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יום שני 30 מאי
 הרצאה במנדל מנהיגות צעירה - בנושא מאבק 09:00 - 10:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (חדר ישיבות גדול)שדה התעופה 
 - לשכת ראש  (לשכה) חתימה על הדו"ח הכספי10:00 - 10:30

המועצה
 (מחוץ  פעילות כיפית בצהריים - מנהל כללי11:30 - 14:30

 - יריב אביטל מנכל מ.מ.ק. טבעוןלמשרד)
  גזירת סרט קביעת  מזוזה  מקלט בני עקיבא 16:30 - 17:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(מקלט רחוב אמנון ותמר ק.טבעון )

יום רביעי 1 יוני
 - שולי כהן - מזכירת  (לשכה)יום הולדת עובדים: כרמלה אלול 

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 פגישת הכרות עם ד"ר ראנה שיבלי (מחליפה 09:00 - 10:00

של ד"ר חביב סוניה ) ממשרד הבריאות - משתתפים בגוף 
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (לשכת ראש המועצה)המייל 

 ביקור קרן הסיעוד של ביטוח לאומי במרכז היום10:00 - 11:30
 - טלטש בצלאלי נגה עובדת סוציאלית (שלהב"ת)שלהב"ת

 - ריקי  (שיחה ) שיחת ניחומים אמרי (מימי) שלם11:00 - 11:30
דהן מזכירת ראש המועצה

 - ריקי דהן  (לשכה ) שוטף סיון לוי + רה"מ 11:30 - 12:30
מזכירת ראש המועצה

 שוטף רה"מ + סיון + מאור- עדכונים וקולות 11:30 - 12:30
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (לשכה)קוראים

 - לשכת ראש המועצה (לשכה) זמן יהלי ונטע15:30 - 19:00
 - ריקי דהן מזכירת  (בדשא מרכזי ) חוגגים שבועות 17:30 - 18:45

ראש המועצה

יום שישי 3 יוני
 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה  (לשכה)רותי אבוטבול 

קרית טבעון
  חגיגת שבועות בהשתתפות השרה מרב מיכאלי11:00 - 11:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(קיבוץ גבעת חיים איחוד)

יום ראשון 29 מאי
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהיום בחירה - יום ירושלים 

 - ריקי דהן מזכירת ראש יום הולדת עובדים - קובליו צהלה 
המועצה

 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
  טיפול במוזמנים להשקת מדד הגאווה ברשויות 09:30 - 10:00

- ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 -  (לשכה )  שוטף רה"מ + טלי רביב קרויטורו11:00 - 12:00

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 - יריב אביטל מנכל  (חדר ישיבות) שוטף שבועי13:00 - 15:00

מ.מ.ק. טבעון
 - ריקי  (לשכה) פ.ע דודו מגל + ראש המועצה 15:00 - 16:00

דהן מזכירת ראש המועצה
 פ.ע שוטף רה"מ + מהנדסת המועצה ברש 16:30 - 17:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (לשכה)אסנת 
 הזמנה לחתונה מגל אבן (שומר בכניסה 20:30 - 22:00

 - ריקי דהן (דרך בר יהודה 96 נשר  )שמחליף לפעמים את ראטב) 
מזכירת ראש המועצה

יום שלישי 31 מאי
 - שולי כהן - מזכירת  (לשכה)יום הולדת עובדים : שרון פרנקל

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 - ריקי  (לשכה) פ.ע. שוטף  יריב  ראש המועצה 08:30 - 09:30

דהן מזכירת ראש המועצה
 פגישת הכרות עם דרור גינת - קיבל אות "מחנך 09:45 - 10:00

 - לשכת ראש  (לשכה)השנה" ממועצת ארגוני הילדים והנוער
 (חדר ישיבות הפקת לקחים שבת אומנים, פורימון10:00 - 12:00

 - יריב אביטל מנכל מ.מ.ק. טבעוןגדול )
 (חדר  חטיבת הביניים - גיבוש תכנית פעולה 12:00 - 13:30

 - לשכת ראש המועצהישיבות גדול)
 (חדר ישיבות  ועדת שיבוץ כיתות א' בתי ספר 13:30 - 14:30

 - טלי רביב קרויטורו מנהלת מחלקת חינוךגדול)
  (חדר ישיבות גדול) ועדת שיבוץ גני ילדים תשפ"ג14:30 - 15:30

- טלי רביב קרויטורו מנהלת מחלקת חינוך
 (צל  טנטטיבי קביעת מזוזה - חברת שתית 16:00 - 17:00
 - אורלי שושן ועדת משנה18:00 - 19:30
 -  (בית העלמין קרית טבעון ) לוויה שושנה פרנק 18:00 - 19:00
 - יריב אביטל  (חדר ישיבות גדול) ישיבת הנהלה19:30 - 20:45

יום חמישי 2 יוני
 סיור בוקר ברחובות: מגדל,יהודה 08:00 - 09:30

 - ג'קי בן יקר - מנהל אגף תפעולהנשיא,בורוכוב
 (פארק  הוקרת תודה לעובדי אגף התפעול.12:30 - 14:30

 - ג'קי בן יקר - מנהל אגף תפעולברחוב וייצמן.)
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה) חתימה על משכורות 13:45 - 14:00

ראש המועצה
  אירועים מתקציב פרויקטים ראש המועצה14:00 - 15:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(משרד הגזברית )
 - ריקי דהן (לשכה) חתימה על תעודות הצטיינות 14:15 - 14:30

מזכירת ראש המועצה
 -  (חדר ישיבות גדול) הפקת לקחים ל"ג בעומר 14:30 - 15:30

יריב אביטל מנכל מ.מ.ק. טבעון
 -  (לשכה) משוב ראש המועצה - ליאת רייכמן 14:30 - 15:15
  טלי רביב + ראש המועצה - נושאים שוטפים15:30 - 16:00
 - ריקי  (לשכה) פגישת עבודה סיגלית + קוקה 16:00 - 17:00
 - ריקי  (לשכה) פגישת עבודה סיגלית + קוקה 16:00 - 17:00
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה) רה"מ + מנכ"ל שונות 16:30 - 17:30
 -  (תיכון ) מסיבת סיום י"ב תיכון אורט טבעון 20:00 - 21:30
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יום שני 6 יוני
 -  (אולם צוותא) שוק איכרים וטקס עובד מצטיין09:00 - 12:00

אודליה אדרי מנהלת משאבי אנוש
 -  שיחת ועידה - רכישת מגרש בייעוד עיסקי11:30 - 12:00

לשכת ראש המועצה
 - גרינבלום עידו  בני - הכנה לביקור אצל הנשיא11:45 - 12:15

ראש המועצה ק. טבעון
 סיום פרקטיקום והצגת תוצר עבודתם (רה"מ 14:00 - 14:30

 - יריב אביטל מנכל מ.מ.ק. טבעון (חדר ישיבות גדול)+מנכ"ל)
 פגישה משולבת בנושא שת"פ בהשתתפות חיים 14:30 - 16:00

 (חדר ישיבות גדול - כיכר בן גוריון 1 חמי ומנכל"ית שפע בישראל 
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהבנין המועצה )

 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) קבלנים חיצוניים 16:30 - 17:30
המועצה

 טקס חלוקת גביעים ומדליות טורניר ברק 2022 18:30 - 20:00
 -  (לשכה ) משוב אסנת ברש - ראש המועצה  20:30 - 21:30

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה

יום רביעי 8 יוני
 - שולי כהן - מזכירת (לשכה)יום הולדת עובדים : ווטפה זובידאת 

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה ) רה"מ + יריב - שונות08:30 - 09:30

ראש המועצה
 -  פורטל חינוך (קול קורא ביה"ס חופש גדול) 09:30 - 09:40

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) רה"מ + נועה 10:00 - 10:30

המועצה
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה ) רה"מ + שרון פרנקל 11:00 - 11:45

ראש המועצה
 ספידייט מינהל הפיתוח- צלילה לעומק בנושא 11:30 - 12:00

 מחקר הערכה ומדידה- גב' נטע לביא
 משוב ראש המועצה - ענת גלעדי - פניות 12:30 - 13:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (לשכה )הציבור 
 יום הדרכה בטיחות - לעובדים שלא נכחו 14:00 - 15:00
 - לשכת ראש המועצה (לשכה) זמן יהלי ונטע15:30 - 19:00
  טנטטיבי טקס גמר סיום עונה - מועדון כדורגל 17:30 - 18:30
 במסגרת חגיגות 70 למכללת אורנים - ביקור 18:30 - 21:30

יום שישי 10 יוני
 הזמנה לטקס סיום מסע התבגרות - ביה"ס 08:00 - 09:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (פסל אלכסנדר זייד)רימונים
 סיום מסע שכבת ו' בית ספר רימונים (פרטני 08:00 - 09:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (בית ספר רימונים)לבית הספר)

יום ראשון 5 יוני
 - שולי כהן - (לשכה)יום הולדת עובדים : מזל אדוני, סיום גוואדו

מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45

יום שלישי 7 יוני
 - ריקי דהן מזכירת  (משכן הנשיא ירושלים ) נסיעה 07:30 - 11:00

ראש המועצה
 -  (שיחה טלפונית ) שיחה טלפונית עם תושבים10:00 - 10:30

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 -  (שיחה טלפונית ) שיחת ועידה - הכנה למליאה 10:15 - 10:30

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 הזמנה למשכן הנשיא - השקת מדד הגאווה 11:00 - 13:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש  (משכן הנשיא )ברשויות המקומיות 
המועצה

 - ריקי דהן מזכירת  (ארקפה אביבים ) נסיעה לת"א 13:00 - 14:30
ראש המועצה

 פגישה בין ראש המועצה קרית טבעון עידו 15:00 - 16:00
גרינבלום לנעמה שולץ - מנכל"ית משרד רה"מ החליפי  - 

 (ארקפה נווה אביבים הרב אש"י פינת משתתפים בגוף המייל
 - ריקי דהן מזכירת  (חזרה לקרית טבעון ) נסיעה15:30 - 17:00

ראש המועצה
 - יריב  (חדר ישיבות גדול + זום) ישיבת מליאה18:30 - 21:30

אביטל מנכל מ.מ.ק. טבעון
 ישיבת מליאה שלא מן המניין לאישור צו ארנונה18:30 - 21:30

יום חמישי 9 יוני
 סיור בוקר ברחובות: 08:00 - 09:30

 - ג'קי בן יקר - מנהל אגף ויצמן,הרצל,שפרינצק,הנרייטה סולד
תפעול

 (רח' משה  ניחום אבלים משפחת דאובר חיים 09:00 - 09:45
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהשרת 3 כניסה 2 )
 - ריקי (לשכה ) שוטף רה"מ + טלי רביב קרויטורו10:00 - 11:00

דהן מזכירת ראש המועצה
 - גרינבלום עידו ראש  (לשכה) שוטף דודו +רה"מ 11:00 - 12:00

המועצה ק. טבעון
 (רח' הבונים 100 קרית  ניחום אבלים שלומית בנק 12:30 - 13:15

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהטבעון )
 (שיחה שיחת ניחומים טניה פרקש  13:3052-369-7957 - 14:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה)
 - ריקי דהן מזכירת ראש (לשכה) מיני שוטף לשכה 14:30 - 15:00

המועצה
 - ריקי דהן  (לשכה ) פ.ע שוטף רה"מ + מנכ"ל15:00 - 16:00

מזכירת ראש המועצה
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יום שני 13 יוני
 - שולי כהן - מזכירת  (לשכה)יום הולדת עובדים: אושרי סיבוני 

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים08:30 - 09:00

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה) הכרות אילת אתגר09:30 - 09:50

ראש המועצה
 פגישה עם רחל זבה הכרות ורצון לשדרג את 10:00 - 11:00

 -  (כיכר בן גוריון 1 קרית טבעון - לשכת ראש המועצה)מבני הנוער
 -  (שיחת ועידה ) שיחת ועידה טלי + טל + רה"מ 10:50 - 11:00

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 - גרינבלום עידו  זמן עבודה - הכנת דף משימות 11:00 - 12:30

ראש המועצה ק. טבעון
 - ריקי דהן (חדר ישיבות קטן) עגלות ברחבי הישוב11:00 - 12:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) שוטף לשכה קצר13:45 - 14:15
 -  (לשכה) משוב ראש המועצה רינת אביקסיס14:15 - 15:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) ועדת רישוי 15:00 - 15:30
 קרדיטים לפעילות עומק הלב - רשימת מחלקות16:00 - 16:30
 טקס חנוכת מבנה חדש לפעילות עמותת 16:30 - 17:30

יום רביעי 15 יוני
 הכרות ושונות - עידו ברום - עמית מנדל 10:00 - 11:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (לשכה )050-7443671
 שירן כרמל + ניר קבלו משכ"ל- שונות/ הסיעים 11:15 - 11:30
 ספידייט מינהל הפיתוח- צלילה לעומק בנושא 11:30 - 12:00

 התייעלות אנרגטית- מר יואב לינדמן
https://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBt)

  פ. ע. שוטף ראש המועצה + תמי בן חמו 11:45 - 12:30
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(לשכה)

 - ריקי דהן  (חדר ישיבות גדול) אסיפת אזרחים 12:45 - 13:30
מזכירת ראש המועצה

 ישיבת מועצת האיגוד- הצגת עמדת האיגוד 14:00 - 15:00
 - ניקול גימפלמן-מזכירת  איגוד (זום)בנושא שדה"ת
 (לשכה ) ביה"ס צל אורנים - נושאים בגוף הזימון14:30 - 15:30
 - לשכת ראש המועצה (לשכה) זמן יהלי ונטע15:30 - 19:00
 - ריקי דהן  (אולם זוהר) הצגה נוספת ילדי האור 19:00 - 20:00

מזכירת ראש המועצה
 -  (חוות הצופים רמת יוחנן ) מסיבת סיום חטיבה 20:30 - 22:00

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה

יום שישי 17 יוני
 - גרינבלום עידו ראש מפגש משפחות כפר הרא"ה 10:00 - 14:00

המועצה ק. טבעון

יום ראשון 12 יוני
 - ריקי דהן מזכירת ראש יום הולדת עובדים: מאור בן הרוש

המועצה
 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
 פגישה בשטח ריקי + רותם  - מחסן מעומק הלב08:30 - 09:00
 - (שיכון אלה 14) ניחומים משפחת יוכבד ברוידא 09:00 - 09:45

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 - לשכת ראש המועצה שוטף רה"מ + רינת09:30 - 10:00
 - ריקי דהן  (האיריס 6 ) ניחום אבלים יצחק גיגי 10:00 - 10:30

מזכירת ראש המועצה
 שיחת ניחומים ליאת דנון מנהלת המתנס 11:00 - 11:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (שיחה )בנרקיס 052-3474483
 - יריב אביטל מנכל  (חדר ישיבות) שוטף שבועי13:00 - 15:00

מ.מ.ק. טבעון
 - ריקי  (לשכה) פ.ע. שוטף  יריב  ראש המועצה 15:00 - 15:45
 פ.ע שוטף רה"מ + מהנדסת המועצה ברש 16:30 - 17:30
 (האירוע  הקרנת הצגה  ילדי האור  המופלאים 19:00 - 21:00
 אירוע חוגגים  30 שנה - לתזמורת 19:30 - 21:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (גן) פגישה בגן 20:10 - 21:10

יום שלישי 14 יוני
 לדאוג לקבל פרוטוקול של המועצה הארצית 07:30 - 08:00

 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית  (לשכה)לתו"ב
 (חדר ישיבות מועצה מקומית  ישיבה חודשית-יוני08:30 - 10:00

 - עפרק.טבעון)
 לשריין חדר ישיבות - מאבק שדה התעופה 08:30 - 10:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש  (חדר ישיבות )מתארחים בקרית טבעון 
 (לשכת ראש  דלת פתוחה - מפגש עם תושבים10:30 - 11:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצההמועצה )
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים11:00 - 11:30
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים11:30 - 12:00
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים12:00 - 12:30
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים13:00 - 13:30
 - ריקי דהן  (לשכה) אודי שניצר + רה"מ - שונות 13:30 - 14:00
 -  (זום) ישיבת מועצת הרשות לפתוח הגליל14:30 - 15:30
 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים16:00 - 16:30
 פנית נציגות של קבוצת הורים שלא התקבלו 16:30 - 17:15
 - ריקי דהן  (בבית משפחת רהב ) נעמה רהב 17:30 - 18:00
  אירוע ילדי האור יתקיים בטבעון (ראד יתארח) 19:00 - 20:00

יום חמישי 16 יוני
 - ג'קי בן יקר - סיור בוקר ברחובות: רמת טבעון א08:00 - 09:30

מנהל אגף תפעול
 -  (בי"ס שקד) לידיעה - מסיבת סיום שכבת ח' 08:30 - 09:30

טלי רביב קרויטורו מנהלת מחלקת חינוך
 אספה כללית חרום של מש"מ-ראשי הרשויות 11:00 - 12:30

  (הרצליה-- מרכז אפולוניה, רח' נתן אלתרמן 27, הרצליה)המקומיות
- שלמה דולברג
 אירוע סיום עונה הפועל קרית טבעון וחלקות 15:50 - 18:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (מועדון השחייה )מדליות 
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יום שני 20 יוני
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) שוטף לשכה 10:15 - 11:00

המועצה
 - ריקי  (לשכה ) משוב ראש המועצה + דודו מגל 11:00 - 12:00

דהן מזכירת ראש המועצה
  (לשכה ) משוב ראש המועצה  +  ריקה ליכטמן  13:45 - 14:45

- ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 -  (לשכה) משוב ראש המועצה + אלי פוליאקוב 15:00 - 15:45

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 (אמפי מכללת  מסיבת סוף שנה תיכון שקד 18:30 - 20:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהאורנים )

יום רביעי 22 יוני
 - ריקי דהן יום הולדת עובדים : בטי לוי, יריב אביטל, מליזה גבע

מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת  (חופש) סגור עידו יום חופשה 08:30 - 19:00

ראש המועצה
 ביקורת תיקי חרום (למחזיקי תיקים) רשות 09:00 - 13:30
 - אלייה יהודה (חדר ישיבות)חירום לאומית
  ביקורת מוכנות לחירום מטעם משרד הביטחון 09:30 - 17:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(חדר ישיבות )
 ספידייט מינהל הפיתוח- צלילה לעומק בנושא 11:30 - 12:00

 קהילות ידע- נתנאל רובינשטיין ודניאל אופק
https://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBt)

(YklESjBzY1dzdz09אדית בר - 
 - לשכת ראש המועצה (לשכה) זמן יהלי ונטע15:30 - 19:00
 שיחת ראשי רשויות המקומיות - בנושא סיום 19:00 - 20:00
 - חיים ביבס (בזום-קישור בגוף הזימון)שנת הלימודים

יום שישי 24 יוני

יום ראשון 19 יוני
 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) דינא בראנסה08:30 - 09:00

המועצה
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה) שוטף רה"מ + דוברת 09:00 - 09:30

ראש המועצה
 - לשכת ראש  (לשכה) שוטף - רה"מ + רינת09:30 - 10:00

המועצה
 - ריקי  (לשכה) נושאים להנהלה רה"מ + צהלה10:15 - 10:30

דהן מזכירת ראש המועצה
 - לשכת ראש המועצה שיחת טלפון עם עמוס נצר10:30 - 11:00
 תיעדוף  פרויקטים - רה"מ +  מנכ"ל + מהנדסת11:15 - 12:15
 - ריקי דהן (שיחה) שיחה טלפונית ד"ר סער הראל12:45 - 13:00

מזכירת ראש המועצה
 - יריב אביטל מנכל  (חדר ישיבות) שוטף שבועי13:00 - 15:00
 - לשכת ראש המועצה בועז הירש14:00 - 15:00
 - ריקי  (לשכה) פ.ע. שוטף  יריב  ראש המועצה 15:15 - 16:30
 פגישה חודשית עם מטה מאבק טבעון נועה 16:30 - 17:00
 -  (רמת הדסה) מסיבת סיום י"ב - רמת הדסה19:15 - 20:45

יום שלישי 21 יוני
 - שולי כהן - מזכירת  (לשכה)יום הולדת עובדים: טלמור משה 

לשכת ראש המועצה קרית טבעון
 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים08:30 - 09:00

דהן מזכירת ראש המועצה
 -  (שיחה טלפונית ) שיחה טלפונית עם תושבים09:00 - 09:30

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

דהן מזכירת ראש המועצה
 פגישת הכרות עם חברת reizit - בנושא שיתוף 11:30 - 12:30
 שיחת ועידה קצרה לקראת ביקור השרה להגנת 13:20 - 13:30
 - לשכת ראש  סגירות אחרונות לביקור השרה13:30 - 14:00
 פגישה עם עירית פרידמן (נציגות גדי זינגר אודי 15:30 - 16:00
 הזמנה למסיבת סיום במועדונית ניצנים אצל 16:00 - 17:00
 (חדר ישיבות  דלת פתוחה - מפגש עם תושבים16:00 - 16:30
 (חדר ישיבות  דלת פתוחה - מפגש עם תושבים16:50 - 17:50
 (בית  פרידה מרבקה רץ - הזמנה תשלח בהקדם 18:00 - 19:30
 - יריב אביטל  (חדר ישיבות גדול) ישיבת הנהלה19:00 - 21:00
 הצגה - מילים מספרות - מנגה טלטש מופע 19:30 - 20:30

יום חמישי 23 יוני
 סיור בוקר ברחובות: דבורה הנביא,נחל 08:00 - 09:30

 - ג'קי בן יקר - מנהל אגף תפעולקדומים,ברק,המזרח
 במסגרת סיורים בישוב - בדיקת הפניה של 08:30 - 09:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהשמואל בן הרוש 
 - ריקי דהן מזכירת  (בית הספר ) תמונה משותפת 09:10 - 09:20

ראש המועצה
 שיחת הכנה - איה ידידה לקראת מפגש קול 10:00 - 10:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש  (שיחה )מקומי - תוכנית מנטורים 
המועצה

 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה) פ.ע מנכ"ל + רה"מ 12:00 - 13:00
ראש המועצה

 (חדר  ביקור שרת הגנת הסביבה תמר זנדברג 14:30 - 16:30
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהישיבות גדול)

 - טלי רביב  (בי"ס מיתרים ) מסיבת סיום שכבת ו'19:00 - 21:00
קרויטורו מנהלת מחלקת חינוך

  מופע סיום בית ספר למחול מופע כיתות ח- ט19:30 - 20:30
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(אולם תרבות זוהר)
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יום שני 27 יוני
 - Batzi Berg מפגש פתיחה- עמיתים י"ב מעוז08:30

  הכשרה לעובדי המשרדים בנושא להט"ב 14:00 - 15:30
 - אודליה אדרי מנהלת משאבי אנוש(שלהבת - מרכז תרבות)

  מופע סיום בוגרות בית ספר למחול - מופע 19:30 - 21:30
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (אולם תרבות זוהר )בוגרות י' - יב' -  

המועצה

יום רביעי 29 יוני
 - שולי כהן -  (לשכה)יום הולדת עובדים : סאמר עלי חוסיין 
מזכירת לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 שיחת הכנה לקראת מפגש זום קול מקומי איה +11:30 - 12:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (שיחה )ראש המועצה 
 - לשכת ראש המועצה (לשכה) זמן יהלי ונטע15:30 - 19:00

יום שישי 1 יולי

יום ראשון 26 יוני
 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
 טלי + ענת - דגשים לפגישה עם מנהלי בתי 11:00 - 11:10

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (לשכה)ספר וסופרבוס 
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה ) שוטף צוות לשכה 11:10 - 11:30

ראש המועצה
 -  (לשכה ) משוב ראש המועצה + אור יום טוב 11:30 - 12:15

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה) שוטף רה"מ + דוברת 12:00 - 12:15

ראש המועצה
 - ריקי דהן  (שיחה) שיחה טלפונית עם תושבים12:50 - 13:00

מזכירת ראש המועצה
 - יריב אביטל מנכל  (לשכת מנכ"ל) שוטף שבועי13:00 - 15:00
 הכנה לקראת מפגש ילדי כיתה ג'  - בתיאום מול13:00 - 14:00
 (חדר  פגישה עם בועז הירש + מיכאל אמן 14:30 - 16:00
 - ריקי  (לשכה) פ.ע. שוטף  יריב  ראש המועצה 15:30 - 16:30
 פ.ע שוטף רה"מ + מהנדסת המועצה ברש 16:30 - 17:30
 (אולם הינומה - דרך בר יהודה 96  אירוע חתונה 19:30 - 22:30
 (רמת  מסיבת סיום ביה"ס נרקיסים (כיתות ו)19:30 - 20:30

יום שלישי 28 יוני
 - Batzi Berg מפגש פתיחה- עמיתים י"ב מעוז19:00

 - שולי כהן - מזכירת  (לשכה)יום הולדת עובדים: חגית קבסא
לשכת ראש המועצה קרית טבעון

 - ריקי דהן מזכירת ראש  סגור תוכנית מעוז 08:00 - 19:00
המועצה

 - אורלי שושן (חדר ישיבות במועצה) ועדת משנה18:30 - 21:30
 מופע סיום כיתות ו' - ראש המועצה מברך 19:30 - 20:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (חצר בית ספר רימונים )19:40 
 (קרית מסיבת סיום ו' ראש המועצה מברך 20:0020:10 - 21:00

 - טלי רביב קרויטורו מנהלת מחלקת חינוךעמל)

יום חמישי 30 יוני
 - ג'קי בן יקר - סיור בוקר ברחובות: רמת טבעון ב08:00 - 09:30

מנהל אגף תפעול
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) חינוך ושונות 08:30 - 11:30

המועצה
 - ריקי דהן (בוז'ה ) תמונה משותפת לימור מבוז'ה 11:30 - 12:00

מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן  (לשכה) אודליה + רה"מ - שונות 13:00 - 13:30

מזכירת ראש המועצה
 - לשכת ראש המועצה (לשכה) ועדת רישוי 13:30 - 14:00
  (לשכה) קולות קוראים ותב"רים - רה"מ + מאור14:00 - 14:30

- לשכת ראש המועצה
 - ריקי דהן (יישלח קישור לזום ) תוכנית קול מקומי 17:30 - 18:30

מזכירת ראש המועצה


