 - 17:00
 - קרן גרין (לשכה) פ.ע עמיקם קרן16:00 - 17:00
 שלומי- הכנה17:00 - 19:00


