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29 אוגוסט 2021 - אוגוסט 2021
4 ספטמבר 2021

יום שני 30 אוגוסט
 לקחת את הסלסלה08:15 - 08:30
 ברכות לצוות המורים - יום הערכות לשנת 08:30 - 09:00

 - קרן גרין (בית ספר עודד )תשפ"ב 
 - קרן גרין תיכון עודד- סיור09:00 - 10:00
  פגישה תשתיות ותחבורה באזור   השרון 10:45 - 11:15

(שרונים)
 - קרן  (שרונים ) ישיבת מליאה + הרמת כוסית 11:30 - 14:00

גרין
 (טלפוני  רועי ביצ'ר - גני ילדים אישי 17:30 - 18:00

 - קרן גרין052-3422011)

יום רביעי 1 ספטמבר
 ניקה07:00 - 07:30
 - קרן (לב רן ) סיור פתיחת שנת הלימודים לב רן 07:30 - 07:45

גרין
 - קרן גרין (יובלים ) סיור פתיחת שנת הלימודים 07:45 - 08:10
 (בבית הספר  סיור -פתיחת שנת הלימודים 08:15 - 08:45

 - קרן גריןהרצוג-- חלוקת עוגות )
 (בית ספר גוונים -   סיור פתיחת שנת הלימודים 08:45 - 09:15

 - קרן גריןשלומי מוכתר  חלוקת עוגות)
 (בית הספר ניצני  סיור פתיחת שנת הלימודים 09:15 - 09:45

 - קרן גריןהשרון -  עופר הקב"ט חלוקת עוגות )
 (בית הספר אור  סיור פתיחת שנת הלימודים 09:45 - 10:15

 - קרן גריןתורה -  יעקב כהן  חלוקת עוגות )
 (בית ספר יגאל אלון  סיור פתיחת שנת הלימודים 10:15 - 10:30
 - צביה  (קדימה) מועדון מופת - הרמת כוסית 11:00 - 12:00
 - קרן גרין (באחריות אתי מזוז ) סיור בגני ילדים 12:00 - 13:00
 (שפ"ח שפ"ע ,  ביקור במחלקות לשנה החדשה13:00 - 14:00
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע קרן , ציפי עמיקם 16:00 - 18:00
 תערוכה במתנס18:00 - 19:00

יום שישי 3 ספטמבר
 יובלים08:00 - 09:00

שבת 4 ספטמבר

יום ראשון 29 אוגוסט
 - קרן גרין סיור בתיס- גוונים והרצוג08:00 - 09:00
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:30
 (מגרש בת  פתיחת שנת הלימודים נתיבות משה 10:30 - 11:00

 - קרן גריןהספר )
 (לשכת ראש  ביקור של ח"כ ולדימיר בליאק 11:00 - 12:00

 - קרן גריןמועצה הרצל 1 קדימה )
 (יתואם  מסיבת פרידה מחגי לוי עוזר מהנדס 13:15 - 14:15

 - קרן גריןבהמשך )
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבת מטה שפ"ע 16:00 - 17:00
 שד' חנקין- שיתוף ציבור בהשתתפות אדר' נוף 18:30 - 20:30

 - רמי יוגב (יקבע בהמשך)טוך סרגוסי 

יום שלישי 31 אוגוסט
  עם קרן גרין-הערכות לשטפונות והצפות09:00 - 10:30

(נפגשים אצל קרן גרין במועצה . הרצל 1 קדימה +להתקשר לחנן 
 - Shirel(בבידוד)

  דיור לגיל השלישי10:00 - 11:00
https://moch-gov-il.zoom.us/j/81456343435?pwd=bWVkN2gyQk14)

(U0VFV2lFeU1oQ281dz09ורד סולומון ממן - 
 ד"ר אודי 11:00 - 11:30
 סיבוב בתיס- יובלים, לב רן, הרצוג- ספונטנטי12:00 - 13:00
 (לשכת ראש  יוסף מרדכי - דוכן בבן צבי 13:00 - 13:30

 - קרן גריןהמועצה)
 (לשכת ראש המועצה  דיון קצר בעניין היטל שצפ 14:00 - 14:30

 - ציפי וקנין)
 - רועי  (לשכת ראש המועצה) פ.ע קרן ועמיקם15:30 - 16:30

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

נגר לוי
 - נירית טיירי (זום) ישיבת מועצת האשכול 16:30 - 17:00

יום חמישי 2 ספטמבר
 לצאת עם עופר07:20 - 07:35
 טקס מצטיינים והענקת דרגות + נשיאת  דברים08:00 - 09:00

 (ברחבת החנייה במטה מרחב שרון דרך השרון 1 כפר סבא ע"י קרן 
 - קרן גרין)

 נסיעה למכבים רעות10:00 - 11:00
 (שד התעשיות 14  הרמת כוסית לראש השנה11:00 - 14:00

 - קרן גריןמכבים רעות אולמי האחוזה )
 הדרכה לקורס אלרגיות לצוותים- ביה"ס ניצני 15:00 - 19:00

 - אתי מזוז (ביהס ניצני השרון)השרון


