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30 יוני 2019 - 
06 יולי 2019

יום שני 01 יולי
 בלזר08:30 - 09:30

 - קרן גרין השתלמות ראשי רשויות10:00 - 19:00

 (לשכה ) שרונה עזרא 17:00 - 17:30

 (לשכה ) רן ארדיטי 17:30 - 18:00

 (לשכה ) מנע ברכה 18:00 - 18:30

יום רביעי 03 יולי
 סגור נסיעה 09:00 - 09:30

 (קריית  פגישה עם קדימה צורן -מנהל המחוז09:30 - 10:30
 - יונתן בר סימן טובהממשלה, רח' הרצל 91, רמלה (קומה 3))

 ירון12:00 - 14:00

 שיחת סיכום שנה   מנהלת חט"ב הרצוג: אריאלה 14:15 - 15:00
לשובר

 שיחת סיכום שנה מנהלת חט"ב גוונים דינה 15:00 - 16:00
 - קרן גרין (לשכה )אריאס 

  שיחת סיכום שנה מנהלת בית ספר יגאל מהאלון 16:00 - 17:00
 - קרן גרין(לשכה )

יום שישי 05 יולי
 - קרן גרין (אמנון ותמר 2) סיור ברחוב אמנון ותמר 10:00 - 10:30

 שני אוכמן12:00 - 13:00

שבת 06 יולי

יום ראשון 30 יוני
 (נפגשים במועצה  סיור-בעיות ניקוז - שלוליות חורף12:00 - 14:00

 - Shirelקדימה-צורן. )

 - קרן גרין (לשכה ) אבישי פ"ע 14:30 - 15:00

 (לשכה הכרות בעלים וקידום תב"ע שטח של שפר 15:00 - 15:30
 - קרן גרין)

 לוויה גרשון דקל17:30 - 18:30

יום שלישי 02 יולי
 סיור רמת אמיר שושן צחור / השקמה ב+ בית 08:30 - 09:45

 - קרן גרין (יציאה מהמועצה )הכנסת צורן 

 FW: ההזמנה עודכנה: עידן+קרן גרין+עוזי יצחקי 10:00 - 11:00
+סלמן בן ציון - מועצה בקדימה צורן , יום ג׳ 2 ביולי 2019, 10:00

(batsheva_p@kadima-zoran.muni.il) (IDT) 11:00 - ,1 הרצל) 
 - office@balzar-roth.comקדימה צורן, ישראל)

 (לישכה הרצל 1  נציגי עגור בעניין ועדת ביקורת12:00 - 13:00
 - קרן גריןקדימה)

 -  (לשכת ראש מועצה) FW: פורום משפטי+ מטה13:00 - 15:00
עמיקם נגר לוי

 שיחה מושיק17:00 - 20:15

יום חמישי 04 יולי
 תזכורת תשובה לנעמי טביב 07:30 - 08:00

 - קרן גרין צופים09:00 - 10:00

  (בוועדה ) תביעה - תיק אביאן קדימה צורן הפקעה 12:00 - 13:00
Elena Kovtun -

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

 (הדקל 64 תל  טקס סיום תכנית היל"ה  איזורת 18:30 - 20:00
 - קרן גריןמונד )


