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2 ינואר 2022 - ינואר 2022
8 ינואר 2022

יום שני 3 ינואר
 - ריקי דהן  לוודא חומרים לקורס המערך הכספי08:30 - 09:00

מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה) חתימה על משכורות 13:30 - 14:00

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

המועצה
  ועדת בחינה לתפקיד מנהלת אגף ההון האנושי15:30 - 16:00

 - (חדר ישיבות גדול)( מכרז פנימי) - מועצה מקומית קרית טבעון
אודליה אדרי מנהלת משאבי אנוש

 (רח' המגדל 10 ב' קרית  ניחום אבלים עדה ברק 16:15 - 16:45
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהטבעון )

 (משה שרת 3 כניסה  ניחום אבלים - דאובר רחל 17:00 - 17:30
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה2)

יום רביעי 5 ינואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהיום הולדת עובדים: כהן אריאל 

 ישיבת מועצה איגוד ערים אזור מפרץ חיפה 09:00 - 11:00
 (משרדי איגוד ערים הגנת הסביבה מפרץ חיפה יעקב הגנת הסביבה
 - ניקול גימפלמן-מזכירת  איגודמושלי 7 חיפה)

 - ריקי דהן מזכירת ראש  (קרית ביאליק) נסיעה 11:15 - 12:00
המועצה

 (לשכת  פגישה עידו גרינבלום + אלי דוקורסקי 12:00 - 13:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהקרית ביאליק )

 דיון משותף וועדת פנים  תכנון ובנייה במש"מ 13:00 - 15:00
ואיגוד מהנדסי ערים. בנושא: סוגיות תכנון ובנייה בחוק 

 - אתי לוי (מצורף קישור לזום)ההסדרים
 -  (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
 -  (לשכה)  הכנה לפגישה עם שרת התחבורה 20:30 - 21:15

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
  רה"מ + אסנת + סיגלית  בנושא בינוי מוסדות 21:15 - 22:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (לשכה )ציבור צל אורנים

יום שישי 7 ינואר

יום ראשון 2 ינואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהיום הולדת עובדים - אמור שרית

  הצגת תוכנית עבודה שנתית - אגף התפעול 08:15 - 09:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(חדר ישיבות )

 הצגת תוכנית עבודה שנתית מח' מוקד ופניות 09:00 - 09:30
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (חדר ישיבות גדול )הציבור

 הצגת תוכנית עב' שנתית - המח' לביטחון 09:30 - 09:50
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (חדר ישיבות )רשותי 

 (חדר  הצגת תוכנית עב' שנתית - מינהל הנדסי 10:00 - 10:45
  הצגת תוכנית עב' שנתית - מח' בטחון ופיקוח10:45 - 11:15
 (חדר  הצגת תוכנית עב' שנתית שרות וטרינרי 11:15 - 11:45
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה הפסקה11:45 - 12:30
 (חדר  הצגת תוכנית עב' שנתית מח' חינוך 12:30 - 13:15
 (חדר הצגת תוכנית עבודה שנתית - מינהל כספי13:15 - 13:45
 הצגת תוכנית עבודה המח' לשירותים חברתיים 14:00 - 14:40
 (חדר  הצגת תוכנית עב' שנתית - מח' מיחשוב 14:40 - 15:00
 - איתמר בן דוד (זום) מתאר כוללנית ק. טבעון 15:00 - 16:00
 (חדר ישיבות  הצגת תוכנית עבודה שנתית מש"א16:15 - 16:45

יום שלישי 4 ינואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהיום הולדת עובדים - משיח יוסי

 רה"מ + אוראל + עדנה + ענת - הצגת, דוח 09:15 - 10:15
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (ועידה)חודשי האחרון 
 - ריקי דהן (לשכה) פגישת עבודה - נועה + רה"מ 11:00 - 12:00

מזכירת ראש המועצה
 דיון בזום עם פרופ' סלמן זרקא, אלוף פיקוד 17:00 - 18:00

העורף אורי גורדין וראשי הרשויות- בנושא הסדרת עבודה 
 -  (בזום~~קישור בגוף הזימון~~)משל"ט-פקע"ר-שלטון מקומי

חיים ביבס
 - ריקי דהן  (לשכה )  ישיבת תקציב - המשך 19:15 - 21:00

מזכירת ראש המועצה

יום חמישי 6 ינואר
יום הולדת עובדים: זובידאת פואד, מרמלשטיין רבקה, פדרמל 

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהיעל, צור גלי
 - Adv. Oded Romano (טבעון) 0900 אוראל ורומנו09:00 - 09:30
  אוראל + עדנה + חנן - מרכז העניינים- חוזה10:00 - 11:00

 - דוברת מ.מ.ק. טבעון(לשכה)
 (רח'  הילולת הצדיק רבי ישראל אבוחצרה19:15 - 20:15

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצההתאנה 11 ק. טבעון)
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9 ינואר 2022 - ינואר 2022
15 ינואר 2022

יום שני 10 ינואר
 - ריקי דהן מזכירת  הערכות לביקור שר תפוצות10:00 - 11:00

ראש המועצה
  שוטף לשכה11:00 - 12:00

https://us02web.zoom.us/j/86943869629?pwd=SEFUdVFCOE5Den)
(RsNG5OQitscEJOQT09ריקי דהן מזכירת ראש המועצה - 

 -  (לשכה ) אורלי +  רה"מ -שונות / פ. תושבים12:00 - 12:45
ריקי דהן מזכירת ראש המועצה

 דלת פתוחה אורי קליין יו"ר העמותה ומירית 13:30 - 14:30
פרנקל (עמותת סאן רייז ) קייטנות חופשות פסח/קיץ לילדים 

 - ריקי דהן  (לשכה )חולי סרטן ולאחיהם - (מצ"ב חומר רקע)
מזכירת ראש המועצה

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

יום רביעי 12 ינואר
 התייעצות בנושא גיוס כספים GNF קק"ל ארה"ב09:00 - 10:00

s Zoom Meeting'ון 
https://us02web.zoom.us/j/86233065667?pwd=QlFqcVFXS043NE5)

(LSndKMDQyK3phdz09ריקי דהן מזכירת ראש המועצה - 
 (כיכר בן  פגישה עם מנכ"ל 019 - עזריה סלע11:00 - 11:30

 - אוראל קהת מנהלת לשכת ראש המועצהגוריון 1, קרית טבעון)
 עדכון חומרים שהוצגו במפגש- ספידייט מינהל 11:30 - 12:00

 (שיחת זום- הפיתוח- היכרות כללית עם המינהל-  גב' אדית בר
https://us02web.zoom.us/j/7050475738?pwd=aDZwUGl4emxOaEJs

(VjNaUEQ1Q1VpUT09אדית בר - 
 - לשכת ראש המועצה (לשכה) זמן יהלי ונטע15:30 - 19:00
 תכנון התעופה במדינת ישראל- שיחה עם שרת 19:00 - 21:00

s Zoom Meeting' התחבורה מרב מיכאלי 
https://us02web.zoom.us/j/86981521694?pwd=MWNuU3NaS3cySU)

 שיחת ועידה טלפונית עם שרת התחבורה (טרם 19:00 - 20:00
 - ריקי דהן  (ועידה/זום טרם הוחלט )נשלח זימון למשתתפים)

מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת  (מתנס ) ישיבת תקציב מתנ"ס 20:00 - 22:00

ראש המועצה

יום שישי 14 ינואר

יום ראשון 9 ינואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש יום הולדת עובדים: דורפמן פאינה 

המועצה
 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה ) דודו + רה"מ שוטף 09:30 - 10:30

ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) סיון + רה"מ 10:35 - 11:05

המועצה
14:45 - 14:00s Zoom Meeting'רה"מ + מנכ"ל  

https://us02web.zoom.us/j/88093567909?pwd=Y3hUaUQ3NW0ybll)
(ocUlSQWxuK1lOUT09ריקי דהן מזכירת ראש המועצה - 

  פתיחה של פרויקט "ילדי האור המופלאים"19:00 - 20:00
 - אוראל קהת מנהלת (מתנ"ס בזבידאת (נקרא "מתנ"ס בסמת"))

לשכת ראש המועצה

יום שלישי 11 ינואר
 לדאוג לקבל פרוטוקול של המועצה הארצית 07:30 - 08:00

 - שולי כהן - מזכירת לשכת ראש המועצה קרית  (לשכה)לתו"ב
טבעון

 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים09:00 - 10:00
דהן מזכירת ראש המועצה

  עדכון פיס ומרכז תנופות (שירן + רה"מ)10:30 - 11:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(לשכה)

 (לשכה ) יהל + רה"מ עדכון שדרוג מרכז מסחרי 11:00 - 11:30
 - ריקי דהן (לשכה) רה"מ + תמי עדכונים שוטפים11:45 - 12:00

מזכירת ראש המועצה
 ביקור שר התפוצות - לו"ז ותכונית סיור לבנות 13:00 - 15:00

 - ריקי  (חדר ישיבות גדול)עם רה"מ צוות לשכה - איש קשר יותם 
דהן מזכירת ראש המועצה

 - יריב  (zoom) ישיבת הנהלה בנושא תקציב18:30 - 21:30
אביטל מנכל מ.מ.ק. טבעון

יום חמישי 13 ינואר
 - ריקי דהן יום הולדת עובדים: בן לולו יהודית, פרץ אורטל

מזכירת ראש המועצה
  סיור בוקר ברחובות: שיטים,סימטת אלה,האלה08:00 - 09:30

- ג'קי בן יקר - מנהל אגף תפעול
  הכנה לפגישה עם מרב מיכאלי ענת + עידו08:45 - 09:15

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(לשכה)
  הדרכת משתתפי פיילוט חתימה אלקטרונית 09:30 - 11:00

 - חגית גבאי(zoom2 רגולציה)
 פיילוט בנושא חתימות דיגטליות  על היתרי 09:30 - 11:00

בניה מחוץ למעכ' רישוי(לפי אסנת אתה יכול להיות רק בחלק 
 (רח'  ניחום אבלים אחיו של ישראל גירון אליעזר10:30 - 11:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהאלנבי 123 קומה 3 חיפה )
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (קרית טבעון) נסיעה חזרה11:30 - 12:00

המועצה
 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק. טבעון טיפת חלב 12:00 - 12:30
 (משה שרת 11  שבעה משפחת ברמן (לבנה כהן)12:45 - 13:15

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהקרית טבעון)
 טנטטיבי סיור ברחבי הישוב - נושאים בגוף 13:30 - 15:30
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16 ינואר 2022 - ינואר 2022
22 ינואר 2022

יום שני 17 ינואר
 - ריקי יום הולדת עובדים: דנתה אליהו, סיון לוי, שלומי מלול

דהן מזכירת ראש המועצה
 בני מוסנזון - רישום ילדי גני שקד 11:00050-7983239 - 11:45
 הצגת תוכנית תיירות של טבעון + הצגת סקיצת12:00 - 13:00

 - ריקי דהן  (מפגש זה ייתקיים בזום שימו לב )אתר תיירות החדש 
מזכירת ראש המועצה

13:00 - 12:00 s Zoom'הצגת תוכנית תיירות של טבעוןן 
Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/89859367403?pwd=OUF0ZUdKS00vMn)
 's Zoom Meetingהמשך הצגת תוכניות עבודה 14:00 - 14:30

 שנתית - מח' מש"א 
15:00 - 14:30 s'הצגת תוכנית עבודה שנתית לשכת מנכ"ל 
Zoom Meeting 
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) שוטף לשכה 15:00 - 15:45

המועצה
15:30 - 15:00 s'הצגת תוכנית עבודה שנתית מח' מיחשוב 
Zoom Meeting 
16:45 - 16:00 s Zoom'  הצגת תוכניות עבודה מח' חינוך 

Meeting 

יום רביעי 19 ינואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהיום הולדת עובדים: לזייד מאהר

 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק. טבעון אישי 07:00 - 08:30
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה פגיה08:30 - 11:00
 - גרינבלום עידו ראש  אסנת - יועצת שרת החינוך 09:00 - 09:30

המועצה ק. טבעון
 ** ב- zoom - מפגש ראשי רשויות מעמק 11:00 - 12:30

יזרעאל ומהנגב בנושא שדה תעופה בנבטים - סיכום שנת 2021
 ואישור תוכניות לשנת 2022

(https://us02web.zoom.us/j/83168257810)רוביק דנילוביץ - 
 ספידייט מינהל הפיתוח- צלילה לעומק בנושא 11:30 - 12:00

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

 - אוראל קהת  שיחה ועידה - עידו, יריב וסיון13:00 - 13:30
מנהלת לשכת ראש המועצה

  שרה גרינצוויג + רה"מ בנושא קורונה והבוסתן14:30 - 15:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(שיחה טלפונית)
 - ריקי (לשכה ) שוטף רה"מ + טלי רביב קרויטורו15:30 - 16:30

דהן מזכירת ראש המועצה

יום שישי 21 ינואר

יום ראשון 16 ינואר
 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
  שוטף שבועי13:00 - 15:00

https://us02web.zoom.us/j/83504372637?pwd=ZHV6K2JrcHJZZ0sy)
(T1RkWEhvQldKdz09לאה דהאן - 

 שיחת הכנה לקראת הפגישה עם שרת 15:20 - 15:45
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (שיחה טלפונית )התחבורה

  פגישה מקצועית קרית טבעון15:45 - 16:45
https://us02web.zoom.us/j/84823962633?pwd=dlR4ZXV4cC9aWTl)

(CZDBKUFN6R0toQT09עליזה לוי - 
 מטה מול מטה - מפגש עם שרת התחבורה מירב15:45 - 16:30

 - ריקי דהן (רח' בנק ישראל 5 בנחם ג'נרי קומה 5 ירושלים )מיכאלי  
מזכירת ראש המועצה

  שוטף ראש המועצה16:50 - 17:50
https://us06web.zoom.us/j/82166607112?pwd=THlwYzJqaFp1Rmtl)

(RkFlSTEvK24zdz09ברש אסנת מהנדסת מ.מ.ק. טבעון - 

יום שלישי 18 ינואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהיום הולדת עובדים יוסי עדני 

  (טרם תואם מסלול) משאית קק"ל "בדרך אלייך" 08:30 - 10:00
- ריקי דהן מזכירת ראש המועצה

 שיחת ניחום אבלים משפחת משפחת מרטין 11:00 - 11:30
 - ריקי דהן מזכירת  (הבת ריטה אלעד 054-6569808)בלוטשטיין

ראש המועצה
 - ריקי דהן (רח' וייצמן - חניון עפר) שת"פ אקסודיגו13:00 - 14:00

מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן  (שיחה) שיחה עם שירן + רה"מ 15:15 - 15:45

מזכירת ראש המועצה

יום חמישי 20 ינואר
 - ריקי דהן מזכירת יום הולדת עובדים: יהודה אליה, סיני נחמה

ראש המועצה
 -  סיור בוקר ברחובות:מעלה אבשלום, צבעוני08:00 - 09:30

ג'קי בן יקר - מנהל אגף תפעול
 פגישת המשך לנציגי עמותת שקד בנושאים גני 08:30 - 09:15

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (חדר ישיבות קטן)שקד  
  פגישת המשך בנושא אולם אוריתמיה - עם 09:15 - 09:45

 - ריקי דהן מזכירת ראש  (חדר ישיבות קטן)נציגי עמותת שקד 
 -  (שטח) תמונה עם עופרי מאקסודיגו +יפתח 10:00 - 10:30

ריקי דהן מזכירת ראש המועצה
 פ.ע. שוטף ראש המועצה + דודו מגל + קוקה 10:45 - 12:00
12:45 - 12:30s Zoom Meeting' הכנה לתקציב  
 - ריקי  (לשכה) פ.ע. שוטף  יריב  ראש המועצה 12:45 - 13:45
 פגישת הכרות עם מנהל מחוז צפון מכבי - 14:00 - 15:00
 - ריקי  (לשכה ) תמונה ראש המועצה + סיון לוי 15:00 - 15:10
 ישיבת מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב + 18:00 - 21:30
 ישיבת מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב 18:00 - 21:00
 - יריב  (חדר ישיבות) ישיבת מליאה מן המניין21:00 - 22:00
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יום שני 24 ינואר
  רה"מ + אלי פוליאקוב + נגה טלטש + עדנה 08:30 - 09:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (לשכה)פרידמן - נושא ותיקים
  הכנת סרטון (קמפיין סקר ועדת ותיקים)09:00 - 09:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(לשכה)
 - ריקי  (לשכה) עודד רומנו - נושאים בגוף המייל 10:15 - 10:45

דהן מזכירת ראש המועצה
 - ריקי דהן מזכירת ראש  (לשכה) בטחון ובטיחות  10:45 - 11:45

המועצה
 - ריקי (חדר ישיבות ) הכנה לכנס עסקים (חלק ב')12:45 - 13:30

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

המועצה
 - ריקי (שיחה טלפונית) שיחה רה"מ + אסנת ברש 15:00 - 15:30

דהן מזכירת ראש המועצה
 - אורלי שושן (בזום ) ועדת משנה 18:30 - 20:00

יום רביעי 26 ינואר
 הזמנה לסדר טו בשבט במרכז יום לקשיש 11:00 - 12:30

 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה (שלהבת)בטבעון 
 סדר ט"ו בשבט משותף קק"ל +מועצה+שלהבת11:00 - 12:00
 ספידייט מינהל הפיתוח- אגף תכנון מפת 11:30 - 12:00

 (שיחת זום- קישור- השלטון המקומי-  גב' נעה סגל
https://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBtY

(klESjBzY1dzdz09אדית בר - 
 דיון התנעה לתוכנית האירועים הכוללת לשנה 12:00 - 13:30

 הקרובה
https://us02web.zoom.us/j/88343925271?pwd=Nkg0NGd4ZlNsbVln)

(MmFFbFZiRDZrdz09יריב אביטל מנכל מ.מ.ק. טבעון - 
 ישיבת מועצת האיגוד עבור אישור בחירת גזבר 13:00 - 13:30

 - ניקול גימפלמן-מזכירת  איגוד (zoom)האיגוד
 - לשכת ראש המועצה (לשכה) זמן יהלי ונטע15:30 - 19:00
  קהילות נכחדות ורכבת אחת שני סיפורים 17:00 - 18:00

 - ריקי דהן מזכירת ראש  (שלהבת)אישיים (פירוט בגוף המייל)
המועצה

 ישיבת דירקטוריון תקציב רשת המתנ"סים 20:00 - 21:00
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה(יישלח זימון ע"י דודו)

יום שישי 28 ינואר

יום ראשון 23 ינואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש יום הולדת עובדים:  בן חמו מאיר

המועצה
 - ריקי דהן מזכירת ראש  אישי ראש המועצה08:00 - 11:00

המועצה
 סיבוב בוקר במחלקות המועצה 08:15 - 08:45
 - יריב אביטל מנכל  (חדר ישיבות) שוטף שבועי13:00 - 15:00

מ.מ.ק. טבעון
 - ריקי דהן  (zoom) מפגש זום תושבי רחוב דולב 16:00 - 17:00

מזכירת ראש המועצה
  שדה התעופה- ישיבה חודשית- ינואר-ב"זום"17:30 - 18:30

 - עפר(קישור בגוף הזימון)

יום שלישי 25 ינואר
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהיום הולדת עובדים: שלו אורטל 

 -  (לשכה ) אלון דפיצ'וטו - פסטיבל שיח א'בריק 08:45 - 09:15
ריקי דהן מזכירת ראש המועצה

 - ריקי  (לשכה) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים09:30 - 10:00
דהן מזכירת ראש המועצה

 -  (לשכה ) נציגים בגוף המייל- שבילי אופנים 10:00 - 10:30
ריקי דהן מזכירת ראש המועצה

 - ריקי דהן מזכירת (לשכה ) שירן + ראש המועצה 10:30 - 11:00
ראש המועצה

 ישיבה בזום עם שר הרווחה -מאיר כהן 11:00 - 12:00
 - ריקי דהן מזכירת  (לשכה ) דודו + ראש המועצה 11:15 - 12:15
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצה נסיעה12:30 - 13:00
 תערוכת עב' גמר כיתות יב' - תיכון שקד רה"מ 13:00 - 13:30
 -  (לשכה) עמי שי + רה"מ (נושאים בגוף המייל) 14:00 - 14:20
 - ריקי  (לשכה ) דלת פתוחה - מפגש עם תושבים15:00 - 15:30
 פגישת הכרות ענת סילפן - מנהלת תחום הפרט15:30 - 16:00
 טלי רביב מצטרפת לפגישה עם ענת סילפן 15:45 - 16:00

יום חמישי 27 ינואר
 (ישראל)יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

 - ג'קי סיור בוקר ברחובות: החורש,איריס, יסמין 08:00 - 09:30
בן יקר - מנהל אגף תפעול

 (כפר  נסיעה לכפר ורדים (מצ"ב קישור לוויז) 08:30 - 09:30
 - ריקי דהן מזכירת ראש המועצהורדים )

  סיור במארג - כפר ורדים  - דגם למרכז תנופות 09:30 - 11:30
לאחר הסיור יתקיים שיח בנושא (מצ"ב קישור לווייז) הסיור 

 - ריקי דהן מזכירת ראש  (מירון 1 כפר ורדים)מתקיים כרגיל!!!
המועצה

 - גרינבלום עידו ראש המועצה ק. טבעון אישי12:30 - 14:00
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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


