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23 יוני 2019 - 
29 יוני 2019

יום שני 24 יוני
 יום הולדת סיגאוי אברהם + ורון טל +אסרף 07:00 - 07:30

 - קרן גריןרחל+מדלג הואזן

 (תל אביב) כנס דה מרקר09:00 - 13:00

 - (הרצל 91 רמלה) ישיבה בנושא מתאר קדימה צורן14:00 - 15:00
גיא קפלן

 - קרן גרין (לשכה ) חיים גלמן 16:30 - 17:00

 - קרן גרין אסתר כהן 17:00 - 17:30

 - קרן גרין (לשכה ) גדעון סופר 17:30 - 18:00

 - קרן גרין (לשכה ) אהרון אקלר 18:00 - 18:30

 - קרן גרין (לשגה ) דן יעקבי 18:30 - 19:00

יום רביעי 26 יוני
 בה"ד 1

 ירון08:00 - 09:30

 - קרן גרין (לשכה ) עדכון פאנלים סולאריים 10:00 - 11:00

 הרב מאיר11:00 - 12:00

יום שישי 28 יוני
 בית ספר יובלים08:15 - 08:45

 בית ספר לב רן10:00 - 11:00

 - אתי מזוז (חורשה צמוד לגן נרקיס) גן יער- חנוכת גן11:30 - 12:00

 תומר14:00 - 15:00

 אבי בראון16:00 - 17:00

שבת 29 יוני
 ביקור הורים במחנה16:00 - 18:00

יום ראשון 23 יוני
 ועדת מרכזים משרד החינוך

 חשיבה משותפת לענייני תנאיח העסקה של 08:00 - 09:00
 - קרן גרין (לשכה )הפסיכולוגים 

 - קרן (לשכה ) סיור לאתרים אפשריים לבית לחיים 09:00 - 10:00
גרין

 (מתנ"ס   מסיבת סיום כיתה ו' בית ספר אור תורה 11:00 - 12:30
 - קרן גריןקדימה )

 נסיעה לת"א 13:30 - 14:30

 (רחוב  מכרז מנהלת ליגאל אלון- משרד החינוך14:30 - 16:00
השלושה 2)

 ברית שובל17:00 - 18:15

יום שלישי 25 יוני
 -  ריקי ותושב לגבי מתחם 09:30123 - 10:00

keren@kadima-zoran.muni.il

 אלי שריד 11:15 - 11:30

13:00 - 12:00A2 קרן גרין (לשכה הרצל 1 קדימה ) מתחם - 

  (לשכה ) תב"ע רחוב יהושע טהון 26 משפ טולדנו 13:30 - 14:00
- קרן גרין

 - קרן גרין (לשכה ) אבישי פ"ע 15:00 - 15:30

 - עמיקם  (לשכת ראש מועצה) פורום משפטי+ מטה16:30 - 18:30
נגר לוי

 (אלי כהן 26) ראש המועצה בביקור בדירת השירות 18:00 - 19:00
 - יהודה רוזנברג

יום חמישי 27 יוני
 נועם 08:00 - 09:00

 (לשכת קרן, עמיקם, עמית דילאון ממד"א- הכרות 09:00 - 10:00
 - עמיקם נגר לויראש מועצה)

 - קרן גרין (לשכה ) פ.ע יהודה חינוך +קרן 10:00 - 11:00

 - קרן גרין (לשכה ) אורלי חזן 11:15 - 11:45

 גולברי12:00 - 13:00

  שיחת סיכום שנה מנהלת ניצני השרון שרון טרנר 13:30 - 14:30
 - קרן גרין(לשכה )

 - קרן גרין (לשכה ) שיחת סיכום שנה אורית אשוול 14:30 - 15:30

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

 אורלי16:30 - 17:30


