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27 ספטמבר 2020 - ספטמבר 2020
3 אוקטובר 2020

יום שני 28 ספטמבר

יום רביעי 30 ספטמבר
 הארת השלט / קליידסקופ - כאות הזדהות לחודש סרטן השד

 - שולי כהן - מזכירת לשכת(בהתאם למה שיוחלט על ידי צוות שיווק)
ראש המועצה קרית טבעון

 ישיבה בזום-דלית זילבר-הצעת תיקוני חקיקה 09:00 - 11:00
בחוק התכנון והבניה -יוצג ע"י דלית-יאיר רביבו,שלמה 

דולברג,איתן אטיה,מירה סלמון,עוזי סלמן,אבנר אקרמן,שרית 
דנה,צחי כץ+חברי ועדת תכנון ובניה מש"מ-+מאיר יצחק 

הלוי-במקום שרית דנה ישתתף שלום זינגר)-(מצ"ב חומר לדיון)
 פגישה עם האל"מ החדש של פיקוד העורף - 10:30 - 11:30

 - שולי  (חדר ישיבות)ארז הדרי + יריב + אלי זיו + יאיר שמעון 
כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 אמנה לשוויון - סגנית רוה"מ שרון רופא-אופיר 11:30 - 12:30
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון (חדר ישיבות)+ סיון + עדנה
 - לשכת ראש המועצה קרית  (לשכה) זמן יהלי16:00 - 19:00

טבעון

יום שישי 2 אוקטובר
  ניחום אבלים בבית משפחת מימון - (שוש ז"ל)09:30 - 10:00

 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון(ארקיסים 11)
  ניחום אבלים בבית משפחת יונס (רבקה ז"ל)10:00 - 10:30

 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון(דגניות 31/1)
 -  הכנת מסמכים לפגישת אחזקת מבנים 10:30 - 11:30

גרינבלום עידו ראש המועצה ק. טבעון

יום ראשון 27 ספטמבר
 - שולי כהן -  (לשכה) סרטון עדכון לתושבים09:00 - 10:00

מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון

יום שלישי 29 ספטמבר
 - שולי כהן - מזכירת  (לשכה)ימי הולדת עובדים : בגוף היומן 

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 **לידיעה** הזמנה למפגש ולנט"ע נושא- תמא08:45 - 09:15

37 רצועת תשתיות משולבת ומתקנים מקטע תל קשיש אלון 
 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה  (מפגש בזום )התבור... 

 הנחת עציץ לחללי מלחמת יום הכיפורים - 09:00 - 09:30
 - שולי כהן -  (בית העלמין טבעון + אלרואי)רה"מ + ברוך כהנא 

מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 צוות חשיבה פנים ארגוני - רה"מ, יריב, סיון, 10:00 - 11:00

 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית  (לשכה)אודליה
 (במועדון  טקס חניכת חנות "שיק בוטיק" 17:30 - 18:00

 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעוןהחברה)
 - אורלי שושן (בזום) ישיבת ועדת משנה18:00 - 19:30
 Updated invitation: שיחת צוות מתכלל 18:00 - 19:00

 Tue 29 Sep 2020 18:00 - 19:00 (IDT) @ אסטרטגיה
 - יריב אביטל מנכל  (ב- ZOOM) ועדת הנהלה19:30 - 21:00

מ.מ.ק. טבעון
20:30 - 19:30 s'לשכת ראש מועצה מקומית קרית טבעון 
Zoom Meeting 

יום חמישי 1 אוקטובר
 - (לשכה) סיון - לעניין אישור משכורות ספטמבר09:00 - 09:30

שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון
  תכנית אב קישון- מפגש מקוון עם בעלי עניין10:00 - 12:30

 - Ora Akrabi(זום-קישור בגוף הזימון)
 הדרכה לרשויות מקומיות על דשבורד משרד 11:45 - 12:45

 - מנהל תכנון אסטרטגי וכלכלי (זום)הבריאות
 (רחוב פגישה אצל ליאת צ'יבוטרו בנושא הנצחה13:30 - 14:00

 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעוןרקפות 8)
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4 אוקטובר 2020 - אוקטובר 2020
10 אוקטובר 2020

יום שני 5 אוקטובר
  מפגש עם בני הנוער (פרויקט בני נוער אופים )10:30 - 11:00

 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון(בשלהבת)
 - שולי כהן - מזכירת לשכת (לשכה) אסנת - שוטף 11:00 - 14:00

ראש המועצה קרית טבעון
 - שולי כהן - מזכירת לשכת  (לשכה) פגישת שוטף14:00 - 17:00

ראש המועצה קרית טבעון

יום רביעי 7 אוקטובר
 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק. טבעון זמן יהלי08:00 - 09:00
 תכנית ראשי ערים (שיחת זום) עידו &נועם 10:00 - 11:00

 - inbar.hochberg@gmail.com (לינק יישלח לפני הפגישה )&ענבר 
 שיחת זום - ראשי רשויות וראש הממשלה - 13:00 - 14:00

 - שולי  (הקישור לזום יישלח סמוך לשיחה)מאבק בנגיף הקורונה
כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 (נפגשים ברחוב הכרמל - שכונה  סיור בשטח17:00 - 18:30
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעוןחדשה)

יום שישי 9 אוקטובר
 - שולי כהן - מזכירת  (לשכה)יום הולדת עובדים: בגוף היומן 

לשכת ראש המועצה קרית טבעון

יום ראשון 4 אוקטובר
 שיחת ועידה בנושא סמינר תכניות עבודה - 10:00 - 11:00

 - שולי  (באחריות  נועה להעלות לשיחת ועידה)רה"מ, יריב, נועה
כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 ישיבה בנושא -    סוגיות שוטפות - רה"מ + סיון 13:00 - 14:00
 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון (לשכה)ל

 ישיבה בנושא אחזקת מתקנים אולמות ספורט 14:00 - 17:00
 - שולי כהן -  (לשכה)ובריכה - רה"מ, סיגלית, יריב, סיון, אסנת

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

המועצה קרית טבעון

יום שלישי 6 אוקטובר
 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק.  עבודה מהבית09:00 - 12:00

טבעון
 - אלייה (zoom) ועדת מל"ח12:00 - 13:00

יום חמישי 8 אוקטובר
 - שולי כהן -  (לשכה) צילומי תדמית - מיכל אגוזי09:00 - 10:30

מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 - גרינבלום עידו ראש  (לשכה) פגישת עבודה15:00 - 16:00

המועצה ק. טבעון
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11 אוקטובר 2020 - אוקטובר 2020
17 אוקטובר 2020

יום שני 12 אוקטובר
 ישיבה עם ריקי - מבנה ארגוני ואירועי זמן בלו"ז08:15 - 09:00
 - יריב אביטל  (לשכת מנכ"ל) ועדת התקשרויות08:45 - 09:15

מנכל מ.מ.ק. טבעון
 - שולי כהן - (לשכה) שוטף עדכונים עם נועה אבן10:00 - 11:00

מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 פגישה ראשונה בנושא טקס יקיר הקריה - 11:00 - 12:15

 -  (חדר ישיבות)רה"מ, שרה, ארז, רבקה, חזי , נועה אבן, עדנה
שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 ועדת שיפוט בי"ס חדשני בצל אורנים - מיקי 12:00 - 13:30
אריאן (תואם מול נועה 073-3931247) +אדר' בת שבע רונן 
(052-2583063) + טלי מנהלת מחלקת חינוך+מוריה בן עמי 

  גיבוש חזון המועצה - רה"מ , נועה, יריב שגיא13:30 - 14:30
 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון(לשכה)

 ועדת תנועה - אישור תוכניות תחנת אוטובוס 15:30 - 17:00
 של השכונה החדשה בצל אורנים 

 ועדת תנועה - אישור תכניות תחנות האוטובוס 15:30 - 17:00
 של השכונה החדשה בצל אורנים - משתתפים בגוף הפגישה

 (קישור לזום  שיחת זום הכשרות תוכנית "נתיב"21:00 - 22:00
 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעוןיישלח לרה"מ)

יום רביעי 14 אוקטובר
 ועדת היגוי קישון טבעון, יום ד׳ 14 באוקטובר 08:00 - 10:00

(IDT) (ido@kiryat-tivon.muni.il) 10:00 - 08:00 ,2020 חדר) 
 - office@new-commons.comישיבות רשות ניקוז)

 מכרז רשתות דיון מעקב לקראת פרסום מכרז - -08:00 - 09:00
 - שולי כהן - מזכירת לשכת  (לשכה)רה"מ, סיגלית, שרה, טלי 

ראש המועצה קרית טבעון
 הצגת הדוח הספרדי לשדה התעופה בחיפה - 11:30 - 13:00

 - אייל בצר-ראש המועצה (זום-קישור מצורף)קישור מצורף
 - לשכת ראש  (באחריות עדנה לצלם) ליאת רייכמן15:00 - 15:30

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

טבעון

יום שישי 16 אוקטובר
 טלפונים לתושבים - גדי בטר. מיכל גבריאלי. 09:00 - 09:30

 - גרינבלום עידו ראש יורם שבתאי .  רשימת שיחות של תושבים 
המועצה ק. טבעון

 הכנת מסמך אחזקת מתקנים וטיוטת מכתב 10:00 - 11:00
 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק.למרנין . פוסט סטאטוס קורונה. 

טבעון

יום ראשון 11 אוקטובר
 - שולי כהן - מזכירת  (לשכה)יום הולדת עובדים: בגוף היומן
לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
 - יריב אביטל מנכל  (חדר ישיבות) שוטף שבועי09:00 - 11:00

מ.מ.ק. טבעון
 - שולי (לשכה) עדנה - הכנה לוועדת התקשרויות11:10 - 11:40

כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 - שולי כהן - מזכירת לשכת  (לשכה) יריב - שוטף 15:00 - 16:00

ראש המועצה קרית טבעון
 (מור רל"שית של סער  שיחה עם ד"ר סער הראל16:00 - 16:30

 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית תקשר את השיחה)
טבעון

 ישיבה בזום-דלית זילבר-הצעת תיקוני חקיקה 19:00 - 20:00
בחוק התכנון והבניה-(בהמשך לדיון מיום 30.9.20)-יאיר 

רביבו,שלמה דולברג,איתן אטיה,מירה סלמון,עוזי סלמן,אבנר 
אקרמן,שרית דנה,צחי כץ+חברי ועדת תכנון ובניה 

 (בזום---קישור בגוף מש"מ-+מאיר יצחק הלוי- שלום זינגר)
 - שלמה דולברגהזימון---)

יום שלישי 13 אוקטובר
 ישיבה על סמינר תוכניות עבודה - רה"מ, יריב, 08:30 - 09:30

 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון (לשכה)נועה
 פגישה  עם  אלי עמיאל בנוגע לסוגיות אחזקה 10:00 - 10:30

 - שולי  (לשכה)והסעיפים הרלוונטיים בחוזה בית עלמין אלרואי 
כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 פגישת עבודה עם עידו גרינבלום ראש מועצת 11:30 - 12:30
 - סער הראל (וידאו קונפרנס)טבעון וטלי מנהלת אגף החינוך

 (רחוב דולב {בסמיכות לביה"כ  הצגת מרכז דולב18:30 - 19:00
 - יריב אביטל מנכל מ.מ.ק. טבעון"קדושי השואה"})

 - יריב אביטל  (שלהב"ת) ישיבת ועדת הנהלה19:00 - 21:00
מנכל מ.מ.ק. טבעון

יום חמישי 15 אוקטובר
 (נפגשים  סיור בוקר: המייסדים, רבין, יצחק שדה08:00 - 09:30

 - יריב אביטל מנכ"ל מ.מ.ק. טבעוןליד קופ"ח)
  צוות פיתוח (מחלקת הנדסה ומחלקת תפעול) 09:30 - 11:00

 - ברש אסנת מהנדסת מ.מ.ק. טבעון(אסנת)
 - שולי כהן -  (לשכה) פגישה עם עדנה - שוטף10:00 - 10:30

מזכירת מנהל כספי
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18 אוקטובר 2020 - אוקטובר 2020
24 אוקטובר 2020

יום שני 19 אוקטובר
 יום הולדת עובדים : עמי שי - מנהל בינוי - 052-8753375

 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון(לשכה)
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) טלי - שוטף08:00 - 09:00

המועצה
 קולות קוראים (שלהבת, איריס) לשוחח 08:00 - 08:30

 - ריקי טלפונית עם שר העבודה והרווחה + מנכ"ל ביטוח לאומי
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה ) לשכה - שוטף09:00 - 10:00

המועצה
 פגישה בנושא טקס אמנה לשיוויון חברתי - 10:00 - 11:00

 - שולי כהן - (חדר ישיבות)משתתפים בגוף היומן  (רה"מ לידיעה)
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה ) שוטף - נועה ואוראל11:30 - 12:00

ראש המועצה
 (דקל   ניחום אבלים בבית משפחת לוי (נילי זל)13:30 - 14:00

 - שולי כהן - מזכירת מנהל כספי12)
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה נסיעה 14:00 - 14:30
 ניחום אבלים -שלומי מלול (מחלקת מינהל 14:30 - 15:00

 - לשכת (רחוב הנוטר 7 א' קריית חיים - 052-4702830 שלומי)הנדסי)
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה נסיעה15:00 - 15:30

יום רביעי 21 אוקטובר
 - גרינבלום עידו  הכנה פגישה עם תאגיד המים 08:00 - 09:00

ראש המועצה ק. טבעון
 סיכום פגישה, הוצאת מכתבים  ומשימות 10:00 - 11:00

 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק. טבעוןלהמשך - אחזקת מתקנים
 - גרינבלום  הכנת נאום + פוסטים - טקס רבין 11:00 - 12:00

עידו ראש המועצה ק. טבעון
 - לשכת ראש  (לשכה) צוות שיווק (רה"מ לידיעה)12:00 - 13:00

המועצה קרית טבעון
 - ריקי דהן מזכירת  (שיחה) המשך שיחות תושבים 12:30 - 13:30

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

טבעון

יום שישי 23 אוקטובר

יום ראשון 18 אוקטובר
 - שולי  (לשכה) ועדת רישוי - רה"מ, אסנת, אורלי08:30 - 09:00

כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 דוח  חודשי ספטמבר - שימו לב לרשימה 09:00 - 12:00

 (   חדר ישיבות     או    המשתתפים
https://us02web.zoom.us/j/85878720068?pwd=WnlNMVpBWE1MV

 - גרינבלום עידו  סיכום פגישת אחזקת מתקנים 12:00 - 12:30
ראש המועצה ק. טבעון

 הגשת מועמדות - תכנית קולות הסוכנות 13:00 - 13:30
 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק. טבעוןהיהודית 

 - שולי כהן - מזכירת לשכת  (לשכה) יריב - שוטף 13:30 - 14:00
ראש המועצה קרית טבעון

 - לשכת ראש  (רחוב הנוטר קרית ים) נסיעה14:00 - 14:30
המועצה קרית טבעון

 ישיבה בנושא מעונות סטודנטים - משתתפים 15:00 - 16:00
 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש  (לשכת ראש המועצה)בגוף היומן

 פגישה חודשית עם מטה מאבק טבעון נועה 16:30 - 17:00
 - לשכת ראש  (לשכת ראש מועצת טבעון)פשרל +רועי יונס

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

יום שלישי 20 אוקטובר
 - שולי כהן - מזכירת  (לשכה)יום הולדת עובדים : בגוף היומן

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 - שולי כהן - מזכירת  (לשכה) טלפונים לתושבים 08:30 - 10:00

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 פגישה עם נאוה סבר ושימי שיידר בנושא יער 11:00 - 12:00

 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש  (לשכה )מאכל ואוסף ציורים  
המועצה קרית טבעון

 - ריקי דהן  (לשכה) פגישה בנושא קומפוסט 11:40 - 12:10
מזכירת ראש המועצה

 דיון המשך - בנושא מכרז היועמ"ש - רה"מ, 13:00 - 14:00
 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה (לשכה)יריב, סיון, אסנת

קרית טבעון
 אישור כתבות - רה"מ  + עדנה - להימנע מלהזיז13:45 - 14:00

 -  (וואדי ליד המשחטה ) פתיחת בוסתני מורשת 15:00 - 15:30
ריקי דהן מזכירת ראש המועצה

 (משרד מנכ"ל המועצה) פגישה של ריקי  עם  יריב 15:30 - 16:30
 - ריקי  (zoom) אסיפה כללית  עמותת הכדור מים20:00 - 20:30

דהן מזכירת ראש המועצה

יום חמישי 22 אוקטובר
 - שולי כהן - מזכירת  (לשכה)ימי הולדת עובדים: בגוף היומן
לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 סיור בוקר: משה דיין, מוטה גור, דוד אלעזר, בר 08:00 - 09:30
 - יריב אביטל מנכ"ל מ.מ.ק.  (מפגשים בתחילת רחוב משה דיין)לב

טבעון
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (לשכה) נאום08:30 - 09:15
 - שולי כהן - (מרכז דולב ) גזירת סרט במרכז דולב09:30 - 10:10

מזכירת מנהל כספי
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) שוטף - תמי12:20 - 13:20

המועצה
 (חדר ישיבות פרידה מאביעד כהן - שוטר קהילתי15:00 - 15:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה)
 - אודי (דגניות 10) מופע שירה בבית אבות כרמלה16:30 - 17:00

שניצר
 Updated invitation: שיחת הכנה לפגישה עם 17:30 - 18:30

 Thu 22 Oct 2020 17:30 - 18:30 (IDT) @ שר הביטחון
(ido@kiryat-tivon.muni.il)nadavsharon80@gmail.com - 
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יום שני 26 אוקטובר
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה ) שוטף - נועה/אוראל10:00 - 10:30

ראש המועצה
 FW: פגישת זום בנושא פיתוח אזור תעסוקה 10:30 - 11:30

 משותף עמק יזרעאל וקרית טבעון - משתתפים בגוף הפגישה
 - שולי כהן - מזכירת מנהל כספי(קישור לזום -   בגוף הפגישה)

 פיתוח אזור תעסוקה משותף עמק יזרעאל וקרית10:30 - 11:30
 טבעון - רה"מ עידו, רה"מ.א אייל , דובי , אסנת, שחר, אילנה, 

https://us02web.zoom.us/j/7468391315?pwd=VzhZLzVwMUN6Q09)
(vY3JwczBjb2dOdz09שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית - 

טבעון
  הכנה לקראת ביקור שר העבודה והרווחה11:30 - 12:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(לשכה)
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה ) לשכה - שוטף12:00 - 12:30

המועצה
 הצטרפותו של רה"מ לועדת אכיפה - להכרות 15:00 - 15:30

 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש (חדר ישיבות)רונן המפקד החדש 
המועצה קרית טבעון

יום רביעי 28 אוקטובר
 - שולי כהן - מזכירת  (לשכה)ימי הולדת עובדים : בגוף היומן

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
16:15 - 08:15s Zoom'לשכת ראש מועצה מקומית קרית טבעון 

 Meeting - ועדת בחינה אנהל אגף שפ"ע
https://us02web.zoom.us/j/81071999657?pwd=Y3hjajZlTXBXNFEw)

(NkJid3cxRDl6Zz09יריב אביטל מנכל מ.מ.ק. טבעון - 
  מועצת אשכול רשויות המפרץ- רבעון 14:3003/2020 - 16:00

https://us02web.zoom.us/j/89231101760?pwd=UmxqSXBsYWE0cl)
(;QyZXUwZXZHV0NRdz09דוד אבן צור - 

 - ריקי דהן מזכירת ראש  (שיחה) שיחה טלי/רה"מ14:30 - 14:45
המועצה

 (זימון לזום  שיח ראשי רשויות עם שר החינוך14:45 - 16:00
 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק. טבעוןבפנים)

יום שישי 30 אוקטובר
 (איסוף ויציאה  הצופים יוצאים לניקיון חופים08:00 - 13:00

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעוןמהחט"ב)

יום ראשון 25 אוקטובר
 - שולי כהן - מזכירת  (לשכה)ימי הולדת עובדים: בגוף היומן 

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
 -  (משרד של טלי (רה"מ לידיעה)) טלי ואוראל10:15 - 10:45

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
  מצגת לשיתוף ציבור12:00 - 13:00

https://zoom.us/j/99680936657?pwd=a0svOHNuMktFQ3Z0ZGxRdG)
 - ריקי  (ש. טלפונית ) הכנה לקראת שיח תושבים 12:00 - 12:20

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן  (לשכה) הכנה תהליך בניית חזון 15:30 - 16:00

מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן  (חדר ישיבות ) תהליך בניית חזון16:00 - 19:00

מזכירת ראש המועצה
  שיח ראשי רשויות - שדה תעופה משלים נתב"ג19:00 - 19:45

(zoom)ריקי דהן מזכירת ראש המועצה - 
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה ועדת חינוך 20:00 - 20:20
 שיח פתוח עם תושבי השכונה החדשה בצל 20:30 - 22:00

 - שולי כהן - מזכירת מנהל כספי (מצ"ב לינק לזום )אורנים 

יום שלישי 27 אוקטובר
 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש יום הניקיון הלאומי 2020 

המועצה קרית טבעון
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה ) טלפונים לתושבים 08:30 - 09:30

ראש המועצה
 - ריקי דהן  (לשכה ) עמי תמיר - שביל המעברות 09:30 - 10:00

מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה ) פגישה עם תושבת10:00 - 10:20

ראש המועצה
 - לשכת ראש המועצה  (טלפוני) שיחה עם טלי11:00 - 11:15
 - ריקי  (לשכה ) אישור כתבות - רה"מ  + עדנה12:30 - 13:00
 - ריקי  (מתחם קורונה ) בדיקת קורונה במתחם 14:00 - 14:30
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה ) יפתח גלעדי/רה"מ 15:00 - 15:45
 תזכורת - פורום ראשי רשויות מפלגת העבודה- 15:45 - 16:45
 פורום ראשי רשויות בהשתתפות שר העבודה 15:45 - 16:15
  ביקור שר העבודה והרווחה - פגישה אישית 17:15 - 17:45
 - ריקי (חדר ישיבות ) ביקור שר העבודה והרווחה  17:40 - 18:25
 - (עמותת שלהבת ) ביקור השר בעמותת שלהבת 18:25 - 18:55
 (חדר ישיבות בבניין המועצה או ישיבת ועדת משנה19:30 - 20:30

יום חמישי 29 אוקטובר
 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש יום הזיכרון ליצחק רבין  ז"ל

המועצה קרית טבעון
 (נפגשים בתחילת  סיור בוקר: תשבי מעיין מזרח08:00 - 09:30

 - יריב אביטל מנכ"ל מ.מ.ק. טבעוןמעיין)
 - ריקי דהן מזכירת  (שטח ) הריסת מבנה קיוסק 08:00 - 08:30

ראש המועצה
 - שולי כהן - מזכירת  (בזום ) ישיבת הנהלת מש"מ 11:00 - 12:30

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 - לשכת  (לשכה) פגישה בנושא האוטוגרפרס12:30 - 13:00

ראש המועצה קרית טבעון
 - לשכת ראש המועצה  (לשכה) שוטף עידו ואוראל12:30 - 13:00

קרית טבעון
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) יריב - שוטף12:30 - 13:30

המועצה
  פגישה עם תאגיד המים - נהלי עבודה ביישוב14:00 - 15:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(חדר ישיבות )
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) פגישת עבודה16:00 - 17:00
 - שולי כהן - מזכירת מנהל  (בצוותא ) טקס רבין 19:30 - 20:30


