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יום שני 31 ינואר
 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק.  אסנת - זוהר, לד 08:30 - 09:15

טבעון
 - ברש  (לשכת ראש המועצה) שוטף קצר מהנדסת08:30 - 09:15

אסנת מהנדסת מ.מ.ק. טבעון
 - גרינבלום עידו ראש  בדיקה אישית - גרנד קניון 12:00 - 14:00

המועצה ק. טבעון
 (חדר  פגישת התנעה לפסטיבל שייח' אבריק13:00 - 13:30

ישיבות 
https://us02web.zoom.us/j/88223324605?pwd=YWd4TTRqMU/קטן

(82YkgzSWNoT2lVVEJ6QT09יריב אביטל מנכל מ.מ.ק. טבעון - 
 - ריקי  (לשכה) הכנת סרטון לנתן - נועה תצלם 14:05 - 14:10

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי (לשכה ) שוטף רה"מ + טלי רביב קרויטורו14:15 - 15:15

דהן מזכירת ראש המועצה
 (רח' דגניות  ניחום אבלים משפחת רון (יוסי ז"ל) 15:00 - 16:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה46 ק.טבעון)
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) שוטף לשכה 15:00 - 15:45

המועצה

יום רביעי 2 פברואר
 - לשכת ראש המועצה יום הולדת עובדים: שלו ירדן, גניה בן נון

קרית טבעון
 - גרינבלום עידו ראש  שיחות טלפון עם תושבים08:00 - 09:30

המועצה ק. טבעון
 (רח' יסמין 11 דירה ניחום אבלים ליליאנה וולדמן 10:30 - 11:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה2 )
 -  (רח דגניות 46) ניחום אבלים משפחת רון 11:00 - 12:00

גרינבלום עידו ראש המועצה ק. טבעון
 תמונה בשלהבת - מתקנים (אלי ידאג לותיק או 12:00 - 12:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (שלהבת )שניים) 
 - גרינבלום עידו ראש  שבעה משפחת לוגסי 12:30 - 13:00

המועצה ק. טבעון
 - לשכת ראש המועצה (לשכה) זמן יהלי ונטע15:30 - 19:00

יום שישי 4 פברואר

יום ראשון 30 ינואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהיום הולדת עובדים: יוהנה נעמי 

 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה) שוטף תמי + רה"מ 10:30 - 11:00

ראש המועצה
 (פרונטלי בחדר הישיבות  ישיבת התנעה - משובים13:00 - 15:00

 -למנהלי שוטף. מנהלים שאינם נמצאים בשוטף שבועי יצטרפו בזום )
לאה דהאן

 (מנהלי שוטף  ישיבת התנעה בנושא משובים13:00 - 15:00
שבועי - פרונטלית בחדר הישיבות. מנהלים שאינם בשוטף שבועי ב- 

(zoomיריב אביטל מנכל מ.מ.ק. טבעון - 
 - ריקי  (לשכה) פ.ע. שוטף  יריב  ראש המועצה 15:00 - 16:00

דהן מזכירת ראש המועצה
 (בית העלמין בק.  אזכרה לסמ"ר אבי אפנר  ז"ל16:45 - 17:45

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהטבעון )

יום שלישי 1 פברואר
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים08:15 - 08:45

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים09:00 - 09:30

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים10:00 - 10:30

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת  שיחה טלפונית סיון/רה"מ10:45 - 11:00

ראש המועצה
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים11:00 - 11:30

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי  (לשכה ) פגישה עם הבת של דורה רוט 13:15 - 14:00

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים14:30 - 15:00

דהן מזכירת ראש המועצה
 טנטטיבי הילה שחר + יו"ר העמותה לב (לחולי 15:00 - 15:45
 (לשכת ראש  דלת פתוחה - מפגש עם תושבים15:45 - 16:15
 - יריב אביטל מנכל מ.מ.ק.  (ZOOM) ישיבת הנהלה18:30 - 21:00
 הצגת סקר תושבים להנהלה - נציגי מכון 18:30 - 19:30

יום חמישי 3 פברואר
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה) חתימה על משכורות 09:45 - 10:00

ראש המועצה
 -  (לשכה ) תמי + טלי התייעצות לוועדה משנה 10:30 - 10:45

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 -  (לשכה) פ.ע שוטף רה"מ + מנכ"ל + דודו מגל11:00 - 12:00

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 ח"כ שרון רופא אופיר+ ראש מועצת קרית 12:30 - 13:30

 - ריקי דהן מזכירת  (לשכת ראש המועצה )טבעון עידו גרינבלום
ראש המועצה

 - ריקי דהן מזכירת ראש  (חדר ישיבות) מידענית 13:30 - 14:15
המועצה

 - ריקי דהן  (לשכה) פ.ע. שוטף יריב + רה"מ 14:15 - 15:00
מזכירת ראש המועצה

 - ריקי  (לשכה) ניר יונה + ראש המועצה + מנכ"ל15:00 - 16:00
דהן מזכירת ראש המועצה
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יום שני 7 פברואר
 - לשכת ראש המועצה קרית (לשכה)יום הולדת עובדים - חן לוגר 

טבעון
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה סיור ברחוב דולב08:30 - 09:00
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה) שוטף אסנת + רה"מ 09:00 - 09:30

ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה ) מנכ"ל + רה"מ09:30 - 09:45

המועצה
 - ריקי דהן  (לשכה ) אלי שרירא + ראש המועצה 09:50 - 10:20

מזכירת ראש המועצה
  פגישת התנעה - סיבים אופטיים 10:30019 - 11:30

https://us02web.zoom.us/j/81251634228?pwd=dDRRcEtWVnFxan)
 - ריקי דהן מזכירת (לשכה) טלי + רה"מ - רם שפע10:30 - 10:45
 - ריקי  (לשכה) נושא זולטין - סיון שירן + רה"מ 10:45 - 11:00
 פגישה עם יריב זולטון בנושא מיקור חוץ 11:00 - 12:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש  השלמת שיחות מיום א'14:00 - 14:30
 שיחות ניחומים למשפחות: משה, נוימן, 14:30 - 15:10
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) שוטף לשכה 15:00 - 15:45
16:00 - 15:15 s' הכיכר בכניסה לקרית חרושת - קרית טבעון 

יום רביעי 9 פברואר
  תמי + רה"מ - פברואר יוצא מן הכלל - דגשים08:15 - 08:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(לשכה)
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) שירן + רה"מ 08:30 - 09:00

המועצה
 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק. טבעון אישי09:00 - 12:00
 ישיבה בנושא שיתפ עם האיחוד האירופי - סיון 11:30 - 12:30

גזברית המועצה, שירן מנהלת גיוס משאבים , מיכל זילברג 
 האיחוד האירופי

https://us06web.zoom.us/j/87182716219?pwd=amZXL0F2RHNsMVl)
(qR3MxOStBOEhhUT09שולי כהן - מזכירת מנהל כספי - 

 - לשכת ראש המועצה (לשכה) זמן יהלי ונטע15:30 - 19:00
 19:45 - שיחה עם  מנכ"לית כללית בנושא בי"ח 19:45 - 20:30

 - Lishka10@clalit.org.il (ZOOM)העמק

יום שישי 11 פברואר
 אירוע פתיחת תערוכה למשפחות מיוחדות 11:00 - 12:00

 (מת"נס במסגרת פברואר יוצא מן הכלל - רה"מ מגיע לברך 
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהדגניות )

יום ראשון 6 פברואר
 - לשכת ראש המועצה קרית טבעוןיום הולדת עובדים: עמי דדון

 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
 (חדר ישיבות  סיכום דו"ח שנתי - 09:002021 - 17:00

https://us02web.zoom.us/j/82562379278?pwd=cE9GbStHWEtj/גדול
 הצגת דו"ח שנתי 2021 מינהל הנדסי - (מצ"ב 09:00 - 10:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (חדר ישיבות )הנחיות מנכ"ל) 
 נסיעה לועדה גאוגרפית - ממתינים לעדכון סופי10:30 - 11:15

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהמסרגיי
 ועדה גאוגרפית חיפה - שינוי גבולות יקנעם 11:00 - 17:00

 (קריית מגידו - דיון השלמה בהתאם לכתב מינוי מיום 14.12.21
 קרית טבעון - הועדה הגאוגרפית (ייצוג פרונטלי11:15 - 12:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש  (בנין הטיל חיפה)של ראש המועצה) 
 - ריקי דהן מזכירת ראש  נסיעה חזרה + סגור12:30 - 13:30

המועצה
 הצגת דו"ח שנתי  2021 - מח' מש"א (מצ"ב 13:00 - 13:30
 הצגת דו"ח שנתי 2021 - השרות הוטרינרי - 13:50 - 14:20
 פגישה עם ח"כ תמר זנדברג - השרה להגנת 16:00 - 17:00

יום שלישי 8 פברואר
 - לשכת ראש המועצה  (לשכה)יום הולדת עובדים: אורית ורון 

קרית טבעון
 לדאוג לקבל פרוטוקול של המועצה הארצית 07:30 - 08:00

 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית  (לשכה)לתו"ב
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים08:15 - 08:30

דהן מזכירת ראש המועצה
  דיון בוועדת חוץ וביטחון-נבטים09:00 - 11:30

https://us02web.zoom.us/j/87401265832?pwd=T0ZqUTB3eVhtbVV)
 פגישה רבעונית עם ועד רמת טבעון - נושאים 10:00 - 11:00

 (חדרבגוף הזימון (הפגישה תתקיים עם רק המנכ"ל ללא רה"מ)
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים11:40 - 12:10

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי  (לשכה  ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים13:00 - 13:30

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) ועדת רישוי 13:30 - 13:50
 -  (לשכה ) צוות חשיבה לנושאים פנים ארגוניים 14:00 - 15:00
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה) שיבוצי כיתה א וגנים 15:45 - 16:45
 (חדר מפגש ועד צל אורנים בנושא חינוך ורישום 17:00 - 18:00

יום חמישי 10 פברואר
 -  סיור בוקר ברחובות:זבולון,קקל,כרמל,העמק08:00 - 09:30

ג'קי בן יקר - מנהל אגף תפעול
09:15 - 08:30s Zoom Meeting'זום רה"מ + ריקי  

https://us02web.zoom.us/j/84349628884?pwd=dHBHMDVaNDZXcj)
 הצגת דו"ח שנתי 2021 - שירותים חברתיים  09:30 - 10:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש  (חדר ישיבות גדול)(מצ"ב הנחיות מנכ"ל)
 הצגת דו"ח שנתי 2021 - מחלקת מיחשוב 10:30 - 11:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש  (חדר ישיבות גדול)(מצ"ב הנחיות מנכ"ל) 
 (מנחם בגין  פגישה עם איגוד ערים מפרץ חיפה11:00 - 12:00

 - תמר זנדברג  125, קומה 12, חדר ישיבות, תל אביב (אופציה לזום))
 אוראל, סיון, עו"ד שפיר - פגישת המשך בנושא 11:30 - 12:30

 - שולי כהן - מזכירת מנהל כספי (רה"מ לידיעה)בג"ץ מועצה דתית
 הצגת דו"ח שנתי 2021- אגף התפעול (מצ"ב 12:00 - 12:45

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (חדר ישיבות גדול)הנחיית מנכ"ל)
 הצגת דו"ח שנתי מינהל כספי - (מצ"ב הנחיות 13:00 - 13:45

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (חדר ישיבות גדול)מנכ"ל)
 הצגת דו"ח שנתי 2021  מח' מוקד ופניות 14:00 - 14:30
 מקורות תקציב ושימושים לפרוייקטים עיקריים 14:45 - 15:45
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יום שני 14 פברואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (אילת ) טיול שנתי שכבת יב'  00:00

המועצה
 - ריקי  (לשכה )יום הולדת עובדים : שירלי גולן, יהודה חמדה

דהן מזכירת ראש המועצה
 - (העמק 2 ) ניחום אבלים משפחת איתן טרוטנר 08:30 - 09:15

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 -  (שיחה) שיחת ניחום אבלים משפחת רוזי וייס 09:30 - 10:00

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 - גרינבלום עבודה על יעדים משימות ופרוייקטים 10:00 - 12:30

עידו ראש המועצה ק. טבעון
 מפגש מקוון בנושא כלים להתמודדות עם קמיני 13:00 - 15:00
 טנטטיבי לאה + רה"מ סגירות לו"ז מוזמנים 13:00 - 13:15
 - ריקי דהן  (לשכה) סיון + רה"מ עדכון לקצר 13:15 - 13:25
 המשך דיון משותף ועדת פנים תכנון ובניה 14:00 - 16:00
 (לשכה ) רינת אביקסיס - הכרות ותיאום ציפיות 14:30 - 15:15
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) שוטף לשכה 15:00 - 15:45
 -  (שיחה טלפונית ) שיחה עם מעיין (אווה ובתיה)15:30 - 16:00
  שיחה עם מנכ"לית כללית בנושא העמק 17:00 - 17:30

יום רביעי 16 פברואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (אילת )טיול שנתי שכבת יב'  

המועצה
 - ריקי דהן מזכירתיום הולדת עובדים: אטיאס אורטל, ריקי דאהן

ראש המועצה
 - ריקי (לשכה ) שוטף רה"מ + טלי רביב קרויטורו08:15 - 09:00

דהן מזכירת ראש המועצה
09:30 - 09:00 s Zoom'אירוע יום עצמאות וניתוח משמעויותן 

Meeting 
 יריב + דודו נכנסים לרה"מ לדגשים בנושא 09:00 - 09:15

 - ריקי דהן  (לשכה )אירועים - המשך שוטף מנכ"ל + דודו 
 - ריקי  (חדר ישיבות ) ביקור אלוף פיקוד העורף 11:45 - 12:45

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה ) שוטף לשכה13:00 - 13:45
 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים14:00 - 14:30
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים14:30 - 15:30
 - לשכת ראש המועצה (לשכה) זמן יהלי ונטע15:30 - 19:00
 - ריקי  (שיחה טלפונית ) אליק + ראש המועצה 15:30 - 16:00
 (מרכז הנוער מרכז  שולחות עגולים נוער קיימות 20:00 - 21:00

יום שישי 18 פברואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהיום הולדת עובדים: קראון שני

יום ראשון 13 פברואר
 - לשכת ראש המועצה (לשכה)יום הולדת עובדים: רפאלה אדגה 

קרית טבעון
 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
 (חדר ישיבות ועדת בחינה לתפקיד דובר המועצה08:30 - 10:20

 - אודליה אדרי מנהלת משאבי אנושגדול)
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה נסיעה לרמת דוד11:45 - 12:30
  מפגש ראשי רשויות עם מפקד חיל האויר בסיס 12:30 - 16:30

 - ריקי דהן מזכירת  (בסיס רמת דוד )רמת דוד ( אושרה הגעה)  
ראש המועצה

 - יריב אביטל מנכל  (חדר ישיבות) שוטף שבועי13:00 - 15:00
מ.מ.ק. טבעון

  מפגש פתיחה(לקב' נשים) לפרוייקט ילדי האור 19:00 - 20:00
 - ריקי דהן מזכירת  (מתנ"ס בסמת טבעון (בזבידאת))המופלאים 

ראש המועצה

יום שלישי 15 פברואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (אילת )טיול שנתי שכבת יב'  

המועצה
 - לשכת ראש  (לשכה)יום הולדת עובדים : אלעד יזרעאלי

המועצה קרית טבעון
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה) יריב + ראש המועצה 08:00 - 08:30

ראש המועצה
 ריקי + תמי - הערכות לביקור שר הרווחה  גזירת08:30 - 09:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (לשכה)סרט קרן שלם 
 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים09:30 - 10:00

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים10:00 - 10:30

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים11:15 - 11:45
 - ריקי דהן  (השיטים 26) מפגש עם תושבים בשטח13:00 - 13:45
 התחדשות עירונית מתחם שרת כצנלסון - קרית14:00 - 16:30
 - גרינבלום עידו ראש  מסמך משימות ומטרות 14:30 - 18:30
  ישיבת הנהלה18:30 - 20:30
 הזמנה להצגה מול הנהלת המועצה קארין רם 19:30 - 20:30

יום חמישי 17 פברואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (אילת ) טיול שנתי שכבת יב'  00:00

המועצה
 סיור בוקר ברחובות: אמנון ותמר,ככר בן 08:00 - 09:30

 - ג'קי בן יקר - מנהל אגף תפעולגוריון,הדס, דולב
  פ.ע. שוטף טלפוני ראש המועצה + דודו מגל 10:00 - 10:15

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(לשכה)
 (שיחה טלפונית  דלת פתוחה - מפגש עם תושבים11:30 - 12:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה)
 - ריקי  (רח' הציפורנים 3) ניחום אבלים גפני שדה 12:00 - 13:00

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי  (לשכה) פ.ע. שוטף  יריב  ראש המועצה 13:30 - 14:30

דהן מזכירת ראש המועצה
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יום שני 21 פברואר
 זמן עבודה מסמך אסטרטגיה- מטרות ויעדים 08:00 - 16:30
 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק. טבעוןמרכזיים 2022
 (חדר ישיבות  פרידה מטלי חגי ועובדי המשרדים13:00 - 13:30

 - אודליה אדרי מנהלת משאבי אנושגדול)
 - ריקי דהן מזכירת ראש תוכנית עם יעל דן בגל"צ 13:05 - 13:35

המועצה
 - ריקי (רח' האיריס 14 ) ניחום אבלים משפחת כהן14:30 - 15:00

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) שוטף לשכה 15:00 - 15:45

המועצה

יום רביעי 23 פברואר
 - ריקי  (מועדון לחבר קיבוץ שער העמקים) נסיעה 08:45 - 09:00

דהן מזכירת ראש המועצה
 (מועדון לחבר קיבוץ מרצה במרכז מנדל למנהיגות09:15 - 09:45

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהשער העמקים)
 שיחה טלפונית עם נשיא מכללת אורנים עמית 10:30 - 11:00

 - ריקי  (שיחה טלפונית מיערה )שכטר בנושא מעונות סטודנטים
דהן מזכירת ראש המועצה

 (רח' הציפורנים 3 קרית ניחום אבלים ציפורה גפני 10:45 - 11:15
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהטבעון )

 אוראל ועידו: פרסום - תווי חנייה וכנס 11:00 - 11:30
 - אוראל  (לשכה)התחדשות יישובית + תווי חנייה סטודנטים

קהת מנהלת לשכת ראש המועצה
 -  (לשכה ) פ.ע. ראש המועצה + מבקר המועצה 13:00 - 14:00

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 - לשכת ראש המועצה (לשכה) זמן יהלי ונטע15:30 - 19:00

יום שישי 25 פברואר

יום ראשון 20 פברואר
 (עדן אין, כנס תכנית עבודה מרחב אזרחי - 08:002022 - 13:00

 - ramad.m.m.h@gmail.comדרך אהרון 2, זכרון יעקב, ישראל)
 -  (חדר ישיבות קטן) מפגש הכנה לכנס עסקים 08:30 - 09:30

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 ועדת בחינה לתפקיד מנהלת יחידת החינוך 10:15 - 12:00

 - אודליה אדרי מנהלת משאבי אנוש (חדר ישיבות גדול)הקדם יסודי
  פגישה כולל נציגי אגודת הסטודנטים - אורנים 11:30 - 12:15
 (חדר ישיבות; לשכת מנכ"ל מועצה  שוטף שבועי13:00 - 15:00

  .is inviting you to a scheduled Zoom meeting מקומית קרית טבעון
 Time: Feb 20, 2022 01:00 PM Jerusalem  Join שוטף שבועי :Topic

 Zoom Meeting
 - ריקי  (לשכה) שיחה טלי חגי + ראש המועצה 13:30 - 14:00

דהן מזכירת ראש המועצה
 אסיפת אזרחים (נדרשת נוכחות ראש המועצה 15:00 - 21:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (צוותא)להתחלה)
  פגישת שוטף אדר' אסנת ברש  וראש המועצה 16:00 - 17:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(לשכה)
 מפגש הכנה לקראת כנס עסקים וכנס 17:00 - 18:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (לשכה )התחדשות ישובית

יום שלישי 22 פברואר
 - לשכת ראש המועצה  (לשכה)יום הולדת עובדים: ליאורה אלרז 

קרית טבעון
 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים08:30 - 09:00
 - ריקי  (לשכה ) ד.פ מירון חרותי - שחק אולימפי 09:30 - 10:00
 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים10:00 - 10:30
 פגישת עם מעיין ישראל בנושא בית קפה 11:00 - 12:00
 פגישת הכרות  רואי דינוביץ בנושא קמפוס 11:30 - 12:30
 (חדר ישיבות  פרידה מלאה דהאן - מנהל כללי12:30 - 13:45
 -  (חדר ישיבות) מועצת חוגגים ריקי מצטרפת 14:00 - 15:00
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים14:30 - 15:00
 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים15:00 - 15:30
 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים15:45 - 16:15
 -  (מעלה אבשלום 4) פגישה בשטח עם תושבים16:30 - 17:00
  שיחה טלפונית ראש המועצה - חברת חשמל 17:15 - 17:45
 (  ישיבת מליאה שלא מן המניין + מן המניין18:30 - 22:00
 ישיבת מליאה שלא מן המניין לדיון בדו"ח 18:30 - 19:30
 - יריב  (חדר ישיבות) ישיבת מליאה מן המניין19:30 - 22:00

יום חמישי 24 פברואר
 - לשכת ראש  (לשכה)יום הולדת עובדים: סיגלית קלאורה 

המועצה קרית טבעון
 - ג'קי  סיור בוקר ברחובות:המייסדים,רבין,חנקין08:00 - 09:30

בן יקר - מנהל אגף תפעול
 - ריקי דהן  (לשכה)  שרה גרינצוויג + רה"מ 08:30 - 09:00

מזכירת ראש המועצה
  (לשכה ) פגישה בנושא גג סולארי מרכז הנצחה 09:15 - 09:45

- ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים10:15 - 10:45

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי  (לשכה) פ.ע. שוטף  יריב  ראש המועצה 13:00 - 14:00

דהן מזכירת ראש המועצה
 באסל חמודי - משרד התחבורה בהמשך 14:00 - 15:00

 (המפגש יתקיים בזום - ישלח זימון לפגישה עם שרת התחבורה 
15:00 - 14:00 s'לשכת ראש מועצה מקומית קרית טבעון 
Zoom Meeting 
 שיחה טלפונית עם ראש המועצה קרית טבעון 15:00 - 15:30
 (רח'  ביקור תנחומים משפחת שוורץ ביאנקה 15:30 - 16:00
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יום שני 28 פברואר
 - לשכת ראש המועצה (לשכה)יום הולדת עובדים: אביטל גוברין 

קרית טבעון
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) שירן + רה"מ 09:15 - 09:30

המועצה
 - ריקי דהן מזכירת ראש (לשכה) סיון ורה"מ לקצר 09:30 - 09:45

המועצה
 שיחה טלפונית תמי + רה"מ - פרטים בגוף 10:00 - 10:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (שיחה טלפונית)המייל 
 - ריקי  (רח' הגומא 40 ) ניחום אבלים - רחל צחור 11:15 - 11:45

דהן מזכירת ראש המועצה
  שיחת סיכום עם לאה דהאן וראש המועצה 14:00 - 14:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(לשכה)
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) שוטף לשכה 15:00 - 15:45

המועצה
 - ריקי  (שלהבת ) מפגש סיום מעגלים בקהילה 17:30 - 18:30

דהן מזכירת ראש המועצה
 - אורלי שושן (בזום ) ועדת משנה18:30 - 20:00
 מפגש תושבים כצנלסון + שרת - בנושא 19:45 - 21:45

יום רביעי 2 מרץ
 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק. טבעון אישי 10:00 - 11:00
 - ריקי  (רח' כרמל 50א' ) ניחום אבלים משה קריא 11:15 - 11:45

דהן מזכירת ראש המועצה
 (הציפורנים 7 א' קרית ניחום אבלים - בלה וקסלר 12:00 - 12:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהטבעון )
 הכרות צהלה קובליו - מזכירת מנכ"ל + ראש 13:00 - 13:15

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (לשכה)המועצה
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה ) עדכונים סיון + שירן 14:20 - 15:05

ראש המועצה
 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים15:15 - 15:30

דהן מזכירת ראש המועצה
 - לשכת ראש המועצה (לשכה) זמן יהלי ונטע15:30 - 19:00

יום שישי 4 מרץ

יום ראשון 27 פברואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש אירוע פתיחה פסטיבל טעמים  בעמק

המועצה
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה)יום הולדת עובדים : סלמאנה ראסל 

ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה ) ועדת רישוי 08:15 - 08:45
 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
 ועדת היגוי תכנית אב מפער הקישון, הצגת 09:00 - 10:00
 (חדר  פרידה מנתן ישחקוב ועובדי המשרדים10:30 - 11:00
 - ריקי דהן מזכירת  (מרכז ) סיור בבתי העסקים 11:15 - 12:00
 (חדר  פרידה מלאה דהאן ועובדי המשרדים12:15 - 13:00
 - יריב אביטל מנכל  (חדר ישיבות) שוטף שבועי13:00 - 15:00
 נא לשריין - פרידה מטלי חגי ואלי שרירא - צוות13:00 - 13:30
 - ריקי דהן  (צוותא) יום למידה אסיפה אזרחית 15:00 - 21:00
 - ריקי (לשכה ) שוטף רה"מ + טלי רביב קרויטורו15:00 - 16:00
 פתיחת פסטיבל העמקים התכנסות דברי 18:00 - 20:30
 - ריקי דהן מזכירת ראש  דגשים לכנס עסקים 19:30 - 20:00
 (תחנת הרוח  -  כנס עסקים מרכז טבעון 19:4527.2.22 - 21:15

יום שלישי 1 מרץ
יום הולדת עובדים: מוחמד רמיחאת , גל בנימין, כריסטינה 

 - לשכת ראש המועצה קרית טבעון (לשכה)בראון 
 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים08:30 - 09:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) סיון+ רה"מ 09:00 - 09:15
 - ריקי דהן מזכירת ראש  סגור - נסיעה לאורנים09:30 - 10:00
 השקת המרכז לחדשנות בחינוך - זבולון אורנים 10:00 - 12:00
 (מהנדסת  ועדת תמרור ובטיחות בדרכים 11:00 - 12:30
 - (חדר ישיבות גדול) הצגת קונספט יום העצמאות12:00 - 13:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) דודו + רה"מ  13:00 - 13:15
 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים13:30 - 14:00
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים14:20 - 14:50
 מפגש מיוחד מחוץ למשרד (פגישה עם דינה 15:00 - 16:00
  ניחום אבלים - מירב חנה יהודה (מיטל לוגר)15:00 - 15:30
 - ריקי דהן מזכירת  שיחת ניחומים רחמים ניניו 15:45 - 16:15
 (חדר  סטטוס תמיכות עמותת מרנין טבעון16:00 - 17:00
 - יריב אביטל מנכל  (לשכת מנכל ) ישיבת הנהלה 18:30 - 21:00
 (חדר  הזמנה להנהלה הצגת מרכז תנופות 19:00 - 20:00

יום חמישי 3 מרץ
 - ג'קי  סיור בוקר ברחובות:כלניות,לילך,רקפות08:00 - 09:30

בן יקר - מנהל אגף תפעול
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה ) חתימה על משכורות 08:30 - 08:45

ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת ראש  שיחת ניחומים יוסף זוהר 09:00 - 09:15
 (מצ"ב  גופים נתמכים - פירוט בחתך עמותות 09:30 - 16:00
 (חדר ישיבות  מפגש גופים נתמכים מרכז הנצחה 09:30 - 10:15
  מפגש גופים נתמכים ומתוקצבים - שלהבת 10:30 - 11:15
  מפגש גופים נתמכים ומתוקצבים-  עומק הלב11:30 - 12:00
 (חדר  מפגש גופים נתמכים ומתוקצבים - שחיה 12:30 - 13:00
  גופים נתמכים ומתוקצבים - עמותת כדור המים13:00 - 13:30
 מפגש גופים נתמכים ומתוקצבים - מועצה דתית14:00 - 14:30
 (חדר  מפגש גופים נתמכים ומתוקצבים - טניס 14:30 - 15:00
  מפגש גופים נתמכים ומתוקצבים - כדורסל 15:15 - 16:00
 -  שיחת ניחומים יוסף זוהר (הבת לימור פומן)16:30 - 17:00
 הצגה - תאטרון מטאורים - משתגע כבר מלך 18:00 - 20:00
  מסע אל המוסיקה השחורה (אירוע מהמתנ"ס) 20:00 - 21:00


