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דצמבר 2018

23 דצמבר 2018 - 
29 דצמבר 2018

יום שני 24 דצמבר
 - קרן  (לשכת ראש מועצה) קרן, ליאורה, רוני- פע08:30 - 09:30

גרין

 רמת השרון09:30 - 12:00

 הדרכה טלפונית על EPR עם אמיתי 14:00 - 14:30
02-9947199 שלוחה 24

  קרן + עפר אספורמס- לגבי אזור תעשיה מערבי16:00 - 17:00
(לשכת ראש מועצה)

 ליאור שניאור זלמן מבנה לתפילין  17:00 - 17:30

 קרן+ בועז גיל לגבי תוכנית המתאר + עו"ד 17:30 - 18:00
 (לשכת ראש יורם פירון??+ רמי (אורית מול בועז 052-2588246

 - קרן גריןהמועצה)

 (לשכת ראש מועצה) קרן+ ריקי +מירה+ דבי 18:00 - 19:00

יום רביעי 26 דצמבר
 תכנית ההכשרה לראשי רשויות בכהונה 09:00 - 14:30

 (ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית, באוניברסיטה ראשונה
העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים.)

יום שישי 28 דצמבר

שבת 29 דצמבר

יום ראשון 23 דצמבר
 (רמת אמיר רחוב  חניית רמת אמיר דו/חד סיטרי 07:30 - 08:30

 - keren@kadima-zoran.muni.ilאריות הגולן פינת הצופית )

 העתק: ישיבת הצוות המוביל (נא אשרו 09:30 - 11:00
 - מושיקו ארז (לשכת ראש המועצה)הזימונים)

 קרן + איציק אבו (אולם עלמה) 11:30 - 12:00

 קרן, חנן, שיפר אהרון מנהל אזור חברת חשמל 13:00 - 14:00
 נתניה + רוני נעים + אבי ששון + יהודה מתין בנושא: הכרות

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה)

 - קרן גרין (לשכה) פגישה עם עו"ד טוסון14:00 - 14:30

 פורום עמיתים לראשי מועצות מקומית בהיכל 16:00 - 20:30
 (רח' הגלבוע 4 קריית שדה התרבות חבל מודיעין "ההיכל"

התעופה)

יום שלישי 25 דצמבר
 מפגש ראשי רשויות בגני תקווה- מנהיגות נשית 09:30 - 12:30

 (בחדר - הכרות, יעדים, תיאום ציפיות, סיור בקריית החינוך
הישיבות - המועצה המקומית גני תקווה - הגליל 48)

 אהוד יוסטמן12:30 - 13:30

 שירה ברנד קומה 14:303 - 15:00

 פגישת הכרות עם קרן גרין ראשת המועצה 15:15 - 16:00
 (קריית הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה המקומית קדימה צורן

 - יונתן בר סימן טוב(קומה 3))

 ישיבת הנהלה18:00 - 19:00

יום חמישי 27 דצמבר
 - אורנה יהודה אברמסון בחירות מרכז השלטון המקומי

 מרכז השלטון המקומי10:00 - 12:00

 -  (לשכת ראש מועצה) קרן+ מושיקו+ אבי חלק 15:00 - 16:00
קרן גרין

 ===סופי====קרן, מושיקו, אורי ליברמן, 16:30 - 17:30
 - מושיקו ארז (הרצל 1 קדימה - לשכת ראש מועצה)נועם מולה


