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18 דצמבר 2022 - דצמבר 2022
24 דצמבר 2022

יום שני 19 דצמבר
 - קרן  (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה הנדסה 09:00 - 10:30

גרין
 מכינה לקראת ישיבת התנגדויות תכנית מתאר 10:00 - 11:00

 - batsheva  (באמצעות זום )קדימה - צורן שתתקיים ב- 22/12
coch

 -  (בית ספר גוונים) מרוץ הלפיד לזכר תומר ויניב 10:30 - 11:00
קרן גרין

 שוטף עם בת שבע12:30 - 13:00
 (משטרת שדות  ועדת אכיפה רביעית לשנת 13:002022 - 15:00

 - נגה אהרוני גולן)
 הילה שי14:00 - 15:30
 - קרן גרין (אזרחים ותיקים) הדלקת נר חנוכה17:00 - 17:30
 (מתנ"ס  הדלקת נר עם הקהילה השיוונית 17:30 - 18:00

 - קרן גריןקדימה)
 הדלקת נרות בבתי הקשישים בהשתתפות 18:00 - 20:00

 (יתואם בהמשך עם אוריתלמידי אור תורה ויגאל אלון ואורי ביטון
 -  (בית כנסת הציפורים) הדלקת נרות הציפורים18:00 - 19:15

קרן גרין

יום רביעי 21 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השלישי)

 - קרן  (יער חדרה) טיול ג'פים עם שווים צעירים -07:30 - 08:00
גרין

 סדנא משותפת עם ירון שור מנהלים + מטה 08:30 - 10:00
 - קרן גרין (מתנ"ס קדימה)מורחב 

 הדלקת נרות וסדנא להכנת נרות -ותיקים 10:00 - 10:30
 - קרן גרין (מתנ"ס קדימה)ונהנים

 - קרן גרין (בלשכה) פרידה מירון11:00 - 12:00
 - קרן גרין פע רמי12:00 - 13:00
 - קרן גרין הכנה לדיון לחוקר13:00 - 14:00
 צהריים אמא14:00 - 15:30
 (זום -  ועדה עליונה לתכנון מבני חינוך על יסודי15:30 - 17:00

 - אדר ארדמשרד החינוך)
 הדלקת נרות בציפורים עם הרב שפירא ולזכר 16:30 - 17:00

 - קרן גרין (בית כנסת הציפורים)הרוכבים
 (רחבי  הדלקת נרות עם תושבים -רחבי הישוב 17:00 - 21:00

 - קרן גריןהישוב)
 הדלקת נרות  הצדעה לחיילי הישוב וכחות 18:30 - 19:30

יום שישי 23 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום החמישי)

 - קרן  (יער קדימה) ניווט אופניים סובב השרון 09:00 - 12:00
גרין

 (בית ספר בכר  מיוחדים בשרון מסיבת חנוכה 10:30 - 11:15
 - קרן גריןאבן יהודה)

שבת 24 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השישי)

יום ראשון 18 דצמבר
מחלה

 ישיבה בזום-צוות לנושא מאבק בנושא 14:00 - 15:00
רמ"י-(הוקם בישיבת הנהלה מיום 3.11.2022)-משתתפים בגוף 

 - שלמה דולברג (בזום- ***קישור בגוף הזימון***)הזימון

יום שלישי 20 דצמבר
 - קרן גרין (לשכה) פ"ע עם דנה -תקציב חתולים 08:30 - 09:00
 (מתנ"ס  הדלת נרות ותיקים ונהנים רב תכליתי09:00 - 10:00

 - קרן גריןקדימה)
 - (לשכה ראש המועצה) פגישה פנאלים סולארים 10:30 - 11:30

קרן גרין
 לנחם מירו11:45 - 12:45
 פגישה עם אולסיה ופיני13:00 - 16:00
 - קרן גרין (קדיון) הדלקת נרות בקדיון18:00 - 19:00

יום חמישי 22 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום הרביעי)

  תוכנית מתאר כוללנית דיון התנגדויות בזום09:00 - 15:00
 - אורנית לוי(רמלה- פיזית)

 (רכבת בית  אגודה למען החייל  פינוקים לחיילים15:00 - 15:30
 - קרן גריןיהושע צד של הישוב)

 הדלקת נרות בית כנסת הציפורים16:15 - 17:00


