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1 מאי 2022 - מאי 2022
7 מאי 2022

יום שני 2 מאי
 - קרן  (מטה מרחב ) טקס מצטייני מרחב שרון 07:30 - 09:30

גרין
 פגישה הכרות עם גבריאל ספרון מנהל 11:00 - 11:30

 - קרן גרין (לשכה)הקונסרבטוריון קדימה צורן 
 -  (לשכת ראש המועצה ) פ"ע מלגות לספורטאים 12:00 - 13:00

קרן גרין
 (רחבת  הרמת כוסית לכבוד יום העצמאות 13:00 - 14:00

 - איה קאופמןהתחנה שדות)
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה הנדסה 14:00 - 15:30

גרין
 - קרן גרין (לשכה ) יצחק ענבי 16:30 - 17:00
 - קרן גרין דוד ארביב לב השרון 17:00 - 17:30
 - קרן גרין אברהם איסקוביץ -כלבים משוטטים 17:30 - 18:00
 - קרן גרין משה פורת18:00 - 18:15

יום רביעי 4 מאי
 ביקור באבוקות10:00 - 11:00
 טקס בית העלמין11:00 - 12:00
 - קרן גרין ראיון רדיו 13:0090 - 13:30
 - קרן גרין סיכום שבועי נועם15:00 - 15:30

יום שישי 6 מאי

שבת 7 מאי

יום ראשון 1 מאי
 (לשכת ראש  דיון שנתי שיפוצי קיץ גוונים 08:00 - 09:00

 - קרן גריןהמועצה)
 - קרן  (לשכה ) דיון סבב א' ממ"ח צורן (הדס)09:00 - 10:30

גרין
 - קרן גרין (לשכה) שוטף דוברות נועם 12:30 - 13:00
  טקס הענקת מלגות לסטודנטים- מפעל הפיס15:00 - 16:00

 - אריקה חיו(מתנ"ס קדימה- רחוב בן צבי 61 באולם הרב תכליתי)
 פגישת בעלי קרקע ויזמים עם המועצה וצוות 16:00 - 18:00

 -  (מרכז היזמות רחוב לב השרון 1 צורן)התכנון של אנמ אילנות
אורנית לוי

יום שלישי 3 מאי
 מפגש יעל בן מרדכי עם תלמידי ט'4-ט'5 חט"ב 08:00 - 09:00

 - שלומי מוכתר (חט"ב גוונים )גוונים 
  קול קורא למידה הנושא והצעת פרויקטים 11:00 - 12:30

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה )
 פגישה - ועד עובדים סמינר עובדים 8/2022 12:30 - 13:30

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )בירושלים 
 (יעודכן  חלוקת נרות ופרח למשפחות שכולות15:00 - 16:30

 - קרן גריןבהמשך )
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי15:00 - 17:30

נגר לוי

יום חמישי 5 מאי
 יום העצמאות08:00 - 15:30
 בית פתוח ראש המועצה- תושבים יום העצמאות17:00 - 21:00


