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13 מרץ 2022 - מרץ 2022
19 מרץ 2022

יום שני 14 מרץ
 כנס סיכום שנת עבודה  2020-2021 יעדים 08:00 - 15:00

 - הילה בן יוסף (מתנ"ס צורן)לשנת 2022
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה הנדסה 09:00 - 10:30

גרין
 מסיבת פורים- ותיקים ונהנים להגיע לברך את 10:00 - 11:00

 - קרן גרין (מתנ"ס קדימה)הגמלאים
 חיילי גבעתי ,מגיעים לבית ספר לבן רן לאסוף 11:00 - 11:30
 - קרן גרין (בית ספר לב רן )משלוחי מנות  
 פגישה תל אביב16:00 - 17:00
 לנחם17:15 - 18:15
 - (לשכת ראש המועצה ) פ"ע נעם מולה + עמיקם18:30 - 19:00

קרן גרין

יום רביעי 16 מרץ
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי09:00 - 11:30

נגר לוי
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) סטטוס פניות מוקד 10:30 - 11:30

גרין
 - קרן גרין (לשכה ) הכנה למפגש עם שר האוצר 11:30 - 12:00
 - קרן גרין פע עם ציפי12:30 - 13:30
 -  נסיעה לירושלים (לפגישה עם שר האוצר) 14:30 - 16:30

יצחק גולברי
 (יציאה מלשכת פגישה אצל שר האוצר בירושלים 16:30 - 20:00

 - יצחק גולבריראש המועצה)
 קריאת מגילה שוויונית18:45 - 19:45

יום שישי 18 מרץ
 פעילות פורים ביער 09:00 - 12:00
 לברך בהצגה10:00 - 10:30

שבת 19 מרץ

יום ראשון 13 מרץ
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) פ"ע ד"ר אודי זהרוני08:00 - 08:30

גרין
 - אדר ארד ועד גני הילדים אצל קרן08:30 - 09:30
 - קרן גרין (לשכה ) ישיבות חינוך+ רווחה 09:00 - 10:30
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע דיוני הכנסות 11:00 - 12:00
 (תיכון  קהילת מנהלים- לבוא לברך ולהתרשם13:30 - 15:00

עודד)
 תכנית הבננה - פגישה עם יו"ר הועדה 14:00 - 15:00

 - דוד (מנחם בגין 125, קומה 5 ת"א +בזום )שרונים+ראשי מועצות 
(MDAVIDM) מזרחי

 צהריים 15:00 - 16:00
 (הכנס ייערך בבסיס הקריה, תל כנס ראשי רשויות 17:00 - 20:00

 - קרן גריןאביב - יפו (שער שאול).)

יום שלישי 15 מרץ
  יום העובד הסוציאלי הבינלאומי07:30 - 08:00
 -  (בית ספר לב רן ) סיור מסיבת  פורים   -לב רן 08:00 - 08:30

קרן גרין
 - קרן גרין (בית ספר יובלים ) סיור מסיבת פורים 08:30 - 09:00
 -  (ניצני השרון ) סיור מסיבת פורים ניצני השרון09:15 - 10:00

קרן גרין
 - קרן (בית ספר יגאל אלון ) סיור פורים יגאל אלון 10:00 - 11:00

גרין
 - קרן  (מועדון בקדימה ) מסיבת גיבורי על פורים 10:00 - 10:30

גרין
 - קרן גרין (אור תורה ) מסיבת פורים אור תורה 10:45 - 11:15
 (לשכת ראש  פ"ע איכות הסביבה - אפרת וגלי 11:00 - 12:00

 - קרן גריןהמועצה הרצל 1 קדימה )
 - קרן גרין (הגפן 56 צורן ) ישיבת צוות עם צביה  13:30 - 14:30
 - קרן גרין (לשכה ) הערכות לפורים 15:00 - 16:00
 לנחם18:00 - 19:00

יום חמישי 17 מרץ
 - דקלה נדב (משרד המבקרת) פ.ע קרן+דקלה08:30 - 09:30
  פגישת עבודה- פרוגרמה למוזיאון/ספריה10:00 - 11:00

 - אורנית לוי(לשכת ראש המועצה)
 עם ההורים14:00 - 16:00
 (מרכז רוטשטיין בשיתוף  התכנסות  עדלאידע 16:00 - 17:00

 - קרן גריןפעולה שמעון בן עמרם )
 - קרן גרין בלזר- פע בזום18:00 - 19:00


