
שעת סיוםתאריך סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

1.1.202108:30:001.1.202110:30:00קפה עם חביב בפסגה

1.1.202111:00:001.1.202111:30:00שלום ושגב

B1+B2 1.1.202113:30:001.1.202114:30:00דו"ח סייסמי

2.1.202117:00:002.1.202123:00:00צוות קורונה - ישראל ודיאנה, יואב ואושרי, מיכל ולירון - טלפונים ל-33 מאומתים חדשים, סלסלות שוקולד, ערכות יצירה ומכשירי סטורציה

3.1.202108:00:003.1.202109:00:00מאומתים 3.1.2021

3.1.202109:30:003.1.202110:30:00יום הולדת לחביב פרץ 

3.1.202110:30:003.1.202111:30:00ישיבת הכרות עם ויצו העולמית- אניטה פרידמן , מירה מינס, גדי יעקב , אסתי כהן ,  

3.1.202112:00:003.1.202113:00:00פרוגרמה בניין העיריה -   פנימית - שלום , כרמית , בתאל , נדב, נתנאל , אדר' גבי שוורץ

C1 3.1.202114:00:003.1.202114:30:00סיור במינהלת

3.1.202114:30:003.1.202116:30:00שר הבריאות במכבי ואחר כך בעומר חיסונים

3.1.202115:30:003.1.202116:30:00הלוויה של נינט ז"ל  אמא של דוד זריהן 

3.1.202118:30:003.1.202119:00:00ערב חשיפה לתוכנית מופת לכלל תלמידי כיתות ו' בעיר

3.1.202119:00:003.1.202121:30:00הרב לסרי

4.1.202108:00:004.1.202109:30:00מאומתים 4.1.21

4.1.202109:30:004.1.202110:30:00ניחום אבלים אצל אמא של דוד זריהן וסבתא של עומרי 

4.1.202110:30:004.1.202111:30:00פגישה עם חגי רזניק

4.1.202112:00:004.1.202113:00:00ישיבת התנעה תכנון ביה"ס אלומות 

4.1.202113:00:004.1.202114:00:00בת אל בשיחה עם רכזת צוערים - לידיעה 

4.1.202114:30:004.1.202115:00:00חיים גורן

4.1.202115:00:004.1.202116:30:00שר האוצר ישראל כץ והצוות המקצועי שלו - זום

4.1.202116:30:004.1.202117:00:00כביש  65 גל מאיה + ניזאר  מנהל פרויקט  פגישת הכרות 

4.1.202117:30:004.1.202118:00:00ניחום אבלים לוסי קובליו

4.1.202118:00:004.1.202119:00:00ועדה מייעצת כדורגל בהיבט המקצועי ותקציבי 

4.1.202119:00:004.1.202121:00:00הפועל עפולה נגד הפועל רעננה 

5.1.202108:00:005.1.202109:00:00מאומתים 5.1.2021 

5.1.202110:30:005.1.202111:00:00הצגה ראשונית לסדנא בנושא תכנון בתנאים של אי ודאות

5.1.202112:00:005.1.202113:00:00ימית ינאי מלובי  99 בנושא מטרופולינט 

5.1.202113:30:005.1.202114:00:00סיכום שנה - ווינט יחד עם שני ראשי רשויות

5.1.202114:00:005.1.202116:00:00דו"ח  ביקורת חכ"ל - עינב , שריקי, שלום , נתנאל כהן , יעל אשל  (ישיבת המשך) 

5.1.202116:00:005.1.202117:00:00הרב אלירם דדון 

5.1.202117:30:005.1.202119:00:00מאומתים 5.1 - טלפונים

5.1.202119:00:005.1.202121:00:00משחק כדור סל הפועל עפולה - אליצור יבנה 



6.1.202108:00:006.1.202109:00:00מאומתים 6.1.2021 - 44 חדשים

6.1.202111:30:006.1.202111:45:00צילום בפארק הרכבת 

6.1.202112:00:006.1.202113:00:00גזבר - סיכום 2020

6.1.202113:00:006.1.202113:30:00פ.ע.- שלום ושריקי יצחק 

6.1.202114:00:006.1.202114:30:00ראיון YNET מבצע חיסונים ארצי לשפעת - פאנל עם הכללית, חיים ביבס ורוביק דנילוביץ

6.1.202114:30:006.1.202115:30:00בקשה לסיוע תקציבי להקמת מעון יום שיקומי 

6.1.202115:30:006.1.202116:30:00משרד התחבורה - תוכנית  מרכז תחבורה

6.1.202117:00:006.1.202118:30:00 ישיבת חירום בנושא קורנה 

6.1.202118:30:006.1.202119:00:00פ.ע. מבקרת

7.1.202109:00:007.1.202110:00:00טלפון לניחום אבלים ומאומתים

7.1.202110:00:007.1.202111:00:00פגישה  בנושא מעון יום - ברובע יזרעאל  

7.1.202111:00:007.1.202111:30:00סיור למקבצי דיור לבדיקות קורנה - אינה , בוריס , שרית

7.1.202111:30:007.1.202112:30:00 התארגנות לארועי תרבות ביום שאחרי הסגר 

7.1.202112:30:007.1.202113:00:00טלפונים לחולים

7.1.202113:30:007.1.202114:30:00מפגש זום לעדכון סטטוס ולמתן תשובות בכל הנוגע להפעלת שמרטפיות לילדי מערכת הבריאות

7.1.202114:30:007.1.202114:45:00פ.ע. - אתי דמרי 

7.1.202115:00:007.1.202116:30:00קול סנטר - היענות לפניות תושבים

7.1.202116:30:007.1.202117:30:00סרטונים: חולים, כללי לעיר, מחלימים

7.1.202119:15:007.1.202121:15:00הפועל א.א.פאחם נגד הפועל עפולה 

8.1.202108:00:008.1.202109:00:00אביבה - מבצע חיסונים 40+ בעיקר לחינוך

8.1.202109:00:008.1.202110:30:00דרייב אין - פוזה

8.1.202110:30:008.1.202113:00:00מאומתים 8.1.2021

8.1.202113:30:008.1.202114:00:00דרייב אין פוזה

9.1.202117:00:009.1.202118:00:00מבצע חיסון צוות חינוך - רות עזר

9.1.202118:00:009.1.202120:30:00מאומתים 8+9.1.2021, וחלוקת מוצרים - אגף קורונה

10.1.202106:00:0010.1.202107:00:00מבצע חיסונים - הסדרה

10.1.202109:30:0010.1.202110:00:00הערכות למועצה 

10.1.202110:00:0010.1.202111:00:00קירוי בריכת שחייה  עפולה עלית- אדר' חיים לוטנר יוסי גפני , עמית אשכנזי , אתי וקנין 

10.1.202111:00:0010.1.202112:00:00ישיבת הכנה לפגישה עם מירי רגב - שלמה מליחי , יוסי גפני, בת אל , רונן קלניצקי , 

10.1.202112:00:0010.1.202113:00:00ניחום אבלים אביכזר ניסים 

10.1.202114:00:0010.1.202114:30:00טינה - קידום וזרוז מימוש הרשאות לטובת בינוי

10.1.202115:00:0010.1.202116:00:00פגישת התנעה ותיאום ציפיות עם יאנה קריספיל

10.1.202116:00:0010.1.202117:00:00שגב סיטי 



CRM 10.1.202117:30:0010.1.202118:00:00הרי מערכת

11.1.202107:30:0011.1.202108:30:00מאומתים 11.1.2021

11.1.202108:30:0011.1.202109:30:00בכללית - חיסונים - סבב שני

11.1.202110:00:0011.1.202111:00:00פרוייקטים בגינון ופינוי אשפה

11.1.202111:30:0011.1.202112:00:00הרב עזריאל אצל חביב

11.1.202112:00:0011.1.202112:30:00איתי קידר : אכיפת קורונה, הקצאות, הערכות לפגישת רמ"י 

11.1.202112:30:0011.1.202113:00:00תקציבי קורונה

FW: 11.1.202114:00:0011.1.202115:00:00מיזם בטחון תזונתי - עדכונים והנחיות של המחוז בעניין המיזם תוי מז

11.1.202115:00:0011.1.202117:00:00מגורי המסילאים - משתתפים :   ראש עיריית עפולה אבי אלקבץ , אורי אילן , תמיר ברקין , ישראל קנטור , שלום שלמה , שריקי יצחק, נתנאל כהן , מיטל גבלי , עינב פרץ 

11.1.202117:00:0011.1.202117:30:00שיחה אישית עם מהנדסת הועדה

11.1.202117:30:0011.1.202118:00:00שיחה אישית עם יוסי גפני

11.1.202118:30:0011.1.202120:30:00מאומתים 11.1.2021

12.1.202107:30:0012.1.202108:00:00החוברות לשרת התחבורה מוכנות

12.1.202108:00:0012.1.202109:00:00מאומתים 12.1.2021

12.1.202111:00:0012.1.202113:00:00פגישה עם שרת התחבורה מירי רגב 

12.1.202114:30:0012.1.202115:00:00סיכום פגישה עם שרת התחבורה

12.1.202117:00:0012.1.202119:00:00טלפונים למאומתים 12.1.2021

13.1.202108:00:0013.1.202109:00:00מאומתים 13.1.2021

13.1.202109:30:0013.1.202110:30:00נהלי עבודה פיקוח - 

13.1.202110:30:0013.1.202111:00:00 הרב שמואל דוד שלום מזרחי  :10.30

13.1.202111:00:0013.1.202112:00:00מפגש עם עובדי הנדסה

13.1.202112:00:0013.1.202112:30:00הצטרפות לצוות תיקון ליקויים

13.1.202112:30:0013.1.202113:00:00 ראיון רדיו קול רגע :12.45

13.1.202113:00:0013.1.202114:00:00פ.ע יוסי גפני, סיגל ובת אל בנושא פרוייקטים בהנדסה

13.1.202114:30:0013.1.202115:30:00אילנית בן ישי

13.1.202115:30:0013.1.202116:30:00מי נועם  - תכנית עבודה לקראת שנת 2021 - זאב שוורץ , רן מהנדס מי נועם , שלום, אורן, כפיר , יוסי גפני 

13.1.202117:00:0013.1.202118:00:00קרן אלקריף + ירין ושריקי  

13.1.202118:00:0013.1.202119:30:00כ יואל יולי אדלשטיין ובכירים ממערכת הבריאות ,קופות החולים ומגן ישראל-בנושא-הערכות להרחבת מבצע החיסונים לציבור והיום שאחרי הסגר -חיים ביבס,שי חג'ג',שלמה דולברג

13.1.202119:30:0013.1.202120:30:00טלפונים למאומתים

13.1.202120:30:0013.1.202121:00:00הערכות תברים למחר

14.1.202108:00:0014.1.202109:00:00ישיבת מאומתים 14.1.2021 באגף קורונה

14.1.202109:00:0014.1.202109:30:00עדכון טלפון

14.1.202109:30:0014.1.202110:00:00שיפוץ בית ויצו - מיטל ג'בלי , יוסי גפני , אמלי, דניאל בן , משה אדרי אדר' יואב קיסוס



14.1.202110:00:0014.1.202111:30:00תברים לעבודות פיתוח בתחום ההנדסה , בניית תוכנית עבודה והקצאת תקציבים

14.1.202112:00:0014.1.202112:30:00מסיבת יום הולדת לבת אל

14.1.202114:30:0014.1.202115:00:00נתנאל כהן 

14.1.202115:00:0014.1.202116:30:00שגב סיטי

15.1.202111:00:0015.1.202113:00:00מאומתים 15.1.2021

16.1.202118:00:0016.1.202121:30:00מאומתים 16.1.2021 - טלפונים ומשלוחים

17.1.202109:00:0017.1.202109:30:00אוהל מאיר

17.1.202110:00:0017.1.202111:30:00מפגש  עם יעקב זורגר, ח"כ יעקב טסלר , שמעון אמויאל, יוסי גפני, אתי וקנין

17.1.202114:00:0017.1.202114:30:00פגישת עבודה - כפיר בזק 

17.1.202114:30:0017.1.202115:00:00כנס חשיפה לעתידים ועתודה תלמידי י"א

17.1.202116:00:0017.1.202118:30:00הציונות דתית 

17.1.202118:30:0017.1.202120:00:00מאומתים 17.1.2021

FW: 6 18.1.202109:00:0018.1.202109:30:00תוכנית מתאר כוללנית למוא"ז עמק יזרעאל - ועדת היגוי

18.1.202110:30:0018.1.202111:30:00ועדת מלח  עם סגן של ניסים תורגמן 

18.1.202111:30:0018.1.202113:00:00אצל ההורים - סרטון למלך מרוקו

18.1.202113:00:0018.1.202113:30:00תכניות בית אבות שקומי 

18.1.202114:00:0018.1.202115:30:00פ.ע. שלום

18.1.202115:45:0018.1.202117:30:00ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הסטטיסטיקן הלאומי) וראשי הרשויות בנושא מדד חוסן רשויות-חיים ביבס,שלמה דולברג,איתי חוטר+ראשי הרשויות המקומיות+

18.1.202117:30:0018.1.202120:00:00מאומתים 18.1.2021

19.1.202107:30:0019.1.202108:00:00בת אל בשיחת זום עם תמיר ממשרד התחבורה 

19.1.202108:00:0019.1.202110:00:00מאומתים 19.1.2021 - 61 חדשים!!! 

19.1.202110:00:0019.1.202111:00:00עבודות בקונגרס הציוני - הגדלת קוטר בן ניקוז והחלפת קו מים מדרכה והתקנת מוטמנים - זאב מי נועם , יוסי גפני , אורן , שלום , שריקי, גידי עובדיה , אורטל 

19.1.202111:30:0019.1.202112:00:00יואב דננברג - בטלפון   קמפיין בעידן מקוון

19.1.202112:00:0019.1.202113:00:00  פ.ע. תמר דיגמי 

19.1.202113:30:0019.1.202114:30:00מאומתים נוספים - 24 - ל19.1

19.1.202114:30:0019.1.202115:30:00חיסון צוותי הוראה וסגל חינוך

19.1.202115:30:0019.1.202116:00:00להכין תקציר ההספד לצדוק נאווי, ליום ה-30 (חמישי)

19.1.202116:00:0019.1.202117:00:00שיבולת דגן - אחיקם , עדיאל אילוז, שלום שלמה 

19.1.202117:30:0019.1.202118:00:00דוד אזולאי

19.1.202118:00:0019.1.202119:30:00 וועדת חינוך- בזום

20.1.202109:00:0020.1.202110:00:00ועדת היגוי מחוזית - אישור תכניות עבודה 2021 + פעולות תומכות

20.1.202110:00:0020.1.202110:30:00לנחם רדנאי בטלפון

20.1.202111:30:0020.1.202112:00:00אורלי חן - איחולי בריאות לבעל



20.1.202112:00:0020.1.202113:00:00 חיבור העפולות-  אורה פיסטינר, דינה אמר, יואל מטמון , אידית מטעם מיכל ארבל מנהלת הפרויקט , דורון מגיד , ציפי אדלר , מיטל גיבלי , שלום שלמה 

20.1.202115:00:0020.1.202116:30:00 שמאי מייעץ היטל השבחה  - שמאי דותן דרעי , עו"ד אבי גולדהמר , יואל מטמון , אורה פיסטינר , איתי קידר , שריקי , עינב, שלום

20.1.202116:30:0020.1.202118:00:00תביעות עירייה התנהלות מול יועץ המשפטי  - עו"ד אבי גולדהמר , איתי קידר , אורה פיסטינר , יוסי גפני ,יואל מטמון, שלום שלמה

21.1.202109:00:0021.1.202109:30:00פגישת נציגי החינוך וקרן טראמפ - הצטרפות ראש העיר לפתיחה

21.1.202109:30:0021.1.202110:00:00שיחה עם סיגל

21.1.202110:00:0021.1.202111:00:00חדשנות ותוכנות - איציק שריקי , שלום , שרית , עינב פרץ  

21.1.202112:00:0021.1.202113:00:00איתור בעלים והסדרת השטחים והאזור כולו ברחוב יצחק שדה 

21.1.202113:00:0021.1.202114:00:00פרוייקטים עירוניים - ליאת ויוסי גפני 

21.1.202113:00:0021.1.202113:30:00אזכרה לצדוק נאווי

21.1.202115:00:0021.1.202116:30:00באגף קורונה - סקירת כל המאומתים נכון ליום 21.1.2021

21.1.202116:30:0021.1.202118:00:00עם הרב דיסלר - אגף קורונה - מאומתי קורונה קהילת גבעת המורה

22.1.202109:00:0022.1.202112:00:00פרוייקטים עירוניים-מצגת

22.1.202112:00:0022.1.202114:00:00מאומתים 22.1.2021

24.1.202108:30:0024.1.202109:00:00סיור אלון יזרעאל

24.1.202110:00:0024.1.202110:30:00אלבחרי עזרא 

24.1.202111:00:0024.1.202112:00:00פ.ע. מיכאל ברקן 

FW: 24.1.202112:00:0024.1.202113:00:00הקמת קרית ממשלה על קרקע עירונית - עפולה

24.1.202114:30:0024.1.202115:00:00פגישה עם שרון מלכה

24.1.202118:00:0024.1.202119:00:00ישיבת קואליציה

24.1.202118:30:0024.1.202119:00:00דקה דומיה לראש העיר לשעבר צדוק נאוי ז"ל

24.1.202119:00:0024.1.202121:00:00ישיבת מועצת עיר מן המניין 1-21,33/11

25.1.202108:00:0025.1.202109:00:00מאומתים 25.1.2021

25.1.202109:00:0025.1.202110:00:00עקרונות אכיפה ורישוי עסקים

25.1.202110:30:0025.1.202111:00:00בהוסטל - חיסון שני

25.1.202111:00:0025.1.202112:00:00פגישה בנושא התנעת תו תקן קהילתי 

25.1.202112:00:0025.1.202113:00:00אחיקם ושגב סיטי 

25.1.202114:00:0025.1.202114:30:00דו"ח 25.1 עדכני

25.1.202114:30:0025.1.202116:30:00הכרות עם  אינה הממונה לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה מחוז צפון  והמהנדס  ניצן ארד + תחנה מרכזית חדשה  - אינה , ניצן המהנדס,  בת אל , 

25.1.202117:30:0025.1.202118:00:00כ יואב גלנט, שר החינוך וראשי הרשויות בנושא הערכות ליציאה מהסגר-חיים ביבס,שי חג'ג',שלמה דולברג,רם סידיס,איתי חוטר,מיכל מנקס,צחי דוד,אילנית

25.1.202118:00:0025.1.202120:00:00לינה מרגלית, לבנת אולינסקי, עומרי ורדיקה (רמ"י), אורי דולב, מתן יגל, רותם ברמלי (משרד האוצר), אבי גולדהאמר, איתי קידר, איציק שריקי, מיטל ג'יבלי

26.1.202111:00:0026.1.202112:00:00 ט"ו בשבט  אירוע מתגלגל (סדנא ,מוסיקה,וחלוקת שי )זקני הקהילה האתיופית 

26.1.202112:00:0026.1.202113:00:00פגישה עם שר החינוך ח"כ יואב גלנט - טינה, אורנה שמחון, שחר כץ

26.1.202113:00:0026.1.202113:30:00פגישה אישית שר החינוך ח"כ יואב גלנט



26.1.202114:00:0026.1.202114:30:00פורום מנהלים - דברי פתיחה ראש העיר

26.1.202114:30:0026.1.202116:00:00אתי וקנין ומיטל - סיכום פגישה ועדת היגוי, ופרוגרמה מוסדות חינוך ויז'ניץ

26.1.202116:00:0026.1.202116:30:00עינב- ביקורת אתרי אינטרנט ופייסבוק

26.1.202116:30:0026.1.202117:00:00שלום וחמוטל - פרוייקטורים

26.1.202117:00:0026.1.202118:00:00מכתב לליבנת - תיקצוב מוסדות חינוך במסגרת הסכם הגג

27.1.202108:00:0027.1.202109:00:00מאומתים 27.1.2021

27.1.202109:00:0027.1.202109:30:00ישיבת לשכה

27.1.202110:00:0027.1.202112:30:00לנחם את נדב

FW:   27.1.202112:30:0027.1.202113:00:00עם יוסי גפני  בנושא עבודות הקבלן רחמני - סלילת כביש בשכונת מורדות עפולה הצעירה

FW: 27.1.202113:00:0027.1.202113:30:00סלילת כביש במורדות עפולה הצעירה נוכחים: יוסי גפני, קובי איתם, רן רחמני

27.1.202113:30:0027.1.202115:00:00מאומתים 27.1.2021

27.1.202115:30:0027.1.202116:00:00טקס קבלת רכבי טיאוט חדשים שלום

27.1.202116:00:0027.1.202117:30:00 איתי כהן + אלירן 

27.1.202120:00:0027.1.202121:00:00הלוויה עזרא עקירב ז"ל

28.1.202108:45:0028.1.202109:30:00   ביצוע תכנית עבודה שוהם + אלון יזרעאל - לוח זמנים עד מסירה  

28.1.202109:00:0028.1.202110:00:00  פרוייקטים ליאת ויוסי גפני 

28.1.202109:30:0028.1.202110:00:00פ.ע. אגף חדשנות

28.1.202110:00:0028.1.202111:00:00סיור מורדות עפולה הצעירה

28.1.202111:00:0028.1.202112:00:00  רישוי מוסדות עירייה 

28.1.202112:00:0028.1.202113:00:00פ.ע. גידי  עובדיה

28.1.202114:30:0028.1.202115:00:00פ.ע. שלום מזרחי

29.1.202109:30:0029.1.202110:30:00סיור עם גידי במגרש חניה טניס

29.1.202111:00:0029.1.202114:30:00מאומתים 29.1

31.1.202109:00:0031.1.202110:00:00פ.ע. אחיקם + כפיר 

31.1.202110:00:0031.1.202111:00:00פ.ע. אורה פיסטינר 

31.1.202111:00:0031.1.202111:30:00תב"ע בית העלמין - שלום מזרחי, יואל , ואורה פיסטינר 

31.1.202111:30:0031.1.202112:00:00סיור ברח' רוזמרין - מתחם טניס + סיור מכולות באגף שפע  

31.1.202112:00:0031.1.202112:30:00פינוי אדמה בעיר - הצעת פיתרון משותף 

31.1.202112:30:0031.1.202113:30:00ניחום אבלים עקירב

31.1.202114:30:0031.1.202115:30:00ברכות ליולדות ואיחול החלמה למאומתים

31.1.202115:30:0031.1.202117:00:00פ.ע. טינה ולדמן 

31.1.202117:00:0031.1.202118:00:00אחיקם וכפיר - יוזמת כוס קפה לזוגות הצעירים

31.1.202118:00:0031.1.202118:30:00הערכות לכנס חדשנות



1.2.202108:30:001.2.202109:00:00שיחה עם סיגל בניאס

1.2.202109:00:001.2.202109:30:00מטאטא בכיכר העצמאות

1.2.202109:30:001.2.202111:00:00ביקור משרדי מאירוב 

1.2.202111:30:001.2.202112:00:00דו"ח נוסף מאומתים 1.2.2021

1.2.202112:30:001.2.202113:00:00 דני פרידמן החותר - מלגה 

1.2.202114:00:001.2.202115:00:00הקמת ועדת היגוי מפעל שיבולת דגן - אבי אלקבץ, אייל בצר, דורית זיס, עדיאל אילוז, אחיקם דוד משה

1.2.202115:00:001.2.202116:00:00ניחום אבלים -  סויסה שלמה ז"ל רח' העליה 16/2 עפולה -  כהן מאיר ז"ל רח' גוש עציון 7 עפולה 

1.2.202116:30:001.2.202117:30:00איחולי החלמה  מהירה לחולים המאומתים

1.2.202117:30:001.2.202118:30:00עדי דוד ואורן אקיסוס בעניין גני ממ"ד עפולה עלית

1.2.202119:00:001.2.202120:30:00אגף קורונה - המשך מאומתים והתפרצות בית אורי 

2.2.202109:00:002.2.202110:00:00פגישה עם  נציגי המשכ"ל - שוקי טייב ואלי לוי + ביקור באגף קורונה וחדשנות

2.2.202110:00:002.2.202111:30:00 גני ילדים חמ"ד 

2.2.202112:00:002.2.202113:00:00בית הספר מרום - הרב מנחם גולד, מנהלת בית הספר הדסה

2.2.202114:00:002.2.202114:30:00ישיבת התייעצות בנושא מנהלת הסכם הגג 

2.2.202115:00:002.2.202116:00:00  עם נביהא בנושא מתחם המלאכה - נביהא , בת אל , רונן , יוסי גפני 

2.2.202116:30:002.2.202117:00:00אלירם דדון -  

2.2.202117:00:002.2.202117:30:00איתי קידר - פרוייקטורים, העלבת פקחים

2.2.202117:30:002.2.202119:30:00שיחות איחול החלמה למאומתים

3.2.202108:30:003.2.202109:30:00מאומתים 3.2.2021

3.2.202109:30:003.2.202111:30:00סיור - ניקוז ברוזמרין, תאורה בדפנה, ריבוד כביש וגינון בן גוריון, בית ספר אלון יזרעאל

3.2.202112:00:003.2.202113:00:00 בניין העירייה החדש 

3.2.202114:00:003.2.202115:00:00סיור עם חביב וכפיר בבית ספר יהודה

3.2.202117:00:003.2.202118:30:00פגישה עם תושבי שכונה עפולה הירוקה

3.2.202119:00:003.2.202120:00:00מאומתים נוספים 3.2.2021

4.2.202109:00:004.2.202109:30:00מגרשים לתעסוקה - שחר אורן , אורה פיסטינר , יואל ,  

4.2.202110:00:004.2.202111:00:00פגישה עם גדעון סער

4.2.202113:00:004.2.202114:00:00טינה מייצגת - מפגש עם ח"כ אורלי לוי אבוקסיס המפגש כולל סיור במשפחתון עפולה עלית 

4.2.202114:30:004.2.202116:00:00ישיבת קורונה ליציאה מהסגר 

5.2.202112:30:005.2.202114:00:00מאומתים 5.2.2021

7.2.202108:45:007.2.202109:45:00ד אלי לוי משנה למנכ"ל משכ"ל + יובל בודניצקי + אבי אלקבץ ראש העיר עפולה + שריקי גזבר + שלום מנכ"ל אתי וקנין מנהלת פרויקטים + יוסי גפני מהנדס 

7.2.202110:00:007.2.202111:30:00תרבות ביום שאחרי הסגר ( הצגת תכנית מעשית + תקציבים )  (ישיבת המשך)  

7.2.202112:00:007.2.202113:00:00  שמעון רוזנברג 

7.2.202114:00:007.2.202115:30:00 החלמה מהירה לחולים מאומתים ויולדת



7.2.202116:00:007.2.202117:30:00תכנית  מנחת מגידו - שחר אורן , יואל , אדריכל, שלמה מליחי , אורה פיסטינר, אחיקם, כפיר

7.2.202118:00:007.2.202119:00:00עינב התייחסות לדוח קידום נשים, מבקרת

8.2.202108:30:008.2.202109:00:00ביוב פתוח בפארק

8.2.202109:00:008.2.202109:15:00צילום מצטיינים 

8.2.202109:30:008.2.202110:30:00 מפקד תחנה משטרת עפולה 

8.2.202110:30:008.2.202111:30:00סקרים - בחינת הצעות

8.2.202111:30:008.2.202112:00:00נושאים למפגש עם המשטרה ושאלות מהיועץ המשפטי

8.2.202112:00:008.2.202114:00:00פגישה הכרות + מינוף תדמיתה של עפולה כעיר הייטק

8.2.202114:30:008.2.202116:00:00הצעת חדשנות עפולה- חיים אמסל  - עינב , שרית , שלום 

8.2.202116:30:008.2.202117:00:00שיחה עם הורי הילדה שנפלה בפארק 

8.2.202117:00:008.2.202119:00:00שיחות עם מאומתים 8.2.2021

8.2.202119:30:008.2.202121:30:00הפועל עפולה- ביתר ת"א

9.2.202108:00:009.2.202108:30:00נירה לפס- אישי

9.2.202109:00:009.2.202110:30:00פורום הנהלה

9.2.202110:30:009.2.202111:00:00סיור במורדות עפולה הצעירה - ספסלים, גינון וכתובות

9.2.202111:00:009.2.202112:00:00ניחום אבלים : כברה שלמה ז"ל רח' סוקולוב 34 עפולה-  מקסים לוי ז"ל רח' אגמון 3 עפולה- חיים בנימין ז"ל רח' ההגנה 49 עפולה 

9.2.202112:00:009.2.202113:00:00פגישת הכרות עם נציגי מס הכנסה-

9.2.202114:00:009.2.202115:00:00שיחות למאומתים להחלמה מהירה

9.2.202115:15:009.2.202116:00:00הקמת מוזאון - איתור שטח מתאים 

9.2.202116:00:009.2.202117:00:00 ניחום אבלים ליטבק בן ציון רח' הצפצפות 3/7 עפולה , משה בג'רנו ז"ל - רח'מנחם אושסקין 32 עפולה 

9.2.202117:00:009.2.202118:00:00איחולי החלמה למאומתים

9.2.202118:00:009.2.202119:00:00 רדיו קול רגע

9.2.202120:00:009.2.202121:00:00במה פתוחה בזום עם דר' שלום אדרי מפקח החמ"ד 

10.2.202109:00:0010.2.202109:30:00ישיבת קורונה

10.2.202109:30:0010.2.202109:40:00מיכאל ברקן 

10.2.202110:00:0010.2.202110:30:00סיור במחנה עמוס 

10.2.202110:30:0010.2.202112:00:00סיור במט"ש - זאב מי נועם , אורן , שלום , יוסי גפני ,שריקי, כפיר,אורה

10.2.202115:00:0010.2.202116:00:00השקת מיזם  בעלי עסקים / יזמים - חביב , נתנאל 

10.2.202116:00:0010.2.202117:30:00הערכות לפתיחת מוסדות חינוך למחר 

10.2.202117:30:0010.2.202118:30:00הודעה לתקשורת בנושא הערכות לפתיחת מוסדות החינוך אחרי הסגר - עיר כתומה

10.2.202118:30:0010.2.202119:00:00הודעה לתקשורת - קורונה

11.2.202107:00:0011.2.202107:30:00מאומתים 11.2.2021

11.2.202108:00:0011.2.202108:30:00סיור אלון יזרעאל



11.2.202108:45:0011.2.202109:30:00ביצוע תכנית עבודה שוהם + אלון יזרעאל 

11.2.202109:30:0011.2.202110:00:00שרית ולירון - מאומתים 11.2.2021

11.2.202110:00:0011.2.202110:30:00מוקד חלוקת סלי  מזון במרכז מורשת - ( 110 סלים ) לידיעה 

11.2.202110:30:0011.2.202111:30:00פרזנטציה בנושא כיכרות ברחבי העיר - גידי , רביד , קובי זך אדר' , אורי ברוך , יהורם לוי , שלום שלמה , מעין דורי 

11.2.202112:00:0011.2.202113:00:00ניהול פרוייקטים תחבורתיים וניהול כבישים ) - יוסי גפני , יואל מטמון, אלעד רוזן , דימה איבלב ש.קרני תחבורה , יואב הלפרן מחפת , יהר נחום מנהל פרויקט סמדר פשרל 

11.2.202113:30:0011.2.202116:00:00התארגנות למבצע חיסונים - וישיבת חרום ביום ראשון: שחר, רחלי, מיכל כהן דר, ד"ר דיין, אמיר טולדנו

11.2.202120:00:0011.2.202121:30:00סרט נע, הקרנת סרט חינם לתושבי העיר עפולה - חתונה מנייר

12.2.202108:30:0012.2.202111:30:00נתונים דמוגרפים לחיסונים והערכות לישיבת חרום ביום ראשון

12.2.202115:00:0012.2.202117:00:00הפועל עפולה - הפועל עכו

13.2.202119:00:0013.2.202120:00:00מאומתים 13.2.21

13.2.202120:00:0013.2.202121:00:00ניחום אבלים אושרי אוחיון (יהודה)

13.2.202121:00:0013.2.202122:00:00הערכות שמרטפיות חינוך

14.2.202109:00:0014.2.202110:00:00הערכות למבצע חיסונים

14.2.202110:00:0014.2.202111:00:00השלמת מדרכה ברח' שרת פינת הקונגרס הציוני - יוסי גפני , איתי קידר , אורה פיסטינר , רונן קלניצקי, בתאל 

14.2.202111:00:0014.2.202113:00:00ניתוח העלייה בתחלואה ומבצע חיסונים - שלום שלמה, עינב פרץ, כפיר בזק, שרית דהן, בת אל אשכנזי, נדב מונק, רחל טקץ, ד"ר מרדכי דיין, דודי נחום, משה חולי, מרב אלמלח

14.2.202113:10:0014.2.202113:40:00ראיון - רדיו קול רגע - מבצע חיסונים ורמזור אדום

14.2.202115:00:0014.2.202115:30:00שיחת זום עם חברת מומנטום אורבני - כפיר , תמר דיגמי , יניב , בת אל 

14.2.202118:00:0014.2.202120:00:00המשך מבצע חיסונים והיום שאחרי-שיחה עם הפרוייקטור  פרופ' נחמן אש -מגן ישראל ועם נציגי קופות החולים-חיים ביבס,שי חג'ג',שלמה דולברג,איציק אשכנזי+ראשי הרשויות המקומיות

15.2.202107:30:0015.2.202109:30:00מאומתים 15.2.2021

15.2.202109:30:0015.2.202110:00:00ינקי - התארגנות למבצע חיסונים, הרשאה לבית ספר? קדם מימון רמ"י?

15.2.202110:30:0015.2.202111:00:00אינה אוקון 

15.2.202111:00:0015.2.202112:00:00קירוי בריכת שחייה עפולה עלית 

15.2.202112:00:0015.2.202113:00:00פגישת היכרות עם ח"כ שרן השכל ועדיאל אילוז

15.2.202114:00:0015.2.202115:00:00סיור בפארק ולעדכן את שלומי אלבז

15.2.202115:00:0015.2.202117:00:00ועדת היגוי מפעל שיבולת דגן -

15.2.202117:30:0015.2.202118:30:00מאומתים 15.2.2021

15.2.202119:00:0015.2.202121:00:00בפארק- חיסון בני נוער

16.2.202109:00:0016.2.202110:00:00פגישה בנושא המופתרון בעפולה 

16.2.202110:00:0016.2.202111:30:00תוכנית רחוב הנשיא 

16.2.202111:30:0016.2.202113:00:00 שיבוצים לגנים 

16.2.202114:30:0016.2.202115:30:00נקודת ראות - איתור נשים לתפקידי ניהול ברשויות מקומיות- ציונה קניק , גלית וידרמן 

16.2.202115:30:0016.2.202116:00:00אגף קורונה עם הקופות

16.2.202116:00:0016.2.202117:00:00ביקור ביום חיסונים גבעת המורה



16.2.202119:30:0016.2.202121:30:00ראשל"צ עפולה

17.2.202108:30:0017.2.202109:30:00נתוני חיסונים 17.2.2021

17.2.202109:30:0017.2.202110:00:00משה אדרי  - בית כנסת 

17.2.202110:00:0017.2.202111:30:00הדרכה על דשבורד רשויות של משרד הבריאות

17.2.202111:30:0017.2.202112:30:00פ.ע. יוסי גפני 

17.2.202112:45:0017.2.202113:00:00פגישה צביקה פלג עם ראש העיר 

17.2.202113:15:0017.2.202114:30:00מנכ"ל רשת אורט צביקה פלג + תמורה

17.2.202116:00:0017.2.202118:00:00אזכרה  - צור שלום

17.2.202119:00:0017.2.202120:00:00מאומתים 17.2.2021

17.2.202120:00:0017.2.202121:30:00סרט נע לעפולה - גשם בעיניים

18.2.202108:00:0018.2.202109:00:00סיור ניקוזים בגשם

18.2.202109:30:0018.2.202111:00:00ראיון לעובדים לקבוצת עמיתים מחדשים

18.2.202111:30:0018.2.202112:30:00סיור במפעל הולי בעפולה עלית 

18.2.202114:30:0018.2.202115:30:00מאומתים 18.2 וחיסונים - עדכני

19.2.202109:00:0019.2.202110:30:00סיור ודו"ח מוטמנים גולשים

19.2.202110:30:0019.2.202112:30:00מאומתים 19.2.2021

19.2.202114:00:0019.2.202116:30:00עפולה נוף הגליל גביע

21.2.202108:30:0021.2.202110:00:00ניתוח מתחסנים 21.2.21

21.2.202110:00:0021.2.202111:00:00קידוח אופקי ברחבי העיר וצורת נוהל עבודה עם נציגי חברת חשמל אייל ניסים

21.2.202111:30:0021.2.202112:00:00מאומתים 21.2 וניחום אבלים

21.2.202114:00:0021.2.202115:00:00הערכות סדנת הנהלה

21.2.202116:00:0021.2.202117:00:00צילום פרס חינוך לנוער מתנדב ע"ש אלעד ריבן ז"ל  התלמידות שרון קוניקוב  כיתה יב' קריית חינוך אורט אלון   ו- יחיא אפרת כיתה יב'  אורט אלון

21.2.202118:00:0021.2.202119:00:00לברך ערב הוקרה מנטורים-  ראש העיר עולה לברכות ב- 18.15 בזום  

21.2.202119:00:0021.2.202119:30:00לברך במופע נדב אבוקסיס

22.2.202110:00:0022.2.202111:00:00מיכל כהן מנהלת בביה"ס נופים 

22.2.202111:00:0022.2.202112:00:00ישיבת הכרות  עם אלי ברקת מנ"כל כל ישראל חברים , חני מימרם מנהלת קשרי ממש"ל

22.2.202111:30:0022.2.202112:00:00ניחום משפחת שטרית

22.2.202112:00:0022.2.202113:00:00דיון מוטמנים 

22.2.202113:00:0022.2.202116:00:00וועדת קבלת פרס החמ"ד הארצי 

22.2.202116:00:0022.2.202116:30:00צילום ראש העיר במחלקת שפע (חלוקת כובעים מויצו) - בת שבע חייט, גידי עובדיה

22.2.202116:30:0022.2.202118:00:00ניחום אבלים - משפחת מוסאי - בית שאן

22.2.202118:30:0022.2.202119:00:00שלום - עדכון משאבי אנוש

22.2.202119:00:0022.2.202120:00:00מאומתים 22.2.2021



23.2.202108:30:0023.2.202109:00:00מודל הרמזור- ראשי רשויות מקומיות ומנכ"לים

23.2.202109:00:0023.2.202111:00:00פורום הנהלה

23.2.202111:00:0023.2.202113:00:00חיים ביבס

23.2.202111:00:0023.2.202111:30:00מסיבת פורים בבית דור לדור

23.2.202111:30:0023.2.202112:00:00סיור בבית ספר שוהם

24.2.202109:30:0024.2.202110:00:00תשריטים 

24.2.202110:00:0024.2.202111:00:00התחסנות ובדיקות קהילת ביתא ישראל

24.2.202111:00:0024.2.202111:30:00התחסנות תלמידים סגל הוראה 

24.2.202111:30:0024.2.202112:00:00 יהודה כהן 

24.2.202112:00:0024.2.202112:30:00 תחרות  רכבים מתחפשים עדלאידע עירונית 

24.2.202112:30:0024.2.202113:00:00משלוח מנות 

24.2.202113:00:0024.2.202113:30:00עדלאידע עירונית 

24.2.202113:30:0024.2.202114:30:00 תהלוכת משלוחי מנות לקשישים 

24.2.202114:30:0024.2.202115:00:00יעקב זורגר 

24.2.202115:00:0024.2.202115:30:00הרב בלום

24.2.202116:00:0024.2.202116:30:00תמר דגמי ולירז אליהו

24.2.202120:00:0024.2.202121:00:00סרט נע עפולה - שיר ידידות

25.2.202108:00:0025.2.202109:00:00סיור אספלט בן גוריון

25.2.202109:00:0025.2.202109:30:00אביאל ממ"ח חרדי  

25.2.202109:30:0025.2.202110:00:00בניית בתי כנסת בשכונות החדשות

25.2.202110:00:0025.2.202111:00:00   פרופסר מדר בנושא רפואה בעיר ובעמק בראי התושבים 

25.2.202111:00:0025.2.202113:00:00ועדת תאום תנועה 

 c-1 25.2.202113:00:0025.2.202113:15:00 פארק

25.2.202113:30:0025.2.202113:45:00סיור + צילום  באוהל בפארק

25.2.202114:00:0025.2.202114:30:00כביש לשופרסל - מעלות

25.2.202114:30:0025.2.202115:30:00קורנה והתחסנות 

25.2.202115:30:0025.2.202116:00:00איילת שקד וחביב

25.2.202116:30:0025.2.202117:30:00תאום עם שחר מהדסק - מתחם חיסון לעדה בעפולה עלית

25.2.202117:30:0025.2.202118:00:00התארגנות מבצע חיסונים ע"ע

25.2.202118:00:0025.2.202119:30:00מאומתים 24.2.2021

26.2.202108:00:0026.2.202109:30:00סיור בגבעת המורה ונחל המורה

26.2.202109:30:0026.2.202110:30:00אגף קורונה - מאומתים 26.2.2021

26.2.202110:30:0026.2.202111:00:00הרב איתמר נתנאל



26.2.202111:30:0026.2.202113:30:00מאומתים 26.2.2021

26.2.202115:00:0026.2.202117:00:00עפולה ניר השרון

27.2.202120:00:0027.2.202121:30:00סרט נע עפולה - שיר כאב מאיר אריאל

28.2.202108:30:0028.2.202109:00:00ביטול הליכים להקצאת מבנה יביל ודרישה לקידום הליכי הקצאת מקרקעין למבנה קבע לבית כנסת - איתי קידר , שלום , שריקי , עינב פרץ , אחיקם 

28.2.202109:00:0028.2.202110:00:00   בתי כנסת רובע יזרעאל

28.2.202110:00:0028.2.202110:30:00משלוח מנות - אורט 

28.2.202110:30:0028.2.202111:00:00התארגנות מבצע חיסונים: קשישים, תלמידים, בני העדה

28.2.202111:00:0028.2.202113:00:00טכס חנוכת המפעל באמניר- 

28.2.202115:30:0028.2.202117:00:00ל משטרת עפולה - מנכ"ל , שלמה מליחי , חביב , דודי נחום , שרית דהן , בת אל אשכנזי , נדב , תמר דיגמי , יהודה כהן , אביי בדג'ן , יובל כהן , עומר לב 

28.2.202117:30:0028.2.202118:00:00תמיר ברקין - שיחת טלפון, שיווקים ומוסדות חינוך הסכם גג

1.3.202106:00:001.3.202106:30:00סיור במכון הפסדים 11-13

1.3.202109:00:001.3.202116:00:00סדנא לקראת שנת 2021 - תכנון בתנאים של אי וודאות( קבוצה 1) 

1.3.202116:30:001.3.202117:00:00ניחום אבלים - שושנה דובנוב - עמירם ואמנון

1.3.202118:30:001.3.202119:00:00פגישה עם הרב רוזנברג

1.3.202119:00:001.3.202120:00:00מאומתים 1.3.2021

2.3.202108:00:002.3.202108:30:00גדי מארק ופראג' בנושא בית ספר שוהם - בטלפון 

2.3.202109:00:002.3.202109:30:00סדנא לקראת שנת 2021 - תכנון בתנאים של אי וודאות-(קבוצה 2) 

2.3.202109:00:002.3.202116:00:00סדנא לקראת שנת 2021 - תכנון בתנאים של אי וודאות- (קבוצה 3)

2.3.202111:00:002.3.202112:00:00צילום אורט בן גוריון 3 למידים + מחנכת שושי  

2.3.202112:00:002.3.202113:00:00הזמנה לחגיגות יום הולדת 100 לליזה דולינקו - אינה אוקון 

2.3.202115:00:002.3.202116:00:00איתמר - זאפה - 

2.3.202119:30:002.3.202121:30:00הפועל י-ם נגד הפועל עפולה 

3.3.202108:00:003.3.202109:00:00יום חיסונים בבית אשכול

3.3.202109:30:003.3.202110:00:00 צילום תעודת הוקרה  מנשיא המדינה לבית זאב - נירה מנהלת ביה"ס  שרון  סגנית בה"ס  גלית מרי רכזת בית הספר, מיסאלון מורה לערבית  - כפיר חביב , שלום שלמה

3.3.202110:00:003.3.202111:00:00חיסון אישי בבית אשכול

3.3.202111:00:003.3.202112:30:00   בוררות - איתי קידר , שמעון אמויאל , אתי וקנין 

3.3.202113:00:003.3.202114:00:00שלומי אלבאז מנהל מחלקת ספורט  , יניב בוגנים מנהל מחלקת תרבות  , אתי וקנין מנהלת פרויקטים , עופר בוסתן ראש מנהל ספורט , רז פרויליך מנכ"ל תרבות והספורט , חן דהן ראש מטה 

3.3.202114:30:003.3.202115:30:00ביקור נפתלי בנט

3.3.202115:30:003.3.202116:30:00השר גלנט בטלפון עם גדי מארק - בית ספר שוהם - הבהרות

3.3.202116:30:003.3.202117:00:00אופיר כץ - שוהם

3.3.202117:00:003.3.202117:30:00שלום עדכון כח אדם (חינוך)

3.3.202118:30:003.3.202119:00:00אישור פרוספקט חינוך

3.3.202119:30:003.3.202121:30:00הזמנה למשחק לזכרו של יוסי איבר אזולאי ז"ל - שלום , חביב , כפיר שלמה מליחי -21.30 - טקס וחלוקת גביעים  



4.3.202107:00:004.3.202108:00:00מאומתים 4.3.2021

4.3.202109:00:004.3.202110:30:00סיור בביה"ס אלון יזרעאל  רומן זולו  - לוח זמנים עד מסירה - רומן זולו , יוסי גפני , איברהים דראושה אתי וקנין 

4.3.202111:00:004.3.202113:00:00- להצגת הממצאים ישיבת המשך - נתנאל , חביב , שלום , יוסי גפני אתי וקנין תמר דיגמי , יניב בוגנים שרית כפיר,  והיועץ החיצוני , אורה , יואל , 

4.3.202116:30:004.3.202118:00:00ניחום אבלים כברה - עפולה עלית ודוד סויסה העליה 58 (אבא של מאיר ויניב)

4.3.202118:00:004.3.202119:00:00מאומתים 4.3.2021

4.3.202119:00:004.3.202119:30:00טינה - עדכון שיחת פראג'

C1 5.3.202111:00:005.3.202111:30:00שלום - פיתוח ומדרכות

5.3.202112:30:005.3.202114:00:00מאומתים 5.3.2021 ודו"ח עדכני

5.3.202115:00:005.3.202117:00:00הפועל עפולה נגד מכבי אחי נצרת 

6.3.202119:30:006.3.202120:00:00פגישה עם יניב 

6.3.202120:30:006.3.202121:00:00לברך בהופעה של בן בן ברוך

7.3.202108:15:007.3.202109:30:00ספורט מנהלים

7.3.202110:00:007.3.202111:00:00שיחת זום ראש עיריית עפולה+ תמיר ועומרי הסכם גג 

7.3.202111:30:007.3.202112:30:00פגישה עם ח"כ יפעת שאשא ביטון, אבי גנון ועדיאל אילוז

7.3.202112:30:007.3.202113:30:00יום חיסונים - אלון בן גוריון

7.3.202115:30:007.3.202117:00:00ברית לירון ורענן 

8.3.202109:00:008.3.202109:30:00  פורום מנהלים בנושא מעברים 

8.3.202109:30:008.3.202110:00:00סיור בביה"ס שוהם

8.3.202110:00:008.3.202111:00:00סיור באוהל בפארק - שלומי אלבאז , שלום , יוסי גפני , אורה פיסטינר , גידי , נתנאל ,  גנן ארז אנקרי , איברהים דראושה 

8.3.202111:00:008.3.202112:00:00פ.ע. טינה ולדמן 

8.3.202113:00:008.3.202114:00:00דיון משפטי  

8.3.202114:30:008.3.202115:00:00כפיר והמנכ"ל - שילוט איכות הסביבה

8.3.202116:00:008.3.202117:00:00   תחום קהילה - תמר דיגמי, יאנה קריספיל

9.3.202109:00:009.3.202111:00:00פורום הנהלה

9.3.202111:30:009.3.202113:00:00   הקמת בית קפה בפארק העירוני

9.3.202113:45:009.3.202114:45:00  עם יגאל מולנר וטום אביב 

9.3.202114:45:009.3.202115:15:00 פ.ע. שלום תמר דיגמי ושרית דהן  בנושא הצגת תכנית לאגף קהילה 

9.3.202115:15:009.3.202116:00:00   תיירות 

9.3.202116:00:009.3.202118:00:00פגישה הנהגת הורים חינוך - אסי אברהם, מוטי ציטרינוביץ, ארז כהן

9.3.202118:30:009.3.202120:30:00מאומתים 9.3.21

10.3.202109:30:0010.3.202110:30:00פגישה עם דני דסטה

10.3.202110:30:0010.3.202110:40:00דיון משפטי - איתי קידר 

10.3.202111:00:0010.3.202112:00:00קידום תוכניות בטיחות לעיר עפולה - ארז קיטה מנכ"ל העמותה , עוז דרור סמנכ"ל אסטרטגיה ותקשורת 



10.3.202112:00:0010.3.202112:30:00ניצבא - יואל , אורה פיסטנר 

10.3.202112:30:0010.3.202113:30:00בת אל ורונן - תוכנית לפני ות"ת

10.3.202114:00:0010.3.202115:00:00סיור חשמל ותאורה - הקונגרס ונופר

10.3.202115:00:0010.3.202116:00:00הפקת לקחים לאחר הסגר

10.3.202116:00:0010.3.202117:00:00ביקור שר האוצר 

10.3.202117:00:0010.3.202120:00:00מפגש פעילות עם מחלקת נוער - 17.30  ברכות ראש העיר  ודברי פתיחה 

11.3.202109:00:0011.3.202111:00:00ועדת תיאום תנועה 

11.3.202111:00:0011.3.202111:30:00גזבר - עדכון תקציב אלון יזרעאל

11.3.202111:30:0011.3.202112:00:00פגישה עם נועה בוסתן+ מיכאל חבין 

11.3.202112:00:0011.3.202113:00:00סיור באוהל בפארק 

11.3.202114:00:0011.3.202114:30:00פ.ע. מנכ"ל 

11.3.202115:00:0011.3.202117:00:00לברך בחתונה של עדן ופימה - זוג עולים שמתחתן 

11.3.202118:00:0011.3.202121:00:00טקס כומתה חטיבת כפיר 

12.3.202108:30:0012.3.202110:30:00מאומתים 12.3.2021

12.3.202115:00:0012.3.202117:00:00הפועל ר"ג אסי נגד הפועל עפולה 

14.3.202108:15:0014.3.202109:30:00ספורט מנהלים

14.3.202111:00:0014.3.202112:00:00הרמת כוסית לחג הפסח

14.3.202112:00:0014.3.202112:30:00הרמת כוסית וקביעת מזוזה אצל וועד העובדים 

14.3.202112:30:0014.3.202113:00:00 ראיון רדיו קול רגע 

14.3.202118:00:0014.3.202119:00:00ישיבת קואליציה 

14.3.202119:00:0014.3.202120:30:00ישיבת מועצת עיר מן המניין 02-21,34-11

15.3.202110:00:0015.3.202111:00:00אצל מוטי שוורץ - במבנה החדש - אלכס דסקל, יוסי גפני, גידי עובדיה ואורה פיסטינר' רונן 

15.3.202111:00:0015.3.202112:00:00ניחום אבלים גורג'ט אזולאי  חריש 10 + ניחום אבלים חיים זכור  שלום עליכם 17/10 עפולה  

15.3.202112:00:0015.3.202113:30:00מפגש עם הקונסול הרוסי ברכות ראש העיר ודברי פתיחה 

15.3.202115:00:0015.3.202117:00:00הצגת טיוטת מסמכי התכנית :אהוד יוסטמן,גיא דייגי ומתן כתריאל-מנהל התכנון, יאיר אביגדור,שלומי זאבי,רונן כנורי, טל חסון,תמר אריאלי, מירב לוי/הילה פרסר 

15.3.202118:00:0015.3.202119:30:00הרמת כוסית  לכבוד חג הפסח 

15.3.202120:30:0015.3.202121:30:00הופעה של נורית גלרון

16.3.202108:00:0016.3.202108:30:00סיור באוהל עם נתנאל כהן 

16.3.202108:30:0016.3.202109:00:00כנס מחוזי תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 360

16.3.202109:30:0016.3.202110:30:00פ.ע. יועמ"ש וגזבר - יעוץ תצר 1056, היטל שצ"פים

16.3.202110:30:0016.3.202111:00:00ניחום אבלים אליהו שלום ז"ל 

16.3.202111:00:0016.3.202111:30:00בת אל ורונן בנושא מעקב פרויקטים 

16.3.202111:30:0016.3.202112:00:00ברווחה לברך 



16.3.202112:00:0016.3.202113:00:00סיור באוהל בפארק - שלומי אלבאז , שלום , יוסי גפני , אורה, גידי, נתנאל , גנן ארז אנקרי , איברהים , כפיר , עינב פרץ 

16.3.202114:00:0016.3.202114:30:00אתי וקנין ובת אל בנושא  מעקב פרויקטים 

16.3.202115:00:0016.3.202116:30:00הרמת כוסית מפעל  קימברלי קלארק עפולה - שלום , חביב , כפיר 

16.3.202117:00:0016.3.202118:00:00טינה  שיבוץ כיתות א' 

16.3.202118:00:0016.3.202118:30:00בבית המוסיקה - אלי מלול - לזכר יעקב דהן

16.3.202119:00:0016.3.202120:00:00ספורט מנהלים 

17.3.202109:00:0017.3.202110:00:00עם דני דסטה והמנכ"ל + לידן - מוקד קליטה עפולה עלית

17.3.202110:00:0017.3.202111:00:00מפגש עם החכים של יהדות התורה 

17.3.202111:00:0017.3.202112:30:00טקס חניכה למתחם ספורט בגין

17.3.202112:30:0017.3.202113:00:00סיור באוהל

17.3.202114:30:0017.3.202115:00:00מיכאל ברקן 

17.3.202115:30:0017.3.202117:00:00  עם גסטין ובוריס יודיס בנושא פרזנטציה של תכנית האפליקציה  

17.3.202118:30:0017.3.202121:00:00כפר סבא - עפולה - גביע

18.3.202108:15:0018.3.202109:00:00תאורה במתחמים פרטיים רח' תאשור,  קונגרס , נופר , עפולה הצעירה 

18.3.202109:00:0018.3.202109:30:00חשמל ציבורי ברחוב/ זכות מעבר

18.3.202109:30:0018.3.202110:30:00סיור באוהל בפארק 

18.3.202110:45:0018.3.202111:45:00ישיבת שיבוצים לגנים- ישיבת המשך 

18.3.202112:00:0018.3.202112:30:00 ועדת היגוי פותחים עתיד עפולה( ועדת ליוי )

18.3.202114:00:0018.3.202114:30:00שרית - הערכות לסדנא

18.3.202114:30:0018.3.202116:00:00מתחם המלאכה - אורה , אלכס , יואל , יוסי גפני , רונן , נביהא , בת אל 

18.3.202116:00:0018.3.202117:00:00שיחות ליולדות וניחום אבלים

18.3.202117:00:0018.3.202118:30:00חלוקת מילגות עיריית עפולה 

18.3.202117:00:0018.3.202117:30:00טקס הכרזת הזוכים בתחרות הרובוטראפיק

18.3.202120:00:0018.3.202123:00:00ערב נשים באוהל הפארק

19.3.202108:30:0019.3.202109:30:00מאומתים 19.3.2021

19.3.202112:00:0019.3.202113:00:00סיכום חדשנות

19.3.202113:30:0019.3.202115:30:00השוק

20.3.202104:00:0020.3.202104:30:00עינב ושלום - ערעור מפקח אזורי

21.3.202108:15:0021.3.202109:30:00ספורט מנהלים

21.3.202110:30:0021.3.202112:00:00ישבה בנושא  אירועי פסח ימי זיכרון ויום העצמאות

21.3.202112:00:0021.3.202113:00:00הרמת כוסית לחג הפסח 

21.3.202113:00:0021.3.202114:00:00הרמת כוסית עם הכדורגל

21.3.202114:00:0021.3.202114:30:00 סטטוס היתרי מוסדות חינוך וציבור - יוסי גפני, אורה פיסטינר



21.3.202114:30:0021.3.202115:00:00פגישה בנושא ירושלים שלי 

21.3.202115:00:0021.3.202115:30:00אורלי עינב ושלום - בענין תלונה לטיפול

21.3.202117:00:0021.3.202117:30:00הרמת כוסית למנהלת השכונות 

21.3.202117:30:0021.3.202119:00:00הרמת כוסית  מי נועם 

21.3.202120:00:0021.3.202122:30:00הרמת כוסית בשוק

22.3.202110:00:0022.3.202111:00:00הרמת כוסית מפקד התחנה 

22.3.202111:00:0022.3.202111:30:00סיור בשדרה

22.3.202112:00:0022.3.202113:00:00פ.ע. -  מנכ"ל

22.3.202114:00:0022.3.202114:30:00קבלת הרשאה בית ספר שוהם

22.3.202115:00:0022.3.202116:00:00תורמי בית הכנסת והרב עזריאל 

22.3.202116:00:0022.3.202117:00:00הרמת כוסית לחג פסח  -דור לדור

22.3.202116:00:0022.3.202116:30:00מיכאל ברקן ואורה

22.3.202116:30:0022.3.202117:00:00מיכאל ובוריס

22.3.202118:30:0022.3.202119:30:00אמילי ואחיקם

22.3.202119:45:0022.3.202121:45:00הפועל עפולה נגד סקציה נס ציונה 

23.3.202107:00:0023.3.202107:30:00בחירות

23.3.202109:30:0023.3.202110:30:00פגישה עם ח"כ אופיר כץ

23.3.202111:00:0023.3.202112:00:00פ.ע. חביב פרץ

23.3.202112:00:0023.3.202112:30:00הרב דיסלר

23.3.202116:30:0023.3.202119:30:00סיור גבעת המורה ועפולה עלית - בת אל 

24.3.202109:00:0024.3.202110:00:00הרמת כוסית לפסח - תל בר

24.3.202110:00:0024.3.202111:00:00הרמת כוסית -גבאים

24.3.202111:00:0024.3.202112:00:00פגישה בנושא פרוייקט שער העיר - נתנאל כהן

24.3.202112:00:0024.3.202112:30:00שריקי ואתי - תברים אוהל מאיר, אלון יזרעאל ושוהם

24.3.202112:30:0024.3.202113:00:00הרמת כוסית של  הכדור רגל לקבוצה הבוגרת 

24.3.202113:00:0024.3.202113:30:00מיכאל ברקן

24.3.202114:00:0024.3.202115:00:00פגישה אישית עם יוסי גפני

24.3.202117:30:0024.3.202118:30:00הרמת כוסית + קביעת מזוזה 

25.3.202111:30:0025.3.202113:30:00הרמת כוסית לחג הפסח של מרכז שלטו מקומי עם חיים ביבס 

25.3.202115:00:0025.3.202116:00:00 שריון כרטיסים למופעים

26.3.202115:00:0026.3.202117:00:00הפועל איכסל עמאד נגד הפועל עפולה 

29.3.202109:30:0029.3.202110:30:00שיטת פינוי מוטמנים ודו"חות מנהלים

29.3.202110:30:0029.3.202111:00:00שרית ונעמה - הערכת עובדים



29.3.202112:30:0029.3.202114:30:00אירוע ניווט קהילתי - הפנינג  - דברי פתיחה וברכות ראש העיר 

29.3.202117:00:0029.3.202118:00:00סיור עפולה עלית

30.3.202110:00:0030.3.202116:00:00פיקניק קהילתי והצגת ילדים

30.3.202117:00:0030.3.202117:30:00ניחום אבלים 

30.3.202119:00:0030.3.202120:30:00הפועל עפולה נגד מ.ס.כפר קאסם סוהיב 

30.3.202120:30:0030.3.202122:00:00מופע של חנן בן ארי

31.3.202110:00:0031.3.202114:00:00הפנינג קרקס לכל המשפחה

31.3.202120:30:0031.3.202122:30:00שני מופעים אברהם טל וליאור נרקיס

1.4.202110:00:001.4.202114:00:00פארק מהאגדות - סדנאות, הפעלות ומופע מהאגדות

1.4.202111:00:001.4.202112:00:00סיור בעיר עם מנהל אגף שפ"ע

1.4.202117:00:001.4.202118:00:00שעת סיפור +  יצירה - מעשה בשלושה אגוזים 

2.4.202115:00:002.4.202117:00:00הפועל כפר שלם נגד הפועל עפולה 

3.4.202121:00:003.4.202123:30:00מימונה בפארק

4.4.202108:15:004.4.202109:30:00ספורט מנהלים

4.4.202110:30:004.4.202112:00:00 רון צור בנושא המשך סדנת אסטרטגיה + הערכת עובדים

4.4.202112:00:004.4.202113:00:00צילום א.ל. עם ראש העיר  

4.4.202113:00:004.4.202114:00:00התארגנות כלונסאות שוהם

4.4.202114:00:004.4.202115:00:00ברית- ליאור וליליאן מגן

4.4.202115:00:004.4.202116:00:00צוות  כאן 11 - תחבורה ציבורית בפריפריה

4.4.202116:00:004.4.202118:30:00פגישה בנושא סיכום אירועי פסח 

4.4.202120:30:004.4.202122:30:00מופע סטנד-אפ ישראל קטורזה 

5.4.202110:00:005.4.202115:00:00תיק 72717-10-18 , אלקבץ נ' פורת גדעון, דיון הוכחות , בפני שופטת נבילה דלה מוסא

5.4.202115:30:005.4.202116:00:00ראשי רשויות מקומיות ומנכ"לים בהשתתפות פרופ' נחמן אש- מניעת תחלואה בעידן התו הירוק

5.4.202116:00:005.4.202116:30:00לנחם את סימונה שוורץ

5.4.202116:30:005.4.202118:00:00שיחות לזוכי יקיר העיר

6.4.202109:00:006.4.202110:30:00מיזם זיכרון לשכבת כיתה י' ביה"ס בן גוריון ואורט עפולה עלית התכנסות 9.00 ברכות ראש העיר 9.30 

6.4.202110:30:006.4.202112:00:00פ.ע. כפיר

6.4.202112:00:006.4.202113:00:00פגישה בנושא היכרות ושת"פ מועדון העסקים הקטנים - אתי רז, עינב פרץ, כפיר בזק, נתנאל כהן, תמר דיגמי

6.4.202114:30:006.4.202115:00:00התארגנות היתרים: אהל מאיר, גני ובית ספר ויזניץ 

6.4.202115:00:006.4.202116:00:00בתי הכנסת ברובע יזרעאל שכונת c-1  מורדות עפולה הצעירה וגנ"י ויז'ניץ (מיקום והיתר) - שלום , אהוד פאי , יוסי גפני , אורה פיסטנר,  יואל מטמון , פרלה מלמוד , 

6.4.202116:00:006.4.202117:00:00ישיבת דרקטוריון מנהלת יזרעאל  - שחר  אורן אייל בצר ושלמה מליחי 

6.4.202117:00:006.4.202118:00:00פתיחת סניף יוחננוף וקביעת מזוזה בנוכחות מנכ"ל הרשת איתן יוחננוף

7.4.202111:00:007.4.202112:00:00טקס זיכרון לחללי הטרור ופעולות האיבה 



7.4.202112:00:007.4.202113:30:00פגישה עם הח"כ" הרב רפי פרץ - שר ירושלים ומורשת 

7.4.202120:00:007.4.202121:00:00עצרת מרכזית לציון יום השואה והגבורה 

8.4.202107:30:008.4.202108:00:00קורונה 8.4.2021 

8.4.202109:00:008.4.202109:30:00סיור בביה"ס אלון יזרעאל 

8.4.202109:30:008.4.202110:00:00מהנדס העיר - שיחה תקופתית 

8.4.202110:30:008.4.202112:00:00פגישה בנושא מנהיגי הקהילה האתיופית - דני דסטה, אנייה טדגה ונציגים של הקהילה

8.4.202112:00:008.4.202113:00:00   הצגת הדמיות בי"ס אלומות - 

8.4.202115:00:008.4.202115:30:00נאום טקס יום הזיכרון באורט אורן

8.4.202115:30:008.4.202116:00:00סיור יפה ירקוני יעל רום +בית ספר שהם

8.4.202118:00:008.4.202119:00:00טקס יום השואה באנדרטת הסבון - 18.20 ברכות ראש העיר דברי פתיחה 

8.4.202119:15:008.4.202120:00:00ישיבת קואליציה

8.4.202120:00:008.4.202121:00:00ישיבת מועצת עיר מן המניין 03-21,35-11

9.4.202110:00:009.4.202111:00:00ניחום אבלים

9.4.202114:00:009.4.202115:00:00בשוק הישן

9.4.202116:00:009.4.202118:00:00עפולה אום אל פחם 

11.4.202108:15:0011.4.202109:30:00ספורט מנהלים

11.4.202110:00:0011.4.202110:30:00רונן ובת אל - כיכר פז

11.4.202110:30:0011.4.202111:00:00שרית ונטלי - עדכון קורונה

11.4.202111:00:0011.4.202111:30:00הצטרפות לצוות תיקון ליקויים - דור לדור

11.4.202111:30:0011.4.202112:00:00שיחת טלפון לחנה פנחס ניחום אבלים

11.4.202112:00:0011.4.202113:00:00ישיבת המשך בנושא פרזנטציה של תכנית אפליקציה - בוריס יודיס, ג'סטין, מארק, שרית דהן, כפיר בזק, שלומי אלבאז, דניאל בן, אמילי זיידל, תמר דיגמי, איתי אליהו, נתנאל כהן, אביב מרדכי

11.4.202113:00:0011.4.202116:00:00פורום מנהלים 

c-1 11.4.202117:00:0011.4.202118:30:00טקס חניכת שדרת הנופלים בשכונת

11.4.202120:00:0011.4.202121:30:00ערב שרים וזוכרים

12.4.202107:30:0012.4.202108:30:00סיור לבדיקת תאורה  באמפי 

12.4.202108:30:0012.4.202109:00:00צילום מעבר חציה כחול לבן

12.4.202109:30:0012.4.202110:00:00יניב בוגנים 

12.4.202110:00:0012.4.202110:30:00יוסי גפני 

12.4.202110:30:0012.4.202111:30:00פ.ע. שלום

12.4.202112:00:0012.4.202113:00:00הדמיות ולוח זמנים בית ספר אוהל מאיר

12.4.202115:15:0012.4.202116:15:00 פגישה עם הספורטאי גודו - אופק ויסמן  ואמו ורד ,אמיר קליין מאמן , חביב , שלומי אלבאז , כפיר בזק 

12.4.202116:30:0012.4.202118:00:00חפש את המטמון בעפולה עילית וחניכת פארק נחל עפולה עילית - דברי פתיחה וברכות ראש העיר 

12.4.202118:00:0012.4.202118:30:00אזכרה שלי דדון 



13.4.202109:00:0013.4.202111:30:00פורום הנהלה - סיור מחלף כביש 65

13.4.202112:15:0013.4.202112:45:00ניחום אבלים - עומר שביט ז"ל

13.4.202118:30:0013.4.202119:30:00ביקור שמעון אדי פיית' וג'ורג' + מח"ט כפיר בעפולה

13.4.202119:30:0013.4.202121:00:00ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל 

14.4.202109:00:0014.4.202109:30:00טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל אורט בן גוריון

14.4.202109:45:0014.4.202110:15:00פגישה עם ח"כ גלית דיסטל

14.4.202110:15:0014.4.202111:00:00אורי ולאורה אילן

14.4.202111:00:0014.4.202111:30:00טקס זיכרון צבאי לחללי מערכות ישראל 

14.4.202111:30:0014.4.202112:30:00שיח עם המשפחות השכולות

14.4.202113:30:0014.4.202114:30:00הערכות לארועי העצמאות

14.4.202120:30:0014.4.202123:00:00ערב יום העצמאות 

14.4.202123:00:0015.4.202100:00:00שוק

15.4.202111:30:0015.4.202113:00:00בפארק

15.4.202113:00:0015.4.202114:00:00יום  שכולו תורה 

15.4.202120:00:0015.4.202122:30:00ערב קבלת פנים של ראש העיר ורעייתו והענקת אות יקיר העיר 

15.4.202122:30:0016.4.202100:00:00שוק

16.4.202109:00:0016.4.202109:30:00סיכום קורנה

16.4.202116:00:0016.4.202118:00:00עפולה אחי נצרת 32

17.4.202120:00:0017.4.202121:00:00ערב הוקרה לחיילי צהל והשרות הלאומי בני העיר 

18.4.202108:15:0018.4.202109:30:00ספורט מנהלים

18.4.202109:30:0018.4.202110:00:00שיחת המשך עם יוסי גפני

18.4.202110:00:0018.4.202112:00:00הצגת תכנית אב למים וביוב - יוסי גפני, אורה פיסטינר, שלום שלמה, איציק שריקי, זאב שוורץ, נציג מתכנן, אורן אקיקוס 

18.4.202112:00:0018.4.202113:00:00פגישה בנושא הכשרת עומק בתחום הגיוון התעסוקתי - מיראל נחול, מרים כבהא, גלית וידרמן, מאיר דויטשר, עדי דביר, שלום שלמה, איציק שריקי, חמוטל גנון, תמר דיגמי

18.4.202115:30:0018.4.202117:00:00ל פיתוח ואסטרטגיה של מקורות , נועם בן שוע מנהל יחדת תכנון , אייל בן דוד מנהל יחידת ניהול פרויקטים , זיו כהן מנהל פרויקט  בנושא סקי מים לכבלים 

18.4.202117:00:0018.4.202118:00:00ביקור בסניף "הלן דורון" - בית ספר לאנגלית

19.4.202108:30:0019.4.202109:00:00פגישה עם אסתי יצחק

19.4.202109:00:0019.4.202109:30:00פגישה עם אורלי חקוקי

19.4.202109:30:0019.4.202110:30:00הערכות שגריר צרפת ואורח ממרוקו

19.4.202110:30:0019.4.202111:30:00עצמאות לאזרחים וותיקים-73 למדינה– בסימן הצדעה לשירותי הבריאות

19.4.202111:30:0019.4.202112:30:00שיחה עם שלמה מליחי

19.4.202112:30:0019.4.202113:00:00סדנת חדשנות - לברך

19.4.202113:00:0019.4.202114:30:00חנוכת סניף אנוש עפולה

19.4.202115:00:0019.4.202115:30:00דו"ח קורונה 19.4.2021



20.4.202110:00:0020.4.202110:30:00אחיקם וכפיר - פ.ע.

20.4.202110:30:0020.4.202111:30:00פ.ע. אחיקם וחמוטל גנון 

20.4.202112:00:0020.4.202113:00:00פגישה בנושא ההרשמה לחט"ע  אלון ואורן - טינה ולדמן נגה בן אילוז

20.4.202113:45:0020.4.202114:45:00ביקור שרת התפוצות עומר ינקילביץ'

20.4.202117:00:0020.4.202119:00:00ביקור שגריר צרפת אריק דנון, קונסול צרפת פטריס סרוונטי, יועצת העיתונות של שגרירות צרפת ולרי לובקן, אחראית המכון הצרפתי נצרת מרי-אן קרושמור

21.4.202107:00:0021.4.202123:30:00סיור ביד ושם 

22.4.202109:00:0022.4.202109:30:00מפגש הנדסה בהשתתפות ראש העיר

22.4.202109:30:0022.4.202110:00:00פ.ע. אורה ויואל

22.4.202110:00:0022.4.202111:00:00סיור בביה"ס שוהם ,בית כנסת ברובע, וביה"ס אלון יזרעאל 

22.4.202111:00:0022.4.202113:30:00פגישה + סיור במורדות עפולה הצעירה -    ראש העיר ,  אורה , לינה מרגלית , קובי איתם , מיטל גיבלי , רונן , כפיר, בת אל , אורי דולב 

22.4.202117:30:0022.4.202118:00:00ישיבת קואליציה 

22.4.202118:00:0022.4.202119:00:00ישיבת מועצת עיר מן המניין 04-21,36-11

22.4.202120:30:0022.4.202122:30:00גביע - מכבי חיפה - הפועל עפולה 

23.4.202109:30:0023.4.202111:00:00פגישה עם מוטי אלוש

23.4.202111:30:0023.4.202112:00:00שיחה עם אסי יו"ר הנהגת הורים - התארגנות לשיפוצי קיץ

23.4.202112:00:0023.4.202112:30:00שיחה עם שלומי - התארגנות לעונה הבאה

24.4.202120:30:0024.4.202122:30:00ערב לבני נוער מחוסנים 

25.4.202108:15:0025.4.202109:30:00ספורט מנהלים

25.4.202110:00:0025.4.202111:00:00בת אל רונן ואתי - מעקב פרוייקטים והחלטות

25.4.202112:00:0025.4.202113:00:00טקס חנוכת מבנה חדש אלון בן גוריון 

25.4.202113:00:0025.4.202114:00:00סיור ב-C1 ואלון יזרעאל

25.4.202115:30:0025.4.202116:30:00שרית - הערכות סדנת חדשנות

25.4.202116:30:0025.4.202117:00:00פגישה עם שגב סיטי

25.4.202117:00:0025.4.202118:30:00  עם הנהלת הפועל עפולה - עמי אסייג , שלומי אלבאז , שגב סיטי , שלום , רומן , שרון יונה 

26.4.202109:30:0026.4.202110:00:00פגישה עם יפה אלהרר 

26.4.202110:00:0026.4.202111:00:00פגישה עם איציק שניידר ותומר שניידר

26.4.202111:00:0026.4.202111:30:00ביקור מנכ"לית הסתדרות המורים-  יפה בן דוד - אילנית , יפה בן דוד , ועוזרת  שלה , כפיר בזק , חביב 

26.4.202112:00:0026.4.202113:00:00  יעקב זורגר וחביב  בנושא פתיחת שנת הלימודים במוסדות וי'זניץ 

26.4.202119:00:0026.4.202121:00:00רעננה עפולה

27.4.202111:30:0027.4.202112:30:00קביעת מזוזה בית הספר אולפנה צביה

27.4.202114:00:0027.4.202115:00:00   פגישה בנושא בלפוריה עו"ד אבי גולדהמר

27.4.202115:00:0027.4.202116:30:00סיור בפארק העירוני

27.4.202117:00:0027.4.202118:00:00סיגל ברגר ואמיר מיכאל -  בנוגע לבית ספר בן גוריון



28.4.202109:00:0028.4.202113:00:00 ועדה משותפת לתחבורה יבשתית

28.4.202110:00:0028.4.202110:30:00ישיבת המשך בנושא בית קפה בפארק 

28.4.202111:00:0028.4.202112:00:00 אישור תכנית תרבות של שחקים

28.4.202112:00:0028.4.202113:00:00אירועי קיץ לציבור החרדי - בתאל מגור,  צורי כהן, דניאל בן , אימלי ,  אחיקם 

28.4.202115:00:0028.4.202116:00:00 גישורים מרכז הגישור של שחקים - דניאל בן , סיגל בניאס ,  אימלי , עו"ד נועה מלכימן,  נועה שליו 

28.4.202116:30:0028.4.202117:30:00 עמותת  חמניות מנהלת תפעול - נועה נמש, עינב פרץ ,  סיגל בניאס  - סיוע ליתומים

28.4.202117:30:0028.4.202119:30:00סיור עם עדיאל אילוז וסיעת יזרעאלים  ביה"ס שוהם רובע יזרעאל - עדיאל אילוז , יאנה קרספיל , עופר , אחיקם , אורה פיסטינר , רומן זולו, תמר דיגמי, דיויד

29.4.202108:45:0029.4.202109:15:00מוקד קליטה

29.4.202109:30:0029.4.202110:30:00ביקור מנכ"ל שר הרווחה אביגדור קפלן + מנהלת המחוז 

29.4.202110:30:0029.4.202111:30:00העברת מבנה ממינהלת C1 לבית כנסת זמני צמוד לפארק ברובע יזרעאל

29.4.202114:00:0029.4.202116:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 

29.4.202114:00:0029.4.202115:00:00  פ.ע. יהודה משה 

29.4.202117:00:0029.4.202118:00:00טקס ההשבעה מחזור מרץ 2021 של יחידת כפיר - פתיחת שערים 16.00 התחלת הטקס בשעה 17.00 

29.4.202120:00:0029.4.202120:30:00מסיבת לג בעומר בית מעשים טובים 

29.4.202120:30:0029.4.202121:00:00מסיבת ל"ג בעומר - תרבות יהודית 

29.4.202121:00:0029.4.202121:30:00חגיגות ל"ג בעומר לציבור החרדי 

30.4.202109:00:0030.4.202110:30:00הזדהות ופוסט האסון במירון

30.4.202110:30:0030.4.202111:30:00התייחסות לארועי העצמאות - תחקיר של יניב

30.4.202116:00:0030.4.202118:00:00עפולה כפר קאסם

2.5.202108:15:002.5.202109:30:00ספורט מנהלים

2.5.202110:30:002.5.202111:00:00חביב איילת נוי ומשה דיסלר  

2.5.202111:00:002.5.202111:30:00שיחה עם צביקה פלג 

2.5.202111:30:002.5.202113:00:00נהלי אכיפה רישוי עסקים ופיקוח על הבניה 

2.5.202115:00:002.5.202116:00:00ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הסטטיסטיקן הלאומי) וראשי הרשויות בנושא מדד חוסן רשויות-(בהמשך ל  מיום 18.1.2021),שלמה דולברג,איתי חוטר+ראשי הרשויות 

2.5.202116:00:002.5.202116:30:00בת אל - עדכונים

2.5.202118:00:002.5.202119:00:00טקס חלוקת מחשבים למשפחות בני המנשה

2.5.202120:30:002.5.202121:00:00ערב עם הרב גולד - 25 שנים בעפולה

2.5.202121:00:002.5.202121:30:00יום הולדת 60 ניסים חייט

2.5.202121:30:002.5.202123:30:00מפגש עם מתנדבי מד"א שעסקו באסון מירון

3.5.202108:00:003.5.202109:00:00סיור בשוהם יהלום - אילן כהן ורונן

3.5.202109:00:003.5.202109:30:00פגישה עם יואב רחמים

3.5.202110:30:003.5.202111:30:00פגישה בנושא היערכות לשנת תשפ"ב - הרב ישראל גרינשטיין, חביב פרץ,  הרב דיסלר, שמעון אמויאל

3.5.202112:00:003.5.202113:00:00הסדרת תנועה כניסה וחניות ציבוריות - שרון ליבנברג יועצת תנועה מטעם הפרויקט , אמיר ח"יר מנכ"ל , תייסיר ח"יר מנהל הפרויקט ,  אורה פיסטינר , רונן מנהל פרויקט 



3.5.202115:00:003.5.202115:30:00מכתב למירי רגב -צומת הקאנטרי-קלאב

3.5.202117:00:003.5.202118:00:00מופע אופרה הזמר פליקס ליפשיץ 

3.5.202119:00:003.5.202119:30:00ערב קהילה לבני מנשה

3.5.202120:00:003.5.202122:00:00חינה - בר זריהן (הבת של דוד)

4.5.202107:30:004.5.202108:30:00סיור בניה שוהם ואלון יזרעאל

4.5.202109:00:004.5.202110:00:00 תרבות - אישור ארועים

4.5.202110:00:004.5.202111:00:00טקס חנוכת מגדל המים במתחם התחנה בהשתתפות המועצה לשימור אתרים

4.5.202110:00:004.5.202111:00:00חנוכת מייצג וידאו במגדל המים המחודש

4.5.202114:00:004.5.202115:00:00  עם המפקח אמיר מיכאל   טינה , וסיגל ברגר 

4.5.202115:00:004.5.202115:30:00תרבות לציבור החרדי - אצל חביב עם כל השותפים - תכנון ארוע בהיכל התרבות ופסטיבל בפארק כולל ארוע בנפרד באוהל

4.5.202115:30:004.5.202116:30:00עינב , איתי קידר , שלום - תגובה לפניית ממונה מחוז 

4.5.202116:30:004.5.202117:00:00דירקטוריון החברה העירונית

4.5.202118:30:004.5.202119:30:00פ.ע. טינה - שיבוצי גני ילדים

4.5.202119:30:004.5.202120:00:00כפר שלם - עפולה

5.5.202109:00:005.5.202110:00:00פגישה עם עו"ד ענבל כידרה וגלי עומר

5.5.202110:00:005.5.202111:00:00פגישה עם גידי ושלום 

c--1 5.5.202111:00:005.5.202112:00:00  כביש מורנו עמנואל  - כביש

5.5.202112:00:005.5.202112:15:00   עם אורה פיסטינר 

5.5.202112:30:005.5.202113:00:00  פגישה עם ליאור לוי 

5.5.202113:00:005.5.202113:10:00צילום עם כפיר 

5.5.202114:30:005.5.202115:30:00 אסף בן דוב מנכ"ל מכבי חיפה, גל אלברמן, דודו בזק ושלומי אלבאז

5.5.202115:45:005.5.202118:00:00פגישה עם ראש מטה אגף כוח אדם - מישל ינקו (ראש מאה אכ"א), סא"ל הילה אקשטיין (ראש מנהל מגורים), נציג חטיבת מיצוי ותכנון כ"א, רמ"ד הכנה לצה

6.5.202109:00:006.5.202109:30:00נציגי הדואר שלומית ברזני + דני בוטוין ,  אורה פיסטינר  בנושא דואר עפולה עלית 

6.5.202109:30:006.5.202110:00:00פגישה עם ראש עיריית עפולה + דואר ישראל - דני בוטוין, שלומית ברזני, שמוליק, אלון

6.5.202110:00:006.5.202111:00:00סיור בית ספר שוהם ובית ספר אלון יזרעאל

6.5.202111:00:006.5.202112:00:00 ועדת תאום תנועה בנושא טרמינל עפולה 

6.5.202111:00:006.5.202111:45:00ישיבת הנהלת מש"מ  של מרכז שלטון מקומי

6.5.202111:45:006.5.202112:30:00ישיבת אסיפה כללית  מרכז שלטון מקומי 

6.5.202113:30:006.5.202114:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 

6.5.202114:00:006.5.202114:15:00שלום ושלומי אדרי 

6.5.202115:00:006.5.202115:30:00תחנה מרכזית עפולה ונושאים נוספים של הדיור הממשלתי- משתתפים בתוכן הזימון 

6.5.202115:30:006.5.202116:00:00רומן זולו 

6.5.202116:00:006.5.202117:00:00 הנהלת הכדורגל -מוטי אלוש ,  שלומי אלבאז , שגב סיטי  , עמי אסייג 



7.5.202106:00:007.5.202108:30:00עפולה רצה עם חטיבת כפיר  בשיתוף אגף הספורט - האירוע מתחיל ב- 06.00 בבוקר  ומסתיים בשעה 07.10 בבוקר 

7.5.202113:00:007.5.202114:00:00בריתה לנכדה של יהודה כהן

7.5.202114:00:007.5.202116:00:00כדורסל

7.5.202116:00:007.5.202118:00:00עפולה - עכו

9.5.202108:15:009.5.202109:00:00ספורט מנהלים

9.5.202109:00:009.5.202109:30:00ע"א 68418-12-20 , מירון נ' אלקבץ , הערעור נדחה , בפני  כבוד השופט ערפאת טאהא 

9.5.202109:30:009.5.202110:00:00תהלוכת גדוד הנצח

9.5.202110:00:009.5.202111:30:00טקס לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית

9.5.202111:30:009.5.202112:30:00סיור בגני ויזניץ - אורה , אתי וקנין , טהא 

9.5.202112:30:009.5.202113:00:00סיור בית ספר שוהם - יציקת גג 3 כיתות

9.5.202118:30:009.5.202119:30:00טקס לנספים מאתיופיה לישראל דרך סודן  

9.5.202118:30:009.5.202120:30:00טקס יום זיכרון לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

10.5.202107:30:0010.5.202108:00:00סיור אילן כהן - שוהם + יהלום

10.5.202108:30:0010.5.202110:00:00 סיור גידי ושלום : 

10.5.202110:00:0010.5.202111:00:00פ.ע. טינה ולדמן 

10.5.202111:00:0010.5.202112:00:00ניתוח סקרים -מומו פילבר וצוריאל

10.5.202112:00:0010.5.202113:00:00טקס הענקת פרסים לתלמידים זוכים בתחרות רובוטראפיק 2021 ( חלוקת פרסים ע"י ראש העיר ) 

10.5.202113:00:0010.5.202113:30:00   ארתור מרובוטראפיק בנושא פעילות לשנה הבאה

10.5.202116:00:0010.5.202117:00:00תיאטרון אורנה פורת ברכות ראש העיר 16.15

10.5.202117:00:0010.5.202118:00:00הכנסת ספר תורה לאלי כהן הי"ד  - חביב , שלום , כפיר 

10.5.202120:00:0010.5.202121:00:00אירוע יום ירושלים - ג'קי לוי ועקיבא תורגמן 

11.5.202108:00:0011.5.202108:30:00פגישת עבודה רמ"י - תמיר ברקין

11.5.202112:00:0011.5.202115:00:00פגישת סיכום אירועי העצמאות- שיפור שימור

11.5.202115:00:0011.5.202116:30:00בניין העירייה החדש  - אדר' גבי שוורץ , שלום ,שריקי , נתנאל , עינב , שלום , כפיר, סיגל  , שמעון לוטן, אייל שוורצמן , ליאור רבינוביץ 

11.5.202116:30:0011.5.202117:00:00טקס הסרת הלוט שיקום השפ"פ - פעילות קהילתית של שוק קח- תן -( שלום מייצג את האירוע ) 

11.5.202117:00:0011.5.202117:30:00כתיבת אותיות ספר תורה סלוק

11.5.202118:00:0011.5.202118:15:00לברך את מסיימי הסדנא של סדנת חירום למתנדבים 

11.5.202119:00:0011.5.202120:00:00קונצרט עירוני חגיגי לכבוד יום הניצחון

12.5.202108:00:0012.5.202108:30:00סיור אלון יזרעאל

12.5.202109:00:0012.5.202110:00:00הערכות לביקור אודי אנג'ל 

12.5.202110:00:0012.5.202111:00:00ישיבת ועדת מלח - הערכות בעקבות ההסלמה בדרום 

12.5.202111:00:0012.5.202112:00:00סיור מקלטים ברח' הארז 9 והארז 39

12.5.202112:00:0012.5.202112:30:00סיור נקיון שופרסל עפולה עלית - ש.פ.ע ופיקוח



12.5.202112:30:0012.5.202115:00:00ביקור יו"ר קק"ל מר אברהם דובדבני 

12.5.202116:00:0012.5.202117:00:00חלוקת סלסלת פרות: שיטור עירוני, מד"א כב"א

12.5.202117:30:0012.5.202119:00:00תקציבים לארועי קיץ

12.5.202119:30:0012.5.202120:00:00התייחסות לחוות דעת של היועמ"ש לגבי חסימת גולשים בפייסבוק ראש העיר ועירייה

13.5.202108:30:0013.5.202110:00:00 דיווח גנים לפני סגירה 

13.5.202110:00:0013.5.202112:00:00התכנסות ראשונה של אזרחים ותיקים - 10.30 ברכות ודברי ראש העיר  

13.5.202114:00:0013.5.202115:00:00סדנת חיילים משוחררים  - ברכות ראש העיר 14.00 

13.5.202115:00:0013.5.202116:00:00כינוס מנהיגי השלטון המקומי להשבת השליטה-חיים ביבס,שי חג'ג',שלמה דולברג,איציק אשכנזי+ראשי הרשויות המקומיות+מועצות אזוריות-השתתפותכם הכרחית

14.5.202109:00:0014.5.202109:30:00דני ואביי - הכנה למפגש הקייסים

14.5.202109:30:0014.5.202111:30:00  עם  הקייסים בנושא בית כנסת בית אברהם ליהודי אתיופיה בעפולה הצעירה - דני דסטה + 10 נציגים מטעמם , שלום מזרחי 

14.5.202112:00:0014.5.202113:00:00התייחסות למכרז בניה ושיפוצים

16.5.202108:15:0016.5.202109:30:00ספורט מנהלים

16.5.202111:00:0016.5.202112:30:00קביעת  מזוזה בבית כנסת ברובע יזרעאל 

18.5.202110:00:0018.5.202111:30:00 סיור ברח'  וינגט- אורה , גידי עובדיה , איתי קידר , רונן , בת- אל 

18.5.202111:30:0018.5.202112:00:00סיור שפע בכניסה למעלות ניסים ורחוב הגומא

18.5.202112:00:0018.5.202113:30:00אמיר מיכאל , סיגל ברגר , טינה ולדמן,  איריס קרל - (ישיבת המשך )

18.5.202115:30:0018.5.202118:00:00אירועי שבועות בפארק העירוני - אירוע למשפחות ואטרקציה של מים (התערבבות עם הילדים בפארק+ברכות ראש העיר ב17:45) - שלום , חביב , 

19.5.202109:00:0019.5.202110:00:00סיור לאלון יזרעאל הנוכחי עם שמעון אמויאל ולידן

19.5.202111:00:0019.5.202112:00:00איריס קרל 

19.5.202115:30:0019.5.202116:30:00ניחום אבלים שירלי ויסמן + כרמלה שקד - משה שקד ז"ל

19.5.202117:00:0019.5.202118:30:00מצגת לקראת ביקור גדי מארק

20.5.202108:30:0020.5.202109:00:00 הערכות ל שיפוצי קיץ 2021 

20.5.202109:00:0020.5.202111:00:00ביקור סמנכ"ל בינוי גדי מארק-  פגישה בלשכה + סיור בשטח 

20.5.202109:00:0020.5.202111:00:00 סיור בעפולה - גדי מארק + פרג' פראג + אבי אלקבץ ראש העיר (תיאום של גדי עם ראש העיר)

20.5.202111:00:0020.5.202111:30:00ישיבת דירקטוריון משותף משכ"ל, פמ"א, ביטוח ונכסים 02.21

20.5.202111:30:0020.5.202112:00:00  ארועי  קיץ + סוכות 

20.5.202112:00:0020.5.202112:30:00שלמה מליחי 

20.5.202112:30:0020.5.202113:00:00חמוטל - תאום ביקור אודי אנג'ל

20.5.202114:00:0020.5.202114:30:00אורה ואתי וקנין 

20.5.202118:00:0020.5.202118:30:00מוטי אלוש 

21.5.202107:00:0021.5.202108:00:00סיור בוקר - גן אסף שמחוני ע. עלית

21.5.202109:00:0021.5.202110:00:00הערכות סדנאות חדשנות

21.5.202110:30:0021.5.202111:00:00יהודה משה



22.5.202120:00:0022.5.202121:00:00ארוחת סיום כדורגל

23.5.202109:30:0023.5.202110:00:00עם אילן כהן - שוהם, יהלום, ברקת ומוטמן

23.5.202110:00:0023.5.202111:30:00סדנת הנהלה- פורום התחדשות עירונית

23.5.202111:30:0023.5.202113:00:00סדנת הנהלה- פורום הגירה חיובית ומובחנת וצעירים 

23.5.202112:00:0023.5.202112:30:00מכרז ס. מנהל אגף ש.פ.ע

23.5.202112:30:0023.5.202113:00:00שיחה מנכ"ל אורט - צביקה פלג

23.5.202114:00:0023.5.202115:00:00סדנת הנהלה- פורום שירות לתושב 

23.5.202115:00:0023.5.202116:00:00התארגנות טרקטורים , חרמשים , מפוחים וריסוס מדרכות  - אורן , יהודה משה, יהורם לוי , גידי , שלום , גנדי , ארז לנקרי 

23.5.202116:00:0023.5.202116:30:00טקס מחוזי לנוער מתנדב על שם אלעד ריבן ז"ל

23.5.202118:00:0023.5.202119:00:00 ישיבת קואליציה 

23.5.202119:00:0023.5.202121:00:00ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 37/11, 05-21 - תוספת

24.5.202108:20:0024.5.202109:00:00ימי הולדת  וחלוקת תווי שי לעובדי עירייה לילידי ינואר - פברואר 

24.5.202111:00:0024.5.202115:30:00ביקור יו"ר מיזם סיסמה לכל תלמיד אודי אנג'ל - מנכ"לית מגי אסייג 

24.5.202120:00:0024.5.202121:30:00מופע פרי עמלינו  לביה"ס אורן ואלון 19.30 התכנסות  20.00 ברכות  ראש העיר ודברי פתיחה

25.5.202107:00:0025.5.202107:30:00סיור בוקר - עפולה עלית - גן שמחוני, צומת היכל הספורט

25.5.202107:30:0025.5.202108:00:00מבצע חרמשים וטרקטורים

25.5.202111:00:0025.5.202116:00:00ועד מנהל בתי הספר בעפולה - פיזי

25.5.202112:00:0025.5.202113:00:00מפגש עם ליברמן ומיכאל ובוריס

25.5.202116:00:0025.5.202117:00:00גישור בית כנסת חב"ד ברובע

25.5.202117:00:0025.5.202118:00:00הנצחת מיכאל רוזנר 

25.5.202118:00:0025.5.202119:00:00עו"ד אביב שלמה - פתיחת משרד חדש וקביעת מזוזה 

25.5.202120:00:0025.5.202122:00:00אירוע מרכזי לציון 30 שנה למבצע שלמה - 

25.5.202122:00:0025.5.202122:30:00חינה אביבה גבאי - אולמי פאר

25.5.202122:30:0025.5.202123:00:00חינה יורם רחמני - הדרור 20

26.5.202108:45:0026.5.202109:45:00עפולה עירי - מפגש עם ביה"ס  יזרעאל ב' 

26.5.202110:30:0026.5.202110:45:00פגישה עם שחר אורן

26.5.202111:30:0026.5.202112:00:00אייל לחמן ושלומי אלבאז בנושא מחלקת נוער בכדורגל - 

26.5.202112:00:0026.5.202112:30:00צילום וועידת עסקים כפיר + ראש העיר 

26.5.202119:15:0026.5.202122:00:00ערב הוקרה לעובדי העירייה והעובדים המצטיינים לשנת 2020 עם הפרויקט של רביבו

27.5.202108:00:0027.5.202112:00:00מכרז ניהול פסג"ה

27.5.202109:00:0027.5.202109:30:00סדנת הנהלה- פורום עפולה כעיר ראשה מרחבית 

27.5.202110:45:0027.5.202111:30:00סדנת הנהלה- פורום שיפור במודל העבודה הפנימי 

27.5.202112:00:0027.5.202112:30:00 מיתוג העירייה - כפיר , ואיתי קידר 



27.5.202112:45:0027.5.202113:00:00ראיון ברדיו קול רגע - ועידת עסקים 31.5.21

27.5.202113:15:0027.5.202114:30:00סדנת הנהלה- פורום וועדת היגוי: תכלול מפגשי הסדנא 

27.5.202114:30:0027.5.202115:00:00 הזמנה מקוונת לצפייה  בטקס פרס חינוך מחוזי

27.5.202115:00:0027.5.202116:00:00טקס החלפת מפקד של  חטיבת כפיר - 15.00 התכנסות  16.00 טקס החלפת מפקד החטיבה 16.30  טקס החלפת תג והרמת כוסית 18.00 סיום משוער 

27.5.202119:30:0027.5.202120:30:00חתונה של הדס וסלע( הבת של ישראל קנטור ) 

29.5.202121:00:0029.5.202122:00:00גמר ליגת האלופות  על מסכי ענק 

30.5.202108:15:0030.5.202109:30:00ספורט מנהלים

30.5.202109:30:0030.5.202110:30:00עפולה עירי -   מפגש עם ביה"ס יהלום 

30.5.202110:30:0030.5.202111:00:00אלון יזרעאל - יום ספורט בפארק

30.5.202111:00:0030.5.202111:30:00גני ויז'ניץ - תחילת ביצוע קידוחים + זורגר

30.5.202111:30:0030.5.202112:00:00לנחם בתיה סלע ז"ל

30.5.202112:00:0030.5.202113:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 14/2021 מנהל/ת אגף הנדסה

30.5.202116:00:0030.5.202118:00:00דוח החזר עלויות מטפלות מרכז גיל הרך - ישיבת מעקב חצי שנתית - תקציב שנתי ורב שנתי - נינה שלום , רינה איזון , נציג מטעמם , דניאל בן , שלום 

30.5.202119:30:0030.5.202120:30:00ערב סיום הרכבים ייצוגיים וטקס פרידה מהבוגרים -( לא התחייבנו ) 

30.5.202120:30:0030.5.202121:30:00מופע התרמה לשוהם ביטון - ישראל קטורזה

30.5.202121:30:0030.5.202122:30:00מכבי חיפה - הפועל באר שבע

31.5.202108:30:0031.5.202109:00:00סיור אילן כהן - רובע יזרעאל

31.5.202109:00:0031.5.202114:00:00ועידת עסקים באוהל 

31.5.202111:00:0031.5.202111:30:00הכנסת ספר תורה - שלום , חביב , כפיר 

31.5.202111:30:0031.5.202112:00:00ישיבת מעקב בית ספר שוהם

31.5.202112:00:0031.5.202113:30:00פגישה בנושא תכנית להבים - עמותת עתידים מיטל שקד , נציגי מנהלת הצבאית 

31.5.202114:30:0031.5.202117:00:00 תכנית מתאר עפולה ישיבת המשך מיום 15.3 אהוד יוסטמן,גיא דייגי ומתן כתריאל-מנהל התכנון, יאיר אביגדור,שלומי זאבי,רונן כנורי, טל חסון,תמר אריאלי, מירב לוי/הילה פרסר 

31.5.202118:00:0031.5.202119:00:00הלוויה ציון מליחי ז"ל

31.5.202119:00:0031.5.202122:00:00ניחום אבלים - אורן אקיקוס

1.6.202108:00:001.6.202120:00:00עולים לירושלים כיתות ז' 

1.6.202108:45:001.6.202110:00:00הזמנה וסדר יום לישיבת המועצה הארצית מס' 655 

1.6.202120:00:001.6.202120:30:00חתונה - פרלה ואורי סירא ( לשלוח מתנה עם שי ) 

1.6.202121:00:001.6.202121:30:00חתונה של יורם אושר סטפי ( הבן של דורון רחמני) 

1.6.202122:00:001.6.202122:30:00חתונה של שיר ומאור ( הורי החתן אוסנת וסימון אוחנה )

2.6.202108:00:002.6.202121:30:00עולים  לירושלים כיתות ו'

2.6.202121:30:002.6.202122:00:00חתונה גל ועידו (זיוה מויאל אם החתן)

3.6.202109:00:003.6.202110:00:00 בניין העירייה - שער העיר 

3.6.202110:00:003.6.202111:00:00ניחום אבלים - מליחי 



3.6.202111:00:003.6.202112:00:00יום היערכות תוכנית קיץ לנוער  - ברכות  ראש העיר  בשעה 11.20

3.6.202116:30:003.6.202117:30:00הלוויה של עזרא שמש  ז"ל ( הבעל של נטע מהגזברות)  

3.6.202119:30:003.6.202120:00:00חתונה של שובל ואושרי ( הבת של אביבה גבאי ) 

3.6.202120:00:003.6.202121:00:00טקס חלוקת תעודות בגרות לבוגרי שנת הלימודים תש"פ  ברכות ראש בעיר 20.30 

4.6.202108:45:004.6.202109:45:00קבלת ספר תורה כיתות ב' בית ספר יהלום

4.6.202110:00:004.6.202110:30:00שלומי ושגב - כדורגל, הסכם ומאזן

4.6.202111:00:004.6.202112:00:00שגב ואחיקם

5.6.202119:00:005.6.202119:30:00שריפת מוטמן, 3 רכבים וקרטוניה

5.6.202121:00:005.6.202123:00:00כדורסל

6.6.202108:15:006.6.202109:30:00ספורט מנהלים

6.6.202110:00:006.6.202110:30:00 רז אורן 

6.6.202110:30:006.6.202111:00:00חביב מצטרף לפגישה בנושא בית אבות

6.6.202111:00:006.6.202111:45:00לימוד שחייה כיתות ה' - אוהל מאיר, מעלות, נועם מוריה, תלמוד תורה ומרום

6.6.202112:00:006.6.202113:00:00   מבנה מחלקה משפטית + יועץ משפטי לוועדה המקומית 

6.6.202114:30:006.6.202115:30:00מתחם קולינרי  (מסעדה בפארק) 

6.6.202116:00:006.6.202116:30:00הרב נתן קאהן  בית העלמין עפולה 

6.6.202116:30:006.6.202117:00:00דיסלר - שיפוצים במוסדות החינוך  

6.6.202117:00:006.6.202118:30:00ביקור השר הללי לקידום היחסים ישראל מרוקו והשגריר מרוקו בישראל ביוד עבד אלרחים

6.6.202118:30:006.6.202119:00:00הכנסת ספר תורה לאברהם אלברט מלכה ז"ל חנה מלכה ז"ל 

6.6.202119:00:006.6.202119:30:00המשך הביקור בבית הכנסת של הרב עזריאל

6.6.202120:00:006.6.202120:30:00איריס קרל וטינה בטלפון - טיול נחל עמוד בי"ס בן גוריון - המדריך אסף

6.6.202120:30:006.6.202121:30:00מופע לנשים ונערות ספירלה בשילוב סטנדאפיסטית וזמרות  ברכות ראש העיר 21.00 

7.6.202106:00:007.6.202106:30:00בת-אל בקורס

7.6.202108:30:007.6.202109:00:00  אורה ואתי וקנין 

7.6.202109:00:007.6.202109:30:00צילום סרטון ברכות תכנית מגשימים

7.6.202110:00:007.6.202111:00:00 רו"ח עינב דואב

7.6.202111:00:007.6.202112:00:00ניחום אבלים אצל נטע אברהם 

7.6.202112:00:007.6.202114:30:00ביקור אצל מוטי שוורץ במפעל 

7.6.202115:00:007.6.202116:00:00   פרופסור זוהר נחום 

7.6.202117:30:007.6.202118:00:00מצגת דור לדור לישיבת הנהלה

7.6.202119:30:007.6.202121:00:00שבע ברכות אורי ופרלה סירא

8.6.202105:00:008.6.202105:00:00עינב בכנס איגוד המבקרים 

8.6.202107:00:008.6.202107:30:00פגיעה ברכב ברחבת העירייה



8.6.202108:00:008.6.202108:30:00אבי גולדהמר -  אפליקציה קשר עם התושב וחדשנות

8.6.202108:30:008.6.202109:00:00  רמי חורי - מפקד התחנה - פגיעה ברכוש העירייה בחניה

8.6.202111:00:008.6.202112:30:00סיור בבית כנסת ברובע יזרעאל 

8.6.202111:30:008.6.202112:45:00הדרכה לרשומ"ק - הגשה באמצעות מערכת ממוחשבת - מערכת רותם

8.6.202114:00:008.6.202115:00:00   חטיבות ביניים בשנה הבאה 

8.6.202115:00:008.6.202115:30:00טינה - פ. אישית

8.6.202115:30:008.6.202116:30:00   מפקד תחנת המשטרה משה חורי וקצין האגם בנושאי אירועי קיץ 

8.6.202117:00:008.6.202117:45:00אירוע השקת ספר (נספי סודן) - תוכנית ספייס 

8.6.202118:00:008.6.202118:30:00טקס של תכנית מגשימים  מחזור יא' - טקס בזום - ברכות ראש העיר 19.05 

8.6.202119:30:008.6.202121:30:00כדורסל בגליל משחק 3

9.6.202104:30:009.6.202104:30:00עינב בכנס איגוד מבקרים 

9.6.202108:00:009.6.202108:15:00 לברך את הגמלאים היוצאים לטיול באוטובוס

9.6.202109:00:009.6.202109:30:00מענה של המנכ"ל לפרוטוקול מועצת העיר   ופניות ציבור ש.פ.ע

9.6.202109:30:009.6.202110:30:00מסיבת סיום ביה"ס כרמים בעמק לכיתות יב' ברכות ראש העיר 10.00 

9.6.202111:30:009.6.202112:00:00רועי חייאתו

9.6.202112:00:009.6.202112:30:00   תכנית עמדה ראשונית - לביה"ס לאוטיסטים 

9.6.202112:30:009.6.202113:00:00   מנהל ביה"ס שמעון ריף ונחום אסולין בנושא ביה"ס מחשבה 

9.6.202114:00:009.6.202114:30:00סיור חדרים - הנדסה וועדת בנין ערים

9.6.202115:00:009.6.202115:30:00בטלפון - שירן וסרמן לידת בן. איתי קידר רפואה שלמה באשפוז

9.6.202120:30:009.6.202123:30:00אירוע לציון עשור לקהילה בהשתתפות האדמו"ר- התכנסות 20.30 דברי ראש העיר 20.40 כניסת האדמו"ר בשעה 21.45 

10.6.202106:30:0010.6.202107:30:00סיור עפולה עלית וגבעת המורה - גזם נקי

10.6.202110:00:0010.6.202111:00:00 טקס הענקת תעודות קביעות לעובדי עירייה

10.6.202111:00:0010.6.202111:30:00שיבולת דגן - סיור פתע 

10.6.202115:00:0010.6.202115:30:00   יקיר העיר אמנון הירשברג ובני משפחתו 

10.6.202118:00:0010.6.202119:30:00מסיבת בר מצווה / בת מצווה 

10.6.202119:30:0010.6.202122:00:00אירועי לעובדי שחקים - ברכות ראש העיר 21.00 

11.6.202108:00:0011.6.202109:00:00גנרטור חרום

11.6.202113:00:0011.6.202115:00:00כדורסל משחק 4

13.6.202108:15:0013.6.202109:30:00ספורט מנהלים

13.6.202110:00:0013.6.202110:45:00לימוד שחייה כיתות ה' - בית זאב, אלון  יזרעאל

13.6.202110:30:0013.6.202111:45:00הדרכה לרשומ"ק - הגשה באמצעות מערכת ממוחשבת - מערכת רותם - סבב נוסף

13.6.202111:00:0013.6.202111:45:00לימוד שחייה כיתות ה' - בן צבי, שוהם

13.6.202112:00:0013.6.202112:30:00 בית ספר שוהם - יוצקים תקרת חדר מורים



13.6.202112:30:0013.6.202112:45:00קבלת פרס לתלמידה מצטיינת ליפז 

13.6.202113:30:0013.6.202114:00:00לתאם עם ארז שדו בהקדם ערב השקת ספר

13.6.202114:30:0013.6.202115:00:00   שלומי אלבז  

13.6.202115:00:0013.6.202115:30:00שריקי ושלומי - הפרשי תקציב 2021

13.6.202115:30:0013.6.202117:00:00   אישור תכנית אדריכלית של מרכז פיס לגיל הזהב

13.6.202117:00:0013.6.202117:30:00יואב שלמה ולירון

13.6.202119:30:0013.6.202121:00:00מסיבת סיום לאורט יהודה כיתות י"ב 19.30 ברכות ראש העיר 20.00 

14.6.202105:00:0014.6.202105:30:00בת-אל בקורס

14.6.202107:00:0014.6.202108:00:00סיור עפולה עלית ועליית הנוער גבעת המורה

14.6.202108:30:0014.6.202109:30:00מכתב לגדעון סער - בית משפט בעפולה - דחוף!

14.6.202110:00:0014.6.202114:30:00דיון הוכחות ממן

14.6.202115:00:0014.6.202115:30:00 עדכונים

14.6.202115:30:0014.6.202116:30:00חתימות ואישורים

14.6.202116:30:0014.6.202117:00:00פ.ע. שריקי - שומות תמ"ל 1056, כביש ופיתוח תמ"ל 1021, כביש מורנו

14.6.202117:00:0014.6.202117:30:00הצגת ילדים אקו ולוגי ברכות ראש העיר 17.00

14.6.202118:00:0014.6.202118:30:00 יועמ"ש מכבי חיפה - בטלפון

14.6.202118:30:0014.6.202119:00:00גן שעשועים לב העמק  ברכות ראש העיר 18.30 

14.6.202119:00:0014.6.202120:30:00מסיבת סיום אולפנה  צביה  ברכות ראש העיר 19.20

15.6.202106:00:0015.6.202107:00:00סיור עפולה עלית, גנ"י ויז'ניץ  ומעבר תת קרקעי לקוממיות

15.6.202108:20:0015.6.202109:00:00ימי הולדת  וחלוקת תווי שי לעובדי עירייה לילידי-  מרץ - אפריל- מאי - יוני 

15.6.202109:00:0015.6.202110:00:00מבצע יום ניקיון 

15.6.202110:00:0015.6.202112:30:00סדנא להערכת עובדים

15.6.202115:00:0015.6.202115:30:00 פגישה עם   גידי 

15.6.202117:17:0015.6.202117:47:00יריד תעסוקה לעולים חדשים  וותיקים 

15.6.202118:30:0015.6.202119:30:00ערב  פולקלור-ברכות ראש העיר 19.00 

15.6.202119:30:0015.6.202120:30:00מסיבת סיום כיתות י"ב אורט עפולה עלית - ברכות ראש העיר 19.45

15.6.202121:30:0015.6.202123:30:00גליל נגד עפולה

16.6.202106:30:0016.6.202107:30:00 טרקטורים + פיצוץ מים תעלת רובע יזרעאל - מרחביה: כנראה מקור היתושים

16.6.202108:00:0016.6.202108:30:00בטלפון - אורנה שמחון בענין גוונים אלומות ונופים

16.6.202108:30:0016.6.202109:30:00מכתבים לשרים

16.6.202109:30:0016.6.202110:00:00בטלפון - סיגל ברגר - אלומות/ נופים/ גוונים

16.6.202110:00:0016.6.202110:30:00ניחום אבלים רוני בכר

16.6.202110:30:0016.6.202110:30:00  ביה"ס גוונים 



16.6.202110:30:0016.6.202112:00:00לימוד שחייה כיתות ה' -  גוונים בקאנטרי שוהם ויהלום עפולה עלית 

16.6.202111:00:0016.6.202111:20:00 בית ספר שוהם עם רומן זולו 

16.6.202111:30:0016.6.202111:45:00 עם אליחי מנהל אזור  בחוגלה 

16.6.202112:15:0016.6.202112:45:00 ביה"ס יהלום  

16.6.202113:00:0016.6.202114:00:00סדנא - צהריים - דקל

16.6.202115:30:0016.6.202116:00:00   כביש מורדות עפולה הצעירה

16.6.202116:00:0016.6.202117:30:00   קול קורא של מפעל הפיס 

16.6.202117:30:0016.6.202119:00:00מכתבים לראש הממשלה, שר האוצר, שרת החינוך, שרת התחבורה, שר המשפטים

16.6.202119:30:0016.6.202121:00:00מסיבת סיום ביה"ס רימונים לכיתות י"ב'  ברכות ראש העיר 20.00 

17.6.202106:00:0017.6.202106:30:00בת-אל כנס צוערים שנתי

17.6.202106:30:0017.6.202107:00:00 סיגל בפגישה עם יועץ פנסיוני בעירייה

17.6.202108:30:0017.6.202109:00:00מכתב לשר השיכון

17.6.202109:00:0017.6.202110:00:00 סיור ביה"ס אלון יזרעאל 

17.6.202110:30:0017.6.202111:30:00המשך סדנאת אסטרטגיה

17.6.202111:30:0017.6.202111:50:00צילום נבחרת החלל אורט יהודה אצל חביב - להיכנס לברך (לא התחייבנו)

17.6.202112:00:0017.6.202112:30:00מעבר רווחה לקניון משרדי ועדת בנין ערים לעירייה

17.6.202113:00:0017.6.202116:00:00סדנת הנהלה- פורום וועדת היגוי 

17.6.202117:20:0017.6.202118:20:00יריד נדל"ן באוהל - ליאור ליברמן - 17.20 ברכות ראש העיר 

17.6.202118:30:0017.6.202119:00:00בגן וולפסון - ארוע ילדים, קהילה

17.6.202119:30:0017.6.202120:30:00מסיבת סיום ביה"ס ניר העמק ברכות ראש העיר 20.00 

18.6.202107:00:0018.6.202108:00:00סיור מוטמנים - בדגש עפולה עלית

18.6.202109:00:0018.6.202110:00:00חלוקת יתרת סלי המזון קורונה

18.6.202110:00:0018.6.202111:00:00ניתוח סדנת מנהלים וסיכומה

18.6.202111:30:0018.6.202112:30:00טקס חלוקת תעודות הבגרות לבוגרי מחזור ג'  - אורט בן גוריון  ברכות ראש העיר 11.45

18.6.202113:30:0018.6.202114:30:00ברית לנכד יהושע הייק - ההורים הילה ואביחי אוחיון

18.6.202115:00:0018.6.202116:00:00תאיר אברהם - פתיחה שדרות ארלוזורוב

18.6.202117:00:0018.6.202118:00:00קבלת שבת 

20.6.202108:15:0020.6.202109:30:00ספורט מנהלים

20.6.202109:30:0020.6.202110:00:00  אתי וקנין 

20.6.202110:00:0020.6.202110:45:00השקת מרפאת רובע יזרעאל - שירותי בריאות כללית  ברכות ודברי פתיחה ראש העיר 9.30 

20.6.202110:00:0020.6.202111:00:00שלמה מליחי וחביב - שיחה

20.6.202111:00:0020.6.202112:00:00   תמ"ל 1056  קרקע בעפולה 

20.6.202116:30:0020.6.202117:00:00הלוויה אבינועם יחזקאלי



20.6.202117:00:0020.6.202117:30:00שריפה בגבעת המורה

20.6.202117:30:0020.6.202118:30:00מסיבת סיום  כיתות ו' ביה"ס מרום ברכות ראש העיר 17.30 

20.6.202118:30:0020.6.202119:30:00מסיבת סיום כיתות ו' ביה"ס מעלות ניסים 18.00 ברכות ראש העיר 18.30 

20.6.202118:30:0020.6.202119:30:00קואליציה

20.6.202119:30:0020.6.202120:15:00הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין  06-21,38/11

20.6.202120:00:0020.6.202121:00:00מסיבת סיום בית ספר נופים - נקבע ללא אישור ראש העיר

20.6.202120:15:0020.6.202121:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 07-21,39/11

21.6.202104:30:0021.6.202104:30:00שלום בקורס 

21.6.202105:00:0021.6.202106:00:00בת-אל בקורס

21.6.202106:00:0021.6.202106:00:00סיגל בניאס - חופש 

21.6.202109:00:0021.6.202109:30:00   תומר סבג 

21.6.202109:30:0021.6.202110:00:00 פגישה עם   גלית דגן 

21.6.202110:00:0021.6.202111:00:00הצגת תכנית מועדון פייס לנוער לראש העיר 

21.6.202111:30:0021.6.202112:30:00   הרב שמואל דוד 

21.6.202114:30:0021.6.202115:30:00   צוערים מטעם משרד הפנים דוד ודין

21.6.202115:30:0021.6.202116:00:00מכתב לשרת הפנים , שרת החינוך ונגב וגליל - קייטנות

21.6.202116:30:0021.6.202117:30:00מסיבת סיום מחלקת נוער כדור רגל  ברכות ראש העיר 16.45

21.6.202117:30:0021.6.202119:00:00פסטיבל  סיפורי אגדות

21.6.202118:00:0021.6.202119:30:00בוטל - מסיבת סיום לכיתות ו' ביה"ס נופים 18.00 ברכות ראש העיר 18.30

22.6.202104:30:0022.6.202104:30:00שלום בקורס 

22.6.202109:00:0022.6.202111:00:00פורום הנהלה

22.6.202111:00:0022.6.202111:15:00הנחת זר באנדרת הניצחון בהשתתפות השגריר  איגור פופוב

22.6.202111:30:0022.6.202112:00:00מסיבת סיום  לכיתות יב' ביה"ס יובלים ברכות ראש העיר 12.00 

22.6.202112:15:0022.6.202113:00:00  עם ארז שדו - יניב , אילנה , חביב 

22.6.202117:15:0022.6.202118:15:00מסיבת סיום בנועם מוריה לכיתות ו' 16.45 ברכות ראש העיר 17.15 

22.6.202118:30:0022.6.202119:30:00מסיבת סיום כיתות ו' ביה"ס אוהל מאיר  ברכות ראש העיר 18.30   

22.6.202119:30:0022.6.202120:30:00מסיבת סיום כיתות כיתות ו' ביה"ס בית זאב - ברכות ראש העיר19.30 

22.6.202120:00:0022.6.202121:00:00הזמנה להילולא של רבינו חיים בן עטר 

22.6.202120:00:0022.6.202122:30:00חתונה הודיה ודן קרמר- הבן של יגאל ורחל

23.6.202104:00:0023.6.202104:00:00שלום בקורס 

23.6.202109:00:0023.6.202110:00:00לימוד שחייה כיתות ה' - אלומות ונופים

23.6.202110:00:0023.6.202111:30:00הצגת תכנית אב בגבעת המורה וחיבורים לעפולה 

23.6.202111:30:0023.6.202112:00:00ניחום אבלים - אבינועם יחזקאלי



23.6.202112:00:0023.6.202113:00:00 עדן יוקלר

23.6.202117:30:0023.6.202118:30:00   בת חן והבן עילאי - ספר הדינוזאורים

23.6.202118:30:0023.6.202119:30:00מסיבת סיום ביה"ס גוונים ברכות ראש העיר 19.00

23.6.202119:30:0023.6.202120:30:00מסיבת סיום כיתות ו' ביה"ס בן צבי  ברכות ראש העיר 20.00 

23.6.202120:30:0023.6.202122:30:00חתונה חן ולביא ( הבת של דודו אסולין)

24.6.202108:00:0024.6.202109:00:00 טקס מסע כומתה, חטיבת כפיר 

24.6.202109:00:0024.6.202110:00:00   מצוינות ארגונית תכנית אב עם חיים אמסל 

24.6.202110:00:0024.6.202110:30:00 הכרות  עם מנהלת בנק לאומי קמיליה

24.6.202110:30:0024.6.202111:00:00 הכנה לוועדת תיאום תנועה

 c-2 24.6.202111:00:0024.6.202112:00:00  גינון מתחם

24.6.202112:00:0024.6.202113:00:00בקשה לשינוי תכולת ההרשאה התקציבית 

24.6.202114:30:0024.6.202115:00:00הרצל רפאלי בטלפון - תחנת השנאה קהילת ציון

24.6.202118:00:0024.6.202120:00:00באנר לאירועי מדרחוב

24.6.202118:30:0024.6.202119:30:00מסיבת סיום לכיתות ו' ביה"ס יהלום ברכות ראש העיר 19.00 

24.6.202120:30:0024.6.202122:00:00מסיבת סיום  כיתות יב' ביה"ס אלון בן גוריון   ברכות ראש העיר 20.30 

25.6.202109:00:0025.6.202109:30:00מכתב לסאלאח חוטבה - הכשרות ולימודים

25.6.202110:00:0025.6.202111:30:00טקס אלומות -  הענקת מלגות 

27.6.202107:30:0027.6.202108:00:00להקדים אלון יזרעאל - שאברך ברבע לשבע

27.6.202108:15:0027.6.202109:30:00ספורט מנהלים

27.6.202110:00:0027.6.202111:00:00תחילת פיתוח גני ויז'ניץ 

27.6.202111:00:0027.6.202112:00:00סיור שוהם 

27.6.202112:00:0027.6.202112:30:00 פגישה עם נירה לפס 

27.6.202113:00:0027.6.202113:30:00הלוויה פטגו קבדה

27.6.202116:30:0027.6.202117:00:00חמוטל - אוהל ומדרחוב

27.6.202117:00:0027.6.202117:30:00לדבר עם ברקן ובוריס

27.6.202118:00:0027.6.202119:30:00ועדת חינוך 

27.6.202119:30:0027.6.202120:30:00מפקד לשכת גיוס טבריה 

28.6.202105:30:0028.6.202106:00:00בת-אל בקורס

28.6.202108:00:0028.6.202108:30:00ברקן יכנס לחמש דקות בסביבות תשע

28.6.202108:30:0028.6.202109:00:00  דו"ח רכבים למנהלים

28.6.202109:00:0028.6.202111:30:00ועדת תיאום תנועה 

28.6.202113:30:0028.6.202115:00:00  פורום מנהלים - סיכום שנה

28.6.202115:30:0028.6.202116:30:00   מנהלי אזור + נהגים -  (מוטמנים ,מטאטים , כלים כבדים, רכבי טיאוט ) 



28.6.202116:30:0028.6.202117:00:00   פתרונות למצוקה של חוסר כיתות לימוד  בחטיבת הביניים

28.6.202117:00:0028.6.202118:30:00דיון בזום עם ראש הממשלה ח"כ נפתלי בנט, שרת הפנים חה״כ איילת שקד ושר הבריאות חה״כ ניצן הורביץ עם ראשי הרשויות בנושא הערכות לקטיעת שרשרת ההדבקה

28.6.202117:00:0028.6.202118:00:00   צורי כהן , הרב אסייג , הרב אבנר עמר,  יפה ויצמן

28.6.202118:00:0028.6.202119:00:00מסיבת סיום ביה"ס כיתות ו' ביה"ס תדהר ברכות ראש העיר 18.15 -

28.6.202119:00:0028.6.202119:30:00מסיבת סיום  לכיתות ו' ביה"ס אלון יזרעאל ברכות ראש העיר 18.45 

28.6.202119:30:0028.6.202121:00:00 ערב הוקרה והערכה לעובדי ורופאי מרכז רפואי העמק

29.6.202106:00:0029.6.202107:30:00סיור עפולה עלית וגבעת המורה - גילה

29.6.202107:30:0029.6.202108:30:00תיק 2021020/ צו הריסה מבנה נטוש/רח' יפה ירקוני - מתחם יעל רום/גו"ח 16760/26

29.6.202109:00:0029.6.202109:30:00 אושרת אוחיון 

29.6.202109:30:0029.6.202109:45:00חדשנות ומצוינות 

29.6.202110:00:0029.6.202111:00:00מסיבת סיום לכיתות ה' ביה"ס שוהם -ברכות ראש העיר 10.00 

29.6.202111:00:0029.6.202111:30:00   ישראל פופולוביץ 

29.6.202111:30:0029.6.202113:00:00דני דסטה ומשפחת טסמה

29.6.202114:00:0029.6.202114:30:00ניחום משפחת קבדה

29.6.202114:30:0029.6.202115:00:00 אורה פיסטינר 

29.6.202115:00:0029.6.202115:30:00 שיחת ועידה - מעבר מחלקות קניון העמקים

29.6.202115:30:0029.6.202116:30:00   אסי אברהם יו"ר ועד ההורים  + סגן עירוני מוטי ציטרינוביץ מנועם מוריה וסגן עירוני ארז כהן 

29.6.202116:30:0029.6.202117:00:00   דוד זריהן 

29.6.202117:00:0029.6.202117:30:00התייעצות שריקי ושלום 

29.6.202117:30:0029.6.202119:30:00אישור פרוטוקולים וחתימות

29.6.202120:00:0029.6.202121:00:00טקס חינה למור ויהודה 

30.6.202108:30:0030.6.202117:00:00סדנת הנהלה תכנון בתנאים של אי ודאות (סיכום סדנה)

1.7.202108:30:001.7.202117:00:00סדנת הנהלה  תכנון בתנאים של אי וודאות( סיכום סדנה)     

1.7.202118:00:001.7.202120:00:00אירועי מדרחוב לכל המשפחה

1.7.202120:00:001.7.202120:30:00מסיבת סיום ממ"ח חרדי כיתות ח'  ברכות ראש העיר 20.00 

1.7.202121:00:001.7.202121:30:00חתונה של עדי ודודי 

1.7.202121:30:001.7.202122:30:00פעילות שחייה לילית ראשונה לקיץ לנוער בקאנטרי

2.7.202108:15:002.7.202108:45:00שגב ואחיקם

2.7.202109:00:002.7.202109:30:00דני עטר

2.7.202110:00:002.7.202110:30:00טקס אליפות עפולה הפתוחה בהתעמלות אומנותית - ברכות ראש העיר  10.00 

2.7.202110:30:002.7.202111:30:00שוק איכרים בפארק העירוני -

2.7.202111:30:002.7.202112:30:00כנס מתגייסים עירוני ברכות ראש העיר 12.30.

2.7.202113:00:002.7.202113:30:00התייחסות לדו"ח מבקר המדינה בנוגע להסכם הגג



4.7.202108:15:004.7.202109:30:00ספורט מנהלים

4.7.202110:00:004.7.202110:30:00פ.ע. דניאל בן 

4.7.202110:30:004.7.202111:00:00הערכות תגובה למבקר הסכם הגג

4.7.202111:00:004.7.202112:00:00 בריאות ואיכות חיים בהשתתפות נציגי משרד הבריאות

4.7.202112:00:004.7.202113:00:00 מומי נמימי וח"כ מירב בן ארי

4.7.202113:15:004.7.202114:00:00 שמעון בן סבו מפקד מרחב העמקים - פגישת הכרות 

4.7.202114:30:004.7.202115:00:00חביב - התייעצות נועם מוריה רק בשנה הבאה?

4.7.202116:00:004.7.202116:30:00יעוץ ומיתוג

4.7.202116:30:004.7.202116:50:00טקס הענקת תעודות קביעות - עובדי מנהל חינוך   

4.7.202117:00:004.7.202120:00:00חג הילדים - ילדות ישראלית  הצגה של תירס חם  ברכות ראש העיר 18.30 

5.7.202105:00:005.7.202105:30:00המנכל בכנס

5.7.202105:30:005.7.202106:00:00נתנאל חופש

5.7.202109:00:005.7.202110:00:00סיור למידה מהצלחות- תכנית הצוערים- מפגש פתיחה עם ראש העיר

5.7.202110:30:005.7.202111:30:00 הצגת  תכנית אולמות הספורט 

5.7.202112:00:005.7.202113:00:00פ.ע. טינה ולדמן 

5.7.202113:00:005.7.202114:00:00   סיור לבי"ס אוהל מאיר קבלן וואליד גרייב

5.7.202114:00:005.7.202115:00:00ארוחת צהרים עם מורי תלמ"א

5.7.202116:30:005.7.202117:30:00כדורגל

5.7.202117:30:005.7.202118:30:00אירוע חשיפה של מרכז לגיל הרך "בשביל  הרך " - הצגות + הפעלה תחילת האירוע 16.00 ברכות ראש העיר 17.30 

5.7.202119:00:005.7.202119:30:00שלמה מליחי מייצג - טקס של בנות שירות לאומי 

5.7.202119:30:005.7.202120:30:00דיור מואץ - הכנת מענה למבקר המדינה על הערותיו בענין הסכם הגג

6.7.202105:00:006.7.202105:30:00המנכל בכנס

6.7.202108:00:007.7.202119:00:00היערכות לפתיחת שנה"ל תשפ"ב

6.7.202108:00:006.7.202116:00:00השתלמות פורום מנהלים 

6.7.202109:00:006.7.202111:00:00פורום הנהלה

6.7.202119:30:006.7.202121:30:00חתונה של מור חליפה ויהודה עובדיה 

6.7.202120:00:006.7.202122:30:00דניס פרי - הופעת מחול 

7.7.202105:00:007.7.202105:30:00שלום בכנס

7.7.202108:00:007.7.202119:30:00השתלמות פורום מנהלים 

7.7.202120:00:007.7.202121:30:00מכבי חיפה- קייראט

8.7.202105:00:008.7.202105:30:00שלום בכנס

8.7.202107:00:008.7.202108:00:00לתאם שלישי סיור מוסדות חינוך - כולם - לדבר איתי

8.7.202108:15:008.7.202109:00:00   מיכאל ברקן וכפיר 



8.7.202109:00:008.7.202110:30:00   מוזאון מעברות 

8.7.202110:30:008.7.202112:00:00   השמה תעסוקתית - "תכנית תלמים "

8.7.202113:00:008.7.202114:00:00סיור עם אורה בקומת כניסה 

8.7.202120:00:008.7.202122:30:00מופע פתיחת קיץ - אליעד נחום ורותם כהן

9.7.202110:00:009.7.202110:30:00מכתב רכישת דפיברילטור

9.7.202111:30:009.7.202113:00:00ברית הנכד של הרב עזריאל

10.7.202111:00:0010.7.202114:00:00בריכה עפולה עלית וקאנטריקלאב

11.7.202108:15:0011.7.202109:30:00ספורט מנהלים

11.7.202108:30:0011.7.202115:00:00אימון דו יומי של פיקוד העורף - חלק א' 

11.7.202109:30:0011.7.202110:30:00אימון דו יומי של פיקוד העורף - חלק א' - ברכות ראש העיר 9.30 

11.7.202110:30:0011.7.202111:00:00 פרוגרמות וזמין לתקצוב

11.7.202111:00:0011.7.202112:00:00   שלמה מליחי ולירז וזאן 

11.7.202112:00:0011.7.202113:00:00לנחם משפחת בוארון - 

11.7.202113:30:0011.7.202114:30:00סיכום האימון

11.7.202114:30:0011.7.202115:00:00שיחה עם סיגל

11.7.202116:30:0011.7.202117:00:00מנכ"ל

11.7.202117:00:0011.7.202118:00:00אירוע חנוכת המשרד החדש של "צוות"

11.7.202121:30:0011.7.202123:00:00הקרנת גמר יורו 2020- לנוער בפארק

12.7.202106:30:0012.7.202107:30:00סיור גבעת המורה - נקיה ומטופחת

12.7.202109:00:0012.7.202109:30:00 עבודות כבישים

12.7.202109:30:0012.7.202110:00:00חגית והבת שיראל 

12.7.202110:00:0012.7.202111:00:00   תלונת תושב מאיר אלמוג - רעש מוגזם בשעות הלילה 

12.7.202111:00:0012.7.202111:30:00   ניר העמק

12.7.202111:30:0012.7.202112:00:00סיור בשטח כיכר הנשיא 

12.7.202112:00:0012.7.202113:00:00סיור ברח' יעל רום 

12.7.202118:30:0012.7.202120:30:00החצר האחורית - אייל מדני 

13.7.202108:00:0013.7.202108:30:00רות חייט

13.7.202108:30:0013.7.202111:30:00סיור ו  מוסדות חינוך

13.7.202111:30:0013.7.202112:00:00ברכות ראש העיר בהכשרת גימלאים כנאמני חוסן

13.7.202112:00:0013.7.202112:30:00לברך את הפקחים במרכז פסגה 

13.7.202114:00:0013.7.202115:00:00סקירת מוסדות חינוך חמ"ד 

13.7.202115:00:0013.7.202115:30:00הכנה לקראת אירוע פתיחה של שנת הלימודים 

13.7.202116:00:0013.7.202117:00:00 עתירה  תיק 3784-05-21 עיריית עפולה נגד 



13.7.202117:00:0013.7.202117:30:00שיחות טלפון ניחום אבלים - ארז פלט וזהבי אזולאי

13.7.202117:30:0013.7.202119:00:00   הרב דיסלר , ישראל גרינשטיין ,אייזיק , חביב 

13.7.202121:30:0013.7.202122:30:00טורניר קט רגל בפארק העירוני 

14.7.202109:30:0014.7.202110:00:00ביקור - ילדי בית ספר רימונים 

14.7.202110:00:0014.7.202110:30:00ניחום אבלים דוד וקנין

14.7.202110:30:0014.7.202111:30:00   שותפות עם יור' המכון לאחריות תאגידית

14.7.202111:30:0014.7.202112:00:00   יאנה קריספיל - שיתוף בתוכניות קהילה לשנה הקרובה והאתגרים העומדים בפנינו 

14.7.202112:00:0014.7.202113:00:00חטיבת אלון שכבת ז'

14.7.202113:00:0014.7.202113:30:00   נתנאל ושמעון אמויאל 

14.7.202114:30:0014.7.202115:00:00 אלירם דדון בנושא גן חנ"מ 

14.7.202116:00:0014.7.202117:00:00ניחום אבלים אברהם איזון ז"ל

14.7.202117:00:0014.7.202117:30:00מכבי חיפה - קאייראט

14.7.202117:30:0014.7.202118:00:00מסמך חמ"ד

14.7.202118:45:0014.7.202120:30:00אירוע הרב שי פירון - עם צוות החינוך אורט יהודה 

15.7.202109:00:0015.7.202110:00:00   תכניות לבתי ספר תשפ"ב 

15.7.202110:00:0015.7.202113:30:00סיור במפעלי אלון תבור - ביקור במפעלים

15.7.202113:30:0015.7.202115:00:00ביקור שר הדתות

15.7.202115:00:0015.7.202115:30:00פגישה עם אמיר רביבו

15.7.202116:00:0015.7.202117:00:00ארוחת צהריים עם שר הדתות

15.7.202119:00:0015.7.202119:30:00כנס ש"ש בית רות - נדחה

16.7.202108:30:0016.7.202109:30:00בית כנסת ברובע - אמיר רביבו

16.7.202110:00:0016.7.202111:00:00דו"ח שכר 66 חצי שנתי

18.7.202104:00:0018.7.202104:30:00תשעה באב

18.7.202108:30:0018.7.202109:00:00 מכתב ניוד בתי ספר

18.7.202109:00:0018.7.202110:00:00שיפוצים והעברות מוסדות חינוך

18.7.202110:00:0018.7.202110:15:00נטלי 

18.7.202110:30:0018.7.202110:45:00רעיה 

18.7.202111:30:0018.7.202112:00:00טלפונים למאומתי  קורונה

18.7.202112:00:0018.7.202113:30:00חדשנות ובקרת מוטמנים

18.7.202115:00:0018.7.202116:30:00מעקב פרוייקטים

18.7.202116:30:0018.7.202117:30:00מענה לניד בתי הספר בקיץ תשפ"א

18.7.202117:30:0018.7.202118:30:00מענה לדו"ח מבקרת העירייה 2020

19.7.202109:00:0019.7.202109:30:00בית כנסת במתחם אורן לשעבר



19.7.202110:00:0019.7.202111:00:00יו"ר הנהגת ועד הורים עירוני - ניוד בתי ספר

19.7.202111:00:0019.7.202111:30:00הקצאת קרקע לתעשיה - מוטי שורץ

19.7.202111:30:0019.7.202112:00:00  בזום עם ינקי קווינט, ראש רמ"י וצחי דוד, ס. ממונה על התקציבים במשרד האוצר בנושא הסכמי גג -חיים ביבס,שלמה דולברג,איתי חוטר,מירה סלמון

19.7.202112:00:0019.7.202114:00:00דיון בזום-עם ראשי רשויות בנושא טיוטת חוק ההסדרים- השפעות על השלטון המקומי-חיים ביבס,שלמה דולברג+רשימת מוזמנים בגוף הזימון

19.7.202114:00:0019.7.202115:30:00דיון בנושא אכיפה בזמן קורונה עם השר לבטחון פנים מר עמר בר לב ומנכ״ל המשרד לבטחון פנים מר תומר לוטן

19.7.202116:00:0019.7.202117:00:00הערכות לישיבת הנהלה

19.7.202118:00:0019.7.202118:30:00מכתב למנהלת מחוז צפון -כרמים לאכסניית אורן

19.7.202120:00:0019.7.202122:30:00חינה מאי ומתן 

20.7.202105:00:0020.7.202106:00:00בת-אל- פגישה עם רכזת צוערים

20.7.202107:00:0020.7.202108:00:00סיור בוקר עפולה עלית - מטלות רבות

20.7.202109:00:0020.7.202111:00:00פורום הנהלה

20.7.202111:00:0020.7.202112:00:00 צוערים וממונים -  ישיבת חתך - 

20.7.202112:00:0020.7.202113:30:00   מדד הקהילתיות עם רחמים נינו - מנהל מחוז חיפה 

20.7.202114:00:0020.7.202114:30:00   כדורגל

20.7.202115:00:0020.7.202117:00:00 אירועי סוכות 

20.7.202117:00:0020.7.202118:00:00הכנסת ספר תורה - מוטי אלגבסי 

20.7.202120:30:0020.7.202121:30:00מופע קיץ לנשים - " יוצאת לחופשי "מבית טלי אברהמי  

20.7.202121:30:0020.7.202122:30:00 בתים מארחים - משפחת מלכה מארחת את הזמר שלומי בג'רנו לחפלה מזרחית

21.7.202109:00:0021.7.202110:00:00נסיעה לקרית ביאליק

21.7.202110:00:0021.7.202112:00:00ביקור במעון יום שיקומי בקריית ביאליק

21.7.202112:00:0021.7.202113:00:00 תוכנית מעון יום שיקומי

21.7.202114:00:0021.7.202115:00:00מיכאל ברקן ובוריס יודיס 

21.7.202115:00:0021.7.202116:00:00סיור קליטת עובדי ועדת בנין ערים 

21.7.202118:00:0021.7.202123:00:00פסטיבל בירה ואוכל עם הופעה של לירן דנינו

21.7.202119:30:0021.7.202121:30:00מפגש הנהלה - פסטיבל הבירה

22.7.202109:00:0022.7.202110:00:00סיור בביה"ס אלון יזרעאל - בחינת התאמה לכרמים 

22.7.202110:00:0022.7.202111:30:00 סיור עם ראש מועצה שמעון סויסה ראש מועצת  חצור +שלומי דביץ מנכל חכ"ל+ ישראל יעקובי מהנדס +  

22.7.202110:00:0022.7.202111:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 26/2021 מנהל/ת אגף שפ"ע

22.7.202112:00:0022.7.202112:30:00עינב דואיב 

22.7.202113:45:0022.7.202114:15:00המשך דיון - מכרז פומבי 26/2021 מנהל/ת אגף שפ"ע

22.7.202114:30:0022.7.202115:30:00ביקור ח"כ עידית סילמאן 

22.7.202118:00:0022.7.202123:00:00פסטיבל בירה ואוכל עם הופעה של עברי לידר

23.7.202109:00:0023.7.202111:00:00ארוחת בוקר - יהודה מתאם



23.7.202112:30:0023.7.202114:00:00עיון במבחני התאמה לתפקיד מנהלי פרוייקטים אגף הנדסה

25.7.202108:15:0025.7.202109:30:00ספורט מנהלים

25.7.202109:30:0025.7.202110:30:00 ביקור מפקד פיקוד העורף בעיריית עפולה 

25.7.202111:00:0025.7.202111:30:00מפגש מספרים דור לדור עפולה עירי 

25.7.202111:30:0025.7.202112:00:00מבצעי תרומה מיוחדים - לדבר ולסגור את הגשת התרומות לבית החולים

25.7.202112:00:0025.7.202113:00:00 הנדסה 

25.7.202116:00:0025.7.202117:00:00   קבלת קהל מינהלת הרובע

25.7.202117:00:0025.7.202118:00:00הלוויה  אורי בן נון

25.7.202120:30:0025.7.202121:30:00חתונה  מאור אלוש ומורן  

26.7.202108:00:0026.7.202108:30:00 לברך את העובדים של מחלקת פיקוח לפני היציאה ליום גיבוש 

26.7.202108:30:0026.7.202109:30:00חרום קורונה - התפרצות בגני ספיר וטופז ברובע יזרעאל

26.7.202110:00:0026.7.202111:00:00ביקור של זאב ליברמן  ויו"ר ההסתדרות העמקים עם  ארנון בר דוד  יו"ר ההסתדרות 

26.7.202111:10:0026.7.202111:30:00 לרדת למשרד שלמה מליחי -  יום הולדת 

26.7.202112:00:0026.7.202113:00:00 מנכ"ל יניב  חברת bird חברה להפעלת קורקינטים חשמליים 

26.7.202113:00:0026.7.202113:30:00רדיו קול רגע - 12:45 בנושא החזר כספי הורים בגני הילדים

26.7.202114:30:0026.7.202115:30:00בדיקת קורונה - עובדת משק מאומתת בקומה

26.7.202116:00:0026.7.202117:30:00פ.ע. מנכ"ל העירייה 

26.7.202117:30:0026.7.202119:00:00שחייה לגברים ובנים - תרבות החרדית  

26.7.202120:00:0026.7.202121:00:00פתיחה של תערוכה  בגלריה העירונית - לא השתתפתי - בידוד(עובדת משק) 

27.7.202108:00:0027.7.202108:30:00סיור קייטנת "כיף לי"

27.7.202108:30:0027.7.202109:00:00תאום תיקון ביוב - בית ספר יהלום 

27.7.202109:00:0027.7.202110:00:00שלמה מליחי ולירז וזאן 

27.7.202110:00:0027.7.202110:30:00טלפונים לחולי קורונה

27.7.202110:30:0027.7.202112:00:00ניחום אבלים - יוסף מלכה, ואורי בן נון

27.7.202114:00:0027.7.202115:00:00ביקור ביום גיבוש מחלקת הנדסה וועדה - שריפה מנעה הגעה

27.7.202116:30:0027.7.202117:00:00דו"ח קורונה נוסף ליום 27.7.2021

27.7.202117:30:0027.7.202119:00:00טלפונים למאומתי קורונה

28.7.202106:30:0028.7.202107:30:00סיור בוקר עיר תחתית + עפולה עלית 

28.7.202108:30:0028.7.202109:30:00מפגש צוות אגף קורונה - ישיבת חרום

28.7.202109:30:0028.7.202111:00:00שכונת C1 - מיקום גני ילדים ובית ספר

28.7.202111:00:0028.7.202112:00:00סיור  בביה"ס יובלים 

28.7.202112:00:0028.7.202113:00:00הדרכת אבטחת מידע לכלל העובדים 

28.7.202113:00:0028.7.202113:30:00ישיבת הכנה 



28.7.202115:00:0028.7.202116:30:00דיון בזום עם פרופ' סלמן זרקא, פרוייקטור הקורונה וראשי רשויות בנושא מצב התחלואה וחקירות אפידמיולוגיות

28.7.202116:30:0028.7.202117:30:00בת אל - פ.א.

28.7.202118:30:0028.7.202120:00:00שיחות מאומתי קורונה

28.7.202120:30:0028.7.202122:00:00חתונה - עדי ואור

29.7.202108:00:0029.7.202108:30:00מענה לעומרי ורדיקה- תשלומי רמ"י לעיריית עפולה

29.7.202109:00:0029.7.202109:30:00טלפונים למאומתי קורונה

29.7.202110:00:0029.7.202110:30:00מפגש חתימה עם הקייסים

29.7.202111:00:0029.7.202113:30:00טקס חנוכת מבנה  של מחלקת ibd למחלות מעי קשות בבית החולים 

29.7.202114:30:0029.7.202115:30:00שיחה למאומתי קורונה

29.7.202115:30:0029.7.202116:00:00שיחת הערכות ודרישות קבלן פינוי אשפה - חוזה חדש

29.7.202116:00:0029.7.202117:30:00פ.ע אחיקם

29.7.202118:00:0029.7.202120:00:00באנר לאירועי מדרחוב

29.7.202118:30:0029.7.202119:30:00שוק איכרים 

29.7.202120:00:0029.7.202121:00:00חינה לעדן רחמני

29.7.202121:00:0029.7.202122:00:00בר מצווה לעילאי נחמיאס 

30.7.202107:30:0030.7.202108:30:00סיור התקדמות בניה בית ספר שוהם

30.7.202109:00:0030.7.202109:30:00שיחות למאומתי קורונה

30.7.202110:00:0030.7.202111:00:00ניחום אבלים אמו של הרב שמואל דוד

30.7.202113:30:0030.7.202114:00:00דו"ח נוסף של מאומתי קורונה לפני שבת

1.8.202108:15:001.8.202109:30:00ספורט מנהלים

1.8.202109:30:001.8.202110:00:00אימון דן יומי של פיקוד העורף - חלק ב'  - ברכות ראש העיר 9.30

1.8.202110:00:001.8.202111:00:00מעקב שיפוצי קיץ

1.8.202111:00:001.8.202112:00:00עדכוני קורונה - מערכת החינוך

1.8.202113:30:001.8.202114:30:00שיחות למאומתים - קורונה

1.8.202114:30:001.8.202115:15:00סיכום אימון דו יומי פיקוד העורף - הערכת מצב וסיכום

1.8.202116:00:001.8.202120:00:00הפנינג ילדי עובדים שחקים וחברה עירונית 

2.8.202109:00:002.8.202110:00:00עובדות ועובדי  מנהלה / חברה עירונית 

2.8.202110:00:002.8.202111:00:00קבלת החלטות על פרויקטים בתהליך האסטרטגי 

2.8.202111:00:002.8.202111:45:00מעקב פרויקטים הנדסה - תשתיות 

2.8.202112:00:002.8.202114:00:00סיור בית אבות משלב

2.8.202114:00:002.8.202115:00:00ניחום אבלים - אביבה גבאי - מות האח ז"ל

2.8.202115:00:002.8.202116:00:00שוקי טייב וקובי - משכ"ל - שוהם, אלון יזרעאל,  אוהל מאיר

2.8.202116:00:002.8.202117:00:00ישיבת הערכות לקראת רמ"י - הרשאות ודיווחים



2.8.202118:00:002.8.202119:30:00שיחות עם מאומתי קורונה 

3.8.202109:00:003.8.202111:00:00פורום הנהלה

3.8.202110:30:003.8.202111:00:00סטטוס קורונה

3.8.202111:00:003.8.202112:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 19/2021 מנהל/ת אגף הנדסה 

3.8.202112:00:003.8.202113:30:00פ.ע. מהנדסת הועדה בנושאי הוועדה ואיתור מגרש לחטיבת ביניים - רחוב שיבולים

3.8.202114:00:003.8.202115:00:00הכנה לפגישת מנהל רמ"י

3.8.202115:00:003.8.202115:30:00שלומי -עדכון מחנה אימונים

3.8.202116:00:003.8.202117:00:00הצגת תכנית הקונגרס הציוני לפני ביצוע

3.8.202118:30:003.8.202119:00:00אזכרה למיקי

3.8.202119:00:003.8.202120:30:00ברית לבנה של קרן אסתר וחיים אלנהורן

3.8.202120:30:003.8.202121:00:00בתים מארחים - משפחת כבירי תארח את "מאושרים בציבור" לערב שירה בציבור

4.8.202111:00:004.8.202112:30:00 פגישה עם ראש עיריית עפולה אבי אלקבץ  ומנכ"ל רמ"י - עמידה בהסכם גג

4.8.202115:00:004.8.202116:30:00טלפונים למאומתים - החלמה מהירה

4.8.202116:30:004.8.202118:00:00קבלת החלטות הועדה הגאוגרפית - דחיית סיפוח דחי לעפולה, וחלוקת הכנסות בין עיריית עפולה לבין המועצה האזורית עמק יזרעאל

4.8.202118:30:004.8.202121:30:00הפנינג סיום בין הזמנים למשפחות - מופע מרכזי של ר' שרגי מכולם "טובים השניים " - התכנסות 17.00 תחילת ההצגה מופע משותף בהפרדה מלאה 

5.8.202107:00:005.8.202108:30:00סיור בגני ויז'ניץ והערכות הריסת מבנה תחתון כרמים בעמק

5.8.202108:30:005.8.202109:00:00קורונה - ישיבת עדכון ושיחה עם מאומתת

5.8.202109:00:005.8.202109:30:00עדי דוד

5.8.202110:00:005.8.202110:30:00סיור בניידת  של מכבי שירותי בריאות - קופת חולים מכבי 

5.8.202111:30:005.8.202113:00:00ישיבת דירקטוריון משותף משכ"ל, פמ"א, ביטוח ונכסים 03.21

5.8.202116:00:005.8.202116:30:00דו"ח מאומתי קורונה נוסף

5.8.202116:30:005.8.202118:00:00טלפונים למאומתים

5.8.202119:30:005.8.202121:30:00הפועל כפ"ס - הפועל עפולה

6.8.202107:00:006.8.202107:30:00סיור בגני וויז'ניץ

6.8.202108:30:006.8.202110:30:00סיור קדם מסירה בבתי הספר שוהם ואלון יזרעאל

6.8.202111:00:006.8.202112:00:00שיחות עם מאומתי קורונה

6.8.202113:00:006.8.202114:30:00דו"ח הועדה הגאוגרפית (אי הסכמה לסיפוח הכפר דחי) - הכנת תקציר ומענה מטעם העירייה

7.8.202120:00:007.8.202121:00:00מאומתי קורונה

8.8.202108:15:008.8.202109:30:00ספורט מנהלים

8.8.202109:30:008.8.202110:00:00סיור בגבעת המורה קרצוף

8.8.202110:30:008.8.202111:00:00עדכון התפטרות מאמן כדורגל

8.8.202111:00:008.8.202111:30:00 הנדסה 

8.8.202111:30:008.8.202112:00:00בינוי מוסדות חינוך



8.8.202112:00:008.8.202113:00:00 שלום שלמה

8.8.202114:00:008.8.202115:00:00הערכות למעבר הרווחה לקניון

8.8.202115:00:008.8.202115:30:00לקבוע - תגובה לועדה גאוגרפית + חבר

8.8.202115:30:008.8.202116:00:00תוכניות רווחה בקניון - סיגל ופרלה

8.8.202117:00:008.8.202118:00:00שיחות למאומתים

8.8.202118:00:008.8.202119:00:00הכנסת ספר תורה בבית כנסת אחוות הכבאים וכתיבת אותיות

9.8.202107:00:009.8.202108:00:00סיור עפולה עלית, חניה זמנית סי.פי.

9.8.202109:00:009.8.202110:00:00מיתוג העירייה 

9.8.202110:00:009.8.202110:30:00סיור ברחוב קק"ל - קרצוף ריבוד

9.8.202110:30:009.8.202111:30:00אלירם דדון - קביעת מזוזות בגנים

9.8.202111:30:009.8.202112:00:00אביאל מנהל ממ"ח 

9.8.202112:00:009.8.202113:30:00טקס קבלת תלמידי כיתות א' - ח תשפ"ב ברכות ראש העיר 12.00 

9.8.202114:30:009.8.202116:00:00שיבוצים וערעורים - גני ילדים

9.8.202116:00:009.8.202116:30:00שיחות מאומתי קורונה

9.8.202116:30:009.8.202117:00:00שיחה חביב ועינב

9.8.202117:00:009.8.202118:30:00פתיחה  חגיגית של פרויקט אמיצים דברי פתיחה 17.00 .  

9.8.202119:30:009.8.202121:30:00הפועל עפולה - הפועל ניר רמה"ש

9.8.202121:30:009.8.202122:30:00בת מצווה לנעמה הבת של רמי טייב 

10.8.202108:15:0010.8.202108:45:00ימי הולדת לילידי חודש יולי - אוגוסט 

10.8.202109:00:0010.8.202109:30:00כספים - החברה הכלכלית

10.8.202110:00:0010.8.202111:00:00יזמות ילדים ונוער לבית אבות 

10.8.202111:00:0010.8.202111:30:00ריבוד כביש אבן גבירול גבעת המורה

10.8.202111:30:0010.8.202112:00:00הריסת מבנה תחתון כרמים בעמק

10.8.202112:00:0010.8.202112:30:00מנהל תרומות של מד"א - הענקת תעודת הוקרה על התרמת הדם  

10.8.202113:00:0010.8.202114:00:00טלפונים למאומתים

10.8.202115:30:0010.8.202116:00:00פגישת הכנה שכבה ז' אורט אלון

10.8.202116:00:0010.8.202118:00:00הורים של ילדי שכבה ז' ביה"ס אלון 

11.8.202106:00:0011.8.202106:30:00התקנת מזגנים אוהל בפארק

11.8.202109:00:0011.8.202110:00:00 סיור מוסדות חינוך: כרמים, אלומות, אלון יזרעאל ישן 

11.8.202110:00:0011.8.202110:30:00סיור מיזוג באוהל הפארק והכנות להתקנת ריג לבמה

11.8.202110:30:0011.8.202111:30:00סטטוס קורונה

11.8.202111:30:0011.8.202112:30:00 ד"ר נגסט מנגשה בנושא שיתוף פעולה עם העמותה

11.8.202112:30:0011.8.202113:00:00צילום ראש העיר עם עילאי ונציגת עמותת ידידים



11.8.202113:00:0011.8.202113:30:00פגישה עם נתן פרויינד - עמותת ידידי בית החולים

11.8.202113:45:0011.8.202114:45:00הכנות לשיפוץ המבנה עבור ילדי כיתה ז' חטיבת אלון

11.8.202118:30:0011.8.202120:00:00מאומתים 11.8.2021

12.8.202109:00:0012.8.202110:00:00סיור בחטיבת אלון שכבה ז'

12.8.202110:00:0012.8.202110:30:00הערכות קורונה

12.8.202110:30:0012.8.202111:30:00   עדיאל  אילוז ויאנה קריספיל

12.8.202112:00:0012.8.202113:00:00קול קורא העירה

12.8.202113:00:0012.8.202113:30:00ראיון ברדיו

12.8.202113:30:0012.8.202114:00:00סיור בשוק קול קורא העירה

12.8.202115:00:0012.8.202115:30:00 טינה וסיגל ברגר

12.8.202115:30:0012.8.202116:00:00פגישה עם שרון מלכה

12.8.202116:00:0012.8.202116:30:00 גלית מרי

12.8.202117:00:0012.8.202118:00:00ברית של נטלי ודרור אלדר

12.8.202120:00:0012.8.202121:00:00חתונה של עדן ואדל 

13.8.202110:30:0013.8.202112:30:00שיחות עם מאומתי קורונה

13.8.202113:00:0013.8.202114:00:00דו"ח הועדה הגאוגרפית לחלוקת הכנסות תמ"ל 1056 - יזרעאל - עפולה

13.8.202117:30:0013.8.202118:30:00אזכרה אלי פרץ

14.8.202120:30:0014.8.202121:00:00הפועל פתח תקווה  - הפועל עפולה

14.8.202121:00:0014.8.202122:30:00השקת ספר חף מפשע של ארז שדו 

14.8.202122:30:0014.8.202123:30:00צוות קורונה - מאומתי שישי שבת

15.8.202108:15:0015.8.202109:30:00ספורט מנהלים 

15.8.202109:30:0015.8.202109:45:00מפגש הכנה מצוינות אירגונית 

15.8.202110:00:0015.8.202112:00:00מצוינות ארגונית - חינוך 

15.8.202115:00:0015.8.202116:00:00דיון התייחסות לדוחות הועדה הגיאוגרפית

15.8.202116:00:0015.8.202117:00:00אורה פיסטינר 

15.8.202119:00:0015.8.202119:30:00דו"ח נוסף מאומתים 15.8.2021

16.8.202107:00:0016.8.202107:30:00אספלט יעל רום

16.8.202107:30:0016.8.202108:00:00יציקת גג בבית ספר שוהם

16.8.202108:00:0016.8.202108:30:00שיחה עם סיגל

16.8.202108:30:0016.8.202109:00:00דודו 

16.8.202109:30:0016.8.202110:30:00השקת תכנית רה ארגון משרד תחבורה  עפולה 

16.8.202111:00:0016.8.202111:30:00תרומת דם - ראש העיר

16.8.202112:00:0016.8.202112:30:00יבילים  לוויז'ניץ 



16.8.202114:00:0016.8.202115:00:00טיול גיבוש מחלקת חינוך- סייעות 

16.8.202116:30:0016.8.202117:00:00 שיחת היכרות עם מנהל אגף שפ"ע 

16.8.202117:00:0016.8.202117:30:00צילום עם שקד מסאס ואביו יוסי

16.8.202119:00:0016.8.202119:30:00מאומתי קורונה

16.8.202119:30:0016.8.202121:00:00שר הביטחון הממונה על ההתגוננות,יגאל סלוביק-מנכ"ל משרד החינוך,טליה לנקרי-רח"ט העורף במל"ל-המפגש יעסוק בהסבר על מתווה פתיחת שנת הלימודים בדגש על פעולות המניעה טרום פתיחתה ופעולות לשיגרה בטוחה בהתנהלותה

17.8.202106:30:0017.8.202107:00:00סיור מוסודת וויז'ניץ

17.8.202108:00:0017.8.202108:30:00מבקרת העירייה- אישורי בטיחות מוסדות חינוך

17.8.202108:30:0017.8.202109:00:00אמיר רביבו - התקדמות בית כנסת ברובע

17.8.202109:00:0017.8.202111:00:00פורום הנהלה

17.8.202111:00:0017.8.202111:30:00חיים גורן 

17.8.202111:30:0017.8.202112:00:00 קרית ממשלה

17.8.202112:00:0017.8.202113:00:00ראיון בעיתון דה- מרקר  

17.8.202114:30:0017.8.202116:30:00מתחם חיסונים לנוער רשת אורט

17.8.202117:30:0017.8.202118:00:00הכנסת ספר תורה בית כנסת "תפארת ישראל"

17.8.202118:00:0017.8.202119:30:00הנחת אבן פינה בית הכנסת שכונת לב העמק

17.8.202120:30:0017.8.202121:00:00חביב מייצג - שחיה לחרדים בבריכה

18.8.202108:30:0018.8.202110:00:00סיור לבית ספר שהם ולבית ספר אלון יזרעאל, אולם כדורסל בן גוריון 

18.8.202110:00:0018.8.202110:30:00הריסת המבנים הישנים באלומות

18.8.202110:30:0018.8.202111:00:00סיור נזק אולם כדורסל בן גוריון

18.8.202111:00:0018.8.202112:00:00פ.ע  שלום שלמה

18.8.202114:00:0018.8.202115:30:00טיול גיבוש מחלקת החינוך

18.8.202116:30:0018.8.202118:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל  - שעה 16:30

18.8.202118:00:0018.8.202119:00:00אירוע פתיחת עסק - קינגיק

18.8.202120:00:0018.8.202121:30:00חתונה אוריאן  ואור 

19.8.202108:00:0019.8.202108:30:00סיור בחממת אלון

19.8.202108:30:0019.8.202109:00:00סיור בגלריה- מתחם בדיקות מהירות לבני הנוער

19.8.202109:00:0019.8.202110:00:00פ.ע טינה ולדמן 

19.8.202110:00:0019.8.202112:00:00קידום בניית קריית הממשלה וסיור בשטח

19.8.202112:00:0019.8.202112:30:00שלמה מליחי 

19.8.202112:30:0019.8.202113:00:00סיור בבית ספר אלומות

19.8.202113:00:0019.8.202113:30:00טלפונים לחולים מאומתים 

19.8.202113:45:0019.8.202114:15:00 הערכות למועצת עיר

19.8.202115:00:0019.8.202116:30:00הערכות לבדיקות סרולוגיות לבני 3-12



19.8.202117:00:0019.8.202117:30:00הודעה להורי אלון שכבה ז' - יש אישור משרד החינוך לבטיחות בית הספר

19.8.202118:00:0019.8.202119:00:00גיא וצורית

19.8.202119:30:0019.8.202121:00:00השקת משרד חדש - ענבל ששי 

20.8.202108:00:0020.8.202109:30:00מעקב מאומתי קורונה

21.8.202120:00:0021.8.202123:30:00תחקיר וטלפונים למאומתי קורונה שישי שבת 21.8.2021

22.8.202108:15:0022.8.202109:30:00ספורט מנהלים 

22.8.202109:30:0022.8.202109:45:00הכנות לתחילת עבודות בית ספר וויז'ניץ

22.8.202110:30:0022.8.202112:30:00סיור פתיחת שנת לימודים החדשה - ישראל גירנשטיין

22.8.202111:00:0022.8.202112:30:00טקס פתיחת בית ספר בנות בית יעקב

22.8.202113:00:0022.8.202118:00:00סיור באוהל בפארק - סרולוגית

22.8.202116:00:0022.8.202117:00:00הרמת כוסית לכבוד ראש השנה בתאגיד מי נועם

22.8.202119:30:0022.8.202120:30:00גמר ליגת קיץ 18 קט רגל 

23.8.202108:30:0023.8.202109:00:00הערכות דיגיטלית לשיבוצי גנים תשפ"ג 

23.8.202109:00:0023.8.202109:30:00דיון בזום עם הגברת איילת שקד-שרת הפנים-הערכות לחגי תשרי-חיים ביבס,שלמה דולברג+ראשי הרשויות

23.8.202109:30:0023.8.202110:00:00 יעיש וסמדר אסרף

23.8.202110:00:0023.8.202110:30:00סיור באוהל מאיר וגני תימורים - ממשק משותף

23.8.202110:30:0023.8.202111:00:00 קרן אלקריף 

23.8.202111:00:0023.8.202111:30:00סיור במתחם בדיקות מהירות וסרולוגיות בגלריה

23.8.202111:30:0023.8.202112:30:00 פרויקט שער העיר - בניין העירייה 

23.8.202113:30:0023.8.202113:45:00סיור פינוי הריסות ביה"ס אלומות 

23.8.202114:00:0023.8.202114:30:00בית כנסת זוהר יצחק שלמה  - יעיש אסרף 

23.8.202114:30:0023.8.202115:30:00הצגת פרויקט מצוינות ארגונית- מחלקת רווחה  

23.8.202115:30:0023.8.202116:30:00מנכ"ל העירייה 

23.8.202116:30:0023.8.202118:30:00ניתוח והערכות שיבוצי תלמידים יסודיים ועל יסודי 

23.8.202119:00:0023.8.202119:30:00שיחות למאומתים

24.8.202108:30:0024.8.202109:00:00מכתב בינוי מוסדות חינוך לשרת החינוך

24.8.202109:00:0024.8.202109:30:00ביה"ס אלומות - אורי ברוך 

24.8.202109:30:0024.8.202111:00:00סיור במוסדות חינוך אלומות, קמפוס חממת אלון ואולפנא צביה

24.8.202111:00:0024.8.202113:00:00ועידת החינוך הראשונה של השלטון המקומי - בזום

24.8.202113:45:0024.8.202114:15:00פ.ע אחיקם משה דוד 

24.8.202117:00:0024.8.202117:30:00טקס קבלת תלמידות כיתות א' בנות זהרי תורה תשפ"ב 

24.8.202117:30:0024.8.202118:30:00טקס קבל תלמידי כיתות א' תשפ"ב בביה"ס מרום 

24.8.202119:00:0024.8.202120:00:00טקס קבלת תלמידי כיתות א' תשפ"ב  -גוונים 



25.8.202109:00:0025.8.202110:00:00 בוריס יודיס 

25.8.202110:15:0025.8.202111:30:00מענה לדוחות הוועדה הגאוגרפית 

25.8.202111:30:0025.8.202112:00:00ראשי רשויות - תכנית ״חוסן לאזרח״ אש- בראשות שר הביטחון ושרת הפנים 

25.8.202112:00:0025.8.202113:00:00קביעת מזוזה בגני ויז'ניץ החדשים 

25.8.202113:10:0025.8.202113:30:00ראיון רדיו קול רגע - קורונה ופתיחת שנת לימודים

25.8.202114:30:0025.8.202115:30:00חלוקת ספרי ילדים - נועם חורב ויהודית פרץ 

25.8.202117:30:0025.8.202118:30:00ועדת כספים

25.8.202119:00:0025.8.202120:00:00טקס קבלת תלמידי כיתות א' תשפ"ב - יהלום 

26.8.202107:30:0026.8.202108:30:00פגישה עם היועץ המשפטי

26.8.202108:30:0026.8.202111:00:00כנס פתיחת שנה"ל תשפ"ב - פורום מנהלים  !!!הכניסה בהצגת תו ירוק!!!

26.8.202111:00:0026.8.202112:00:00השקת פורום האנרגיה עם שרת האנרגיה הגב' קרן אלהרר-חיים ביבס+ראשי הרשויות המקומיות

26.8.202112:00:0026.8.202113:30:00  עם פרופ' זרקא פרוייקטור קורונה

26.8.202115:00:0026.8.202116:30:00פגישה בזום -עם שרת הכלכלה והתעשיה-גב' אורנה ברביבאי-חיים ביבס+ראשי רשויות מרכז שלטון מקומי

26.8.202119:00:0026.8.202119:30:00שי - מתנה חתונה רם ורויטל

26.8.202120:00:0026.8.202122:00:00טקס דניאל - אורלי ויהודה

27.8.202108:30:0027.8.202109:30:00מסירת ביה"ס שוהם 

27.8.202109:30:0027.8.202110:00:00מסירת ביה"ס אלון יזרעאל 

27.8.202110:00:0027.8.202110:30:00ברכה לרפואת אביתר זרקא בן אליה חנה - בזום אוהל מאיר

27.8.202110:30:0027.8.202112:30:00ישיבת הסברה פתיחת שנת לימודים 

27.8.202112:30:0027.8.202115:00:00טלפונים למאומתים

29.8.202108:15:0029.8.202109:30:00ספורט מנהלים 

29.8.202110:00:0029.8.202110:30:00סרולוגית במג"ר

29.8.202110:30:0029.8.202111:00:00השלמת שיפוצי קיץ 

29.8.202110:30:0029.8.202111:00:00לידיעה - כנס הערכות פתיחת שנה לגננות

29.8.202111:00:0029.8.202112:00:00הערכות - עתירה תלמידי כיתות ז' 

29.8.202112:00:0029.8.202113:00:00טלפונים לחולים מאומתים - איחולי החלמה מהירה 

29.8.202114:00:0029.8.202115:30:00 אמיר מיכאל וסיגל ברגר בקמפוס חממה אלון

29.8.202116:30:0029.8.202118:00:00טקס קבלת תלמידי כיתות א' תשפ"ב  שוהם 

29.8.202118:00:0029.8.202119:00:00טקס קבלת תלמידי כיתות א' תשפ"ב- אוהל מאיר 

29.8.202119:00:0029.8.202120:00:00קואליציה

29.8.202120:00:0029.8.202122:00:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין 08-21,40/11

30.8.202109:00:0030.8.202110:00:00תדרוך אגף קורונה

30.8.202110:00:0030.8.202111:00:00 אזור תעשיה תדיראן- עפולה עילית 



30.8.202111:00:0030.8.202112:00:00מהנדסת העיר 

30.8.202114:00:0030.8.202114:30:00לידיעה - ועדת השקעות

30.8.202116:00:0030.8.202116:30:00טקס הענקת מלגות והרמת כוסית נעמת - ברכות ראש העיר 16:10

30.8.202117:00:0030.8.202118:00:00קבלת תלמידי כיתות א' תשפ"ב - בית זאב 

30.8.202118:00:0030.8.202119:00:00טקס קבלת תלמידי כיתות א' תשפ"ב- אלון יזרעאל 

30.8.202119:30:0030.8.202121:30:00אח"י נצרת- הפועל עפולה

31.8.202108:30:0031.8.202109:00:00אחיקם 

31.8.202109:00:0031.8.202111:00:00פורום הנהלה

31.8.202111:00:0031.8.202112:00:00פרוייקטים מתקציב מפעל הפיס 

31.8.202112:15:0031.8.202112:45:00פעילות ראש השנה תרום מחלקת נוער 

31.8.202113:30:0031.8.202114:30:00סיור מסכם שלוחת חממת אלון

31.8.202115:00:0031.8.202116:00:00הכנת סרטוני ברכה לתחילת שנת הלימודים ולראש השנה

31.8.202117:00:0031.8.202117:30:00ברית לדניאל ודור זריהן 

31.8.202117:30:0031.8.202118:30:00טקס קבלת תלמידי כיתות א' תשפ"ב- נועם מוריה 

31.8.202118:30:0031.8.202119:30:00טקס קבלת תלמידי כיתות א' תשפ"ב- אלומות 

31.8.202119:30:0031.8.202120:00:00טקס קבלת תלמידי כיתות א' תשפ"ב - תדהר 

31.8.202120:30:0031.8.202121:30:00קביעת מזוזה עו"ד סאלי  אדרי נחום 

1.9.202107:30:001.9.202108:30:00פתיחת שנת לימודים  בבית ספר שוהם

1.9.202108:30:001.9.202110:00:00חנוכת ביה"ס אלון יזרעאל (חדש ) וגזירת סרט 

1.9.202110:00:001.9.202111:30:00טקס קבלת כיתות א' תשפ"ב

1.9.202111:30:001.9.202112:00:00ג'קלין דייני 

1.9.202112:00:001.9.202112:30:00הרמת כוסית  לחג ראש השנה 

1.9.202112:30:001.9.202114:30:00ניחום אבלים משפחת הרמן , משפחת וקנין רח' 

1.9.202118:00:001.9.202120:00:00הרמת כוסית לראש השנה - התכנסות 18.00 ברכות ראש העיר ודברי פתיחה  18.30 

1.9.202121:00:001.9.202122:00:00שיחה עם אורנה שמחון וסיגל ברגר - שלוחת אלון

2.9.202109:00:002.9.202112:00:00שיחות למאומתי קורונה

2.9.202111:00:002.9.202111:30:00הרמת כוסית לראש השנה 

2.9.202112:00:002.9.202113:30:00הרמת כוסית לראש השנה -  חברת סופלנט

2.9.202115:00:002.9.202116:00:00שיחות למאומתי קורונה 

2.9.202116:00:002.9.202116:30:00בטלפון - אורנה שמחון - שלוחת אלון

2.9.202116:30:002.9.202117:00:00בטלפון - איריס קרל - שלוחת אלון

2.9.202117:00:002.9.202118:00:00אורן- עדכונים שלוחת אלון

2.9.202120:00:002.9.202120:30:00חתונה הדר ועדן



2.9.202120:30:002.9.202122:30:00עפולה ניר השרון

3.9.202110:00:003.9.202111:00:00הרמת כוסית משפחת הייק

3.9.202114:00:003.9.202117:00:00מפגש עם הורי שכבה ז' שלוחת אלון

4.9.202120:30:004.9.202121:30:00הרמת כוסית 

5.9.202108:15:005.9.202109:30:00ספורט מנהלים 

5.9.202109:30:005.9.202110:00:00הרמת כוסית לראש השנה - תל בר עפולה

5.9.202110:00:005.9.202110:30:00הרמת כוסית לסוחרים בשוק 

5.9.202110:30:005.9.202111:00:00הרמת כוסית כיבוי אש 

5.9.202111:30:005.9.202112:30:00נסיעה לעמיעד 

5.9.202112:30:005.9.202113:30:00חניכת מועדון לזכרו של אבינועם ז"ל 

5.9.202113:30:005.9.202114:30:00חזרה מעמיעד

5.9.202114:30:005.9.202115:40:00שיחות למאומתי קורונה

5.9.202116:30:005.9.202117:30:00הרמת כוסית-  שחקים 

5.9.202118:00:005.9.202119:00:00הערכת עובדים - ממונה 

6.9.202105:00:006.9.202105:00:00ערב ראש השנה 

6.9.202108:30:006.9.202114:00:00שיחות שנה טובה

6.9.202109:00:006.9.202109:30:00מיכאל ברקן

6.9.202109:30:006.9.202110:00:00הרמת כוסית בקרה וחדשנות

8.9.202105:00:008.9.202105:00:00ראש השנה 

9.9.202108:30:009.9.202109:00:00דיון מוטמנים לאחר ראש השנה

9.9.202109:00:009.9.202109:30:00סיור באולם הכדורסל, גידור וביטוח

9.9.202109:30:009.9.202110:30:00משפחת יחזקאלי - הנצחה של אבינועם יחזקאלי ז"ל 

9.9.202111:00:009.9.202112:00:00תכנון תנועה הסתדרות הבנים 

9.9.202112:30:009.9.202113:30:00פגישה בנושא חיסוני הקורונה וסרטון קצר עם ד"ר דיין וצוות שירותי בריאות כללית עפולה 

9.9.202115:00:009.9.202116:00:00אישור תוכניות תחבורה

9.9.202116:00:009.9.202117:30:00שיחות עם מאומתי קורונה 9.9

9.9.202118:00:009.9.202118:30:00אישור פרוטוקול מועצת עיר 40/11

10.9.202112:00:0010.9.202113:00:00ברית - משפחת בן שבת 

11.9.202117:30:0011.9.202119:30:00נוער עפולה - טוברוק

12.9.202108:15:0012.9.202109:30:00ספורט מנהלים 

12.9.202109:30:0012.9.202110:30:00היערכות מערך בדיקות הקורונה ליום הכיפורים וחג הסוכות

12.9.202110:30:0012.9.202111:30:00טקס קבלת כיתות א' תשפ"ב 

12.9.202111:30:0012.9.202112:00:00סיור עבודות רחוב סוקולוב



12.9.202113:00:0012.9.202114:00:00ועדת היגוי שיבולת דגן 2 

12.9.202114:00:0012.9.202115:00:00פ.ע  טינה ולדמן  

12.9.202115:00:0012.9.202116:00:00פ.ע אורן אקיקוס 

12.9.202116:00:0012.9.202117:00:00שיחות עם מאומתי קורונה

12.9.202117:00:0012.9.202117:45:00מפגש זום עם שרת הפנים - רשויות מקומיות על סדר היום 

12.9.202120:00:0012.9.202121:00:00ארוחה חגיגית עם קבוצת ליגת הקיץ המנצחת 

12.9.202121:00:0012.9.202121:30:00חתונה לירון ושי 

13.9.202109:00:0013.9.202110:00:00סיור בשלוחת אלון

13.9.202110:00:0013.9.202111:00:00ועדת קשרי חוץ 2021

13.9.202111:30:0013.9.202113:00:00תכנון תנועה ברח' ההסתדרות כיכר קונטיקט ורח' קניאל דוד 

13.9.202114:30:0013.9.202116:00:00בינוי מוסדות חינוך ושיחה עם אילנית שושני

13.9.202117:00:0013.9.202117:30:00סיוע למחפשים באיתור שני המחבלים שברחו מכלא גלבוע

13.9.202119:00:0013.9.202121:00:00הפועל עכו עפולה

14.9.202109:00:0014.9.202111:00:00פורום הנהלה

14.9.202109:00:0014.9.202110:30:00טקס חנוכת התחנה המרכזית

14.9.202110:30:0014.9.202111:00:00סיור בקידוחי כלונסאות בית כנסת בשכונת לב העמק

14.9.202111:30:0014.9.202113:00:00קידום פארק מים 

14.9.202114:30:0014.9.202114:45:00איחולי החלמה מהירה לחולים המאומתים 

14.9.202115:00:0014.9.202116:00:00סיכום למיזם פיתוח ויישום תוכניות אב לתרבות לעיר עפולה

14.9.202116:00:0014.9.202117:30:00 הערכות לאירועי חג הסוכות 

14.9.202117:30:0014.9.202118:00:00ועדת מכרזים- תכנון וביצוע וויז'ניץ + אילנית שושני

14.9.202118:10:0014.9.202119:00:00ראיון ברדיו קול רגע בנושא התחנה המרכזית 

15.9.202105:00:0015.9.202105:30:00ערב יום כיפור

15.9.202108:30:0015.9.202109:30:00הערכות בתי הכנסת ליום כיפור 

15.9.202109:30:0015.9.202110:30:00חברי מועצה

15.9.202110:30:0015.9.202112:30:00מאומתי קורונה 

16.9.202105:00:0016.9.202105:30:00יום כיפור

17.9.202107:30:0017.9.202108:30:00תגובה לאברי גלעד - ערוץ 13 -שכבת ז' אלון

17.9.202111:30:0017.9.202114:00:00הילה ויונתן 

17.9.202114:00:0017.9.202115:00:00שרת החינוך בטלפון שלוחת אלון

18.9.202120:00:0018.9.202121:00:00אורנה שמחון וסיגל ברגר בטלפון - שלוחת אלון

19.9.202108:15:0019.9.202109:30:00ספורט מנהלים 

19.9.202109:45:0019.9.202110:30:00פ.ע. יועץ משפטי איתי קידר 



19.9.202111:30:0019.9.202114:30:00סיור עם ופיק, אמיר מיכאל וועד השכבה בשלוחת אלון

19.9.202116:00:0019.9.202116:30:00מפקחי בניה בתי כנסת ובתי ספר

19.9.202117:30:0019.9.202118:30:00 סיור ארבעת המינים 

19.9.202118:30:0019.9.202119:30:00הבעת תודה לצוותים החינוכיים - תכנית קיץ לנוער ברכות ראש העיר 19.00 

19.9.202119:30:0019.9.202121:30:00הפועל עפולה - הפועל פתח תקוה 

20.9.202105:00:0020.9.202105:30:00ערב סוכות

20.9.202108:00:0020.9.202109:00:00סיור חג

20.9.202109:00:0020.9.202110:30:00שיחות לחולים מאומתים ואיחולי החלמה מהירה 

20.9.202111:00:0020.9.202113:00:00ברכת חג סוכות שמח

21.9.202105:00:0021.9.202105:30:00חג סוכות

21.9.202119:00:0021.9.202122:00:00רותי ויעקב

22.9.202105:00:0022.9.202105:30:00חול המועד סוכות

22.9.202109:30:0022.9.202110:00:00תקציב מג"ר

22.9.202110:30:0022.9.202112:00:00נאום פרדה אקלום

22.9.202116:00:0022.9.202117:00:00 חנוכת רחוב ע"ש פרדה יזזאו אקלום ז"ל

22.9.202117:00:0022.9.202118:00:00כדורגל בני המנשה

22.9.202118:00:0022.9.202120:00:00הפנינג אימוץ כלבים בריאה הירוקה 

22.9.202120:00:0022.9.202121:00:00סוכה מארחת  הכולל הרצאה בסגנון ניצוצות לנוער 

22.9.202120:00:0022.9.202121:00:00חנוכת הבית ח"כ מלכיאלי 

22.9.202121:30:0022.9.202123:00:00שמחת בית השואבה

23.9.202105:00:0023.9.202105:30:00חול המועד סוכות

23.9.202108:30:0023.9.202109:00:00בדיקה סרולוגית

23.9.202111:00:0023.9.202111:30:00 דני דסטה - סיכום הכרזת רחוב פרדה אקלום

23.9.202114:30:0023.9.202116:00:00שיחות למאומתים

23.9.202120:00:0023.9.202121:30:00טורניר כדור רגל ארצי לקהילת בני מנשה 

23.9.202120:00:0023.9.202122:00:00הפועל רמת גן אסי - הפועל עפולה 

24.9.202108:30:0024.9.202109:30:00שיחות למאומתי קורונה

24.9.202110:00:0024.9.202111:30:00יומן 2020

24.9.202114:00:0024.9.202115:30:00שישי בשוק

26.9.202106:00:0026.9.202106:30:00חול המועד סוכות

26.9.202108:15:0026.9.202109:30:00ספורט מנהלים 

26.9.202116:00:0026.9.202117:30:00יריד חוגים בריאה הירוקה - ברכות בשעה 17:15

26.9.202117:30:0026.9.202118:00:00הכנסת ספר תורה אצל משפחת אלמקייס 



26.9.202118:00:0026.9.202119:30:00קביעת מזוזה בית כנסת הרב שאשי חייט

26.9.202120:30:0026.9.202122:30:00ערב בשוק הישן

27.9.202105:00:0027.9.202105:30:00ערב סוכות שני

27.9.202109:00:0027.9.202112:30:00הכנת יומן 2020 לפי חוק חופש המידע

28.9.202108:00:0028.9.202109:30:00שמחת תורה

28.9.202109:00:0028.9.202111:00:00פורום הנהלה

28.9.202120:30:0028.9.202122:30:00הקפות

29.9.202107:00:0029.9.202108:00:00סיור נקיון לאחר החג בעפולה עלית

29.9.202108:30:0029.9.202109:30:00ישיבת תאום לשכה

29.9.202109:30:0029.9.202110:00:00 בינוי מוסדות חינוך - ישיבת מעקב

29.9.202110:30:0029.9.202112:00:00  נהלי אכיפה ורישוי עסקים

29.9.202112:00:0029.9.202113:30:00   מדיניות השוק 

29.9.202114:00:0029.9.202116:30:00סיור ומפגש יו"ר ועדת חינוך ח"כ שרן השכל ויו"ר מעמד הילד ח"כ מיכל שיר 

29.9.202115:00:0029.9.202115:30:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 

29.9.202115:30:0029.9.202116:00:00היועצות בנוגע לטיפול במבנים מסוכנים-יאיר רביב+ראשי הרשויות המקומיות,שלמה דולברג,איתן אטיה,צחי כץ,עוזי סלמן,שלום זינגר,עמיחי דרורי,מאיה קרבטרי,מהנדסי הערים

29.9.202117:00:0029.9.202118:00:00בטלפון - איחולי החלמה מהירה

30.9.202109:00:0030.9.202110:00:00  בנושא מוטמנים 

30.9.202110:00:0030.9.202111:00:00 הרב יונתן - בית כנסת

30.9.202111:00:0030.9.202112:00:00 יאיר כתר - עדכונים שוטפים ותוכניות לאזרח הותיק 2022

30.9.202112:00:0030.9.202113:00:00הצגת תוכנית בחינת הרחבת בית ספר שוהם ל-24 כיתות ופיתוח

gis  - 30.9.202114:30:0030.9.202117:00:00אזורי רישום גנים ויסודי, החינוך ותאום ובקרה

30.9.202117:30:0030.9.202118:30:00פתיחת המסעדה  "ברהנו"

1.10.202111:00:001.10.202112:00:00טלפונים למאומתים

1.10.202112:30:001.10.202113:00:00דו"ח קורונה עדכני 1.10.2021

1.10.202116:00:001.10.202118:00:00הפועל עפולה - ביתר ת"א בת ים 

1.10.202118:00:001.10.202119:00:00קבלת שבת אצל הרב ששי

2.10.202120:00:002.10.202122:00:00השקת הספר המשהו - רעות בן 

3.10.202108:15:003.10.202109:30:00ספורט מנהלים 

3.10.202109:30:003.10.202110:30:00סיור בית כנסת רובע יזרעאל - אמיר רביבו ומשה אדרי 

3.10.202110:30:003.10.202111:00:00סיור באגף הרווחה - למחר מעבר לקניון

3.10.202111:00:003.10.202112:00:00מדיניות רוכלות

3.10.202112:00:003.10.202113:00:00פגישה עם איתי ומאור

3.10.202114:00:003.10.202115:00:00גזבר ומנכ"ל - ישיבת התנעת הערכות תקציב העירייה לשנת  2022



3.10.202115:30:003.10.202117:00:00ברית מילה - דודו ונטלי ברום 

3.10.202116:00:003.10.202117:00:00ישיבת דירקטוריון 

4.10.202109:00:004.10.202110:00:00תשובת קרסו מוטורס 

4.10.202110:30:004.10.202111:30:00ביקור רועי לוי ראש עיריית נשר 

4.10.202112:00:004.10.202113:00:00סיור התקדמות הבניה בשוהם ובאוהל מאיר

4.10.202113:30:004.10.202114:00:00חניית משאיות ברובע

4.10.202115:00:004.10.202116:00:00ברית - עמית ויותם מלול 

4.10.202117:00:004.10.202118:00:00חנוכת בית כנסת 

5.10.202108:30:005.10.202110:00:00 מפגש עם מחוז צפון משרד החינוך

5.10.202110:00:005.10.202111:30:00מדיניות מעונות יום פרטיים וציבורים 

5.10.202111:30:005.10.202113:00:00שלב ב' בהשלמת התחנה המרכזית החדשה 

5.10.202115:00:005.10.202116:30:00תוצרי סדנת הנהלה - ניהול וליווי פרויקטים 

5.10.202116:30:005.10.202118:00:00מכרז עבודות תחזוקת מוסדות חינוך וציבור ופיתוח כבישים 

5.10.202118:30:005.10.202119:00:00עדכון מקרה רווחה - סיגל בניאס

5.10.202120:00:005.10.202121:00:00מסיבת בריתה ( ההורים ליטל ואייל פרץ) 

6.10.202109:15:006.10.202109:45:00אירוע קתדרה - ברכות ראש העיר שעה 9.15 

6.10.202110:00:006.10.202111:00:00פארק מים - ישיבת המשך 

6.10.202111:00:006.10.202112:00:00 פ.ע. אחיקם משה דוד 

6.10.202112:00:006.10.202112:30:00רדיו קול רגע - אלימות, גרזן

6.10.202112:30:006.10.202114:00:00   תיכונים - מודל תיכון חדש

6.10.202115:00:006.10.202116:00:00מורדות עפולה הצעירה ועפולה הירוקה 

6.10.202116:00:006.10.202117:00:00ברית לירז וזאן

6.10.202117:30:006.10.202118:00:00מכתב נוסף לאורנה שמחון - שלוחת אלון

6.10.202119:15:006.10.202120:30:00פתיחת סדנא לוועדי בתים - ברכות ראש העיר

7.10.202107:45:007.10.202107:45:00 לברך באוטובוס את המחלקות העיריה ביום גיבוש לירושלים- (גזברות , משאבי אנוש , לשכה משפטית, קב"ט ,  גביה ) 

7.10.202109:00:007.10.202110:00:00מפגש מידע הקרן להכוונת חיילים - ברכת ראש העיר לחיילים

7.10.202110:00:007.10.202111:00:00 פ.ע יעקב זורגר 

7.10.202111:15:007.10.202112:30:00סיור עם אורנה שמחון ואיריס קרל בשלוחת אלון

7.10.202112:30:007.10.202113:30:00חן כדורים פורחים    

7.10.202114:30:007.10.202115:00:00שיחה לחולה מאומת והחלמה מהירה 

7.10.202115:30:007.10.202116:00:00תאום תכנון מעונות יום 

7.10.202118:30:007.10.202119:30:00ארוחה לחיילי כפיר

7.10.202119:30:007.10.202121:00:00בדרך אמת - כתיבת ספר תורה



8.10.202108:30:008.10.202109:30:00סיור בית כנסת רובע יזרעאל - אמיר רביבו 

8.10.202109:30:008.10.202110:30:00פגישה עם דני דסטה

8.10.202110:30:008.10.202111:00:00פניית תושב רחוב הסוכנות היהודית

8.10.202111:00:008.10.202112:00:00דרך אמת - ספר תורה

8.10.202113:30:008.10.202114:30:00חטיבת כפיר ונשות ויצו ואמונה

8.10.202116:00:008.10.202116:30:00הפועל ראשון לציון - הפועל עפולה 

10.10.202110:00:0010.10.202112:00:00דיון משפטי  בעתירה 3784-05-21  נגד עיריית עפולה ואחרים 

10.10.202115:00:0010.10.202116:00:00מכתב ועדה גאוגרפית

10.10.202117:00:0010.10.202117:30:00 מאיר אלמוג  - בעניין רעש בשוק 

10.10.202117:30:0010.10.202118:00:00חן ברנר אורן - הנדסאית אדריכלות נוף 

10.10.202118:30:0010.10.202119:30:00אוהד

10.10.202120:00:0010.10.202121:00:00בת מצווה לטוהר 

11.10.202109:00:0011.10.202110:00:00 הרב נתן לוי ואלירם דדון 

11.10.202110:00:0011.10.202110:30:00 דוד זריהן + מנכ"ל

11.10.202110:30:0011.10.202111:30:00שרי לוי מנכ"לית המכללה -מפגש הכרות ושיתופי פעולה 

11.10.202111:30:0011.10.202112:00:00סיור בתל עפולה- תל עתיקות 

11.10.202112:00:0011.10.202113:00:00קלפיות עיריית עפולה

11.10.202115:00:0011.10.202115:30:00שיחת זום עם מבקר משרד הפנים לשנת 2020 - רו"ח ששון גוטהלף הרץ 

11.10.202116:30:0011.10.202117:30:00 מהנדסת עיר 

11.10.202119:00:0011.10.202121:30:00טקס התייחדות חטיבת כפיר

12.10.202107:00:0012.10.202108:00:00סיור התקדמות בניה אוהל מאיר

12.10.202109:00:0012.10.202111:00:00פורום הנהלה

12.10.202111:00:0012.10.202112:00:00תכנית הרשת הבורבאים- צילום ראש העיר עם משפחת בורבא 

12.10.202112:00:0012.10.202112:30:00מפגש עם גלנט אצל מליחי

12.10.202112:30:0012.10.202113:00:00פארק מים - חיים  ואורי גורן 

12.10.202113:00:0012.10.202113:30:00רעיה דנינו - בקשה לפרישה

12.10.202113:30:0012.10.202114:30:00פורום מנהלים 

12.10.202115:00:0012.10.202116:00:00טיפול בשצפ"ים ברחבי העיר 

12.10.202116:30:0012.10.202118:00:00מעקב ובקרה לאחר פרויקטים 

12.10.202118:00:0012.10.202118:30:00אביב  ואילן - פרישה

12.10.202120:00:0012.10.202121:30:00בר מצווה לאוריאל שלמה משפחת לייפניק 

13.10.202109:30:0013.10.202110:00:00אירועי חנוכה 

13.10.202110:00:0013.10.202110:30:00צילום עם מתנדבים של אגודת הסרטן 



13.10.202110:30:0013.10.202111:30:00מפגש ביתא ישראל 

13.10.202111:30:0013.10.202113:30:00סיור  פרויקט גגות סולאריים 

13.10.202120:00:0013.10.202121:30:00חתונה אבי ונוי 

14.10.202109:00:0014.10.202110:00:00 בית מעשים טובים - שמעון רוזנברג 

14.10.202112:00:0014.10.202113:00:00שלומי וצוות עפולה 

14.10.202119:30:0014.10.202122:00:00חתונה - יובל   ורם + ישראלה

15.10.202109:00:0015.10.202110:00:00סיור בית כנסת רובע יזרעאל

15.10.202112:00:0015.10.202113:30:00סיור ש.פ.ע

15.10.202114:00:0015.10.202115:00:00סיור בשוק

15.10.202116:00:0015.10.202118:00:00הפועל עפולה - מכבי בני ריינה 

16.10.202117:30:0016.10.202119:30:00נוער עפולה

17.10.202108:15:0017.10.202109:30:00ספורט מנהלים 

17.10.202110:00:0017.10.202110:30:00הרב גולד - קהילה אמריקאית בהתגבשות

17.10.202110:30:0017.10.202111:30:00ישיבה בנושא מבנים מסוכנים 

17.10.202111:30:0017.10.202112:30:00אביבה נחום - מפקחת חדשה גני ילדים חמד פגישת הכרות 

17.10.202112:30:0017.10.202113:30:00סיור גני ברקת - חצר שקעה וסלילת עמנואל מורנו

17.10.202113:30:0017.10.202114:30:00אלדד שביט ושלומי אלבז

17.10.202114:30:0017.10.202115:00:00תכנית כיכר עמנואל מורנו 

17.10.202115:00:0017.10.202116:00:00 קרן אלקריף 

17.10.202116:00:0017.10.202117:00:00ועדה לקידום הילד  - לברך בחדר ישיבות אורן 

17.10.202117:00:0017.10.202118:00:00פ.ע. מהנדסת עיר 

18.10.202109:00:0018.10.202110:00:00מיכאל ברקן 

18.10.202110:00:0018.10.202112:00:00 טינה ולדמן 

18.10.202112:00:0018.10.202113:30:00שיפוצי קיץ 

18.10.202113:30:0018.10.202114:00:00מסיבת פרידה לחנה אטיאס 

18.10.202116:00:0018.10.202117:00:00הכנסת ספר תורה  אצל יוסף משפחת לסרי 

18.10.202117:30:0018.10.202118:30:00ניחום אבלים- דוד זריהן

19.10.202110:00:0019.10.202110:30:00 פניית תושבת יחד עם מבקרת העירייה 

19.10.202110:30:0019.10.202111:00:00שולה מנור

19.10.202111:00:0019.10.202111:30:00יציקת רצפה באוהל מאיר 

19.10.202112:00:0019.10.202113:00:00תוכנית אירועי חורף באוהל 

19.10.202114:00:0019.10.202115:00:00סיור בשוק 

19.10.202115:30:0019.10.202116:30:00צילום סרטון לערב הצדעה למערך החינוך בעפולה (שלומי שבת)



19.10.202117:00:0019.10.202118:00:00ועדת בטיחות בדרכים מספר 3 לשנת 2021

19.10.202119:00:0019.10.202120:30:00כדורסל - עפולה - מכבי חיפה

20.10.202110:00:0020.10.202117:00:00מוני אקספו 2021

20.10.202115:45:0020.10.202117:00:00ברית למשפחת סרוסי 

21.10.202112:00:0021.10.202113:00:00כבישים בביצוע

21.10.202113:30:0021.10.202114:30:00 כספי הסכם גג

21.10.202116:30:0021.10.202117:30:00גורן- חכ"ל

21.10.202121:00:0021.10.202122:00:00בשוק העירוני

22.10.202108:00:0022.10.202108:30:00סיור מוטמנים עפולה עלית

22.10.202116:00:0022.10.202118:00:00בני יהודה ת"א - הפועל עפולה

c1  23.10.202117:30:0023.10.202119:30:00עם יהודה משה בפארק

23.10.202120:30:0023.10.202122:30:00גביע כדורסל עפולה רמת השרון

24.10.202108:15:0024.10.202109:30:00ספורט מנהלים 

24.10.202110:00:0024.10.202110:30:00הערכות ועדת חינוך נגה? טינה? נתנאל?

24.10.202110:30:0024.10.202113:00:00אירוח משלחת קרסו מוטורס 

24.10.202114:30:0024.10.202115:30:00תוכנית מתחם ספורט - בסמוך למגרש השחבק 

24.10.202115:45:0024.10.202116:45:00ניחום אבלים - משפחת אזולאי - משה ז"ל  משפחת מלכה  

24.10.202117:00:0024.10.202117:30:00מפגש עם בני הזוג הופנונג מהעיר התאומה בלפורט ודודו מואטי 

24.10.202120:00:0024.10.202121:30:00ערב נשים בהשתתפות דין דין אביב ויובל דיין 

25.10.202108:00:0025.10.202108:30:00שיחת טלפון עם ח"כ שרן השכל יו"ר ועדת החינוך

25.10.202109:00:0025.10.202109:30:00 פ.ע אינה אוקון

25.10.202109:30:0025.10.202111:00:00ועדת החינוך בכנסת - שלוחת אלון

25.10.202111:00:0025.10.202111:45:00מתנדבי ידיד לחינוך 

25.10.202114:00:0025.10.202114:30:00 פ.ע אחיקם משה דוד 

25.10.202114:30:0025.10.202115:30:00אירועי חורף באוהל - ישיבת המשך

25.10.202115:30:0025.10.202117:00:00תקציב 2022  - גזבר ומנכ"ל

25.10.202119:30:0025.10.202122:00:00 הופעה של איתי לוי

26.10.202108:30:0026.10.202110:00:00פורום הנהלה

26.10.202110:00:0026.10.202111:30:00צבי פלג- מנכ"ל אורט ביהודה

26.10.202111:30:0026.10.202114:00:00חנוכת מרכז חדשנות באורט אורן עם מנכ"ל רשת אורט 

26.10.202115:30:0026.10.202116:30:00 הערכות אוהל ארועים לחורף

26.10.202116:30:0026.10.202117:00:00פגישה עם אלירן כהן

26.10.202118:00:0026.10.202118:30:00מפגש עם אודי אנג'ל 



26.10.202119:00:0026.10.202121:00:00מופע פתיחת שנת לימודים  עם הזמר - שלומי שבת 

26.10.202121:30:0026.10.202122:00:00חתונה של אופיר ואוראל 

27.10.202106:00:0027.10.202108:00:00נסיעה לרמלה

27.10.202108:00:0027.10.202118:00:00השתלמות  מפקדי נפות של פיקוד העורף 

27.10.202118:00:0027.10.202120:00:00חזרה

27.10.202118:00:0027.10.202119:00:00כנס רבני ציונות דתית - חביב מייצג 

27.10.202120:00:0027.10.202120:30:00חתונה - רוניה וצח 

27.10.202120:30:0027.10.202122:00:00ערב נשים להעלאת המודעות לסרטן השד 

28.10.202106:00:0028.10.202107:00:00השתלמות מפקדי נפות של פיקוד העורף 

28.10.202107:00:0028.10.202109:00:00טקס כפיר

28.10.202110:00:0028.10.202110:30:00מפגש עם ח"כ אופיר סופר 

28.10.202111:30:0028.10.202113:00:00מתווה ומעקב לפרויקטים 

28.10.202114:30:0028.10.202115:00:00גזבר - תכנון ת.ב.רים כבישים - מתחם המלאכה

28.10.202115:30:0028.10.202116:30:00גזבר - תקציב 2022

28.10.202118:00:0028.10.202119:30:00ערב ג'אז מחלקת קליטה  

28.10.202119:30:0028.10.202122:00:00ערב נשים צעירות בשוק הישן 

29.10.202108:30:0029.10.202110:00:00יום ההליכה הבינלאומי 

29.10.202116:00:0029.10.202118:00:00הפועל עפולה - הפועל כפר סבא 

31.10.202108:15:0031.10.202109:30:00ספורט מנהלים 

31.10.202110:00:0031.10.202110:30:00בדיקת קורונה

31.10.202111:00:0031.10.202112:00:00מדע וטכנולוגיה באמצעות פעילות רובוטיקה מתקדמת 

31.10.202112:15:0031.10.202113:15:00סיור מרכז קליטה ומקלט מבצע שלמה ומטבח מורשת 

31.10.202114:00:0031.10.202115:00:00עדכוני קורונה

31.10.202115:00:0031.10.202115:30:00אישור חוברת תקציב 2022 למועצת העיר

31.10.202115:30:0031.10.202117:00:00טיפול בשצפ"ים ברחבי העיר ( ישיבת המשך ) 

31.10.202120:45:0031.10.202121:45:00מופע לנשים ונערות  דורית ארליך-  "עד סוף הקיץ " 

1.11.202107:30:001.11.202108:30:00לברך באוטובוס את מחלקות שפ"ע ותרבות  - יום גיבוש ירושלים 

1.11.202110:30:001.11.202111:30:00חנוכת כיתה דיגיטלית 

1.11.202111:30:001.11.202111:45:00 צילום בנושא מנהיגות 

1.11.202112:00:001.11.202113:00:00 שלום שלמה 

1.11.202113:00:001.11.202113:30:00 יועץ משפטי

1.11.202114:00:001.11.202114:30:00שיחה עם עודד - אליפות הטניס

1.11.202115:00:001.11.202116:00:00מלי שוכטמן 



1.11.202116:00:001.11.202117:00:00ניחום אבלים טספנש

2.11.202108:00:002.11.202108:30:00סיור התקדמות בניה בית ספר אוהל מאיר

2.11.202108:45:002.11.202109:15:00  מיכאל ברקן

2.11.202109:15:002.11.202110:00:00 נוהל ימי פינוי גזם 

2.11.202110:00:002.11.202112:00:00סיור במפעלי אלון תבור - 

2.11.202112:00:002.11.202114:00:00טקס חנוכת מפעל מגן - מסכות - אלון תבור

2.11.202116:00:002.11.202117:00:00מתחם המלאכה 

2.11.202117:30:002.11.202120:00:00טקס חג הסגד ו30 שנה מבצע שלמה 

3.11.202109:30:003.11.202110:00:00שלו שדו

3.11.202111:00:003.11.202112:30:00מדרשת ממעמקים ופתיחת שנת הלימודים תשפ"ג בדרך אמת 

3.11.202112:30:003.11.202113:30:00תקציב המרכז לגיל הרך 

3.11.202116:00:003.11.202117:30:00הערכת עובדים ישירים 

3.11.202119:00:003.11.202120:00:00חתונה - נווה ונועה 

4.11.202110:00:004.11.202111:00:00טקס  גזירת סרט חנוכת אולם שמיר  ומשחק כדורסל 

4.11.202114:00:004.11.202115:00:00מתחם המלאכה ( ישיבת המשך ) 

4.11.202115:00:004.11.202116:30:00 עדיאל אילוז

4.11.202120:00:004.11.202121:00:00חתונה -  נוי ויוסף 

5.11.202108:45:005.11.202109:30:00לברך ולהצטלם  עם  קבוצת פרויקט אמיצים  

5.11.202109:30:005.11.202110:00:00סיור טיפת חלב חדשה בוולפסון

5.11.202110:00:005.11.202111:30:00קבלת שבת בבית אבות 

5.11.202111:30:005.11.202113:00:00הערכת עובדים ישירים 

5.11.202113:30:005.11.202115:00:00כדורסל - משחק גביע

5.11.202115:00:005.11.202117:30:00אגודת ספורט אשדוד - הפועל עפולה 

6.11.202119:30:006.11.202121:00:00יום הולדת הפתעה למשה אדרי

7.11.202108:15:007.11.202109:30:00ספורט מנהלים 

7.11.202110:30:007.11.202111:00:00דני צפניה 

7.11.202111:00:007.11.202112:00:00שלום שלמה  + הערכות למועצה 

7.11.202112:00:007.11.202113:00:00ניחום דפנה אטדגי 

7.11.202113:00:007.11.202115:00:00ניחום אבי מזרחי - בית שאן

7.11.202115:00:007.11.202116:00:00שיקום כבישים בשכונות 

7.11.202116:00:007.11.202117:00:00 דני דסטה 

7.11.202117:00:007.11.202118:00:00הצגת הערכות לקראת מופע יווני של חבורת השדרה 

8.11.202109:00:008.11.202110:00:00כתב כמויות חיבור רחוב משה בלנדר - שד' רבין - פניות ימניות בלבד 



8.11.202110:00:008.11.202111:00:00תרבות - ריקודי עם ומחולות

8.11.202111:00:008.11.202111:30:00 הערכות יובל לקונסרבטוריון 

8.11.202116:00:008.11.202117:00:00אורה פיסטינר - הנדסה 

8.11.202117:00:008.11.202117:30:00ועדת כספים 

8.11.202118:00:008.11.202119:00:00סיור רכבי בשכונות

8.11.202119:00:008.11.202121:00:00ערב תרבות אזרבייג'ן 

9.11.202108:00:009.11.202108:30:00לברך באוטובוס את מחלקת רווחה וקידום נוער 

9.11.202108:30:009.11.202109:00:00סיור עם חביב באוהל מאיר

9.11.202109:00:009.11.202111:00:00פורום הנהלה

9.11.202111:00:009.11.202112:30:00כנס בנושא התמודדות עם תופעת 

9.11.202113:00:009.11.202114:00:00פתיחת מט"ש עפולה 

9.11.202115:00:009.11.202117:00:00האקתון עירוני נוער 

9.11.202117:00:009.11.202118:00:00גמול השתלמות של עובדי עירייה 

9.11.202119:00:009.11.202121:00:00ערב גאלה - ארוחת ערב חגיגית - טורניר טניס בעפולה - טורניר בינלאומי 

10.11.202108:00:0010.11.202108:30:00שריקי - תקציב פרוייקטים בחינוך ושינויים בתקציב 2021

10.11.202108:30:0010.11.202109:00:00אתי וקנין - תכנון מוסדות חינוך שטרם תוקצבו + פיתוח שוהם

10.11.202109:30:0010.11.202111:00:00צוות מעקב דו- שבועי פרויקטים  

10.11.202111:00:0010.11.202112:30:00קביעת מזוזה וגזירת  סרט- משרדי הרווחה קניון העמקים 

10.11.202117:00:0010.11.202118:00:00ישיבת קואליציה - (ה  משוריינת לשעה 17.00 ) 

10.11.202118:00:0010.11.202119:30:00הזמנה  לישיבת מועצת עיר מן המניין09-21,41/11 בשעה 18:00-19:00

10.11.202119:30:0010.11.202121:00:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין  10-21,42/11, בשעה 19:00-19:30

10.11.202121:00:0010.11.202122:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין 11-21,43/11

11.11.202109:00:0011.11.202110:00:00  הערכות לוועדת תיאום תנועה 

11.11.202110:00:0011.11.202111:00:00הצגת חלופות לתכנון מבני חינוך וציבור ויזניץ 

11.11.202111:00:0011.11.202111:30:00המשך הריסת התחנה המרכזית הישנה

11.11.202112:00:0011.11.202113:00:00 ועד העובדים +מנכ"ל העירייה + מנהלת משאבי אנוש

11.11.202114:45:0011.11.202115:30:00אזכרה צדוק נאוי

11.11.202116:00:0011.11.202117:30:00קריאת רחוב בלנדר -  טקס הסרת הלוט 

11.11.202120:00:0011.11.202121:00:00חתונה אביטל ונתי 

13.11.202110:30:0013.11.202111:30:00משחק גמר - טורניר 

13.11.202117:00:0013.11.202118:30:00שבת ארגון בני עקיבא 

14.11.202108:15:0014.11.202109:30:00ספורט מנהלים 

14.11.202110:00:0014.11.202112:00:00ניחום אבלים 



14.11.202111:00:0014.11.202112:00:00תזכורת - אתי וקנין נמצאת אצל פרג' בשעה 11.00 בבוקר 

14.11.202112:00:0014.11.202113:00:00פגישה עם הרב גולד בענין קהילה מחו"ל 

14.11.202114:00:0014.11.202115:00:00יראב - פינוי אשפה

14.11.202116:00:0014.11.202117:00:00אביי ודני דסטה 

14.11.202117:00:0014.11.202118:00:00ח"כ אופיר כץ

14.11.202119:30:0014.11.202120:30:00 מופעים לגיל השלישי -אלי גורנשטיין בשירי פרנק סינטרה

14.11.202120:30:0014.11.202121:30:00כנס לבעלות העסקים החרדי ( ברכות ראש העיר 20.15 ) 

15.11.202108:00:0015.11.202108:30:00לברך באוטובוס מנהל חינוך , קהילה , ושירות פסיכולוגי 

15.11.202109:30:0015.11.202110:30:00הערכת עובדים

15.11.202115:30:0015.11.202116:30:00פרוטוקול מועצת עיר - 41/11

15.11.202117:30:0015.11.202119:00:00הערכת עובדים

16.11.202109:00:0016.11.202112:00:00ועדת תיאום תנועה 

16.11.202112:00:0016.11.202113:00:00מרכז שותפויות ליוצאי הקהילה האתיופית בעיר עפולה 

16.11.202114:00:0016.11.202114:30:00יובל שאואט 

16.11.202115:00:0016.11.202116:00:00חמוטל - ת.ב.ר אוהל

16.11.202117:45:0016.11.202119:00:00טורניר לזכר הנופלים בית ספר לכדור סל

16.11.202119:30:0016.11.202120:00:00משחק כדורסל - עפולה הוד השרון

16.11.202120:00:0016.11.202121:00:00היכל התרבות

17.11.202108:00:0017.11.202108:30:00ניחום אבלים אוחיון 

17.11.202109:00:0017.11.202109:30:00אהרון חיים

17.11.202109:30:0017.11.202110:00:00הערכת עובדים- דובר העירייה

17.11.202110:00:0017.11.202111:00:00קרן אלקריף והנהגת הורים אסף זילכה  

17.11.202111:00:0017.11.202111:30:00מיכאל ברקן

17.11.202111:45:0017.11.202113:00:00סיור בדרך אמת 

17.11.202114:00:0017.11.202114:30:00הערכת עובדים - אב בית- שי מליחי

17.11.202114:30:0017.11.202115:00:00הערכת עובדים - עוזר ראש העיר- אורן אקיקוס

17.11.202115:00:0017.11.202115:30:00פגישה עינב פרץ

17.11.202116:00:0017.11.202117:30:00מועדון מבצע שלמה לוותיקי העדה האתיופית 

17.11.202117:30:0017.11.202118:30:00פרוטוקול מועצת עיר 43/11

17.11.202119:30:0017.11.202120:30:00לינוי חוגגת בת מצווה ( הבת של לירון ומאור אנג'ל ) 

17.11.202120:00:0017.11.202120:30:00ארוחת ערב בקאנטרי עם קבוצת הכדורגל

17.11.202120:30:0017.11.202121:30:00מיט - אפ קהילת הייטק עפולה סופלנט 

18.11.202109:00:0018.11.202109:30:00מסירת הודעת סיום העסקה שלמה מליחי מתפקיד  סגן ראש העיר



18.11.202109:30:0018.11.202110:30:00משנים תרבות נהיגה  - תוכנית העשרה במרכז הרפואי בית חולים 

18.11.202110:30:0018.11.202111:00:00סיור  בקולנוע 

18.11.202111:00:0018.11.202112:30:00ביצוע מוסדות חינוןך תשפ"ב- אלומות, כרמים , ויז'ניץ, תקשורת וגני ילדים 

19.11.202109:00:0019.11.202109:30:00בקבלת ספר התורה כיתה ב' בית ספר בית זאב

C1 19.11.202109:30:0019.11.202110:00:00יציקת קורות קשר בית כנסת

19.11.202110:00:0019.11.202110:30:00חלוקת בגדים והנעלה ממיטב המותגים לנשים וילדים 

19.11.202110:30:0019.11.202111:30:00ביקור ביה"ס רימונים + חניכת מגרש ספורט 

21.11.202108:15:0021.11.202109:30:00ספורט מנהלים 

21.11.202109:30:0021.11.202110:30:00 סיור ליד בית ספר וויז'ניץ החדש - מדידה

21.11.202110:30:0021.11.202112:00:00הצגת נתוני גיוס עם גורמי צבא ומשרד הביטחון 

21.11.202112:30:0021.11.202113:00:00בוריס יודיס וד"ר מסאלחה טהא 

21.11.202113:00:0021.11.202113:30:00ברקן ויודיס

21.11.202114:30:0021.11.202115:00:00מפגש עם אשר מרזר 

21.11.202115:00:0021.11.202115:30:00צילום רכבים חשמליים חדשים שהגיעו לאגף שפ"ע

21.11.202115:30:0021.11.202116:30:00 לברך ביום הולדת 100 לפיוטר גרינברג  דייר שגר בהוסטל 

21.11.202116:30:0021.11.202117:00:00איתי קידר וכרמית - פרוטוקול מועצת עיר

21.11.202117:00:0021.11.202119:00:00ועדת חינוך 

22.11.202108:10:0022.11.202108:40:00   ימי הולדת לילידי חודש ספטמבר אוקטובר 

22.11.202109:00:0022.11.202111:00:00פורום הנהלה +הצגה בנושא הטרדות מיניות 

22.11.202111:00:0022.11.202112:30:00צרכים של הקהילה הליטאית בגבעת המורה 

22.11.202112:30:0022.11.202113:00:00הרחבת והעמקת מיזם עפולה עירי 

22.11.202114:30:0022.11.202115:00:00מועצה דתית 

22.11.202115:00:0022.11.202115:30:00שחר אורן 

22.11.202117:00:0022.11.202118:00:00 סדנא - גזבר + חדשנות

23.11.202109:00:0023.11.202111:00:00ועדה מחוזית תכנית לאומית 360 

23.11.202111:00:0023.11.202111:30:00גורן - התייעצות

23.11.202112:00:0023.11.202113:00:00צילום אורות אדומים עם מרכז אלימות למשפחה 

23.11.202113:45:0023.11.202114:30:00פ.ע. צורי כהן 

23.11.202116:00:0023.11.202117:30:00 פתיחת מתחם יוקלר החדש 

23.11.202119:00:0023.11.202120:00:00 צילום ראש העיר עם נציגות ארגוני הנשים 

23.11.202120:00:0023.11.202121:00:00הצגה במסגרת חודש המודעות למניעת אלימות נגד נשים

24.11.202107:30:0024.11.202108:30:00לצרף מחר לישיבת הגנים את איתי קידר

24.11.202108:30:0024.11.202109:00:00סטטוס מחלף 65/60



24.11.202109:00:0024.11.202109:30:00מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה 

24.11.202109:30:0024.11.202110:30:00מחלף עפולה 

24.11.202110:30:0024.11.202111:00:00סיור באתר

24.11.202111:00:0024.11.202112:00:00הנחת אבן פינה למרכז פיס לגיל הזהב 

24.11.202113:30:0024.11.202114:30:00תוכנית עבודה נעשה ונעשה

24.11.202115:00:0024.11.202115:30:00פגישה עם דני דסטה 

24.11.202116:00:0024.11.202117:30:00סקרים 

24.11.202118:00:0024.11.202119:00:00הלוויה מזל טוב סיטי ז"ל (אמא של שגב)

24.11.202119:30:0024.11.202121:00:00בחירות מועצת נוער עירונית תשפ"ב 

25.11.202108:30:0025.11.202109:00:00הערכות למועצה 

25.11.202109:00:0025.11.202110:30:00רישום גנים וביה"ס לשנת תשפ"ג - (פגישת המשך)  

25.11.202111:00:0025.11.202112:00:00אתי דימרי מנהלת מחלקת גבייה 

25.11.202112:00:0025.11.202113:00:00 תושבת העיר 

25.11.202115:00:0025.11.202116:00:00פרויקטים 

25.11.202116:00:0025.11.202116:15:00שיחת טלפון - רויטל בניסטי - ארנונה מכוני יופי 

25.11.202116:30:0025.11.202117:30:00ניחום אבלים אצל שגב סיטי 

25.11.202118:00:0025.11.202119:00:00יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים 

25.11.202120:30:0025.11.202123:00:00סלאח שבתי

26.11.202106:00:0026.11.202107:30:00סיור בוקר עפולה עלית - דגש על גזם ומונחי קרקע

27.11.202118:00:0027.11.202119:00:00טקס פתיחת שנה - שבט יזרעאל 

28.11.202105:30:0028.11.202105:30:00ערב חנוכה - נר ראשון 

28.11.202108:15:0028.11.202109:30:00ספורט מנהלים 

28.11.202109:45:0028.11.202110:00:00חלאקה לבן של דיקלה 

28.11.202110:30:0028.11.202111:30:00ביה"ס למחשבה 

28.11.202111:30:0028.11.202112:00:00יואל מטמון - תכנון תשתיות 

28.11.202112:00:0028.11.202112:30:00חלוקת שי  חנוכה לעובדי העירייה שעה 12.00 - ( צילום עם הוועד ) 

28.11.202114:00:0028.11.202114:30:00תחילת סלילת ריכראד קאופמן

28.11.202114:30:0028.11.202115:00:00 מרכז צעירים

28.11.202115:30:0028.11.202116:30:00הפנינג השקה של קורקינטים   בעיר עפולה 

28.11.202117:00:0028.11.202117:30:00הדלקת נר חנוכה במרכז לגיל הרך 

28.11.202117:30:0028.11.202118:00:00הדלקת נר מול העירייה עם אמיר הלוי

28.11.202118:15:0028.11.202118:45:00נושקים למאה 

28.11.202119:00:0028.11.202119:30:00קונצרט חנוכה הרכבים יצוגיים - לבוגרים י' - יב' 



28.11.202119:30:0028.11.202121:00:00מופע לגיל השלישי - ששי קשת 

29.11.202105:30:0029.11.202105:30:00עובדים חצי יום עד שעה 13.00 

29.11.202107:30:0029.11.202108:30:00ערוץ 13 - פקקי תנועה

29.11.202109:00:0029.11.202110:00:00ניחום אבלים מזל-טוב סיטי (שגב)

29.11.202110:15:0029.11.202111:00:00 במסיבת פרידה לרעיה דנינו 

29.11.202111:00:0029.11.202112:00:00מעקב פרויקטים - ישיבת המשך 

29.11.202112:00:0029.11.202113:00:00ניחום אבלים שמשון משה ז"ל 

29.11.202114:00:0029.11.202114:30:00מלגה לדני פרידמן

29.11.202117:30:0029.11.202118:30:00הדלקת נרות עם לשכת עורכי הדין

29.11.202118:30:0029.11.202119:00:00בפארק העירוני - פארק האורות

29.11.202119:00:0029.11.202119:30:00קונצרט חנוכה הרכבים צעירים (תזמורת כיתת מוזיקה ) - דניאל מייצג

29.11.202119:30:0029.11.202121:00:00הדלקת נר שני עפולה אחת

29.11.202121:00:0029.11.202122:00:00פעילות חנוכה לנוער עם תנועות נוער וארגוני נוער 

29.11.202122:00:0029.11.202122:30:00מועדון ספורט כפר קאסם סוהיב - הפועל עפולה 

30.11.202109:00:0030.11.202109:30:00צילום ראש העיר בפרויקט תלמים 

30.11.202109:30:0030.11.202111:00:00מפגש עם תוכנית הסגל הבכיר

30.11.202111:00:0030.11.202111:30:00מסע מאחורי המסכה עם דמותה האגדית של פצ'ולי 3 - 

30.11.202111:30:0030.11.202112:00:00סיור ברחוב ריכארד קאופמן + כיכר המשך השוק

30.11.202112:00:0030.11.202113:00:00פינוי בינוי 

30.11.202116:30:0030.11.202117:30:00הדלקת נר חנוכה לדיירים בית אבות אור העמק בקיבוץ מזרע - בוריס ואורן מייצגים

30.11.202117:30:0030.11.202118:30:00הדלקת נר חנוכה לניצולי שואה במקבץ דיור - בוריס מייצג

30.11.202117:30:0030.11.202119:00:00פארק האורות + הדלקת נר חנוכה 

30.11.202119:15:0030.11.202119:45:00קונצרט חנוכה מקהלות וכלי קשת - שלום מייצג

1.12.202108:30:001.12.202108:30:00רני פלק  - מטוס לחזות העיר

1.12.202110:00:001.12.202110:30:00רועי בר

1.12.202110:30:001.12.202111:00:00פגישה תקופתית עם מפקד תחנת המשטרה וסלאבה וחביב

1.12.202112:00:001.12.202113:00:00מנכ"ל העירייה שלום שלמה וסגן ראש העיר ומ"מ חביב פרץ 

1.12.202113:00:001.12.202113:30:00השלמת עבודות במורדות עפולה הצעירה

1.12.202116:00:001.12.202117:00:00הדלקת נר חנוכה - רוטנברג יפה - שמעון פרי מייצג 

1.12.202118:00:001.12.202119:00:00הדלקת נרות - עם חטיבת כפיר ואמיר הלוי -חביב מייצג

1.12.202118:00:001.12.202119:00:00ערב קהילתי לכבוד חג חנוכה לקהילות איל"ן אנוש , אקי"ם 

2.12.202110:00:002.12.202111:00:00ישיבת דירקטוריון משכ"ל והחברות הבנות 5/21

2.12.202117:45:002.12.202118:30:00הדלקת נר חנוכה - שלום מיצג 



3.12.202114:00:003.12.202116:00:00הפועל עפולה - הפועל רעננה 

5.12.202108:15:005.12.202109:30:00ספורט מנהלים 

5.12.202120:00:005.12.202121:00:00בר מצווה  ליגל הבן של ליאור ולילאן 

7.12.202109:00:007.12.202109:30:00שמעון + תאופיק - סיור בבי"ס כרמים לבדיקה ומתן ה"מ לבניית מקלחת לתלמיד עם מוגבלות 

7.12.202118:00:007.12.202120:00:00סקציה נס ציונה - הפועל עפולה 

12.12.202108:15:0012.12.202109:30:00ספורט מנהלים 

12.12.202119:30:0012.12.202121:00:00מופע לגיל השלישי אורנה דץ 

15.12.202115:30:0015.12.202116:30:00אזכרה לדני חייט ז"ל - 

15.12.202118:00:0015.12.202119:00:00ערב כנר 

16.12.202119:30:0016.12.202120:30:00בר חוגגת בת מצווה 

18.12.202119:30:0018.12.202121:30:00הפרויקט של רביבו 

19.12.202108:15:0019.12.202109:30:00ספורט מנהלים 

19.12.202110:00:0019.12.202110:30:00עדכון מממונת קורונה

19.12.202110:30:0019.12.202111:00:00כרמית

19.12.202111:00:0019.12.202111:30:00פ.ע. איתי קידר - הערכות מועצה

19.12.202112:00:0019.12.202113:30:00ביקור ח"כ שרון רופא אופיר 

19.12.202117:30:0019.12.202118:30:00טקס פתיחה של מועדון הטייסת

19.12.202120:00:0019.12.202122:00:00ביתר ירושלים עפולה - גביע

20.12.202108:30:0020.12.202109:00:00ברכות להודיה ולרונית פייגין

20.12.202109:00:0020.12.202109:30:00 נגישות ראיה בית ספר בן צבי

20.12.202109:30:0020.12.202110:00:00ניחום אבלים

20.12.202110:00:0020.12.202113:00:00ביקור נועם חורב בגני ילדים + ביה"ס 

20.12.202110:00:0020.12.202112:00:00הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"ב-2021 - הכנה לקריאה שניה ושלישית - דיון משותף ועדת הפנים והגנת הסביבה עם ועדת ביטחון הפנים

20.12.202111:00:0020.12.202112:00:00שיחה בזום עם ראש הממשלה מר נפתלי בנט-בנושא-המשך מבצע חיסונים-עידוד התחסנות-חיים ביבס,שלמה דולברג,ראשי רשויות מקומיות+ראשי מועצות אזוריות 

20.12.202114:00:0020.12.202115:00:00ניחום אבלים מנגשה 

20.12.202117:45:0020.12.202118:30:00ישיבת קואליציה 

20.12.202118:30:0020.12.202119:30:00ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 12-21,44-11

20.12.202119:30:0020.12.202120:30:00הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר מן המניין 13-21,45-11

21.12.202109:00:0021.12.202111:00:00פורום הנהלה 

21.12.202111:15:0021.12.202112:15:00ועדת פרס חינוך - ברכות ראש העיר 

21.12.202113:00:0021.12.202115:00:00פורום מנהלי חינוך 

21.12.202114:00:0021.12.202116:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 45/2021 - מנהל/ת אגף שפ"ע

21.12.202118:00:0021.12.202119:00:00מכתבים לשרי תקוה חדשה



21.12.202119:00:0021.12.202120:00:00ערב תרבות קווקז 

21.12.202120:00:0021.12.202120:30:00צילום הכנה לצה"ל מפגש עם הרמטכ"ל

21.12.202120:30:0021.12.202121:30:00הרקדה עם יובל טבשי

22.12.202109:00:0022.12.202110:30:00הערכות מועצה לכנס  אזרחים ותיקים 

22.12.202110:30:0022.12.202111:00:00חבר מועצה איתי כהן ויהודה משה 

22.12.202111:00:0022.12.202111:30:00איציק בן דוד 

22.12.202111:30:0022.12.202112:00:00פגישה עם אחיקם

22.12.202112:00:0022.12.202113:00:00פ.ע.  מנכ"ל העירייה שלום שלמה 

22.12.202114:30:0022.12.202115:30:00פגישה עם דני דסטה 

22.12.202116:00:0022.12.202117:30:00מעקב פרויקטים הנדסה חברה כלכלית חינוך - ישיבת המשך 

22.12.202117:30:0022.12.202118:00:00דיון כביש ריקארד קאופמן

22.12.202120:30:0022.12.202121:30:00פיתוח קרירה לנשים 

23.12.202109:00:0023.12.202109:30:00תקציבי חברה עירונית לחינוך

23.12.202109:30:0023.12.202110:30:00פגישת הכרות איתי ויזל ותמר דגמי 

23.12.202111:00:0023.12.202111:30:00נספח חניה פארק הרכבת 

23.12.202111:30:0023.12.202112:00:00שליו אדמוני 

23.12.202112:00:0023.12.202113:00:00פ.ע. מנהל מחלקת שחקים - דניאל בן 

23.12.202113:00:0023.12.202114:30:00הרב בלום

23.12.202115:00:0023.12.202116:00:00שיבולת דגן 

23.12.202116:00:0023.12.202118:30:00מודלים בעל יסודי 

23.12.202120:00:0023.12.202121:30:00הילולה של רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל. - משפחת חרוש

24.12.202110:00:0024.12.202111:00:00אזכרה מזל טוב סיטי

24.12.202111:00:0024.12.202112:00:00הכנת מכתב עבור המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

24.12.202115:00:0024.12.202117:00:00עפולה אח"י נצרת

26.12.202108:15:0026.12.202109:30:00ספורט מנהלים 

26.12.202110:00:0026.12.202111:00:00סיור  רח' לאה גולדברג

26.12.202111:00:0026.12.202111:30:00צורי, אלירם וח"כ מלכיאלי

26.12.202111:30:0026.12.202112:30:00מפגש עם ח"כ מיכאל מלכיאלי

26.12.202112:30:0026.12.202113:30:00יד שרה

26.12.202113:45:0026.12.202114:45:00ביקור של מנכ"ל משכ"ל - רם סידיס 

26.12.202115:30:0026.12.202116:00:00פ.ע. - עינב 

26.12.202116:00:0026.12.202116:30:00מפגש עם הג'ודאי איתמר בן משה

26.12.202117:00:0026.12.202119:00:00מפגש עם סיעת היזרעאלים 



26.12.202119:30:0026.12.202121:00:00אירוע השקת תערוכה של ניר שליו וערב העלאת המודעות לבעלי מוגבלות 

26.12.202121:00:0026.12.202121:30:00ארץ עיר כאן 11

27.12.202110:00:0027.12.202111:00:00כנרת נחמן 

27.12.202111:00:0027.12.202112:00:00ראיון עם יוסי וקנין

IBD 27.12.202112:00:0027.12.202113:30:00ד"ר ערן זיתן ואיאן - שדרוג מחלקת

27.12.202113:30:0027.12.202114:00:00ראיון רדיו קול רגע  

27.12.202117:30:0027.12.202119:00:00ערב קהילה אתיופית במרכז מורשת

28.12.202108:15:0028.12.202109:00:00 ימי הולדת ילדי חודש נובמבר - דצמבר 

28.12.202109:30:0028.12.202110:00:00דיווח הצהרת הון אישית 2021

28.12.202110:00:0028.12.202111:00:00פגישת הכרות עם אריאל אולצוור מנהל מחוז צפון משרד הבינוי והשיכון 

28.12.202111:00:0028.12.202111:30:00תוכניות הרחבה ל-18 כיתות אולפנא צביה 

28.12.202112:00:0028.12.202112:30:00צילום בפארק C1 - לידיעות העמק

28.12.202114:00:0028.12.202115:00:00ועדת נגישות (שעה 14:00)

28.12.202115:30:0028.12.202116:30:00קריאת רחוב ע"ש אריאל שרון ( השעה המדויקת 15.30 )

28.12.202117:00:0028.12.202118:00:00קרנבל " נוביי גוד " לילדים עולים ( שנה אזרחית חדשה ) 

28.12.202119:00:0028.12.202120:00:00רמת השרון - עפולה

29.12.202107:30:0029.12.202108:00:00הכנה לאימון נפת העמקים - השתתפות של מפקד פיקוד העורף 

29.12.202108:00:0029.12.202108:45:00כנס קהילת ערים חכמות - האתגרים בשימור חזות פני העיר - מנהלי שפ"ע 

29.12.202109:00:0029.12.202112:00:00ועדה לאזרחים ותיקים 

29.12.202112:00:0029.12.202113:00:00מרכז יום הקשיש לתשושי נפש  וקתדרה 

29.12.202113:00:0029.12.202113:30:00סיור בית ספר שוהם

29.12.202116:00:0029.12.202117:00:00קבלת קהל 

29.12.202119:00:0029.12.202119:45:00אירוע סוף שנה של חברת value - נדלן והשקעות 

29.12.202119:45:0029.12.202120:45:00מסיבת שנה לועזית חדשה 

30.12.202109:00:0030.12.202110:30:00ועדת מל"ח 

30.12.202111:00:0030.12.202112:30:00שר השיכון בלשכה- זאב אלקין 

30.12.202112:30:0030.12.202113:00:00סיור בעפולה הצעירה

30.12.202114:00:0030.12.202115:00:00נתיבי ישראל

30.12.202115:00:0030.12.202116:00:00יום הולדת חביב 

30.12.202116:00:0030.12.202117:00:00שר האוצר, ברקן ובוריס - בלשכה

30.12.202117:00:0030.12.202117:30:00תומר גלאם - אשקלון

30.12.202118:00:0030.12.202119:00:00שלוחת אלון - פרוייקט מחשבה -ברקן, יודיס ואינה 18:15

30.12.202119:30:0030.12.202120:00:00פתיחת משחק גביע ליגה לאומית בכדורסל



30.12.202120:00:0030.12.202120:30:00מסיבת בריתה לליאם חדווה

30.12.202120:30:0030.12.202121:00:00מופע סטנדאפ - נדב אבוקסיס 

30.12.202121:00:0030.12.202122:00:00זכיה בגביע המדינה לליגה לאומית בכדור סל 

31.12.202108:00:0031.12.202109:00:00סיור רכוב גבעת המורה

31.12.202109:30:0031.12.202111:30:00סיור בעפולה עלית וגבעת המורה 

31.12.202115:00:0031.12.202116:30:00עפולה - עכו

 

 


