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2 פברואר 2020 - פברואר 2020
8 פברואר 2020

יום שני 3 פברואר
 (חדר  ועדת עורכים מס' 9 תמ"א 15/ג ו-15/ד09:00 - 13:00

סמינרים קומה 2, בית השנהב - תבור 1, מינהל התכנון, בית הדפוס 
 - שירה ליכטנבאום12 ירושלים)

 - לשכת ראש המועצה קרית  (לשכה) תמי - שוטף11:20 - 12:00
טבעון

 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק.  שיחת ועידה14:00 - 14:30
טבעון

 (פרטים בפנים - אודי  אוטובוס נוער - רה"מ מברך15:00 - 15:30
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעוןיעדכן מיקום)

 - לשכת ראש המועצה  (לשכה) שיחה עם תושב16:00 - 16:30
קרית טבעון

  אירוע פרידה מחברי הנהלת מרכז ההנצחה19:30 - 21:00
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון(***פרטים בפנים***)

יום רביעי 5 פברואר
 - גרינבלום עידו ראש  פגישה עם חבר הנהלה08:00 - 09:00

המועצה ק. טבעון
 - גרינבלום  נכס בנק פועלים - מול ביטוח לאומי 09:00 - 09:30

עידו ראש המועצה ק. טבעון
 טלפונים לגורמי חוץ -  גונן סער ( נת"י) . נעמה 09:30 - 10:30

לזימי ( קק"ל) עמרי בונה ( קק"ל). נציגי הסוכנות היהודית. 
 - לשכת ראש המועצה (לשכה) מרים ראוך - שוטף10:30 - 11:00

קרית טבעון
 - לשכת ראש המועצה  (לשכה) הפצת משרות כ"א11:00 - 11:30

קרית טבעון
 - לשכת  (לשכה) צוות שיווק - פרסום עגלות מזון11:30 - 12:00

ראש המועצה קרית טבעון
 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק.  אילנה שפרן 12:00 - 12:30
 עידו + יריב - סנכרון מסיבות סיום ואירועי 13:30 - 14:00
 - לשכת ראש  (בית עלמין) לוויה של הילי המר ז"ל14:00 - 14:30
 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק.  פגישה עם תושב15:00 - 16:00
 Invitation: שיחת ועידה הכנה ראשונית לוועדת17:30 - 18:30
 - גרינבלום עידו ראש  זמן כתיבה בנושא אכיפה 20:00 - 21:00

יום שישי 7 פברואר

יום ראשון 2 פברואר
 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק.  ראש המועצה בחופש 18:00

טבעון
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון (לשכה)יום הולדת עובדים

 (קיבוץ  אירוע הפתיחה פסטיבל טעמים בעמק18:30 - 19:00
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעוןיפעת - מוזיאון יפעת)

יום שלישי 4 פברואר
 (חדר ועדה מליאה ארצית קומה 2,  מועצה ארצית08:45 - 16:30

 - מועצה ארציתבית השנהב - ערבה)
 - לשכת ראש המועצה  (לשכה) הפצת משרות כ"א11:00 - 11:30

קרית טבעון
 (חדר  ישיבת מליאה מן המניין לחודש פבואר18:30 - 20:30

 - יריב אביטל מנכ"ל מ.מ.ק. טבעוןישיבות)

יום חמישי 6 פברואר
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון (לשכה)יום הולדת עובדים

  סיור בוקר: שרת. גורדון, כצנלסון, בן-צבי08:00 - 09:30
 - יריב אביטל מנכ"ל מ.מ.ק. טבעון(נפגשים בסופר ,חברותא")

 -  (לשכה) גילה + אודליה - סגירת אירוע פורים 09:30 - 10:00
לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 - לשכת ראש  (לשכה) פגישה עם חברת הנהלה10:00 - 10:40
המועצה קרית טבעון

 - לשכת ראש המועצה קרית  (לשכה) יריב - שוטף11:00 - 12:00
טבעון

 -  (לשכה) ישיבה בנושא מחקר על חזירי בר 12:00 - 13:00
לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 (אסנת) הכנה לישיבה - יריב + עמי + עו"ד רומנו13:30 - 14:00
 - שולי כהן (לשכה) פגישה עם חבר הנהלה14:00 - 14:30
 - לשכת ראש המועצה  (לשכה) שיחה עם תושבת15:00 - 15:30

קרית טבעון
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יום שני 10 פברואר
 - גרינבלום עידו ראש  פגישה עם חברת הנהלה08:00 - 09:00

המועצה ק. טבעון
 חילופי שלטון מועצת נוער יישובית - היכרות עם09:00 - 10:00

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון (לשכה)הממשק המוניציפאלי
 פגישה בנושא התקדמות תכנית מתאר מרכז 10:00 - 11:30

 - לשכת ראש  (לשכה)קרית עמל , חיפושית בקפה , קיוסקים
המועצה קרית טבעון

 -  (לשכה) פגישה בנושא הגבייה (מנהל כספי)11:30 - 12:00
לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון צוות שיווק13:00 - 14:00
 סיכום שנתי של המועצה - נוכחות מלאה של 14:00 - 15:30

 - לשכת ראש המועצה קרית  (אולם צוותא  - כצנלסון 35)העובדים
טבעון

 נטיעות בחנה סנש - צוות מנהלים מורחב 15:30 - 16:30
 - אודליה  (חנה סנש. פרטים מדוייקים בהמשך)(פורום דו חודשי)

 ניחום אבלים בבית משפחת דוד - (בעלה של 16:30 - 17:00
 (הכניסה דרך רחוב דולב מול גן איתנה דוד) אחיו גרי דוד נפטר

19:00 - 18:30 Mon 10 @ שיחת עדכון לאחר פגישה עם נת״י 
Feb 2020 18:30 - 19:00 (IST) (ido@kiryat-tivon.muni.il) - 

יום רביעי 12 פברואר
 - גרינבלום עידו ראש  פגישה עם חברת הנהלה08:00 - 09:00

המועצה ק. טבעון
 ישיבה בנושא חוקי עזר עם משרד עו"ד ברק גיט 09:00 - 10:30

  (חדר ישיבות)בהשתתפות עו"ד מיכל ברק ועו"ד יומי מיסטריאל
- לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 ישיבה עם תאגיד תמיר - עידו, רני איידלר, יריב 10:30 - 11:30
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון (לשכה), יפתח, איילת, נאוה

  ענת לפגישת הכנה לפגישה עם הראל דמתי 12:00 - 12:30
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון(לשכה)

 פגישת היכרות עם מנהל אזור העמקים דואר 13:30 - 14:30
 - לשכת  (לשכה)ישראל יגאל מלוקי + אתי מנהלת הנכסים 

ראש המועצה קרית טבעון
 מפגש סיכום מחצית עם כל סייעות הגנים שלנו 14:30 - 14:40
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון (חדר ישיבות)- רה"מ מברך

 שירן + ריקה - קול קורא האב התעסוקתי - 15:00 - 15:45
 - לשכת ראש המועצה קרית  (לשכה)דרישות הנדסיות ותפעוליות

טבעון

יום שישי 14 פברואר
 -  (בי"ס מיתרים - הזמנה בפנים) טקס ט"ו בשבט09:30 - 12:00

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 (מומוס+אנדרטה+מרכז - פרטים  אורבן סקצ'רס10:00 - 14:30

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעוןבפנים)

יום ראשון 9 פברואר
 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
 - יריב אביטל  (חדר ישיבות) פורום שוטף שבועי09:00 - 11:00

מנכ"ל מ.מ.ק. טבעון
 - לשכת  (גן האורן) חלוקת שתילים לט"ו בשבט 10:00 - 10:30

ראש המועצה קרית טבעון
 - שולי כהן נדב שרון10:30 - 11:15
 (במשרד ביקור של המפקחת האזורית - קב"סיות11:30 - 12:30

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעוןשל גילה)
 (בסמת טבעון -  שת"פ אורט ותיכון בסמת טבעון12:30 - 13:00

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעוןפרטים בפנים)
 - לשכת ראש  (חדר מורים) נסיעה לבי"ס רימונים13:30 - 14:00

המועצה קרית טבעון
 שיח פתוח עם רה"מ וצוות המורים בי"ס רימונים14:00 - 15:00
 (מורן  ניחום אבלים בבית משפחת סוקולינסקי 15:00 - 15:30

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון17)
 (מורן ניחום אבלים בבית משפחת המר - מורן 15:3015 - 16:00

 - שולי כהן15)
 - לשכת ראש  (לשכה) שיחה פ"ע - חברי הנהלה18:30 - 19:00

יום שלישי 11 פברואר
 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק.  פגישה עם תושב08:00 - 09:00

טבעון
 - לשכת  (אישור מודעות לעיתונות) עדנה + אוראל09:00 - 09:30

ראש המועצה קרית טבעון
 (wework שרונה, פגישת הכנה לוועדת עורכים 10:0010 - 12:00

 - אבי סמוביץ- סגן ראש המועצהתל אביב.)
11:00 - 10:00 save the - אירוע "סדר טו בשבט" מטעם קק"ל 

 date(שלהבת) שירן קסטיאל מנהלת רכש וגיוס משאבים - 
 - גרינבלום עידו  סגירת כתבות והכנה לחוקי עזר 11:00 - 12:00

ראש המועצה ק. טבעון
 פגישה תחילת שנה תיאום ציפיות עם מפקד 12:00 - 13:00
 - אודליה  (חדר ישיבות) ארוחת ש(ל)ישי בצוותא13:00 - 14:00
 (אולם זוהר - הזמנה בפנים) הרצאה ד"ר גווין סאס14:00 - 15:00
 פגישת הכנה לפגישה בנושא  עמותת מרנין 15:00 - 16:00
 - לשכת ראש המועצה קרית  (לשכה) דלת פתוחה16:00 - 18:00
 - לשכת ראש  (מרכז ענפים) סיום קורס סנוזלן 17:00 - 17:30
 לשאת ברכה בתחילת הקרנת הסרט יוצא מן 18:00 - 18:15
 - יריב אביטל  (חדר ישיבות) ישיבת ועדת הנהלה18:30 - 20:00

יום חמישי 13 פברואר
 שיחת ועידה עם ענבל מרשות נגב גליל - 09:00 - 09:30
 - לשכת ראש  (באחריות שולי להעלות לועידה)052-4780580

המועצה קרית טבעון
 - יריב אביטל מנכל  (חדר ישיבות) ועדת נכסים09:30 - 11:00

מ.מ.ק. טבעון
 - גרינבלום עידו ראש המועצה מסע כומתה - מיכלי10:30 - 17:30

ק. טבעון
 (שלהב"ת) טקס הענקת ספרי תיעוד סיפורי חיים17:30 - 18:00
 (אולם זוהר - הזמנה בפנים) ערב משירי יהונתן גפן20:00 - 21:00
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יום שני 17 פברואר
 (בית הדפוס  נסיעה לירושלים - ועדת העורכים07:00 - 09:00

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון12 ירושלים)
  ועדת עורכים מס' 10 - תמ"א 15/ד - רמת דוד 09:00 - 13:00

(חדר ועדת משנה קומה 2, בית השנהב - שקמה, מינהל התכנון, בית 
 - שירה ליכטנבאוםהדפוס 12 ירושלים)

 (באחריות שולי  שיחת ועידה אסנת + סיון 13:30 - 14:00
 - שולי כהן - מזכירת לשכת רה"מ קרית טבעוןלהעלות לועידה)
 - גרינבלום  ריקה+ שירן - מפגש עם בית אביחי 14:00 - 16:00

עידו ראש המועצה ק. טבעון
 - שולי כהן - מזכירת לשכת  בבית ספר למחול 19:00 - 19:30

רה"מ קרית טבעון
 -  (נפגשים בצומת חנניה ) סיור לילי חניות ביישוב19:30 - 20:30

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 - לשכת ראש המועצה  (חדר ישיבות) ועדת תיירות20:30 - 21:30

קרית טבעון

יום רביעי 19 פברואר
 - לשכת ראש המועצה קרית אסנת ברש בחופש (בחו"ל)00:00
טבעון

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון שוטף לשכה09:00 - 10:00
 - שולי כהן -  (לשכה) תמי לעדכונים שוטפים10:00 - 10:30

מזכירת לשכת רה"מ קרית טבעון
 - שולי כהן - מזכירת לשכת  (לשכה) פגישת עבודה10:30 - 11:45

רה"מ קרית טבעון
 פגישה עם מנהל מחוז משרד התחבורה הראל 12:00 - 13:00

דמתי - פגישת היכרות ונושאים שונים בעניין תחבורה ביישוב 
 (לשכה - קרית טבעון וספציפי קו 407 מקרית טבעון ליוקנעם

 - לשכת ראש המועצה קרית כיכר בן גוריון 1, קרית טבעון, קומה 1)
טבעון

 - שולי כהן - מזכירת  (לשכה) מירב לכמה דקות 13:00 - 13:30
לשכת רה"מ קרית טבעון

 - לשכת ראש המועצה קרית  (לשכה) זמן יהלי16:00 - 19:00
טבעון

יום שישי 21 פברואר

יום ראשון 16 פברואר
 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
 - גרינבלום עידו ראש המועצה  נסיעה לבאר שבע10:00 - 12:00

ק. טבעון
 - גרינבלום  פגישה עם גבי אשכנזי בבאר שבע12:00 - 13:00

עידו ראש המועצה ק. טבעון
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון נסיעה לטבעון13:00 - 15:00
 - שולי כהן - מזכירת (לשכה) לאה - הכנה למליאה14:30 - 15:00

לשכת רה"מ קרית טבעון
 (לשכת  פגישה חודשית עם מטה מאבק טבעון16:00 - 16:30

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעוןראש מועצת טבעון)
 - שולי כהן - מזכירת לשכת רה"מ פגישה עם תושב16:30 - 17:30

קרית טבעון
 - לשכת ראש  (לשכה) שיחה פ"ע - חברי הנהלה18:30 - 19:00

המועצה קרית טבעון

יום שלישי 18 פברואר
  עידו + ענת + אסנת - הכנה למשרד התחבורה 08:00 - 08:30

- גרינבלום עידו ראש המועצה ק. טבעון
 - לשכת ראש  (שד' פל ים 15) נסיעה לחיפה08:30 - 09:00

המועצה קרית טבעון
 פגישה עם מנהל מחוז רמ"י - מצ"ב הנושאים 09:00 - 10:00

 - לשכת ראש המועצה  (לשכת מנהל המחוז שד' פל ים 15)לישיבה
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון חזרה לטבעון10:00 - 10:30
 - לשכת ראש המועצה קרית  (לשכה) תמי - שוטף10:30 - 11:10

טבעון
 - לשכת ראש  (לשכה) פגישה קצרה אודליה11:30 - 11:45

המועצה קרית טבעון
  ישיבה בנושא תכנון חומש תקציבי פרויקטים12:00 - 13:45

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון(לשכה)
 פגישה עם אמנון אשל + ארז - חג פורים 14:00 - 14:30
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון (לשכה)בשכונת הגפן 
 - לשכת ראש המועצה קרית (לשכה) שוטף עם ארז14:30 - 15:30

טבעון
 - שולי כהן -  (לשכה) פגישה עם חברת הנהלה15:30 - 16:30

יום חמישי 20 פברואר
 - לשכת ראש המועצה קרית אסנת ברש בחופש (בחו"ל)00:00

טבעון
 (לשכה) שיחות מועמדים משרת מנהל / ת חינוך08:30 - 13:45
 -  (שלהבת - אורנים 58) פאנל בחירות בשלהבת11:30 - 12:00

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 -  (באחריות שולי להעלות לועידה) שיחת ועידה 13:45 - 14:00

שולי כהן - מזכירת לשכת רה"מ קרית טבעון
 - שולי  (לשכה) שיחת ועידה על הכנס ב 14:0026.2.20 - 14:30

כהן - מזכירת לשכת רה"מ קרית טבעון
 שיחות עם ראשי רשויות בנוגע למועצה הארצית14:30 - 15:00
 - שולי כהן - מזכירת לשכת  (לשכה) יריב - שוטף16:15 - 17:15

רה"מ קרית טבעון
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יום שני 24 פברואר
 ועדת בחינה - מנהל/ת תחום חינוך - מ.מ. קרית08:30 - 13:30

 - שמרית (חדר ישיבות)טבעון
 Invitation: שיחת ועידה צוות מתכלל בלבד @ 13:00 - 14:00

 Mon 24 Feb 2020 13:00 - 14:00 (IST)
(ido@kiryat-tivon.muni.il)nadavsharon80@gmail.com - 

 - שולי כהן (בתיכון) ביקור ד"ר סער הראל בתיכון13:00 - 13:30
- מזכירת לשכת רה"מ קרית טבעון

  ישיבת המשך בנושא פסטיבל שייח' אבריק 13:30 - 14:30
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון(חדר ישיבות)

 פגישת עבודה עם מורן בצר + דניאל אבן חיים -14:40 - 15:30
 - לשכת ראש המועצה (לשכה)שת"פ עם כפר הנוער רמת הדסה 

קרית טבעון
 - לשכת ראש  (לשכה) כנס מאבק - שדה תעופה15:30 - 16:15

המועצה קרית טבעון
 - יריב אביטל  (משרד ראש המועצה) פגישת הכנה16:15 - 16:45

מנכ"ל מ.מ.ק. טבעון
 - שולי כהן (חדר ישיבות) ועדת ערר לארנונה 16:30 - 19:30

יום רביעי 26 פברואר
 פגישה בנושא תכנית שמורות טבעון ביער 08:00 - 09:00

אלונים - עידו גרינבלום (ראש מועצת קרית טבעון), דודי ויינר, 
 - לשכת ראש המועצה קרית (לשכה) איילת - שוטף09:00 - 09:30

טבעון
 - שולי כהן - מזכירת לשכת  (לשכה) לשכה - שוטף09:30 - 10:00

רה"מ קרית טבעון
 קונצרט קטן של גני הילדים - טלי תעביר פרטים09:30 - 10:00
 הצגת נתוני גיוס - גילה בורנשטיין, אילנית 10:00 - 10:40

 - לשכת ראש  (לשכה)לאור, איתי לוי, אודי שניצר, גילה דינר
 - שולי כהן - מזכירת לשכת (לשכה) אוראל + סיון 11:00 - 11:30

רה"מ קרית טבעון
  גילה + שרה - עניינים שוטפים בנושא חינוך11:30 - 12:00

 - שולי כהן - מזכירת לשכת רה"מ קרית טבעון(לשכה)
 פרויקטים להגשת קול קורא תרומה קק"ל 12:00 - 13:00

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון (לשכה)07/2020
 ישיבה עם שירן :  הצגה מסודרת של מתווה 13:00 - 14:00
 - גרינבלום עידו הכנה לכנס בנושא שדה התעופה15:30 - 16:00
  כנס בנושא שדה תעופה בהובלת ראש המועצה20:00 - 21:30

יום שישי 28 פברואר
 - שולי כהן - מזכירת מאיירים טבעון 2020 - כינוס ועדת אוצרים

לשכת רה"מ קרית טבעון

יום ראשון 23 פברואר
 (באולם דרמה  סיכום שנה פורום מנהלים מורחב08:00 - 11:00

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעוןבתיכון )
 - שולי כהן - מזכירת לשכת  (לשכה) שיחות טלפון11:30 - 12:00

רה"מ קרית טבעון
 - שולי כהן - מזכירת לשכת  (לשכה) לשכה - שוטף13:00 - 14:00

רה"מ קרית טבעון
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון אוראל + סיון14:00 - 14:30
 - אודליה אדרי מנהלת משאבי אנוש (לשכה) ראיון14:30 - 14:45
 - אודליה אדרי מנהלת  (לשכת ראש המועצה) ראיון14:45 - 15:00

משאבי אנוש
 - אודליה אדרי מנהלת משאבי אנוש ראיון15:30 - 16:00
 שוטף גילה - בנושא : מכרז רשתות והרשמה 16:00 - 16:40

 - שולי כהן - מזכירת לשכת רה"מ קרית טבעון (לשכה)לבתי"ס
  ניחום אבלים בבית משפחת שי - שוקי שי ז"ל17:00 - 17:30

 - שולי כהן - מזכירת לשכת רה"מ קרית טבעון(בונים 61)
 שיח פתוח עם תושבי השכונה החדשה בצל 19:30 - 21:00

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון (מתנס רמת טבעון )אורנים

יום שלישי 25 פברואר
 -  (הזמנה בפנים) טיסת ראשי רשויות לקפריסין09:00 - 16:00

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 **לידיעה**בערב פתיחת השירות לבני 18:15 - 18:30

משפחה המטפלים באזרח ותיק – ערב פלייבק "מי מטפל 
 - שולי כהן - מזכירת לשכת רה"מ קרית טבעון (שלהבת)במטפל?" 

 - אורלי שושן (חדר ישיבות ) ועדת משנה18:30 - 19:00
 - יריב אביטל מנכ"ל  (חדר ישיבות) ישיבת הנהלה19:00 - 20:30

מ.מ.ק. טבעון

יום חמישי 27 פברואר
 (נפגשים ליד  סיור בוקר: זבולון; קק"ל; העמק08:00 - 09:30

 - יריב אביטל מנכל מ.מ.ק. טבעוןדואר זבולון)
 - (חמ"ל המועצה ברחוב הדולב) דו"ח סיכום חודשי09:30 - 11:00

יריב אביטל מנכל מ.מ.ק. טבעון
 תלמידי כיתה ו' 1 - באים לברך את רה"מ לחג 11:00 - 11:30

 - לשכת ראש המועצה קרית  (לשכה)פורים ולהביא משלוח מנות 
טבעון

 - שולי כהן - מזכירת לשכת  (לשכה) יריב - שוטף11:30 - 12:30
רה"מ קרית טבעון

 - שולי כהן -  (לשכה) אלי פוליאקוב - שוטף13:30 - 14:30
מזכירת לשכת רה"מ קרית טבעון

  ישיבת המשך ועדת תמיכות - עמותות הספורט14:30 - 15:30
 - שולי כהן - מזכירת לשכת רה"מ קרית טבעון(במשרדה של סיון )

 - לשכת ראש  (לשכה) פגישה עם עמותת מרנין 15:30 - 16:30
המועצה קרית טבעון

 (אמנון ותמר ניחום אבלים בבית משפחת דרוקמן 17:45 - 18:15
 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון21)


