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צפונבורי (יער עכברה ליד צפת

ערב ברגוע במתחם פיש - 
 יום משפחות עובדי 08:30
 נסיעה למודיעין - 11:00
 FW: 12:45 ראש 12:45
 נסיעה לטבעון - 13:30

 פגישות תושבים 08:30
(לשכה) - לשכת ראש 

 פגישות תושבים 09:00
 פגישות תושבים 09:30
 פגישה עם אגודת 11:00
 רחוב כלניות 11:30

 שחר אטיאס - 21:30
פגישה אישית

45678910
פעילות ספורטיבית קייצית

 סיבוב בוקר 07:15
 יריב 07:30
 שוטף עידו+סיון  08:00
 סיון בנושא קולות 08:30
 פורום שוטף שבועי 09:00

 FW: פגישה עם 08:30
 שרה גרינצווייג  10:00
 חיים חמי + אורי 11:00
 נועה - שוטף  12:00
 שוטף לשכה 14:00
 להתקשר לאילנית 17:00

לילות לבנים במתחם 
 עידו ומריוס07:30
 פגישה בנושא 08:00
 FW: סיור בהתאם 09:00
 פגישה עם הגננת 09:30
 שוטף אוראל - 10:00

רביעי משפחתי (דשא 
 ועדת רישוי - אורלי 09:30
 סיור בכלניות מריוס10:00
 מעקב על פרויקטים10:30
 נדב שרון - בנושא 11:30
 ארז בר נתן - שוטף 12:00

ערב ברגוע במתחם פיש - 
 פגישה בנושא 08:00
 שוטף עידו+אוראל 09:00
 נסיעה לת"א - 09:30
 שיחות תושבים 09:30
 ישיבת הנהלה - 11:00

 ניחום אבלים בבית 13:00
משפחת רופא (דוד 

אלעזר 3/8) - לשכת 
ראש המועצה קרית 

טבעון

11121314151617
פעילות ספורטיבית קייצית

 סיבוב בוקר 07:00
 סיון - החתמת 08:30
 שוטף שבועי (חדר 09:00
 אהוד שניצר - מנהל12:00
 שבעה - משפחת 17:00

 יום גיבוש מנהל 07:30
 וועדת בחינה סייעת 08:10
 פגישה עם אודליה 09:15
 שיחת ועידה - שוטף10:00
 פגישת היכרות עם 10:30
 אלי עמיאל בנושא 11:30

לילות לבנים במתחם 
 כתיבה08:00
 אבי סמוביץ (מייצג 09:30
 נועה + אלי - אכיפה10:30
 צילום לסרט תדמית12:00
 פגישה עם צחי - 14:30

רביעי משפחתי (דשא 
10:00 Gis הדרכה מערכת 
 פגישה קצרה עם 12:00
 שיחת תנחומים 15:30
 ביקור תנחומים - 16:00
 ביקור תנחומים - 16:30

ערב ברגוע במתחם פיש - 
 מריוס- רחוב כלניות08:00
 פגישה עם עודד 08:30
 שוטף חודשי עם 10:00
 שוטף עידו+אוראל 10:30
 FW: 14:00 שיחת 14:00

18192021222324
 סיבוב בוקר 07:15
 שוטף שבועי (חדר 09:00
 מריוס + אורלי - 11:00
 פגישה שבועית 12:00
 לאה - עדכונים 12:30
 שוטף עידו+סיון  13:30

 פגישה להשאיר 08:00
 ועדת רישוי (לשכה)08:30
 יציאה לבי"ס קרית 09:00
  ראש המועצה + 09:30
 פגישה עם שלמה 10:00
 פגישה עם גילה 11:00

לילות לבנים במתחם 
 סיור רחובות07:30
 פגישת המשך 09:30
 נועה - שוטף 11:30
 צילום עם הווטרן 13:00
 ניחום אבלים בבית 14:00

רביעי משפחתי (דשא 
 שיחת ועידה-פורום 08:00
 ועידה - רומנו + 08:30
 פגישת היכרות עם 09:00
 פגישה עם נחום 09:30
 פגישה בנושא 10:30

ערב ברגוע במתחם פיש - 
 FW: וועדת בחינה 08:00
 לו"ז להנהלה - 10:00
 מכבי אש (לשכה) -11:00
 המשך עבודה על 12:00
 פגישה עם 2 12:00

25262728293031
 מריוס ועידו - ענפים,08:00
 פורום שוטף שבועי 09:00
 ריקה ליכטמן - 11:00
 שוטף - לשכה 11:30
 ביקור ראש המועצה12:45
 נסיעה לחיפה - 13:30

 סיור רחובות 07:30
 פגישה עם תושב 08:30
 התנעה/תכנון 09:00
 ביקור ראש המועצה10:30
 שוטף עידו ואוראל 12:40
 יפתח גלעדי13:15

לילות לבנים במתחם 
 פוסט חינוך - 07:30
 יום היערכות 09:00
 עידו + אוראל - לו"ז11:00
 שוטף עם נועה 11:45
 ביקור ראש המועצה12:30

רביעי משפחתי (דשא 
 יום הערכות ופתיחת08:00
 הכנה ליום 09:00
 ביקור ראש המועצה12:00
 FW: מפגש סיום קיץ14:00
 יקי שליו - גרינבלום 16:00

ערב ברגוע במתחם פיש - 
 כתיבת תכניות 08:00
 ביקור ראש המועצה09:00
 יריב - שוטף 11:30
 כתבות לתקופה 13:30
 ניחום אבלים בבית 15:00

 פגישות תושבים 08:30
(לשכה) - לשכת ראש 

 פגישות תושבים 09:00
(לשכה) - לשכת ראש 

 רחוב וייצמן  - 09:30
 פגישות תושבים 10:00

 לסיים מסמך 20:00
תכניות עבודה

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון


