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יוני 2019

יונ 27282930311מאי 26
 יום ירושלים - צעדה18:00

ותפילה (בדשא במרכז 
טבעון) - לשכת ראש 
המועצה קרית טבעון

2345678
 סיבוב בוקר 07:00
 פגישה בנושאים 08:00
 קרית טבעון חוגגת 09:00
 פורום מצומצם 09:15

 נסיעה לאוני' תל 08:30
 מפגש מס' 2 - 10:00
 העתק: **לידיעה**11:00
 FW: הפקת לקחים 14:00

 FW: חדר ועדת 08:45
 שיחה עם סער 15:00
16:00 *** 
 ישיבת מליאה (חדר18:30

 נסיעה לרשות נחל 09:30
 פגישת וסיור עידו 10:00
 נסיעה חזרה 12:00
 פגישת היכרות עם 13:30

 שוטף עם תמי 08:00
 שיחה עם עובדת 09:00
 פ.ע 10:00
 פגישה בנושא 12:00

 טקס שבועות ביהס 08:30
רימונים 

 כתיבת חופה של 15:00
אור 

9101112131415
 שיחה פ"ע - חברי 18:30

הנהלה (לשכה) - 
 שיחת פ"ע - חברי 19:00

הנהלה (לשכה) - 

 מריוס - שוטף 10:30
 שוטף קצר עם תמי 11:30
 פגישה בנושא 12:00
 שיחה עם  מיה 13:00

תמי בכנס מנהלים (מחוץ לישוב) - לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 הכנות לפגישה עם 09:00
 פגישה בנושא 10:00
 פגישה עם אלי 11:00

 סיור / ביקור בבית 08:00
 דיון בג"ץ - בנושא 09:00
 0900 עתירה עליון 09:00

 סיור בוקר : כלניות ,07:00
 סיור בגנים - 08:00
 טקס פרידה מכיתות08:30

 הורי רימונים 08:00
 נחום נתנאל + אבי 09:30
 פגישה עם תושבת 10:00
 פגישה עם תושבים10:30

16171819202122
 סיבוב בוקר 08:00
 פורום מצומצם 09:00
 מפגש עם תלמידי 11:15
 שיחת ועידה עם 12:00

 פגישה בנושא בי"ס 07:45
 נסיעה לאוניב' תל 08:30
 מפגש מס' 3 בנושא10:00
 שיחת ועידה עם 13:30

 סיור בגני ילדים - 08:00
 המשך סיור בגני 10:30
 שוטף עם עדנה 14:00
 פגישה בנושאים: 16:30

 נסיעה לירושלים - 09:00
 שיחת ועידה בנושא:09:30
 פגישה עם אילנית 11:00
 נסיעה לטבעון - 12:00

 טיילת האחווה 08:15
 סיור בבית העלמין 09:30
 פגישה עם אורלי 10:30
 פגישת הכנה לגבי 11:00

 תושבים בקשר 09:00
לשכונה החדשה 

(לשכה) - לשכת ראש 
המועצה קרית טבעון

 טריאתלון לזכר בר 10:00
רהב - רמת ישי 

23242526272829
 סיבוב בוקר 07:15
 יום קהילה ומשטרה08:15
 פגישת היכרות עם 11:00
 יריב - שוטף 12:00

 שיחות עם חברי 08:30
 נסיעה לאוני' תל 08:30
 מפגש מס' 4 בנושא10:00
 שיחת ועידה - בי"ס 12:00

 אילנית שושני 08:00
 אפרת אדרי - 09:30
 הפקת לקחים 10:00
 פגישה בנושא 11:30

 פגישה בנושא בי"ס 08:00
 שיחת ועידה עם 09:45
 סיור השלמה בגנים 10:00
 ניחום אבלים 10:30

 סיור בוקר : אורנים, 08:00
 תגובה לטור דעה 10:30
 אישי12:00
 שיחה עם תושבת13:00

 ברכה לשתי כיתות 08:30
 פגישות תושבים 09:30
 פגישות תושבים 10:00
 פגישות תושבים 10:30

 אירוע סוף שנה של 21:00
צוותי גני הילדים 

(צוותא) - לשכת ראש 
המועצה קרית טבעון

23456יול 301
 סיבוב בוקר 07:15
 רחמים פלוס לירון 08:00
 מריוס - שוטף 11:00
 ועדת רישוי (לשכה)11:30

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון


