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יום שני 01 אפריל
 - קרן גרין (רחוב ויתקין 9 ) פגישה עם צוות השפ"ח 08:00 - 08:45

 - (לשכה) הכרות עם מרכז גיל רך ומנחה מקצועית 09:00 - 09:30
קרן גרין

 - קרן גרין איה פע10:00 - 11:00

 FW: פגישת מנכ"ל - גב' קרן גרין - ראש המועצה 11:30 - 12:00
 - אריק ברמי (הרצל 1, קדימה - צורן)קדימה - צורן

 -  (לשכת ראש המועצה) פגישת עבודה עם ביטמוב12:00 - 13:00

 פגישה עם ראש המועצה ואגף חינוך רווחה וקהיל13:00 - 14:00

 חגית15:00 - 15:30

 - איה קאופמן (לשכה) FW: אורלי שלו תושבת 15:30 - 16:00

 (לשכה ) יפת הראל 16:00 - 16:30

 - קרן גרין (לשכה) שרונה עזרה 16:30 - 17:00

 (לשכה ) סולימני שמעון תושב 17:00 - 17:30

 (לשכה ) אלמוג ממן 17:30 - 18:00

 (לשכה ) חוי  סלע תושבת 18:00 - 18:30

 אריה אבנר תושב 18:30 - 19:00

יום רביעי 03 אפריל
 (יגאל אלון ) שוק "קח ותן" 07:00 - 07:30

 נסיעה לירושלים לתכנית ההכשרה לראשי רשויות07:30 - 09:00
בכהונה ראשונה

  תכנית ההכשרה לראשי רשויות בכהונה ראשונה09:00 - 14:30
(ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית, באוניברסיטה העברית, קמפוס 

הר הצופים, ירושלים.)

 - keren@kadima-zoran.muni.il צלילה וורדה14:00 - 15:00

 - דניאל אופיר סיורי שטח יום העצמאות בקדימה14:00 - 15:30

 - קרן  (לשכה) פגישה להקמת בית ספר מונטסורי  15:30 - 16:30
גרין

 - דניאל אופיר סיור שטח יום העצמאות בצורן15:30 - 17:00

 קרן, עמיקם, יעקב, שלומי בנושאים: הערכות 17:00 - 18:00
 - עמיקם נגר לוי (לשכת מנכ"ל)לפסח וליום העצמאות

 ירון18:00 - 19:30

יום שישי 05 אפריל
 רוכבים קדימה08:00 - 13:00

 (בית ספר יגאל אלון ) מסיבת סיום ביגאל אלון 08:00 - 09:15

 המעון לניצולי שואה10:00 - 13:00

 (לשכה + סיור ) דורון קליל שבט צופים 14:00 - 15:30

שבת 06 אפריל

יום ראשון 31 מרץ
 - (לשכת מנכ"ל) עמיקם, צפריר וצביה -נושאי חינוך08:30 - 09:00

עמיקם נגר לוי

 -  (לישכה קדימה הרצל 1) מנכ"ל עגור ד"ר עוזי צוק10:00 - 11:00
קרן גרין

 (מבנה עיריית כפר יונה,  FW: צמצום תאגידי המים 18:00 - 20:00
 - שושי כחלון כידור - ראש רח' שרת 4 , קומה 2 (מעל מאוחדת))

העירייה

יום שלישי 02 אפריל
 (תכנת המשטרה כיבוי אש  יום המעשים הטובים 09:00 - 09:30

ומד"א )

 מעשים טובים09:30 - 10:00

 (חט"ב הרצוג ) יום המעשים הטובים  חט"ב 10:00 - 10:15

 יום המעשים הטובים גמלאי הישוב 10:00 - 10:15

 (באודיטוריום ) יום המעשים הטובים 10:30 - 11:15

 - קרן גרין (לשכה ) יורם רובינפלד 11:30 - 12:30

 (בלשכה ) דליה הרטמן 12:30 - 13:00

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

 save the date לכנס השנתי של התכנית לפיתוח 16:30 - 19:00
. NESS אודיטוריום מנהיגות טכנולוגיות ועתידנות 2019, חברת) 
סמולרש אוניברסיטת תל אביב גורג' וייז צמוד לשער 4)

יום חמישי 04 אפריל
 - קרן גרין (לשכה) סנדרה חשבת שכר 08:00 - 09:00

 (לשכה ) בני בן חיים -פנסיונר המועצה 12:00 - 12:30

 לבקר ברובוטיקה- היכל נוקיה תל אביב13:00 - 17:30

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


