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28 נובמבר 2021 - נובמבר 2021
4 דצמבר 2021

יום שני 29 נובמבר
 עבודה מהבית 08:00 - 09:00
 ( לפי  FW: עגור - ישיבת דירקטוריון 2021 11:008/9 - 14:00

(https://us02web.zoom.us/j/81890972061  שעה במתקונת זום - 
Avivit Shemesh

 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי16:00 - 18:30
נגר לוי

 - קרן גרין (מתנ"ס צורן) הדלקת נר קהילתית17:30 - 18:00
  (מרכז יזמות ) טקס הדלקת נר שני + ציבור עו"ד 18:00 - 19:00

- קרן גרין

יום רביעי 1 דצמבר
 (לשכת  קרן, ציפי, סנדרה, איריס  ואיה- תקציב11:30 - 13:00

 - קרן גריןגזברית)
 ישיבת פרה- רולינג בנושא אנ"מ אילנות- 13:00 - 14:00

zoom 3 -תחבורה(לשכת תכנון מרכז 3 zoom) צוות צפון - 
 - (לשכה ) פ"ע קרן , ציפי עמיקם סנדרה ואיריס 14:00 - 16:00

קרן גרין
 (מתנס קדימה- אולם  נר רביעי של חנוכה- שווים18:30 - 20:30

 - קרן גריןרב תכליתי)

יום שישי 3 דצמבר
 - קרן  סובב השרון 2021 ניווט אופניים קהילתי 07:30 - 10:30

גרין
 10:30 אירוע מיוחדים בשרון -הדלקת הנרות ב- 10:30 - 12:30

 - אבי הררי (במגרש ביה"ס בית אבי- רח העצמאות 140)11:30  (שי)

שבת 4 דצמבר

יום ראשון 28 נובמבר
 (לשכה ) פ"ע בלשכה 08:00 - 13:00
 -  (לשכה ראש המועצה ) פורום ועד הורים חנ"מ 08:00 - 09:30

קרן גרין
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:30
 הכרות עם פלטפורמה לניהול קהילות -מאיה 14:00 - 15:00

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה הרצל 1 קדימה )רוסק
 - קרן  (מתנס קדימה) הדלקת נרות הצגת ילדים18:00 - 20:00

גרין

יום שלישי 30 נובמבר
 עבודה מהבית 09:00 - 11:00
 (לשכה ) פיתוח כלכלי 11:00 - 12:00
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע דוח רבעוני 9/21 11:30 - 12:00
 - קרן גרין לשכה פנימי 12:00 - 14:00
 - קרן גרין (רחבי היישוב) הדלקת נרות ביישוב17:00 - 20:30

יום חמישי 2 דצמבר
 - קרן גרין כתיבה 08:00 - 09:00
 (לשכת ראש  פגישה בהשתתפות  ד"ר עוז צור 11:00 - 11:30

 - קרן גריןהמועצה הרצל 1 )
 -  (רוזנבך 4/3 קדימה ) שרה יצחק הדלקת נרות 16:30 - 17:00

קרן גרין
  מסיבת חנוכה לגמלאים  "ותיקים ונהנים"17:30 - 18:30
 - קרן גרין(מתנ"ס קדימה )


