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234567ספט 1
 סיבוב בוקר 07:15
 טקס פתיחת שנת 08:15
 פורום שוטף שבועי 09:00
 תקציב 2020 רווחה 10:00
 טקס פתיחת שנת 10:10
 ישיבת המשך 12:00

 הכנה לפגישה עם 07:30
 סיור במוסדות חינוך08:00
 פגישה עם תושבת 09:30
 תקציב 2020 חינוך -10:00
 נסיעה לאוני' תל 10:30
 מפגש מס' 9 בנושא12:00

 סיור רחובות 06:30
 שיחה טלפונית עם 08:00
 מועצה ארצית (חדר08:45
 תקציב 2020 רווחה 09:00
 שיחת עם יריב  12:00
 תקציב 2020 נוער - 14:00

 אישי - משפחתי08:00
 פגישה עם תושבת 09:00
 עדנה + אוראל 09:30
 ועדת עורכים מס' 8 10:00
 שוטף עם נועה 10:00
 שוטף לשכה 11:00

 שיחה עם עמוס נצר07:30
(לשכה) - לשכת ראש 

 מיונים לתכנית מעוז 08:30
 ועדת משפיעים 09:00
 תקציב 2020 שפ"ח 14:00
 FW: אירוע לכבוד 18:00

 פגישה עם תושבת  08:30
 פתיחת קבוצת 09:00
 אישור מצגת - דו"ח 09:00
 פגישה עם תושבת  09:30
 אזכרה של אבא של10:00
 פגישה עם תושבת  10:30

891011121314
 סיבוב בוקר 07:15
 מעקב משימות - 08:00
 יציאה לירושלים - 10:30
 תקציב 2020 רווחה 11:30
 פגישה עם סמוטריץ'13:00
 חזרה לטבעון  14:00

 סיור רחובות06:30
 היכרות עם פרויקט 09:00
 שוטף חודשי עם 11:00
 גאוקרטוגרפיה - 11:30
 פגישה עם עובדת  12:30
 שיחת ועידה 13:30

 אנטולי - כלניות 06:30
 רומנו - מעקב 08:00
 אסנת ברש - פ"ע 08:30
 סיור בכלניות - עידו,09:30
 שוטף לשכה 10:00
 פגישה עם אודליה 11:00

 פגישה עם מנהל 09:00
 פגישת 10:30
 פגישה רה"מ עם 11:30
 *לידיעה* תוכנית 12:00
 רשמים מתחילת 14:00
 *לידיעה* תוכנית 14:30

 מפגש חינוך 08:00
 תקציב 2020 משאבי09:00
 שיחה טלפונית עם 10:00
 בוקר פוליטי 11:00
 ועדת כשירות 11:00
 תקציב 2020 דוברות11:30

15161718192021
 סיבוב בוקר 07:15
 שוטף חודשי עם 08:30
 פורום שוטף שבועי 09:00
 תקציב 2020 המנהל11:00
 נועה - שוטף 11:00
 תקציב 2020 אחזקה12:30

 סיור רחובות 07:00
 נסיעה למ.א. זבולון08:30
 פגישה עם עמוס 09:00
 חזרה לטבעון - 09:30
 היערכות לפגישה 12:00
 היערכות לימים 12:30

בחירות - לשכת ראש 
המועצה קרית טבעון

 בחירות - לשכת 08:00
ראש המועצה קרית 

 לשבת לכתוב 18:00
פוסטים + כתבות 

 פגישה עם יפעת נין 08:00
 שיחה עם שירלי גונן08:30
 חניכת מסלול 08:45
 שוטף עם עדנה 10:30
 שוטף אודליה 11:30
 שירן -    שוטף 13:30

 פגישת עדכון - עידו,08:00
 תקציב 2020 תפעול09:00
 פגישה בנושאים 09:00
 מפגש עם ש"ש 10:00
 פגישה עם ד"ר מורן10:30
 הרמת כוסית פורום 12:00

 קבלת ספר תורה 09:00
לכיתות ב' (בית שערים)

 פגישה עם תושב  10:00
 פגישה עם תושב 10:15
 ניחום אבלים בבית 10:30
 שיחות שנה טובה 12:00

 טורניר לזכר אבי 10:00
פלגי (הזמנה בפנים) - 
לשכת ראש המועצה 

קרית טבעון
 שיחות שנה טובה19:00

22232425262728
יום הולדת עובדים: אלי זיו 

 סיבוב בוקר 07:15
 סיור בשבילים 07:30
 כתבות ופוסטים  - 09:00
 תקציב 2020 - שכר 11:00
 הרמת כוסית 11:00

 סגירת כל דראפט 08:00
 תקציב 2020 פיקוח 09:00
 טיול מתנדבים - 11:45
 הרמת כוסית לחג 13:30
 הרמת כוסית לשנה 13:30
 פגישה בי"ס מכיל - 15:00

 הרמת כוסית 10:00
גמלאים (לימוזין) - 

 תקציב 2020 מנהל 11:30
הנדסי וועדה - סיון לוי 

 תקציב 2020 14:00
 אירוע פתיחת שנת 19:00

 תקציב 2020 - 09:30
הכנסות חינוך - סיון לוי 

גזברית
 תקציב שכר  - 13:00

המשך 2020 - סיון לוי 
גזברית

 גמר איסוף החומרים08:30
המכינים על ידי מרחב, 

לצורך הכנת חוברת 
הסדנא (כנס ראשי 

ערים לעירוניות בישראל
- פרטים בפנים) - 

 חג מעלות הנוער 18:00
העובד והלומד - אודי 

שניצר

2345אוק 29301
ראש השנה 

29.09-01.10.19 (חופש) 
 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

שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון


