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דצמבר 2018

30 דצמבר 2018 - 
05 ינואר 2019

יום שני 31 דצמבר
 ועידת משרד הפנים- מעצבים יחד את עתיד 08:00 - 17:00

 (איירפורט סיטי)השלטון המקומי

 מפגש אישי ראש מועצה בלשכה ובשטח16:00 - 20:00

יום רביעי 02 ינואר
 סיור קרן + יעקב מיטל+ שלומי מוכתר  ברח' 08:00 - 08:30

 (השיטה 9 קדימה)השיטה 9 קדימה

 דינה אריאס09:00 - 10:00

 צביה11:00 - 11:45

 ירון ויעל14:00 - 15:00

 אמילי15:00 - 16:00

 בירמן16:00 - 17:00

יום שישי 04 ינואר
 הרצל07:30 - 08:30

 אמיר10:00 - 11:00

 רוזט11:30 - 12:30

 אזכרה13:00 - 14:00

שבת 05 ינואר
 רובוטיקה17:00 - 18:30

יום ראשון 30 דצמבר
 העתק: ישיבת הצוות המוביל (נא אשרו 09:30 - 11:00

 - מושיקו ארז (לשכת ראש המועצה)הזימונים)

 - קרן גרין (מתחילים בלשכה) קרן ושביט+ צהריים12:30 - 14:00

 (לשכת  פגישת היכרות עם מפקד שדות גרונין14:00 - 15:00
ראש מועצה)

 מושיקו15:00 - 15:30

 - קרן גרין (לשכת ראש מועצה) קרן+ סיגל+ צחי16:00 - 17:00

 דברי פתיחה === הכשרת סייעות של החינוך 17:00 - 18:30
המיוחד הפעילות מתקיימת בין 17:00-18:00 דנית+ רועי 

 (מועדון גמלאים מתנס צורן)מעבירים את הפעילות

יום שלישי 01 ינואר
 ( רחוב  ישיבה בנושא תכנית מתאר קדימה צורן 07:30 - 09:00

 - שירה ברנדיצחק רבין ברמת אמיר)

 (לשכת ראש  קרן, צביה ויעקב - שיפוצי קיץ09:00 - 10:30
 - קרן גריןמועצה)

 (לשכת  קרן, קובי, איריס ועידית ממרב אחסנה11:00 - 11:30
 - קרן גריןראש מועצה)

 קרן + לימור לביא - הכרות (נמצאת אצל מתן 11:30 - 12:00
 (לשכת ראש מועצה)מהבוקר)

 (לשכת  פורום אירועים בנושא- יום העצמאות 15:00 - 16:00
 - מושיקו ארזמנכ"ל)

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה) קרן + רמי- פ.א16:30 - 17:00

 -  (לשכת ראש מועצה) ישיבת הנהלה18:30 - 20:00
keren@kadima-zoran.muni.il

יום חמישי 03 ינואר
 - אורנה יהודה אברמסון יום אחרון של אורנה במועצה

 הרצל08:00 - 10:00

 יואל08:30 - 09:00

 נסיעה לשרונים10:00 - 10:30

 קרן+ דורון אוזן - הכרות + פגישת 10:30 - 12:00
עבודה(אורית מול בת שבע 09-8636028) ב- 11:00 יצטרפו חנן

 - קרן גרין (שרונים )ורמי

 - batsheva coch (בוועדה ) פגישת היכרות 10:30 - 11:00

 מאבק באלימות נגד נשים11:00 - 11:30

 נסיעה12:00 - 12:30

 קרן, מושיקו,עמיקם, איריס, יהודה, כוכב, שקד 15:00 - 16:00
בן ישי ממשכ"ל, רון הראל- רכז הסעים בנושא: פגישת הטמעה 
לתוכנת SHIFT - סטטוס מערכת לניהול מערך ההסעים ברשות

 - קרן  (לשכת ראש המועצה )(אורית מול שקד 050-3234565)
גרין


