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אוקטובר 2019

אוקטובר 2019

2345אוק 301ספט 29
 זמן יהלי (לשכה) - 15:30

לשכת ראש המועצה 
קרית טבעון

6789101112
 דו"ח סיכום חודשי 09:00

(חדר ישיבות) - יריב 
 שיחה פ"ע - חברי 18:30

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

הנהלה (לשכה) - 

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

לשכת ראש המועצה 
קרית טבעון

יום כיפור 08-09.10.19 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 עדי ליאל טיפול18:00
 פגישת צוות 08:30
 שיחת ועידה עם 09:00
 ועדת משנה 09:30
 FW: ועדת משנה 12:00
 טקס אזכרה לחללי 16:00
 שוטף עידו ויריב - 17:00

 פ"ע עם אסנת ברש08:00
(לשכה) - לשכת ראש 

המועצה קרית טבעון
 פגישה עם סיון 08:50

בנושא תקציב 2020 
(לשכה) - לשכת ראש 

13141516171819
חג סוכות 13-20.10.19 (חופש) - לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 שיחה פ"ע - חברי 18:30
הנהלה (לשכה) - 

לשכת ראש המועצה 
 שיחת פ"ע - חברי 19:00

הנהלה (לשכה) - 

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

לשכת ראש המועצה 
קרית טבעון

 אסנת ברש במשרד09:00
  מנהל מתנס ויו"ר 10:30

הנהלה עם רוה"מ: 
שת"פ בין ארגונים 

(לשכת רוה"מ) - רחל 

יום הולדת עובדים: 
ויקטוריה ברמבוים , תמי
בן חמו  (טלפונים בגוף 
הפגישה) - לשכת ראש 

המועצה קרית טבעון

יום הולדת עובדים : שירן 
אסולין, עמי שי 
(טלפונים בגוף 

הפגישה) - לשכת ראש 
המועצה קרית טבעון

20212223242526
חג סוכות 13-20.10.19 (חופש)

יום הולדת עובדים : סלאח
 שוטף חגיגי עידו - 10:00
 שוטף חגיגי עידו - 13:00
 פגישה חודשית עם 16:30
 שיחה פ"ע - חברי 18:30

יום הולדת עובדים: פנינה 
יורה - 052-3480432 - 

 חנוכת דירה אצל 13:00
אדם
 שיחה פ"ע - חברי 18:00
 הקפות שניות 20:30

יום הולדת עובדים: אלמוג 
 הכנה לסמינר - 08:00
 פגישה בנושא 10:30
 עדנה + אוראל 11:30
 פגישה עם ועד 12:00
 ארז - שוטף 12:30

יום גיבוש המחלקה 
יום הולדת עובדים: ענת 

 שוטף חודשי עם 08:30
  אישור כתבות 09:30
 צילום עם אלי 09:30
 פ"ע עם אסנת 10:00

 פגישת אייל בצר 08:15
 פגישת ראשי רשויות08:30
 נסיעה ללוד (רחוב 12:00
 שיחה עם לאה 12:15
 ראיון תכנית מעוז - 13:30
 נסיעה לטבעון - 14:30

 טקס טורניר הבנים 13:30 פגישות תושבים 08:00
- מצ"ב הזמנה מדפנה 

אלדר (אולם זוהר) - 
 טקס פתיחת שנת 17:30

הצופים  (חטיבת ביניים)
- אודי שניצר

2נוב 27282930311
 סיבוב בוקר 08:15
 פורום שוטף שבועי 09:00
 הכנה לסמינר 13:30
 ישיבה בנושא 15:00
 שוטף עם עודד 16:00
 שיחה פ"ע - חברי 18:30

 סיור ברחוב העליה 08:15
 פגישה עם אודי 09:00
 סגירת סמינר 09:30
 נסיעה לבני ברק - 10:30
 פגישה - בנושא 12:00
 שיחה פ"ע - חברי 18:00

 הכנת מצגת לסמינר08:00
 עדנה + אוראל 09:00
 פגישה בנוגע לסקר09:30
 שירן - עדכונים 11:00
 שוטף עם ארז 13:30
 טיפול בנושאי - 14:00

 סגירות לסמינר 08:00
ולשבוע הבא בכל 

 עידו - שיחה על 10:00
 דוח מצב נושא 11:00
 ישיבת ועדת תנועה 14:00
 זמן יהלי (לשכה) - 15:30

 פגישה עם תושבת  09:00
 סיור ברחובות 10:00
 פגישה עם סיון 11:45
 פגישה עם תושבת  14:00
 ניחום אבלים אצל 14:30
 פגישה דחופה עם 15:30

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון


