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4 דצמבר 2022 - דצמבר 2022
10 דצמבר 2022

יום שני 5 דצמבר
 ישיבת מטה הנדסה -תזכורת מעיינות השרון 09:00 - 10:30

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )+בקשה לשינוי תחום שיפוט 
  קדימה צורן - דיון קרקע משלימה11:00 - 12:00

(https://us02web.zoom.us/j/84331971469) - 
office.keshet@gmail.com

  (הפלמ"ח 137) ראיון חדשות 12 - תוכנית חסכון 12:00 - 12:30
- קרן גרין

 (לשכת ראש  סגירת קצוות ביקור הנשיא הרצוג 12:30 - 13:00
 - קרן גריןמועצה )

 -  (בית ספר גוונים) ברכות - פרס הוקרה למורים13:00 - 13:30
קרן גרין

  בחינה תעבורתית להסטת כביש 553 צפונה13:30 - 15:30
https://us06web.zoom.us/j/88264884956?pwd=c3hsSExqTjFJcjRIU)

(Fl3aGhaK3FkUT09חדר ישיבות - 
 - קרן גרין (לשכה) גלית ברכה 16:30 - 17:00
 - קרן גרין קורל בזה17:00 - 17:30

יום רביעי 7 דצמבר
 נסיעה לתל אביב08:45 - 10:15
 דיון סגור לראשי רשויות בלבד - לבחור נכון – 10:00 - 12:00

בחירות 2023, האתגרים של השלטון המקומי (שמות 
 - חיים (אקספו תל אביב, ביתן 2 אולם 1)המשתתפים בגוף הזימון)

ביבס
  אסיפת עובדים, לקראת בחירות ועד עובדים 15:00 - 15:30
 - קרן גרין(מתנ"ס קדימה)
  (חדר מורים תיכון עודד) תחרות שיפוט אדריכלים 16:00 - 19:00

- קרן גרין
 הכנסת ספר תורה לעילוי  נשמת רפאל שמואל 16:00 - 16:30

 (האלון 6 קדימה)ואברהם ז"ל 

יום שישי 9 דצמבר
 נתיבות משה09:00 - 10:00
 נועה11:45 - 13:15

שבת 10 דצמבר

יום ראשון 4 דצמבר
 (לשכת ראש המועצה ) ישיבת מטה חינוך- רווחה 09:00 - 10:30

 הערכות ליום העצמאות : קרן, שלומי, עמיקם, 11:30 - 12:30
 - יוחאי אפללו (לשכת ראש המועה)איה, יוחאי אסף וליזה

 - קרן גרין ראיון בגלצ12:00 - 13:00
 - קרן גרין ראיון בגלי ישראל ב 13:1513:30 - 14:00
  שוטף עם יעקב כהן + סיור עם כוכבה אריה 15:30 - 17:00

 - קרן גרין(לשכת ראש המועצה)

יום שלישי 6 דצמבר
 - קרן גרין ביקור נשיא המדינה יצחק הרצוג 09:00 - 13:00
 סגירת ת"ע מקושרת תקציב - תב"ר הנדסה 13:40 - 14:40

 - קרן גרין (לשכת ראש המועצה )ותקציב אזורי תעסוקה  
 - עמיקם (לשכת ראש מועצה) פורום מטה ומשפטי17:00 - 19:00

נגר לוי

יום חמישי 8 דצמבר
 - קרן גרין שוטף עם ציפי 08:00 - 09:00
 לצאת למוני אקספו09:00 - 11:00
 - קרן  פאנל קרן + ח"כ מרגי יעקב מוני אקספו 11:10 - 12:00

גרין
  קדימה צורן - התחדשות עירונית 14:30 - 15:30

https://us02web.zoom.us/j/87876021704?pwd=TlZ0OWJmNXRUTE)
(tFUnFsYWwweHFvZz09office.keshet@gmail.com - 

 נופר כתב15:30 - 16:30
 לנחם16:00 - 18:00


