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יום שני 27 יוני
 עינת07:30 - 08:30
 - קרן גרין (לשכה ) שוטף עופר גואטה + יוסי נגר 09:00 - 09:30
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה הנדסה 09:30 - 10:30

גרין
 - קרן גרין עופר יעקובי 11:00 - 11:30
 - קרן גרין (לשכה) שוטף שלומי מוכתר 11:30 - 12:00
 (לשכת ראש  פ"ע נוער צביה יאיר ועמיקם 12:00 - 13:00

 - קרן גריןהמועצה )
 שיחה טלפונית עם ירון13:00 - 13:30
 נסיעה לירושלים14:00 - 16:00
 (בכנסת) פגישה עם שרת הפנים איילת שקד16:00 - 16:30
 חזרה מירושלים17:00 - 19:00
 מפגש סיכום שנה חינוך בהנחיית שירה 18:30 - 20:00

 - קרן גרין (מרכז היזמות צורן )גרוסברג 
 (מתנ"ס  מסיבת סיום  בית הספר נתיבות משה 18:30 - 19:30

 - קרן גריןקדימה )

יום רביעי 29 יוני
 Updated invitation:  קדימה צורן ליווי חברתי  10:00 - 11:00

 Wed Jun 29, 2022 10:00 - 11:00 (IDT) @
(keren@kadima-zoran.muni.il) 

https://us02web.zoom.us/j/82538016064?pwd=MVRIVnJYa1l2Nkxj)
(dWN3MUtKQkFDdz09office.keshet@gmail.com - 

  סטטוס - פניות מוקד -עופרה עופר ועמיקם 11:00 - 12:00
 - קרן גרין(לשכה )

 (לשכת ראש המועצה) צוות ספריה-גלריה-מוזיאון12:30 - 14:00
 כביש 561 - בין כביש 2 לכביש 4 - הצגת 14:00 - 15:00

 - Mezer Office (ZOOM)הפרויקט למועצה מקומית קדימה צורן 
 -  (לשכה ) פ"ע קרן , ציפי עמיקם - טיוטת חומש16:00 - 18:00

קרן גרין
 מסיבת סיום כיתה ו' מחזור סז בית ספר אור 18:00 - 20:00

 - קרן גרין (אולם בית הספר אור תורה )תורה 

יום שישי 1 יולי

שבת 2 יולי

יום ראשון 26 יוני
 (לשכה) פע איה08:00 - 09:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:30
 - קרן גרין (לשכה ) פגישה אישית  עם טליה דרך 11:00 - 11:45
 - קרן גרין פ"ע עם בת שבע 12:00 - 12:30
 (לשכת ראש  פגישת עבודה עם רונן שפיצר 13:00 - 14:00

 - קרן גריןהמועצה )
 צהריים 14:00 - 15:00
 -  (לשכת ראש המועצה) הכנה לפסטיבל הבירה 15:00 - 16:00

קרן גרין
 - קרן גרין קידום פתרונות תמרורים אורן מצא16:00 - 16:30
 פגישה עם אייל אשבל  - יחד עם מטה 17:30 - 19:00

 - אורנית לוי (לשכת ראש המועצה)התחבורה

יום שלישי 28 יוני
 הערכות לשביתה08:00 - 08:30
 - קרן גרין (לשכה ) שיחה עם קובי יצחק  11:00 - 11:30
  סטטוס הערכות לרביעי חמישי- לשביתה11:30 - 12:00

 - קרן גרין(טלפוני)
 (לשכת ראש  הכרות עם עו"ד אפרת רוזנבלט 16:00 - 17:00

 - קרן גריןהמועצה )
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי
 (אולם  מסיבת סיום שכבה א'  אנ"י מקשיב 18:00 - 19:00

 - קרן גריןהספורט של בית הספר לב רן)

יום חמישי 30 יוני
 נסיעה לכנס08:00 - 09:00
 - קרן גרין כנס הערים המתחדשות- קרן בפאנל09:00 - 12:00
 - קרן גרין גילוי מצבה אבא וסעודת מצווה16:00 - 22:00


