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23456אפר 1מרץ 31
 נסיעה לחיפה - 08:30
 1/4 9:00 רדיו חיפה 09:00
 פ.ע עידו + עדנה 11:00
 פ.ע מועצה מקומית 11:30
 שוטף - שושי אורון 12:30
 שוטף שבועי עם 13:00

 FW: מועצה ארצית 08:00
 שיחת ועידה עם 09:30
 הילה גליקסמן - 14:00
 עידו+שירן+שולי 14:30
  70 שנה לכפר 18:00
 ישיבת מליאה 18:30

 עדנה לשוטף 08:00
 אלירן יקשין  08:30
 לברך במועדון של 10:00
  פתיחת מעבדות 11:00
 ענת לפניות תושבים14:00
 פגישת תושב 17:00

 סיור בוקר ( 07:00
 שוטף עידו+סיון  08:30
 שמוליק שמחון  - 08:50
 צילום תמונה עם 10:00
 אישי11:00
 עידו - ראיון ברדיו 14:15

 יריד חקר מדעי 08:00
 רכזת שכבה 08:30
 יריב אביטל09:30
 סדנה לאפיית 09:45
 פגישת תושבת 11:30
 גיוס קבוצת 12:00

  ביקור אמנים 09:00
בשבת אמנים  (ברחבי 

 שירה בציבור 19:00
בשלהבת בשעה 19:00 

 הרמת כוסית - 19:30
משפחות מתנדבים 

78910111213
 נסיעה לירושלים07:00
 פגישת היכרות עידו 09:00
 פגישה +סיור עם 10:30
 פגישת היכרות 14:30
 פגישה עידו +סיון 15:30
 שיחה פ"ע - חברי 18:30

 פגישה עם סתוית 08:00
 פורום נראות היישוב09:00
 דיון בנושא מדיניות 10:00
 פורום מצומצם  11:30
 פגישה בנושא 14:00
 שוטף עידו+מריוס 15:30

 פגישה עידו+רותי 08:00
 שוטף עידו+אודליה09:45
 לברך את מתנדבי 10:30
 עידו+עדנה+שירן 11:30
 אישי - לשכת ראש 13:30
 אירוע פתיחה שיח 17:00

 סיור בוקר (נדחה 07:00
 שוטף עידו+סיון  08:15
 הרמת כוסית לרגל 09:00
 אירה לעדכונים 10:30
 פגישה עם 11:00
 שוטף שבועי עם 11:30

 פגישת תושב  08:30
 פגישה עידו +טל 09:00
 פגישת תושבת10:00
 פגישת תושבת 10:30
 טורניר כדורגל כפר 11:00
 ביקור במגרש 11:00

14151617181920
 סיבוב בוקר 07:15
 עודד + סיון + יאיר 08:30
 מריוס +  סיון + 09:00
 פורום מצומצם  09:30
 נסיעה לחיפה (חלץ 11:30
 הרמת כוסית כיבוי 12:00

 פגישת המשך 08:30
 שוטף חודשי עם 10:00
 פגישה ראש מועצת 11:00
 שוטף עידו+אודליה12:30
 ועדת רישוי - אורלי 13:00
 אוראל + עדנה - 14:00

 שוטף דחוף עם 08:10
 עידו+עדנה+שירן 08:30
 פגישת הכנה לכנס 09:00
 פרויקט שפע ימים  -11:00
 פגישת תושבת     12:00
 סיור רה"מ (עמותת 12:30

 הכנת פוסט סיכום 08:00
 קייטנת תקשורת 09:15
 ישיבה עובדי מתנ"ס10:15
 הרמת כוסית 11:15
 ענת לשוטף קצרצר 13:30
 אודליה המשך 14:00

 אישי07:30
 להכין פוסט סיכום 09:00
 אירה חשבת שכר  10:00
 שוטף שבועי עם 11:00
 ישיבת הכנה 14:00
 יריב אביטל (לשכה)15:00

חג פסח 19-26.04.19 (חופש) - לשכת ראש המועצה קרית טבעון01:00

 פגישת תושבת - 08:30
לשכת ראש המועצה 

 פגישת תושב09:00
 סבב חג שמח 10:00

לעובדי המועצה 

21222324252627
01:00 חג פסח 19-26.04.19 (חופש) - לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 מימונה בבית הרב 21:30
הראשי עמרם מיכאל 

בית אל  (שקדים 48) - 
לשכת ראש המועצה 

קרית טבעון

234מאי 2829301
 סיבוב בוקר 07:15
 לילך אטיאס 07:45
 שיחה עם רומנו - 08:00
 שוטף עידו + סיון 08:30
 הרמת כוסית יום 09:00
 פורום מצומצם  10:30

 שוטף סיון (נדחה 08:00
 שוטף עידו+מריוס 09:40
 פ.ע  10:00
 הכנה למליאה + 11:00
 חנן אסולין  - מרכז 14:00
 שוטף עם עדנה - 15:00

 פגישה בנושא 08:00
 ברכה קצרה של 09:00
 שוטף שבועי עם 09:30
 ישיבה עם הנהלת 10:30
 FW: תכנית 12:30
 נסיעה לחיפה - 14:00

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון


