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יום שני  25מרץ

יום ראשון  24מרץ

 08:00 - 07:00ישיבת הערכות עם כל המכלולים
 08:30 - 08:00סיור מוסדות חינוך עם פקער
 15:00 - 13:30שבועית הנדסה )הנדסה(  -קרן גרין
 15:59 - 15:00יהודית ניסני בית ספר מונטסורי )לשכה (
 16:30 - 16:00חמדה יסמין תושבת )לשכה (
 17:00 - 16:30ישראל רטהוז תושב )לשכה (
 17:30 - 17:00רינה עזיזה  -תושבת
 18:00 - 17:30רות גלעד )לשכה (
 18:30 - 18:00תפארת  +מכלוף סויסה ) +לשכה רחוב כצנלסון
מול שטח  - (Aקרן גרין

 09:15 - 08:15סיור בנתיבות משה )נתיבות משה (  -צביה שמע
 11:00 - 09:30כביש  4פרדסיה הדרים  -עלא+אור+מועצה
מקומית צומת קדימה צורן )רחוב הרצל  1קדימה  ,אצל ראשת
המועצה (  -עלא אלדין סמארה
 11:30 - 11:00שביל גישה  -קרן גרין
 12:30 - 11:30פ.ע איה וקרן )לישכה(  -קרן גרין
 13:15 - 12:30פגישת היכרות עם ראשת המועצה המקומית
קדימה צורן  -הגב' קרן גרין )לשכת מנהלת המחוז ,רח' השלושה ,2
קומה  ,15חדר  ,1527חנייה בחניון גלית )רח' וינגייט  (3תינתן מדבקה
לחנייה(  -עמליה חיימוביץ
 14:30 - 14:00אורון דוב -דובר קשרי ממשל של ארגון אדם טבע
ודין )לישכה(  -קרן גרין
== 16:30 - 15:30סופי=== עמיקם ,קרן ,איה ,רועי ,רמי ,מוטי
חן ,עמית וגנר  -פגישת המשך יועץ תחבורה )לשכת ראש מועצה( -
עמיקם נגר לוי
 18:30 - 17:30מחזמר בצל החלום )מתנ"ס (

יום רביעי  27מרץ

יום שלישי  26מרץ

 09:00 - 08:00שרון ניר גניש  +צביה איה )פעילות קהילתית (  -קרן
גרין
 10:15 - 09:15דורון אריה )לשכה  +סיור (  -קרן גרין
 14:00 - 11:30ביקור שר האוצר במועצה המקומית קדימה צורן
)לשכה(  -קרן גרין
 14:30 - 14:00מליאת שרונים
 16:00 - 14:30מעוף לעמית -קרן רום -כנס הסבר )מתנ"ס קדימה-
אולם רב תכליתי(  -חני פז
 17:00 - 16:00סדר יום לישיבת הנהלה ומועצה
 21:30 - 18:30פורום חדשנות בחינוך

 09:30 - 08:30ישיבה עם הגנים )מוטי(
 11:00 - 10:00חניות במרכז מסחרי צורן )לשכה (  -קרן גרין
 11:45 - 11:15נילי קידה ש.י.ל +צביה )לשכה (  -קרן גרין
 :FW 15:00 - 13:00פורום משפטי +מטה )לשכת ראש מועצה( -
עמיקם נגר לוי
 17:30 - 16:00שוטף עמיקם וצביה  +קרן )לשכה (  -קרן גרין
 18:00 - 17:30להסתובב בקבלת קהל

יום שישי  29מרץ

יום חמישי  28מרץ
 09:30 - 08:30נועם ועמיקם ) גנים שרים קונצרט גן יערה 9:45
בגן תות )לשכה(  -קרן גרין
 10:00 - 09:30הכנה לפגישה של עשר עם דודו וייסמן )לשכה ( -
קרן גרין
 11:00 - 10:00פגישה עם דודו וייסמן משרד האנרגיה )לשכה
הרצל  - (1קרן גרין
 11:45 - 11:15תב"ע אזור תעשיה מערבי  +גיל קורמן ) גנים
שרים ב 11:00גן חצב ( )לשכה (  -קרן גרין
 :FW 13:00 - 12:00הזמנה :עידן ואבירם +קרן גרין ראש המועצה
 +איה ע .ראש המועצה+עמיק ,...יום ה׳  28במרץ - 12:00 ,2019
) (batsheva_p@kadima-zoran.muni.il) (IST) 13:00הרצל ,1
קדימה צורן ,ישראל גנים שרים בשעה  12:15בגן אופירה ( office@bal -
 15:00 - 14:00סגור נסיעה
 16:00 - 15:00ראש מועצה קדימה-צורן /מנהל רשות מקרקעי
ישראל )לשכת מנהל הרשות )קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין ,125
קומה  ,6ת"א((  -עדיאל שמרון )(LADIEL
 17:00 - 16:00פ.ע עמיקם קרן )לשכה(  -קרן גרין
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 16:00 - 12:00גליה סדנא
 13:15 - 12:00גליה
 16:00 - 14:00הצגת תיכון

שבת  30מרץ

1

קרן גרין

