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13 יוני 2021 - יוני 2021
19 יוני 2021

יום שני 14 יוני
 פגישה פרטנית חברת אורבניקס (פרוגרמה 09:00 - 10:30

 - אורנית לוי (לשכת ראש המועצה)לצרכי ציבור) +ראש המועצה
 לנסוע לירושלים- כנס תיירות11:00 - 16:00
 -  (בזום) וועדת היגוי- בי"ס של החופש הגדול14:00 - 15:00

אריקה חיו
 עו"ד אשר אילוביץ מתחם האתרוג הסכם פיתוח16:00 - 17:00
 - קרן גרין (לשכה ) שזיף להב17:00 - 17:30
 - (לשכה ) אדם אולגה פרל (נפגשתם אצל נועם 17:30 - 18:00

קרן גרין
  דנה זרד18:00 - 18:30
 - קרן גרין (לשכה ) מאיר כהן מרחוב הנופר 18:30 - 19:00

יום רביעי 16 יוני
 (לשכת ר'  מבנה ארגוני - עם שלומי מוכתר 08:00 - 09:00

 - שלומי מוכתרהמועצה )
 - קרן גרין מבנה ארגוני- הצגה לסגנים09:00 - 10:00
  פגישת ראיון לצורך מחקר  -רקפת חולדאי 10:15 - 11:45

 - קרן גרין(הרצל 1 קדימה )
 -  (לשכת ר' המועצה ) ייעול חללי עבודה קטנים 12:00 - 13:00

שלומי מוכתר
 - (לשכה ) פעילות של טליה  דרך מול הגמלאים 14:00 - 14:30

קרן גרין
 צהריים 14:30 - 15:30

יום שישי 18 יוני
 סיור09:00 - 11:00

שבת 19 יוני

יום ראשון 13 יוני
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע נועם מולה ועמיקם 08:00 - 09:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:30
 - קרן  (לשכת ר המועצה ) פגישה שני אלטשולר 10:30 - 11:30

גרין
 (לשכה נוהל אירועים שאינם דורשי רישוי עסקים12:00 - 13:00

 - קרן גרין)
 -  (לשכת ר' המועצה ) הכנה לדיון עם החקלאים 13:00 - 14:00

שלומי מוכתר
 - קרן גרין (לשכה וזום) שיחה עם שירי14:00 - 15:00
 Invitation: התחדשות עירונית קדימה צורן- 15:00 - 16:30

 Sun Jun 13, 2021 15:00 - 16:30 (IDT) @ בזום
(keren@kadima-zoran.muni.il) 

https://us02web.zoom.us/j/88029527571?pwd=Y1JQU3pEU1d5eH)
 Invitation: התחדשות עירונית קדימה צורן- 16:00 - 17:30

 Sun Jun 13, 2021 15:00 - 16:30 (IDT) @ בזום
(rami@kadima-zoran.muni.il) 

https://us02web.zoom.us/j/88029527571?pwd=Y1JQU3pEU1d5eH)
 - רועי  (לשכת ראש המועצה) פ.ע עמיקם וקרן 17:30 - 18:00

סודאי

יום שלישי 15 יוני
 -  (ברכה לפיד  ונמשיך ) סיור גני ילדים בקדימה 08:00 - 10:00

קרן גרין
 סגור נסיעה לת"א10:00 - 11:00
 (משרד  מכרז לניהול חט"ב "הרצוג" קדימה צורן10:30 - 12:00

 - קרול לויהחינוך קומה 13 מחללקת כח אדם)
 פע יעקב15:00 - 16:00
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:30 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 17 יוני
 (רחוב צופית 12  סיור חיים ניצן + עמיקם אירית 07:40 - 08:00

 - קרן גריןצורן )
 פגישה עם קרן גרין+אבישי בן-חיים+שמעון 08:15 - 09:00

 (מועצה מקומית צורן בן-עמרם בנושא פעילות מרכז המסחרי
 - Avishai Ben-haimרחוב הגפן 56 (שימו לב הפגישה בצורן))

 (מחוז דן מחנה ארד  סיכום מבצע "שומר חומות"10:00 - 13:30
 - קרן גריןבסמוך לבית העלמין יהוד)

 (לשכת ראש  פגישה עם ח"כ רם שפע - תחבורה 13:00 - 14:00
 - קרן גריןהמועצה הרצל 1 קדימה )

 ערב הוקרה לבני הנוער (מתנועות הנוער 18:00 - 19:30
הצופים והתנועה החדשה), שהתנדבו למען הקהילה במשבר 

 - יאיר מילרמן (בריכת השחיה בקדימה)הקורונה


