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ערב יום השואה - לשכת 

 נאומים - לשכת 08:00
 שיחת ועידה עם טל11:00
 FW: 12:00 שיחת 12:00
 ישיבת המשך  ועדת12:30
 זכרון בסלון לעובדי 13:30

יום השואה (ישראל)
 טקס יום השואה - 09:00
 טקס יום השואה - 10:00
 טקס מרכזי יום 11:00
 פגישה בנושא 14:00
 פגישה עם עפר בן 17:00

 טקס גני הילדים 09:00
בדשא במרכז (בדשא 

 הכנת דברים לטקס12:00
יום הזכרון

 חזרה גנרלית מצעד 16:00
 שרים בקליידוסקופ 17:00

567891011
 עידו-ראש מועצת 08:45
 חזרה לטבעון - 09:45
 פורום מצומצם 10:45
 שוטף עידו+סיון  12:15
 שולי לפגישות דלת 12:45
 נסיעה ליוקנעם - 13:30

 שוטף עם אודליה 09:30
(בנושא משרת מזכירה 

 אישי11:00
14:00 

עידו+אוראל+שולי:הכנ
 שיחה פ"ע - חברי 18:00

 מועצה ארצית (חדר08:45
ועדת משנה קומה 2, 

בית השנהב - ערבה) - 
 ערב יום הזיכרון - 20:00

עידו נואם (מרכז 
הנצחה) - לשכת ראש 

ערב יום העצמאות 
 טקס יום זיכרון 08:30

חט"ב + תיכון - עידו 
 טקס יום הזיכרון 10:00

לחללי צהל  - בבית 
 יום הזיכרון - טקס 11:00

יום העצמאות- חופש

12131415161718
 שיחה פ"ע - חברי 18:30

הנהלה (לשכה) - 
לשכת ראש המועצה 

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

לשכת ראש המועצה 

 תליית דגלים 07:00
 פורום מצומצם 08:00
 פגישת היכרות עם 09:30
 סיון + גניה  בנושא 10:30
 ביקור שגרירת 11:00
 שיחת טלפון עם 13:30

 עתידו של גן יבנה - 08:00
 פגישה בנושא חיזוק08:30
 פגישה בנושא 09:30
 שוטף עידו+אודליה11:00
 שיחה עם רומנו 11:30
 שיחות תודה 11:30

 סיור והיכרות עם 09:00
 נסיעה לחיפה 10:30
 FW: כנס ראשי 11:00
 נסיעה חזרה 13:00
 שיחת טלפון עובד 13:30
 שיחת טלפון עובדת14:00

 העתק: סיור בוקר : 07:00
משה דיין, מוטה גור, 

 פגישה בנושא 10:00
הקמת בי"ס מכיל 

 אישי17:00
 ערב בוסר 20:30

 מסע התבגרות - 08:00
 פגישת תושבת 09:00
 פגישת תושב 09:30
 לידיעה - "קפה 10:00
 פגישת תושב 10:00
 ניחום אבלים בבית 12:00

 *** לידיעה*** 20:00
תערוכה במגמת 
גרפיקה - בתיכון 

(בתיכון) - לשכת ראש 
המועצה קרית טבעון

19202122232425
 סיבוב בוקר 07:15
 פורום מצומצם  09:00
 פורום מצומצם - 10:50
 שוטף עידו+מריוס 11:00
 פגישה עם ד"ר 12:00
 ביקור בישיבת צוות 13:00

 נסיעה לאוני' תל 08:30
אביב (תל אביב) - 

 מפגש פתיחה 10:00
בנושא ניהול בתנאי אי 

 שיחה פ"ע - חברי 18:00
הנהלה (לשכה) - 

 תמי  - שוטף 09:00
 פגישה עם עובדת 09:30
 ענת שוטף (לשכה) 10:00
 העברת שיעור 10:55
 שוטף לשכה 13:30
 שיפוצי קיץ (משרד 14:15

 שיחה טלפונית עם 08:15
 פגישת המשך- מטה08:30
 מעון חומד - חמד - 10:30
 פגישה עם תמר 13:00
 שוטף יריב (המועד 14:30
 סיגל כהן - סגנית 15:30

 סיבוב רחובות + 10:00
טלפונים 

 פגישת הכנה 15:30
 לג בעומר חב"ד - 18:00
18:45 :Updated invitation 
 אישי19:30

 אישי08:15
 פגישת תושבת 09:00
 פגישת תושבת 09:30
 פגישת תושבת 10:00
 פגישת תושב 10:30
 סיור (ליד מגרש 11:00

יונ 2627282930311
 סיבוב בוקר 07:15
 פורום מצומצם 09:00
 שוטף עידו+מריוס 11:00
 פגישה עם נציגי בית12:45
 הכנה לישיבת 14:00
 שוטף עידו+סיון  15:00

 *לידיעה* פגישה 07:30
 סתוית לרנר  08:30
 ישיבה ראשונה - 09:00
 הפקחת לקחים 09:30
 פורום מנהלים 10:50
 איילת - שוטף 13:00

 נסיעה לחיפה 07:20
 פגישה אישית עם 08:00
 FW: פגישה עם 08:30
 נסיעה לקרית 09:30
 פגישה אצל אלי 10:30
 חזרה לטבעון - 11:30

 אישי06:30
 שוטף עידו+אודליה08:30
 אוראל + שולי - 09:30
 גילה - שוטף + יריב12:30
 מענה לפניות 14:00
 השתתפות באירועי 18:00

 אישי09:00
 סיגל סימיאן - 12:30
 פרידה מעובד (חדר 12:30
 שיחות טלפוניות 13:00
 יאיר אודם (לשכה) 13:30
 פגישה בנושא 15:00

 שיחות טלפון חזרה 08:30
לתושבים  (לשכה) - 

 פגישת תושב 09:00
 פגישת תושבת 09:30
 שיחה עם  יפתח על11:00
 שיחה עם תושבת 11:30

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון


