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18 ספטמבר 2022 - ספטמבר 2022
24 ספטמבר 2022

יום שני 19 ספטמבר
 (רחוב השקמה  מפגש עם תושבים רחוב השקמה07:30 - 08:30

 - קרן גרין29 צורן )
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה הנדסה 09:00 - 10:30

גרין
 (לשכה ) פ"ע נוער צביה יאיר ועמיקם 12:00 - 13:00
 - קרן גרין פע רמי13:00 - 14:00
 - קרן גרין צילום שנה טובה18:30 - 19:00

יום רביעי 21 ספטמבר
 (מתנ"ס קדימה  מסיבת ראש השנה טליה דרך 10:15 - 10:45

 - קרן גרין-קרן מברכת )
 - קרן גרין (לשכה) פע חינוך עם עינת11:00 - 12:30
 (ויצו ליד המועצה ) הרמת כוסית ויצ"ו (נגה)12:30 - 12:40
 הרמת כוסית + טקס מצטיינים והענקת דרגות 13:00 - 14:00

 - קרן גרין (אודיטוריום צורן )-משטרת שדות 
 FW: 15:00 פגישה פרונטלית בהשתתפות ראש 15:00 - 16:00

המועצה קרן גרין - הצגת תרחישים עתידיים לתכנית האב 
 לתחבורה של קדימה-צורן - רמי יוגב, איל אשבל, יונתן רוזין

 - Office-Pgl(לשכת ראש המועצה)
 -  (לשכת ראש מועצה) קרן, עמיקם, ציפי ומוריה16:00 - 17:00

עמיקם לוי נגר
 - נדב  (בזום) המשך פיתוח אתר A קדימה צורן16:15 - 17:30

לחמן לזר

יום שישי 23 ספטמבר
 סיור11:00 - 12:00

שבת 24 ספטמבר

יום ראשון 18 ספטמבר
 - קרן  (יתואם בהמשך ) סיור ביושב קדימה -צורן 06:00 - 07:30

גרין
 - קרן גרין ישיבת המשך בינוי- הנדסה08:30 - 10:30
 (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה חינוך- רווחה 09:00 - 10:30

 צילום במתנס שנה טובה10:00 - 10:30
 - קרן גרין (לשכה ) שוטף דוברות עם נועם 11:00 - 12:00
 (לשכת פגישה עם אריה לבנטון - מפרידן הדסים12:30 - 13:30

 - אורנית לויראש המועצה)
 - קרן (לשכה ) שיחה עם אורי פלדמן +עופר ונגה15:00 - 16:00

גרין
 פע עם ציפי16:00 - 17:00

יום שלישי 20 ספטמבר
 חמדה במרכז עסקים10:00 - 11:00
 (לשכה ) פיתוח כלכלי 11:00 - 12:00
 (יציאה פ"ע - סיור עם יעקב כהן איזורי תעסוקה 12:00 - 13:00

 - קרן גריןמהלשכה )
 (הטחנה 1 כפר סבא, משרדי  מועצת אשכול15:00 - 16:30

 - לינוי זיסרהאשכול)
  מפגש חגיגי לכבוד שנת הלימודים -גננות 15:15 - 17:45

 - קרן גרין(אודיטוריון צורן השקמה 2 צורן )
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי
 - קרן גרין (בית ספר יגאל אלון ) חלוקת סלי מזון 16:45 - 17:15
 במסגרת הפורום - דיון בנושא המועצה דתית- 17:00 - 18:00

 - עמיקם לוי נגר (לשכת ראש מועצה)עופר גואטה + שני אוכמן

יום חמישי 22 ספטמבר
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע איה 08:00 - 08:30
 (בלשכה  הרמת כוסית בהשתתפות עובדי כפים 08:30 - 09:00

 - קרן גרין)
 FW: פגישה בנושא התחדשות מרכז קדימה- 09:00 - 10:00
zoom 3 -שמאי(לשכת תכנון מרכז 3 zoom) צוות צפון - 
 (לשכת  סיכום תקנון התחרות לבחירת הלוגו 10:00 - 11:00
 - שלומי מוכתרראש המועצה )

 ברית11:00 - 12:00
  (לשכת ראש מועצה ) מטה שפ"ע עם יוסי פנחסי 11:00 - 12:00

- קרן גרין
 (בבית המועצה  הרמת כוסית- מועצה דתית12:30 - 13:00

 - קרן גריןקדימה )
 - קרן  (תחנת שדות ) הרמת כוסית  ראש השנה14:00 - 15:00

גרין
 אזכרה אמא של גילי17:00 - 17:30
 צעדה לא לאלימות18:00 - 20:00


