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23456יול 1יונ 30
יום גיבוש לעובדי המועצה 

 סיור בקייטנות - 07:45
 יום גיבוש לחברי 08:00
 קליטת פרויקטורית 08:45
 פגישה עם שלמה 10:00
 פגישה עם ארז בר 10:30

לילות לבנים במתחם 
הדשא במרכז (גן 

 פגישות הכרות 08:00
 פגישת הכרות ימית 10:40
 FW: ישיבת מועצת 13:00
 שיחת ועידה בנושא 16:15

רביעי משפחתי (דשא 
 ישיבת המשך 08:00
 פגישה עם תושבת10:00
 פגישה עם יעל רום 10:30
 פגישה בנושא גן 11:00
 FW:  הכנה למפגש 12:30

ערב ברגוע במתחם פיש - 
 פגישה עם תושב 08:30
 פגישה בנושא : 09:00
 שוטף עם תמי 10:30
 שוטף גילה - להביא11:30
 זמן כתיבה 12:30

 פגישה עם תושבת 08:30
 פגישה אצל תושבת09:00
 משחק בשלהבת - 09:30
 פגישה עם תושב10:00
 פגישה עם תושבת 10:30
 זמן כתיבה + 11:00

 יום דרגה בצופים 17:30
(הזמנה בפנים) - לשכת 

ראש המועצה קרית 
טבעון

78910111213
 סיבוב בוקר 07:15
 פגישה עם אודליה08:00
 פגישה עם תושבים 08:30
 פורום שוטף שבועי 09:00
 FW: 12:00 שיחת 12:00
 יריב - שוטף 12:30

 סיור מנהלים 07:30
 שיחה עם עובדת 09:30
 שיחה עם עובדת 10:00
 פגישה עם דודי ויינר10:30
 שוטף לשכה - 12:00
 פגישה בנושא שתפ13:00

לילות לבנים במתחם 
 פגישה בנושא תכנון08:00
 שוטף עם עודד 10:00
 מדיניות אכיפה - 10:30
 FW: שולחן עגול - 12:00
 שוטף חודשי עם 13:30

רביעי משפחתי (דשא 
במרכז) - לשכת ראש 

 שיחת טלפון עם 08:30
 נדב, אלכס גן, אבי,09:00
 ועדת עורכים מס' 7 10:00
 סיום שנה ענף 19:45

ערב ברגוע במתחם פיש - 
 בחינת שינוי גבולות 08:00
 ראיונות (לשכה) - 09:00
 פגישה עם גילה + 10:00
 שיחות טלפון - 10:30
 שוטף - אוראל + 11:30

 ישיבת ועד הורים 08:00
ישובי (חדר ישיבות) - 

 פגישה עם תושבים 08:30
 פגישות תושבים09:00
 פגישות תושבים 10:00
 פגישות תושבים 10:30

 לשבת על טבלת 20:00
לשכה

14151617181920
 סיבוב בוקר 07:15
 שוטף עם עודד 08:30
 פורום שוטף שבועי 09:00
 פגישה עם תושבת 11:30
 פגישה שבועית עידו12:00
 יריב - שוטף 12:30

 שרה גרינצווייג 08:00
 נסיעה לאוני' תל 08:30
 מפגש מס' 6 בנושא10:00
 כנס פתיחה 17:30
 שיחה פ"ע - חברי 18:00
 התכנסות ועדת 20:00

לילות לבנים במתחם 
 ראיון (לשכה) - 08:00
 פגישה בנושא 08:30
 שוטף חודשי עם 08:30
 נאוה סבר -  09:00
 המשך פגישה  10:00

רביעי משפחתי (דשא 
 נסיעה לירושלים  08:00
 שיחה טלפונית 08:30
 פגישה אצל זאב 10:00
 הפקת לקחים 11:00
 פגישה עם עידו לויט11:15

ערב ברגוע במתחם פיש - 
 סיור בוקר : רמת 08:00
 נסיעה לת"א בוז'י 09:45
 שיחות טלפון עם 10:00
 FW: 11:45 פגישה 11:45
 חזרה לטבעון - 12:30

 אזכרה בר רהב09:00
 סיירת הורים (עם גל23:00

רוזנטל) - לשכת ראש 
המועצה קרית טבעון

 סיירת הורים (עם גל00:00
רוזנטל) - לשכת ראש 

המועצה קרית טבעון

21222324252627
יום הולדת ליפתח גלעדי 

 סיבוב בוקר 07:15
 שוטף קצר עם יריב 08:00
 פגישת היכרות עם 09:00
 ביקור בהפניניג סיום10:00
 פגישה שבועית 12:00

 וועדת בחינה - רכזת08:00
מש"א, אב בית, מנהל 

 נסיעה לאוני' תל 08:30
 מפגש מס' 7 בנושא10:00
 FW: פגישה בנושא 17:00
 שיחה פ"ע - חברי 18:00

לילות לבנים במתחם 
 שיחה עם יריב - 08:15
 שוטף שבועי עם 08:30
 סיור ברחבי רחובות 09:15
 פגישה עם דנה 10:30
 הסעות בי"ס דתי 12:30

רביעי משפחתי (דשא 
 שיחת טלפון עם 08:00
 שיחה אישית 08:15
 פגישה מקדימה 08:45
 FW:  ועד מנהל 09:30
 עידו מחוץ ללשכה -11:30

ערב ברגוע במתחם פיש - 
בית הנוער - לילך דרמון

(מתחם פיש) - לשכת 
 סיור בוקר: ברושים,08:00

גפן, תאנה, חבצלת, 
משעול הלוטם (נפגשים

 קבלת שבת + 17:30
סעודת שבת קהילתית 

(מתנ"ס קרית חרושת) - 
 סיור בשטח  עם 23:30

סיירת הורים  (בשטח) - 
לשכת ראש המועצה 

23אוג 282930311
צפונבורי (יער עכברה ליד צפת) - לשכת ראש המועצה קרית טבעון

פעילות ספורטיבית קייצית
 סיבוב בוקר 07:15
 אודליה לנושא 08:30
 פורום שוטף שבועי 09:00
 ראיונות (לשכה) - 10:45

 סיור קצר בחניה 08:00
 נסיעה לאוני' תל 08:30
 מפגש מס' 8 בנושא10:00
 שיחת ועידה - 10:30
 שיחה פ"ע - חברי 18:00

לילות לבנים במתחם 
 FW: ישיבת הכנה 09:00
 שיחת ועידה - 09:00
 פגישה בנושא 10:00
 ישיבה בנושא 11:30

רביעי משפחתי (דשא 
 קידום נושאים מול 08:00
 פגישה עם נאוה 10:00
 אורלי זיו - אישורי 10:40
 תזכורת - פרידה 11:00

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון


