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28 אוגוסט 2022 - אוגוסט 2022
3 ספטמבר 2022

יום שני 29 אוגוסט
  פתיחת גרעין,  בנות שרות תשפ"ג עם ההורים 10:00 - 11:00

 - קרן גרין(בית הכנסת  הטרפולטאי עוד אבינו חי)
 (רחוב  העצמאות אבן יהודה ) טקס חנוכת המבנה 11:00 - 11:30
 (רחוב הרצל 1 קדימה, חניה Fwd: פ"ע קדימה צורן11:30 - 13:30

 - לוז מנכל המשרד לשירותי דתמאחורי המועצה המקומית )
 - רועי  (חצר הרצוג 12:00) סיור חצר הרצוג 12:0012:00 - 13:00

איצקוביץ
 חתוזולה - רעיון חדש לויקי פוקס טוענת שאין 15:30 - 16:00

 - קרן גרין (לשכה - מבקשת 10 דק' בלבד)קשר לכל הבנות.
 - קרן גרין לירוז טל נמני 16:00052-8058880 - 16:30
 - קרן גרין יוסף מרדכי 16:30 - 17:00
 - קרן גרין אבנר אריה 17:30 - 18:00
  פורם איתור מקורות הכנסה - שלומי אבוטובול 18:00 - 19:00

 - קרן גרין(לשכה ראש המועצה )

יום רביעי 31 אוגוסט
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע קרן , ציפי עמיקם 12:30 - 13:30
  קול קורא חסויות +שלומית ציפי ועמיקם 12:30 - 13:00

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה )
 - קרן גרין (לשכה ) פ"ע סדר יום למליאה 13:30 - 14:00
 (משרדי IBI -  עגור – ישיבות דירקטוריון  14:002022 - 17:00

 - Avivit Shemeshמגדל שלום קומה 28)
 - קרן גרין שיחה טלפונית עם נועם אלטחן 14:00 - 14:30
 - קרן גרין שיחה טלפונית עם עדי אלטשולר16:00 - 16:30
 - קרן גרין סיור בדרך לב השרון17:00 - 18:00

יום שישי 2 ספטמבר
 (פארק בנה  קבלת שבת לקהילה  השיוויונית 18:00 - 20:00

 - קרן גריןביתך -אלה קאופמן )

שבת 3 ספטמבר

יום ראשון 28 אוגוסט
  (לשכת ראש המועצה) ישיבת מטה חינוך- רווחה 08:30 - 10:00

- קרן גרין
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע עם נועם 10:30 - 11:00
 שוטף דוברות עם נועם, מח הנדסה מצטרפת 11:00 - 12:00

 - קרן גרין (לשכה )לחצי שעה 
 נא אשרו **קדימה צורן דיון וסיור משב"ש אצל 13:30 - 16:00

קרן גרין ראש המועצה יחד עם מנכ"ל ומהנדס תאגיד מעיינות 
 (אצל קרן גרין - ראש המועצה השרון, בנושא פתרון קצה לביוב

 - תמר אורןהמקומית קדימה צורן וסיור באתר  - רח' הרצל 1)
 (ההגנה 1 קדימה , ** נא אשרו ** - סיור בקדימה13:30 - 15:30

 - נדב לחמן לזראגף הנדסה)
 בר מצווה17:00 - 19:00

יום שלישי 30 אוגוסט
 פגישת היכרות עם מנהל רישוי עסקים - דוד 08:30 - 09:30

 - עמיקם לוי נגר (לשכת מנכל)קורן
 (הנירים 8  ביקור אצל משפחת רוזנפלד ליטל 10:00 - 10:30

 - קרן גריןצורן)
 - (יציאה מהלשכה) סיור עם חנן בבית ספר עודד 11:00 - 12:00

קרן גרין
 מסיבת סיום ויצו - הוקרה למתנדבות  , קרן 11:00 - 11:30

 - נגה אהרוני גולן (ויצו)לברך 
 ישיבת עידכון-בזום-התייקרויות בהסעות-רועי 12:00 - 13:00

לוי-נשר,קרן גרין-קדימה צורן,זיו דשא-זכרון יעקב-שלמה 
דולברג,מיכל מנקס,עו"ד נועה בן אריה,ענת לובזנס-(הצוות 

הוקם בישיבת הנהלה מיום 14.7.2022)-בהמשך לישיבה מיום 
 FW: Invitation: קדימה- פגישת עבודה עם 13:00 - 14:00

 Tue Aug 30, 2022 13:00 - 14:00 (IDT) @ היועצים החברתיים
(ornitl@kadima-zoran.muni.il) 

 מפגש לילדי עובדי המועצה העולים לכיתה א'- 16:00 - 17:00
 (באולם הרב תכליתי במתנ"ספעילות חוויתית במתנ"ס וקבלת שי

 - דבורה אגרנטיקדימה)
 - קרן גרין (לשכה ) אבי- ליזי אמסלם  18:00 - 18:30

יום חמישי 1 ספטמבר
 סיור ,פתיחת שנת הלימודים קרן אדר צביה 07:45 - 14:15

 - קרן גרין (יגאל  אלון גנים עינב וגפן )ועינת 
 (אולם  ברכות לפתיחת שנה - טקס כיתה א' 10:45 - 11:15

 - קרן גריןהספורט בית ספר נתיבות משה )
 -  (מעדון אנרג'י) תחילת פעילות מועדון אנרג'י 12:00 - 12:30

קרן גרין
 - קרן גרין (לשכה ) סיכום שבועי - נועם אלטחן 13:00 - 14:00

 - קרן  (בית ספר תיכון עודד) ישיבת מליאת מורים 14:00 - 15:15
גרין

 - אתי מזוז (מפגש זום) יום הערכות גנ"י15:00 - 17:00


