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דצמבר 2018

02 דצמבר 2018 - 
08 דצמבר 2018

יום שני 03 דצמבר

יום רביעי 05 דצמבר
 קרן, צביה, נחום ושפיצר + רועי יסוד, מנכ"ל , 08:00 - 09:00

עידית סגנית מנהלת החטיבה וצחי, גזבר מהנוער העובד -  
 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה)(תואם מול נורית 052-5533402)

 - קרן  (לשכה) ישיבה בעניין קול קורא קמפוס 09:00 - 10:00
גרין

 הרמת כוסית מתנס גמלאים10:45 - 11:45

 - קרן גרין (שרונים) ישיבת מליאה שרונים 11:00 - 13:00

 תיאום פגישה עם הורי חינוך מיוחד בנושא 13:30 - 14:30
 (חינוך צורן)הסעות

 (מתנס צורן  הרמת כוסית והדלקת נר חנוכה14:30 - 15:30
החדש)

 -  (משרד מבקר ) פ"ע ליעוז קדוש מבקר המועצה15:30 - 16:30
קרן גרין

 הדלקת נרות קדימה 18:30 - 20:00

יום שישי 07 דצמבר
 קרטה קדימה10:00 - 11:00

 (בי"ס אב"י, העצמאות טקס חנוכה מיוחדים בשרון11:00 - 13:00
 - קרן גרין142 אבן יהודה)

שבת 08 דצמבר
 בית כנסת10:00 - 11:00

 (בית ספר אור  טקס חנוכיה הגדולה של חנוכה18:30 - 20:00
 - קרן גריןתורה)

יום ראשון 02 דצמבר

יום שלישי 04 דצמבר
 - קרן גרין (מועצה) סיור במשרדי המועצה 08:00 - 10:00

 - קרן גרין (לשכה) ישיבת קולות קוראים10:00 - 11:00

 (הרצל 1  פגישה עם חשב המועצה קובי גינזבורג11:00 - 12:00
 - קרן גריןקדימה צורן)

 מופע בקדימה12:00 - 13:00

 כדורגל. בית טרזין13:00 - 14:00

 נסיעה לרמלה חיבור מתחם A לכביש 13:45553 - 15:45

 - קרן גרין (משרד קב"ט) פ"ע מתן לסרי15:00 - 16:00

 - קרן גרין (מתנ"ס קדימה) חנוכיף - בנות שירות17:00 - 18:30

 הדלקת נרות מרכז צורן18:30 - 19:30

יום חמישי 06 דצמבר
 קרן וליאורה- פע07:30 - 08:30

 קרן וחנן- פע08:30 - 09:30

 קרן ואורית- פע09:30 - 10:30

 פ"ע רועי איצקוביץ, מנהל עיר ללא אלימות+ 11:00 - 12:00
 - קרן גרין (לשכה)מושיקו

 - קרן גרין (לשכת ראש מועצה) קרן+ יעקב- פע12:30 - 13:30

 צביה15:00 - 16:00

 יואל16:00 - 16:30

 חווי כץ16:30 - 17:30


