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יום שני  28ינואר

יום ראשון  27ינואר

 08:30 - 07:30לקחת הורים
 08:30 - 08:00איה וקרן  -קרן גרין
 10:00 - 09:00קרן ,איה ,נועם ,גדעון ,מירה אקוס ,דליה
הרטמן +חברת מעוף מקדמים עסקים  -אילנה בנר )מנהלת
מעוף נתניה וצפון השרון ,כנרת פרי מרקו -מנהלת שיווק מעוף
 10:15 10:45 - 10:15קרן ,עמיקם ,אלי שריד בנושא :נגישות
)לשכת ראש מועצה(  -קרן גרין
 11:30 - 11:00ביקור בגן מוכשר חרדי  -קרן גרין
 13:00 - 12:00קרן ,עמיקם ואבי מזרחי -יועץ רכש )הרצל 1
קדימה  -לשכת ראש מועצה(  -קרן גרין
 13:30 - 13:00קרן וצחי -שוטף )לשכת ראש מועצה(  -קרן גרין
== 17:00 - 16:00סיור=== קרן ,עמיקם ,יעקב ,שלומי ,עליזה
כחלון מספר נושאים כולל בעיות ברחוב ,קנסות ,נקיון שילוט
)נפגשים ברח' הסביון בקדימה )הסביון  2מקביל להדסים((  -קרן גרין
 18:30 - 17:30שד' העצים בחנקין-קרן ,מיכאל ,יעקב סקלי,
יעקב ,רמי יוגב )לשכת ראש המועצה(  -קרן גרין
 19:00 - 18:30לריסה דוברובינסקי  -עץ שפלש לשטח פרטי-
פניות תושבים )מצורפת תמונה(  -קרן גרין

 09:30 - 08:30קרן ,צביה ,יהודה ,צפריר +דורון ,ליצח
מהצופים הכרות ותאום ציפיות )לשכת ראש המועצה(  -קרן גרין
 11:00 - 09:30ישיבת הצוות המוביל בנושא הנדסה )נא אשרו
הזימונים( )לשכת ראש המועצה(  -מושיקו ארז
 14:00 - 12:00פ.ע .קרן +איה
 14:30 - 13:00פגישות בתי ספר -חטיבת גוונים )קרן גרין,
צביה,יהודה ודינה אריאס( )חטיבת גוונים(  -אריקה חיו
 15:00 - 14:30לוויה
 17:00 - 16:30המשך פ.ע .איה וקרן
 18:00 - 17:00קרן ,עמיקם ,צביה ,צחי ,חי רצבי  -מפעל הפיס-
חינוך  ,מלגות פרוייקטים לסטודנטים )לשכת ראש המועצה( -
קרן גרין

יום רביעי  30ינואר

יום שלישי  29ינואר

 09:30 - 08:00סמינר עמיתים אזורי שכבת ח בנושא אלכוהול
בהובלת רועי איצקוביץ ומיכל בר  8:30-9:00 -דברי פתיחה
ראש מועצה )מתנס קדימה(
 09:30 - 09:00מס"ב ספקים
 12:00 - 11:00קרן ,איריס ,רמי ,חנן ,איה בנושא :שביל אופניים
)לשכת ראש מועצה(  -קרן גרין
 13:00 - 12:00קרן גרין ראש מועצה ,מושיקו ארז מנכ"ל ,חנן
טויטו מהנדס ,איריס וסרברגר +משה גוב מנכ"ל ובעלים ויוסי
אלבו ,קב"ט מחב' סמיקום ,אייל פיס מנכ"ל חברת בפקס
בנושא :הכרות ,הסדרת חניות ציבוריות ,התנהלות באיזור
התעשיה מבחינת שילוט ,תמרורים )הרצל  - 1לשכת ראש המועצ
 14:00 - 13:00אבא
 15:30 - 15:00דגנית  -מחסני מזון -פניות תושבים )לשכת ראש
המועצה(  -קרן גרין
 16:30 - 15:30קרן ,חנן ,רמי,עמיקם ,איה וחברת קנדה ישראל
)נועם גרייף  -סמנכ"ל הנדסה ,אסי טוכמייר -בעלים ,מרב סגל-
מנכלית של החברות הבנות( -שטח ביישוב )אורית מול נועם
) ( ,050-4008549לשכת ראש מועצה (  -קרן גרין
 17:00 - 16:30שלמה רחמני

 09:30 - 08:00סמינר עמיתים אזורי שכבת ח בנושא אלכוהול
בהובלת רועי איצקוביץ ומיכל בר  8:30-9:00 -דברי פתיחה
ראש מועצה )מתנס קדימה(
 11:30 - 09:30קרן ,חנן ,רמי ,שלמה ,שני ,עמית  +קובי ברטוב
מנתיבי ישראל -סיור ברחבי קדימה צורן )מתחילים במועצה ( -
קרן גרין
 15:00 - 14:00שוטף )לשכה קרן(  -קרן גרין
 15:30 - 15:00גיל לרר ,אלון לוי ,חנן טויטו
 16:00 - 15:40רותי גוטשל -פניות תושבים
 16:30 - 16:00קרן +יעל אייזנברג== לבדוק אם לזמן את
צביה /יהודה )לשכת ראש המועצה(
 17:30 - 17:00קרן ,אפרת בן ישי ,יהודה ואמיר זהבי בנושא:
חינוך ציבורי בצורן )אורית מול אפרת ) 054-2566189הרצל 1
קדימה(  -קרן גרין
 18:30 - 17:30קרן ,צביה ,יהודה ,נחום רצ'קובסקי ,סתיו
נחושתן ,נועה ודין ,אייל מור יוסף )במקום רועי( ועידית תדהר
נוער העובד והלומד )אורית מול איילת ) (054-6738101לשכת
 ??? 20:00 - 18:30משוריין  -קרן ,צביה ,יהודה ,איה ,נחום
רצ'קובסקי ,סתיו ,נועה ,דין ,שירי ארדיטי ואיתי ציפורי מבני המ

יום שישי  01פברואר

יום חמישי  31ינואר
 07:15 - 06:30הליכה
 10:00 - 08:00הרצל
 10:00 - 08:00תקציב חינוך )לשכת ראש המועצה(  -קרן גרין
 08:30 - 08:00סיור נועם
 12:00 - 10:00פורום על"א }הרשות למאבק באלימות סמים
ואלכוהול{ בתחנת שדות )תחנת שדות ,משרד דוד גרונין (  -רועי
איצקוביץ
 12:30 - 11:00הנהלת מש"מ )הארבעה  19 -מגדל תיכון אולם
קומה  9תל אביב(  -קרן גרין
 16:00 - 15:00תמי בן גדעון
 17:30 - 16:30תומר

24/02/19 15:52

 08:30 - 07:30הרצל
 09:45 - 09:15גיא בן אלי  -פניות תושבים )מפגש להיפגש
ברחוב הפרג ( 2
 11:00 - 10:00מפגש לב רן

שבת  02פברואר

1

קרן גרין

