
שעת סיוםתאריך סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא
1.1.20199:00:001.1.20199:40:00פגישת עבודה יניב בוגנים

1.1.201914:30:001.1.201915:00:00 ישיבה בנושא פריסת גנים חדשים - ישראל , טינה ולדמן, אתי וקנין 14:40
1.1.201910:00:001.1.201910:30:00פגישת עבודה דניאל בן

1.1.201920:30:001.1.201921:30:00הזמנה לארוע 7 שנות ויז'ניץ בעפולה - הזמנה מיעקב זורגר
1.1.201916:30:001.1.201917:30:00פגישה ריננהולד גיסה בנושא בניה אקולוגית + שלמה מליחי

1.1.201911:00:001.1.201911:30:00ישיבה עם הרב ידגר 
1.1.201915:00:001.1.201915:30:00פגישה בנושא תקציבי מפעל הפייס + מנכ"ל + שריקי + קנטור

1.1.201911:30:001.1.201912:00:00חיים גורן
1.1.201912:30:001.1.201912:45:00איתי אליהו פגישת עבודה

1.1.201915:30:001.1.201916:00:00פגישה בנושא רכבי העירייה 
2.1.201910:00:002.1.201911:00:00ישיבה עם אמיר הלוי מרכז חב"ד אלתחלתא - ישיבת עבודה 

2.1.201920:00:002.1.201921:00:00הזמנה מאהרון מלכה- מפגש דיירים מחיר למשתכן עם ח"כ רועי פולקמן
2.1.201914:00:002.1.201915:00:00פגישה עם יוסי פחימה 

2.1.201912:30:002.1.201913:30:00ישיבה בנושא כח אדם - ישראל קנטור , ושלום שלמה 
2.1.201916:30:002.1.201917:30:00פגישה עם הנהלת הכדורגל

2.1.20196:30:002.1.20197:00:00עובד נור יתקשר - לתאם איתו להיום אחר הצהריים - או בין הישיבות
2.1.201915:00:002.1.201916:30:00תזכורת- נחום אבלים אלי ברדה + כפיר בזק וחביב פרץ

2.1.201918:30:002.1.201919:00:00לזרז את קנטור - תוכנית תנועה לרובע + הפסקת דו"חות
3.1.201917:00:003.1.201918:30:00להשאיר פנוי
3.1.201912:30:003.1.201913:30:00רמי לוסטינג

3.1.201916:00:003.1.201916:30:00לדבר עם נחום מרדכי - קרן והדירה ברובע
3.1.20198:00:003.1.20198:30:00נטלי ויהודית - רישום

3.1.201914:30:003.1.201915:00:00נוה אליהו 
3.1.201920:00:003.1.201920:30:00פתיחת תערוכה אחרונה לשנה זו- בגלריה העירונית

3.1.201914:00:003.1.201914:30:00ויקטור בן נעים- שיחת עדכון לקראת פורום ראשי רשויות הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק שיתקיים ב- 30.1.19
3.1.201910:00:003.1.201911:00:00 10.00מצויינות אירגונית - ישיבת סטטוס

3.1.20199:00:003.1.20199:30:00פגישה בנושא שעות כוננות + מנכ"ל + שריקי
3.1.201918:30:003.1.201919:00:00חורף חם קהילת רובע יזרעאל- לא התחייבנו

3.1.20198:30:003.1.20198:45:00מנכ"ל הפועל יורם אורנשטיין -8:45
3.1.201910:30:003.1.201911:00:00ועדת יועצים - חכ"ל 

3.1.201911:30:003.1.201912:00:00פגישה עם אינה אוקון



3.1.201917:30:003.1.201918:30:00פתיחה חגיגית - מועדון פעילות לאוכלוסייה הבוגרת - הזמנה ממרציאנו (מתכנסים בשעה 17:00)
6.1.201914:30:006.1.201915:00:00ישיבה בנושא הסעות ביה"ס תשע"ט 

6.1.201915:00:006.1.201916:00:00ישיבה עם אייל זיו אדר' -ישראל , ועינב פרץ בנושא מתחם התחנה 
6.1.201918:30:006.1.201919:00:00שלומי אלבז

6.1.201911:30:006.1.201912:00:00יציאה
6.1.20198:20:006.1.20198:50:00חגיגות ימי הולדת ילדי נובמבר דצמבר 

6.1.20199:00:006.1.201910:00:00 רישום לגני הילדים + טינה
6.1.201912:00:006.1.201913:30:00פגישה עם בועז יוסף ממונה מחוז צפון משרד הפנים + קנטור + שריקי + שלום שלמה

6.1.201913:30:006.1.201914:00:00חזרה
6.1.201916:30:006.1.201917:00:00פגישה בנושא יד לבנים + עפרה קלמן + נסים אוחיון + מנכ"ל

6.1.201920:00:006.1.201921:00:00הזמנה לכנס פתיחת שנה להתאחדות המלאכה והתעשייה - לא משתתף
6.1.201918:00:006.1.201918:30:00איתי כהן

6.1.201910:00:006.1.201911:00:00פגישה בנושא בית משפט השלום בעפולה- מר דני זנטי מנהל המחוז צפון בתי המשפט + ענת מנהלת בית משפט שלום בעפולה + סינתיה כהן מנהלת מדור יישום החלטות
6.1.201917:30:006.1.201918:00:00אתי כהן

6.1.201920:00:006.1.201921:30:00אלי אפללו
7.1.201913:00:007.1.201913:30:00פגישה עם מוסא חאכו 

13.457.1.201913:45:007.1.201915:00:00אריאל משעל - מנכ"ל משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל - היכרות -
7.1.201915:30:007.1.201916:30:00פגישה עם חיראדין ריכאד סמנכ"ל לוגיסטיקה ביטוח לאומי- בנושא סניף ביטוח לאומי בעפולה

7.1.201918:00:007.1.201919:00:00שרון יונה - נוער
7.1.201910:00:007.1.201913:00:00סיור בתי ספר - גוונים ויהלום

7.1.201919:45:007.1.201920:15:00ערב העצמת נשים - הזמנה מאיתי כהן - מתכנסים בשעה 19:30
7.1.201917:00:007.1.201918:00:00ישיבה בנושא אברהם יצחק - פרויקט דיור בר השגה י.א. אלון + אברהם יצחק 

8.1.201920:00:008.1.201920:30:00שמעון?
8.1.201916:30:008.1.201917:00:00אזכרה כהן בית מעשים טובים

8.1.201911:30:008.1.201912:30:00פגישה עם אמנון קסל ועד אגודה שכונת הפועלים עפולה + נציגים + קנטור
8.1.201913:00:008.1.201914:00:00ישיבה בנושא ביה"ס אלון יזרעאל - ישראל אתי וקנין שלום שלמה אייל נחמיאס מיכל ברבן 

8.1.201914:30:008.1.201916:30:00פגישה עם יורי גמרמן מנהל מרחב צפון רמ"י + תמיר ברקין - בנושא הסכם הגג + קנטור + שריקי + שלום שלמה
8.1.201912:30:008.1.201913:00:00פגישה עם אורון גולן 

8.1.20199:00:008.1.201910:00:00תמר דיגמי
8.1.201911:00:008.1.201911:30:00פגישה עם טינה ולדמן 

8.1.201917:00:008.1.201918:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 
8.1.201917:00:008.1.201918:00:00דירקטוריון חברה כלכלית 



8.1.201910:00:008.1.201911:00:00סיור במרכז מורשת לעולי איתיופיה - ישראל , דני דסטה , שאדי , יאיבאי 
9.1.201915:00:009.1.201916:30:00נסיעה לאור יהודה

9.1.20199:00:009.1.20199:30:00ראיון עבודה - אורטל 
9.1.201911:00:009.1.201912:00:00אמנון וסימה אלקבץ 

9.1.201918:30:009.1.201921:30:00חתונה מתן ואביה -הבת של הדס הרב שמואל דוד 
9.1.201921:30:009.1.201923:30:00חזרה

9.1.201916:30:009.1.201918:00:00פגישה עם נסים פרץ מנכ"ל נתיבי ישראל + קנטור + הרב עזריאל
9.1.201910:00:009.1.201910:30:00ראיון עבודה אידית

9.1.20199:30:009.1.201910:00:00רונית פייגין?
9.1.201910:30:009.1.201911:00:00אורן אקיקוס ורונית

10.1.201917:30:0010.1.201919:30:00להשאיר פנוי
10.1.201914:30:0010.1.201915:30:00פגישה בנושא הערכות רישום כיתות ז' - בי"ה"ס אלון 

10.1.201914:00:0010.1.201914:30:00סימולציות רישום גנ"י באתר מטרופולינט
10.1.201915:30:0010.1.201916:30:00פגישה בנושא הערכות כיתות ז' לשנת הלימודים הבאה- בית ספר אורט "אורן" - איריס אהרון דוד ושולה מנור

10.1.201913:00:0010.1.201914:00:00ישיבה בנושא ועדת היגוי למכון הפסדים העמק 
10.1.201911:30:0010.1.201912:30:00ישיבה בנושא בית ספר בשכונת רובע יזרעאל - שלום שלמה, ישראל קנטור , אדר' אושרת בראון , אתי וקנין ,  מפקחת סיגל ברגר 

10.1.201912:30:0010.1.201913:00:00ישיבה עם אחיקם 
10.1.20199:00:0010.1.201910:00:00מוטי שוורץ

10.1.201910:00:0010.1.201910:45:00פגישה עם מר אשר בן שימול סיום תפקידו בכפר הילדים + מנהל הנכנס שלמה מלכה + מנכל מפעל להכשרת ילדי ישראל משה דולב
10.1.201910:45:0010.1.201911:30:00(ליד פונדק האושר)ניחום אבלים משפחת נחום  10:45

11.1.20199:00:0011.1.201913:30:00מיילים
11.1.201911:00:0011.1.201912:30:00בלשכה עם אופיר אקוניס+שלמה מליחי

12.1.201917:30:0012.1.201920:00:00מיילים
13.1.201918:30:0013.1.201920:00:00דואר

13.1.201915:00:0013.1.201916:00:00ברית אזולאי יניב ומירה - אולמי האושר
13.1.201913:00:0013.1.201914:00:00ישיבה עם מרקו ובני ממשב"ש שיקום שכונות 

13.1.201910:00:0013.1.201910:30:00פגישה עם חסיה ברין ( 15 דק' בלבד)
13.1.201920:00:0013.1.201921:00:00ערב הוקרה לחביב פרץ מסעדת ברבו 

13.1.201917:30:0013.1.201918:30:00היערכות למועצה
13.1.201911:00:0013.1.201913:00:00ניחום אבלים משפחת לסרי -חביב לא יוכל להצטרף

13.1.201916:45:0013.1.201917:30:00פגישה עם תמי חצואל מנהל מחוז צפון הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול + מנכל + עומר 
13.1.201916:00:0013.1.201916:30:00ברית של סיוון נמרוד וארבל רחמיאן 



13.1.201914:00:0013.1.201914:30:00דני דסטה פגישת עבודה
13.1.201916:30:0013.1.201916:45:00  פגישה עם תמי חצואל + שלום שלמה - 16:30

14.1.201916:30:0014.1.201917:00:00פגישה עם נגה שרון + רמי קלובסקי
14.1.201910:00:0014.1.201911:00:00פגישה עם ד"ר גלית קאופמן מנכ"לית שירותי בריאות מכבי מחוז צפון 

14.1.201913:00:0014.1.201913:30:00מועצה מוכנה למשלוח
14.1.201914:00:0014.1.201914:30:00פגישה עם עופרה קלמן 

14.1.201918:00:0014.1.201919:00:00אביבית
14.1.201917:00:0014.1.201917:30:00ישיבה עם שוקי ממ"ר עמקים 

14.1.201915:00:0014.1.201916:00:00ישיבה עם מנכ"ל חברת סופרבוס פרויקט חברת vision יונסטרים עפולה 
14.1.201916:00:0014.1.201916:30:00רויטל - הראל

14.1.201912:30:0014.1.201913:00:00פגישה עם יאיר כתר בנושא אזרחים וותיקים
14.1.201913:00:0014.1.201914:00:00פגישה עם אחיקם 

14.1.201913:30:0014.1.201914:00:00רפי סמית
14.1.201911:00:0014.1.201912:30:00ניחום אבלים משפחת נטף + פרץ + אסייג

15.1.20199:00:0015.1.201911:00:00פורום הנהלה 
15.1.201913:30:0015.1.201914:00:00עמיר נוי

15.1.201915:00:0015.1.201916:00:00ישיבה בנושא כ"א בהנדסה ובועדה - עפ"י בקשתו של קנטור
15.1.201916:30:0015.1.201917:00:00חגיגות טו' בשבט (התכנסות ב-16.00 וברכות16.30 ) 

15.1.201912:00:0015.1.201913:00:00ישיבה בנושא מועדון טניס עפולה (פגישת עבודה) עודד הירשברג - ישראל  קנטור ושלום שלמה 
15.1.201917:00:0015.1.201918:00:00סיור עם אהרון מלכה יו"ר ועד מנהלת c-1 +חברי הועד - 15 דיירים 

15.1.201913:00:0015.1.201913:30:00שגב
15.1.201911:00:0015.1.201911:30:00דגנית שטיינהאוור - מנהלת יובלים

15.1.201919:30:0015.1.201920:30:00גביע עפולה נגד אשדוד
15.1.201911:30:0015.1.201912:00:00עם אחיקם בגן תרשיש

15.1.201920:30:0015.1.201921:30:00בר מצווה לנהוראי הבן של ליז ומאור דביר 
16.1.201918:00:0016.1.201920:00:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מס' 6/11, 1-19

16.1.20199:00:0016.1.20199:30:00איציק עמר
16.1.201920:00:0016.1.201921:00:00ארוחת ערב בגרג

16.1.201910:00:0016.1.201910:30:00הרב לסרי
16.1.20199:30:0016.1.201910:00:00מרדכי אטדגי 

16.1.201916:00:0016.1.201918:00:00ישיבת קואליציה
16.1.201910:30:0016.1.201911:30:00פגישה עם אריאל קלנטרו יו"ר עמותת "להתחבר" + שלמה מליחי 



16.1.201913:30:0016.1.201914:00:00סערה
16.1.201915:00:0016.1.201916:00:00ישיבה בנושא תביעת רוטמן הנוגעת להיטלי פיתוח  מתחם c-1 - עו"ד גולדהמר + ישראל + שריקי + איתי קידר + יואל 

17.1.20198:30:0017.1.20199:00:00יהודה משה
17.1.201912:00:0017.1.201913:00:00איתי וח"כ יפעת שאשא ביטון + איתי כהן

17.1.201920:00:0017.1.201921:00:00קונצרט הקאמרי -"רוח הטנגו" - (לא התחייבנו)
17.1.201910:00:0017.1.201911:00:00פגישה עם יוסי ז'אן ניצן עפולה

17.1.201920:30:0017.1.201921:30:00ערב לימוד ושירה בניצוחו של המשורר הייחודי בועז גדקה (ברכות ראש העיר )
17.1.20199:00:0017.1.20199:30:00פגישת עבודה-אינה אוקון

17.1.201917:00:0017.1.201917:15:00ישיבה עם טינה - רבע שעה 
17.1.201913:00:0017.1.201914:00:00ועדת שימוע- עובדי חכ"ל 

17.1.201917:30:0017.1.201918:30:00שרון יונה
17.1.201916:00:0017.1.201917:00:00ישיבה בנושא חבורת זמר בת שבע פלג , יניב בוגנים וגילה מרגולין 

17.1.201913:00:0017.1.201914:30:00קבלת קהל וירטואלית
18.1.201910:30:0018.1.201912:00:00סיור בעפולה עלית-משתתפים: איציק עמר+אחיקם+שגב+אורן+כפיר חנוכה

18.1.201915:00:0018.1.201917:00:00כדורגל-הפועל עפולה
18.1.201917:00:0018.1.201917:30:00קבלת שבת הרב עזריאל - לא משתתף

18.1.201912:00:0018.1.201912:30:00אצל שרה ושלום
18.1.20199:00:0018.1.201910:30:00טקס לזכרה של שלי דדון ז"ל - הלב הטוב של שלי 

18.1.201912:30:0018.1.201914:00:00משרד
20.1.201911:30:0020.1.201912:00:00פגישת עבודה-מנכ"ל

20.1.201915:30:0020.1.201916:30:00פגישה עם אסי אברהם + סמנכ"לית חינוך+ מנכ"ל + חביב פרץ
20.1.201912:00:0020.1.201913:00:00פגישה בנושא בית הכנסת עם הרב עזריאל ומשלחת מצרפת 

20.1.201915:00:0020.1.201915:30:00השכרת משרדים צמודי קנטרי ע"י חב' סופלנט בע"מ-יאנה קריספיל+קנטור+שריקי
20.1.201913:00:0020.1.201913:30:00חדש בעמק - בבור של מירון

20.1.201917:00:0020.1.201919:00:00חנוכת בית כנסת "היכל חביב"- במעמד השר לשרותי דת ח"כ יצחק וקנין
20.1.20199:30:0020.1.201911:30:00פגישה בנושא תוכנית מתאר עפולה - הצגת הליך התכנון + שלמה אנקרי מקדם התכנון ממינהל התכנון + אדריכל יאיר אביגדור וצוות התכנון + קנטור + חביב + שלום + שלמה מליחי + יואל מטמון

20.1.201919:30:0020.1.201920:30:00סדר ט"ו בשבט עם בני המנשה 
21.1.201911:00:0021.1.201913:30:00סיור בתי ספר -נופים - ובן צבי 

21.1.201915:00:0021.1.201916:00:00סמנכ"ל פיתוח עסקי דירה להשכיר אייל יחיאל + קנטור
21.1.201919:00:0021.1.201923:00:00חתונה לבת של חביב פרץ - שני ואריה 

21.1.20196:00:0021.1.20196:30:00ט"ו בשבט 
21.1.201914:00:0021.1.201915:00:00פגישה עם דיתה ושמואל בר תור 



21.1.20198:30:0021.1.20199:00:00מריאן
21.1.201916:00:0021.1.201917:00:00אירוע נטיעות טו" בשבט קהילתי 

21.1.201910:30:0021.1.201911:00:00נטיעות  ט"ו בשבט - ביה"ס מעלות ניסים מתנדבי ידיד לחינוך 
21.1.20199:00:0021.1.201910:00:00פגישת עבודה-טינה ולדמן

22.1.201917:00:0022.1.201918:00:00קבלת קהל 
22.1.201918:30:0022.1.201919:00:00הזמנה לערב מופעי ראווה של בי"ס להתעמלות אומנותית רשת שחקים עפולה

22.1.201913:00:0022.1.201915:30:00פורום תא מנהלים
22.1.201916:00:0022.1.201917:00:00פגישה בנושא התוכניות לשילוב יוצא אתיופיה 

22.1.201910:00:0022.1.201911:00:00ישיבה בנושא דיור בר השגה- גבי שוורץ אדר' + שריקי יצחק+ שאדי אגבריה + מיטל חן + רוני מזאוי + ישראל קנטור 
22.1.201912:00:0022.1.201913:00:00פגישה עם איציק שניידר + קנטור + שלום שלמה

22.1.201919:30:0022.1.201922:00:00כדורסל
22.1.201911:00:0022.1.201911:30:00ניחום אבלים משפחת אדרי רח' משמר הירדן 11/3 (גמלאי עירייה)

23.1.201915:00:0023.1.201915:30:00אזכרה - אסף ביתן
23.1.201914:00:0023.1.201915:00:00ישיבה עם אבינועם יחזקאלי יו"ר אגודה למען החייל 

23.1.201916:00:0023.1.201916:45:00הלוויה פימה גינדי
23.1.201917:15:0023.1.201917:45:00פגישה עם רן רחמני מורדות עפולה הצעירה

23.1.201913:00:0023.1.201913:30:00אורי הרוש
23.1.201915:30:0023.1.201916:00:00הזמנה לברית מילה -  הבן של קורל וירום כהן ( בן של משה ועליזה כהן ) 

23.1.201918:00:0023.1.201919:30:00נדב כנפו
23.1.20199:00:0023.1.201913:00:00סיור בתי ספר רימונים ,כרמים ,יובלים 

23.1.201916:45:0023.1.201917:15:00פגישה עם התלמיד עומר כרמי מביה"ס "אורט" בן גוריון - על היבחרו כמצטיין מחוזי ע"ש אלעד ריבן בתחום מעורבות בקהילה + איריס קרל+ הורי התלמיד
24.1.20199:15:0024.1.201913:00:00סיור בתי ספר - אוהל מאיר+ מעלות נסים + נועם מוריה + חביב

24.1.201917:00:0024.1.201919:00:00להשאיר פנוי
24.1.201914:30:0024.1.201915:00:00פגישה בנושא עדכון ועדות עירייה, עובדי עירייה ופניות הציבור

24.1.201919:30:0024.1.201920:30:00תחרות פתיחת שנת הליגה של מועדון שחמט שחקים 
24.1.201915:00:0024.1.201916:00:00ישיבה בנושא בית כנסת ברובע יזרעאל - ישראל קנטור + אייל נחמיאס + אורטל פרץ  ישיבת המשך 

24.1.201920:30:0024.1.201921:30:00בר מצווה של גיא להורים יובל ועליזה סילקו 
25.1.20199:30:0025.1.201910:30:00ישיבה בנושא שיפוץ קומה ג'

26.1.201919:30:0026.1.201920:30:00ניחום אבלים קיפניס
27.1.201912:00:0027.1.201913:00:00ישיבה עם הרב  שמעון רוזנברג בנושא בית מעשים טובים 

27.1.201915:00:0027.1.201915:30:00פרדי
27.1.201910:30:0027.1.201912:00:00דיון רווחה ח"כ אלהרר



27.1.201917:30:0027.1.201918:00:00מזוזה בסי1 אליהו סבח 0527979983
27.1.201914:30:0027.1.201915:00:00ישיבה בנושא שיפוץ קומה לשכת ראש העיר- ישראל ורוניקה ו+טל סויסה

27.1.201917:00:0027.1.201917:30:00פתיחה חליפות ארלוזורוב 11
27.1.201919:00:0027.1.201920:00:00ערב חשיפה עירוני לכיתת מופת 

27.1.20199:00:0027.1.20199:30:00פגישה עם שחר אורן מנהל א.ת. משותפים
27.1.201918:00:0027.1.201918:30:00ישיבת דירקטוריון חברה כלכלית

27.1.20198:00:0027.1.20198:30:00אחיקם
27.1.201916:00:0027.1.201917:00:00ישיבה עם עו"ד דני שוורץ ממשרד גדעון פישר ושות' 

27.1.20198:30:0027.1.20199:00:00גביית הורים נעים הליכות
27.1.201910:00:0027.1.201910:30:00ח"כ מירב בן ארי ואיתי

28.1.201913:30:0028.1.201914:00:00יציאה 
28.1.20199:00:0028.1.201912:00:00סיורים בתי ספרבית זאב + אלון יזרעאל 

28.1.201918:30:0028.1.201919:30:00נילי
28.1.201917:10:0028.1.201918:10:00 ועדת היגוי רשותית - מצוינות ארגונית עפולה :17.10

28.1.201912:30:0028.1.201913:00:00תאום מכרז משנה
28.1.20198:00:0028.1.20198:30:00להזמין כיבוד לפורום הנהלה

28.1.201914:00:0028.1.201916:00:00ביקור במפעל תנובה תל יוסף 
29.1.201915:30:0029.1.201916:00:00חגיגות 100 שנה לתנועת הצופים- חניכי השכבה הבוגרת וראש השבט + חנן

29.1.201916:15:0029.1.201917:00:00טקס חנוכת בית רוטשילד במרכז הילדים אמונה 16:15
29.1.201911:00:0029.1.201912:00:00פגישת היכרות עם מפקחת רשותית מינהל חברה ונוער בעפולה גב' רבקה פורמן מעוז + חנן

29.1.201918:00:0029.1.201919:00:00קפה קפה
29.1.201917:00:0029.1.201918:00:00הכנסת ספר תורה-הזמנה מיעקב חיים זרוגר מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ (לא התחייבנו)

29.1.20198:30:0029.1.20199:00:00מועצת תלמידי אורט עפולה עלית מגיעים לברך אותך
29.1.201919:00:0029.1.201921:00:00כדורסל גליל עליון

29.1.201921:00:0029.1.201922:00:00לברך- ערב להקות נוער מקומיות-לא השתתפנו
30.1.20199:00:0030.1.201910:00:00עופרית שווץ

30.1.201912:15:0030.1.201912:45:00שירן ברזני - פתיחת מועדון חרשים בעפולה
30.1.201916:00:0030.1.201916:30:00פגישה עם אשר סורק 

30.1.201913:00:0030.1.201914:00:00ישיבה עם  חיים גבאי מפקח מחמ"ד+ שלום אדרי + אורלי סיסו מפקחת גני ילדים  
30.1.20198:20:0030.1.20198:50:00חגיגות ימי הולדת ילדי ינואר 

30.1.201915:00:0030.1.201916:00:00פגישה עם יואב ברוור מנהל שיח רשותי בנושא חינוך סייבר בעפולה + סמנכ"ל חינוך
30.1.201911:00:0030.1.201911:30:00פגישה עם ח"כ משה גפני - 03-9409010/050-5656222



30.1.201910:00:0030.1.201911:00:00פורום ראשי ערים - הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק - כל ראשי הרשויות מנהלת בית החולים פרופ' בלונדהיים ויו"ר העמותה גיורא ענבר
30.1.201916:30:0030.1.201917:30:00ישיבת עבודה עם עדיאל אילוז 

31.1.201917:00:0031.1.201919:00:00להשאיר פנוי
31.1.201915:30:0031.1.201916:30:00פגישה עם עם עובד נור 

31.1.201920:00:0031.1.201921:00:00צחי סירא
31.1.201910:30:0031.1.201911:30:00פגישה וסיור עם תוכנית למרחב - תאום מול מאירי בן ששון

31.1.201912:00:0031.1.201913:00:00פגישה עם שקד גולדמן מנהל סניף מעוף בעפולה + שלום שלמה + בוריס יודיס
31.1.201913:00:0031.1.201913:30:00פגישה עם בת שבע חייט 

31.1.20199:00:0031.1.20199:30:00פגישה עם אדר' משה אדרי 
31.1.201914:30:0031.1.201915:30:00פרוייקטים חינוכיים-טינה

31.1.20199:30:0031.1.201910:30:00סיור עם בני ירוחם בב"בית הבראה לצעצועים" במתחם התחנה
1.2.201915:00:001.2.201916:00:00עפולה קטמון

1.2.201912:00:001.2.201912:30:00מזל טוב לסילקו
1.2.201911:00:001.2.201911:30:00גינדי

1.2.20199:30:001.2.201910:00:00עמיר נוי
1.2.201910:00:001.2.201910:30:00ולדימיר

1.2.201911:30:001.2.201912:00:00שוק חמוצים
3.2.201916:30:003.2.201917:00:00ישיבה בנושא ליקויים בטיחותיים בגן תמרים גבעת המורה 

3.2.201916:00:003.2.201916:30:00הלוויה - מלכה רביבו
3.2.201914:00:003.2.201914:30:00 ישיבה עם אלי מלול - 10 דקות :14.00

3.2.201910:30:003.2.201911:30:00פגישה בנושא פתיחת קולנוע-אבי יוגב מנהל הקניון+מנכ"ל+יניב 
3.2.201917:00:003.2.201918:00:00ישיבה בנושא תאורת לד 

3.2.201915:00:003.2.201915:30:00ישיבה בנושא צעדת גבעת המורה - אלי יוסף , יניב בוגנים, שלום שלמה 
3.2.201911:30:003.2.201913:00:00סיור בבית רות

3.2.20199:00:003.2.201910:00:00פגישה עם רשות לפיתוח הגליל + חיים שולמן מנהל מרכז המידע והמחקר + שולי בקר צמ"ד עפולה +מנכ"ל + יניב + אחיקם
3.2.201915:30:003.2.201916:00:00פגישה עם איתי כהן 

3.2.20198:30:003.2.20199:00:00אחיקם
4.2.201912:30:004.2.201913:30:00לנחם - רקוביצקי העליה 58 א2+רביבו הולנד 5/5

4.2.201917:00:004.2.201918:00:00פגישת הכרות עם ד"ר אמנון  אלדר מנכ"ל רשת אמית 
4.2.201914:00:004.2.201915:30:00תכנית "עתידים" מסע יישובים + חנן

4.2.201916:00:004.2.201917:00:00ישיבה בנושא השלמת תקציב לבנייה - מוסדות חינוך חדשים 
4.2.201920:30:004.2.201922:00:00ארוע תרבות יהודית



4.2.201918:00:004.2.201918:30:00לואי זרייק
4.2.201919:00:004.2.201919:30:00לברך יום פתוח כיתות ט'  בי"סקרית חינוך אורט 19:20

4.2.20199:00:004.2.201910:00:00פגישה עם מפיקות הקולנוע הבינלאומי לנשים-עטרה פריש מנכ"לית עמותת נשים בתמונה+יניב
4.2.20198:00:004.2.20199:00:00הכנסת ספר תורה לזכרו של אילן אוחיון במעמד הרב אפריים בן צבי 

4.2.201911:30:004.2.201912:30:00פגישה עם ששי שילה מנכ"ל אוטומציה
4.2.201910:00:004.2.201911:00:00פגישה עם ליאור גבאי בנושא מוס"ח בעפולה והערכות לקראת שנה"ל הבאה

5.2.201913:30:005.2.201914:00:00עדי  ומירב בנק בינלאומי - 
5.2.201919:00:005.2.201922:00:00רבע גמר עפולה בני יהודה
5.2.201913:00:005.2.201913:30:00מזל קאסה 054-9763350

5.2.201914:00:005.2.201914:30:00אצל שגב
5.2.20199:00:005.2.201910:00:00דיון בענין תביעה יצחק מירון נגד אבי אלקבץ 

5.2.201914:30:005.2.201916:30:00ישיבת פורום צוות מוביל - בחדר ישיבות חזון בשחקים
5.2.201911:00:005.2.201913:00:00ועד מנהל עפולה - ראש העיר מר אבי אלקבץ -( דורית/ רוחמה - 04-6520356)  מנהל מח' חינוך  (נטלי / מאירה - 04-6520301-2, 0503199301),  גזבר - איציק שריקי - מאיר סלע - חשב, איריס דוד אהרון , מפקחת - סיגל ברגר , שולה מנור, איריס קרל 

5.2.201917:00:005.2.201918:00:00הכנסת ספר תורה -תהלוכה מרח' אסף שמחוני 32 ע. עלית לביכ"נ מלכות דוד
6.2.20199:00:006.2.201911:00:00סיור בתי ספר - אולפנא צביה אמי"ת יהודה 

6.2.20198:30:006.2.20199:00:00ניר זליכובסקי ושגב
6.2.201920:00:006.2.201920:30:00מסיבת הפתעה למרים לסרי בגרג 

6.2.201911:00:006.2.201911:30:00 - מתכנן המחוז יונתן : 15.15
6.2.201911:30:006.2.201913:00:00עדת היגוי מחוזית - לאישור אבחון מיקודים ותכניות עבודה 2019 - עפולה

6.2.201918:00:006.2.201919:00:00ישיבת קואליציה-בלשכה
6.2.201913:30:006.2.201915:00:00נחום מרדכי

6.2.201911:00:006.2.201911:30:00יציאה למשרד הפנים
6.2.201919:00:006.2.201920:00:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 7/11, 2-19

6.2.201915:00:006.2.201915:30:00עובד שלום 052-4787471
6.2.201915:30:006.2.201917:30:00ישיבה בנושא תכנית מתאר עפולה ישיבת המשך - שלמה אנקר , יאיר אביגדור ,  ישראל, יואל , שלמה מליחי , חביב , שלום שלמה , יצחק שריקי, שרית דהן

6.2.201920:30:006.2.201922:30:00מסיבה לחמוטל ליאם צחי
7.2.201913:30:007.2.201914:30:00פגישה בנושא הסעות לבי"ס אורט- מאיר סלע, טינה , שלום שלמה 

7.2.201910:00:007.2.201912:00:00הכרות עם מרכז צעירים 
7.2.201916:00:007.2.201917:00:00תכנית אב לתרבות-דליה שטנצלר מנכ"לית מכון יעדים+יניב+אחיקם+שריקי+שרית

7.2.201917:30:007.2.201918:30:00מפגש
7.2.201912:00:007.2.201913:30:00טקס הסרת הלוט ע"ש יעקב דהאן

7.2.201914:30:007.2.201915:30:00ישיבה עם צביקה פלג מנכ"ל רשת אורט ישראל  



7.2.201915:30:007.2.201916:00:00אורן זריהן
7.2.20199:00:007.2.201910:00:00פגישה בנושא תקציבי חינוך-טינה+מאיר סלע

8.2.201910:30:008.2.201911:00:00אמיר אליהו
8.2.20198:30:008.2.20199:00:00אורן

8.2.20199:30:008.2.201910:30:00אמיר רחמני - אספלט מורדות עפולה הצעירה
10.2.20199:00:0010.2.20199:30:00ישיבה עם יוסף סגל בנושא הבית הכנסת ברובע  

10.2.201916:00:0010.2.201917:00:00חזרה
10.2.201919:30:0010.2.201921:30:00בר מצווה לשגב אהרון - בן של קרן ואלירן כהן 

10.2.201911:00:0010.2.201912:00:00ישיבה בנושא מרכז מורשת - ישראל , שריקי, שאדי אגבריה, דני דסטה , איבאי 
10.2.201915:30:0010.2.201916:00:00אזכרה סבא בצור שלום

10.2.201917:30:0010.2.201918:30:00לברך- פתיחה - "פברואר יוצא מן הכלל" הפנינג לאנשים בעלי צרכים מיוחדים
10.2.201910:00:0010.2.201911:00:00פגישה נוה יוגב מנהל שותפות עפולה גלבוע של הסוכונות היהודית ודלית לינר יו"ר ועדת היגוי 

10.2.20199:30:0010.2.201910:00:00דודו מואטי ואורחים
10.2.201914:30:0010.2.201915:30:00נסיעה

11.2.201916:30:0011.2.201917:00:00פגישה עם הרב רפאל אביכזר בעניין בית הכנסת ברכת  יוסף 
11.2.201913:00:0011.2.201913:30:00לנחם מוטי אלמקייס

11.2.201910:30:0011.2.201911:30:00ישיבה בנושא תלמוד תורה טנגי יצחק + צורי כהן 
C1 - 11.2.201917:30:0011.2.201918:30:00דיון היתרים בלפוריה

11.2.201912:30:0011.2.201913:00:00לנחם - מירי חיון ז"ל -רחוב שפרינצק
11.2.20199:00:0011.2.201910:00:00ישיבה עם גל פינץ ואחיקם 
11.2.201919:00:0011.2.201921:00:00הזמנה ליום פתוח כיתות ז'

11.2.201911:30:0011.2.201912:00:00מאיר ועליזה יוסף
11.2.201917:00:0011.2.201917:30:00אורן אקיקוס-עדכונים

12.2.20198:00:0012.2.20198:15:00ביקור שמואל אבוהב מנכ"ל משרד החינוך - פגישה בבית יעקב רח' עליית הנוער 10 - 08:00-08:15
12.2.201913:30:0012.2.201914:00:00שירה בעניין תחבורה
12.2.201915:00:0012.2.201915:30:00לוויה אבא של שי דהן

12.2.201915:45:0012.2.201916:45:00פגישה בעניין קידום פרוייקט "איגוד והצלה" עפולה - רחלי חן+מיקי פישלר מנהל סניף "איגוד והצלה"+רכז מבצעים 15:45
12.2.20199:15:0012.2.201910:00:00המשך סיור בבי"ס "נעים הליכות"

12.2.201912:30:0012.2.201913:00:00גרשון
12.2.20198:15:0012.2.20199:15:00(רח' עליית הנוער 10)סיור  מנכ"ל משרד החינוך בבית יעקב החדש ובתלמוד תורה בנים -  -8:15

12.2.201917:00:0012.2.201918:30:00פרוטוקול מועצה
12.2.201910:30:0012.2.201911:30:00ישיבה עם גיא ומרינה חץ - פעילות חלל בעפולה 



12.2.201911:30:0012.2.201912:30:00פגישה עם ניסים יתאח מנהל סניף דיסקונט עפולה+גזבר+מנכ"ל
12.2.201919:00:0012.2.201920:00:00הפועל עפולה-מכבי חיפה  כדורסל

13.2.201910:00:0013.2.201910:30:00סיור באצטדיון גבעת המורה 10:15
13.2.201913:00:0013.2.201915:00:00פגישה עם חכ" ינון אזולאי + מלכיאל + הרב לסרי 

13.2.20199:00:0013.2.20199:30:00פגישה עם אילנה פינטו - נעמ"ת עפולה - פגישת הכרות 
13.2.201917:00:0013.2.201919:00:00פגישה עם מורן כהנא- תנועת תרבות 

13.2.201915:30:0013.2.201916:30:00ישיבה בנושא יום הסטודנט - רוני חיון מנכלית האגודה , יו"ר ערן וילנר , איגאל רבינוביץ רמ"ח תרבות - (ישיבה מקדימה)
13.2.201919:00:0013.2.201919:30:00לשלוח מתנה בר מצווה לי ים-הזמנה ממירי אלמקייס 

13.2.20199:30:0013.2.201910:00:00לנחם אליהו וקנין-קדושי השואה 203 
13.2.201911:00:0013.2.201912:30:00ביקור וסיור בבית חולים העמק- הזמנה מפרופ' אורנה בלונדהיים 

13.2.201915:00:0013.2.201915:30:00ברית לנכד של ניסים חייט-באצולה
14.2.20199:00:0014.2.20199:30:00שלמה מליחי+לירז

14.2.201916:00:0014.2.201916:30:00קובי מורי 
14.2.201912:30:0014.2.201913:00:00פגישה עם אינה :12.15

14.2.201910:00:0014.2.201911:00:00שמאות
14.2.201911:30:0014.2.201912:30:00ישיבה עם מיכל לוי 

14.2.201916:30:0014.2.201917:00:00לברך את נבחרת ההתעמלות האומנותית שחוזרים מפולין-בלשכה
14.2.201915:30:0014.2.201916:00:00מורן כהנא צילום 15:45

14.2.201915:30:0014.2.201916:00:00כולמוביל
14.2.201914:30:0014.2.201915:30:00ישיבה בנושא מבנה לצורך הקמת סימולטור רפואי בעיר - מיזם משותף 

14.2.201913:00:0014.2.201914:00:00מליחי ויהודה משה
16.2.201913:00:0016.2.201914:00:00הזמנה לאליפות עפולה פתוחה ה- 12 בהתעמלות אומנותית  (לא התחייבנו )

16.2.201911:30:0016.2.201912:30:00לברך - חלוקת מדליות בהיכל הספורט-לא התחייבנו
17.2.201913:00:0017.2.201914:00:00אחיקם

17.2.201915:00:0017.2.201916:30:00ישיבה בנושא החברה הכלכלית ומתחם התחנה עפולה - חיים גורן , איתי קדר , עינב פרץ , ישראל , שריקי יצחק , שלום שלמה, חביב פרץ, שלמה מליחי, 
17.2.201917:15:0017.2.201917:45:00 ישיבה עם טינה ולדמן : 17.15

17.2.20199:00:0017.2.201910:00:00וועדת היגוי - חינוך דתי בשעה 9:00
17.2.201911:00:0017.2.201911:30:00אורטל אידל 054-2127020

17.2.201919:00:0017.2.201920:00:00מיילים ודואר
17.2.201912:00:0017.2.201913:00:00ישיבה עם ישראל גרינשטיין - מדרך אמת + איזיק מזכיר העמותה 

17.2.201914:00:0017.2.201915:00:00ישיבה בנושא פיצוי הפקעות תת"ל ומתאר - ישראל , איתי קידר, איציק שריקי יואל מטמון דותן דרעי , איריס גרוס 
17.2.201910:00:0017.2.201910:30:00ישיבה עם הרב שמעון אסייג 



17.2.201917:00:0017.2.201917:15:00 ישיבה עם ורוניקה בנושא שיפוץ קומה  : 17.00
17.2.201918:00:0017.2.201919:00:00חגיגות ה-70 למרכז הילדים אמונה-בהיכל התרבות
18.2.201912:30:0018.2.201913:30:00פגישה בנושא הפעלת מרכז מצוינות - מודל הפעלה 

18.2.20198:30:0018.2.20199:00:00יום הולדת לילידי חודש פברואר 8:20
18.2.201911:00:0018.2.201912:00:00סיור ביה"ס תדהר - (ה- 3 ) 

18.2.201915:30:0018.2.201916:30:00ישיבה עם אייל בצר ושחר אורן   ישראל  שריקי יצחק מיטל גיבלי
18.2.201916:30:0018.2.201917:00:00ספר שלי-יעקב ואילנה דדון בלשכה  

18.2.20199:30:0018.2.201910:30:00ישיבה עם מנכ"ל משכ"ל פגישת הכרות 
18.2.201917:00:0018.2.201918:00:00ישיבה עם ברק יעיש ואחיקם 

18.2.201918:00:0018.2.201919:00:00ערב הוקרה של מתנדבי תחנת עפולה ביחד עם נציגות העירייה - במעמד מפקד התחנה
18.2.201919:00:0018.2.201921:00:00עפולה אשקלון

19.2.201918:30:0019.2.201919:00:00טקס סיום פרוייקט "עוצמה צעירה"
19.2.201910:00:0019.2.201912:00:00מבצע עמק תרום 2019- רדיו קול רגע- תואם מול ויקטור בן נעים

19.2.201913:00:0019.2.201914:00:00לברך- פורום תא מנהלים-בבי"ס מעלות נסים
19.2.201914:30:0019.2.201915:00:00ישיבה עם עדן יוקלר 

19.2.20199:30:0019.2.201910:00:00נסיעה
19.2.201919:00:0019.2.201920:00:00כדורסל הוד השרון

20.2.201918:00:0020.2.201919:00:00ניחום חנה עסור
20.2.201919:30:0020.2.201920:30:00ניב אדרי בפארק + שגב

20.2.201910:30:0020.2.201911:00:00יאיר כתר+שמעון פרי
20.2.20199:30:0020.2.201910:30:00סיור בבי"ס מרום
20.2.201911:00:0020.2.201911:30:00טינה+עופר רגב

20.2.201914:30:0020.2.201915:00:00ברית - אלירם דדון - שלחנו מתנה
20.2.201911:30:0020.2.201912:00:00רחלי  אילוז - אישור פרסומים לעיתון 

20.2.201916:00:0020.2.201917:30:00קבלת קהל
20.2.201915:00:0020.2.201916:00:00ועדת אכיפה חצי שנתי סיכום פעילות 2018 - התווית מדיניות חציון א'  2019- 

21.2.201918:00:0021.2.201919:00:00(מדובר על פרוייקט "ואהבת" בשוק העירוני הישן)יוזמים תרבות בגליל" -בהשתתפות מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל  "
21.2.20199:00:0021.2.201911:00:00יציאה  לירושלים 

21.2.201920:00:0021.2.201921:30:00יקיר שדו - שלו ומאיה בר מצוה
21.2.201915:00:0021.2.201917:00:00חזרה

21.2.20198:30:0021.2.20199:00:00אופניים לתיקון
21.2.201919:00:0021.2.201919:30:00 קונצרט לעולים - בבית פוזנק



21.2.201913:00:0021.2.201914:00:00אזכרה קיפניס
21.2.201911:00:0021.2.201915:00:00ביקור במוזיאון העולמי עם יהודי אפריקה ונשיא העדה צפון מרקו 

24.2.201912:30:0024.2.201913:30:00ביקור בועז דהן מנהל מחלקת ספריות במשרד התרבות והספורט ונציגי החברה למתנסים בספריית גבעת המורה
24.2.20190:00:0027.2.20190:00:00חופשה ראש העיר 

24.2.201912:30:0024.2.201913:00:00הכשרת מכלול חינוך בחירום ברשות 
25.2.201919:30:0025.2.201920:00:00הרצאה של הגב' אביבה חייבי  - 
26.2.201919:00:0026.2.201920:00:00רבע גמר עפולה בני יהודה גומלין

27.2.201911:00:0027.2.201912:00:00טכס "אדם לאדם אדם" לזכרו של הרב פרץ ציוני (מתכנסים בשעה 10:40 ראש העיר מברך בשעה 11:00)
28.2.201913:00:0028.2.201914:00:00יהודית שוורץ - שיחה וצילום לעפולה עירי

28.2.201919:00:0028.2.201920:00:00מופע חגיגי  "פרי עמלנו"  מופע להורים    - פתיחת דלתות 18:30
28.2.201916:30:0028.2.201917:00:00לידיעה-התכנסות ועדת מלגות עייריה ופיס(איתי אליהו)

28.2.201912:00:0028.2.201913:00:00פגישה בנושא שימור אתרים + מנכ"ל עומרי שלמון ומנהל מרחב אורי ציוני 
28.2.201914:00:0028.2.201914:30:00נשלח מברק- חתונה מור ותום הורי הכלה ענת ובני בן עזרא (באוורסט)

28.2.201911:00:0028.2.201911:30:00מופע "פרי עמלנו" - תלמידי כיתות י - יב' ' - לא התחייבנו
28.2.20198:00:0028.2.201911:00:00דואר+מיילים+חתימות

3.3.201920:00:003.3.201921:30:00אצל איציק עמר
3.3.20198:30:003.3.20199:00:00סיום תקופה (21 יום)למסירת צו הריסה  בב"נ 17988002-19 הוועדה נ' להבות אש ואח' (רח' וינגיט ע.ע.) 

3.3.201917:00:003.3.201918:00:00ישיבת קואליציה
3.3.201916:30:003.3.201917:00:00אבי אלבז

3.3.20199:00:003.3.201912:30:00סיור בגני ילדים+יעקב ואילנה דדון  054-6500436
3.3.201915:30:003.3.201916:00:00חיים אלבז 052-3671005

3.3.201918:00:003.3.201920:00:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מס' 8/11, 3-19
4.3.201913:30:004.3.201916:00:00מיילים ודואר

4.3.20199:00:004.3.201910:00:00פגישה בנושא חינוך מחוז חרדי
4.3.201917:00:004.3.201917:30:00פגישת עבודה  טינה, שמעון

4.3.201910:00:004.3.201911:00:00ישיבה עם רחמים נינו מנהל מחוז חיפה והעמקים - חברה למתנסים - פגישת הכרות וסטטוס 
4.3.201917:30:004.3.201918:30:00שיח מנהיגות הורים - ועד הורים וטינה ולדמן 

4.3.201919:00:004.3.201920:00:00עפולה נצרת עלית
4.3.201916:30:004.3.201917:00:00פגישת עבודה - טינה

4.3.201912:00:004.3.201913:00:00פליקס דה פז (ולורו ) 050-7201460
5.3.201911:00:005.3.201912:00:00ניר ברקת

5.3.201912:00:005.3.201912:30:00רדיו קול רגע - הספר של שלי דדון



5.3.20199:15:005.3.20199:30:00סיור 2 - עם משרד התחבורה חברת סופרבוס - לידיעה :9.15
5.3.20190:00:006.3.20190:00:00הגזבר בחופש

5.3.201915:15:005.3.201916:00:00 פרחי מצווה 2019 בית ויצ"ו שחקים 15.15
5.3.201913:00:005.3.201914:00:00לבקר את מוטי שוורץ

5.3.20198:30:005.3.20199:30:00סיור בפרוייקט 17000
6.3.201919:00:006.3.201922:00:00חתונה שיר וחביב - הורי החתן יצחק ורחל ויצמן

6.3.201910:30:006.3.201911:00:00הרב שמואל דוד :10.30
6.3.201914:30:006.3.201915:00:00רחלי אישור פרסום לעיתון

6.3.201910:00:006.3.201910:30:00ישיבה בנושא מצוינות ארגונית- ישיבת סטטוס 
6.3.201911:30:006.3.201914:30:00גבי

6.3.201916:00:006.3.201917:30:00אירוע השקה חברת סופרבוס אוטובוסים ירוקים
7.3.201917:00:007.3.201919:00:00להשאיר פנוי

7.3.201912:00:007.3.201913:30:00סיור בגני ילדים+חלוקת ספרים
7.3.201914:00:007.3.201915:00:00יום ספורט חטיבת כפיר 150 חיילים-לא התחייבנו
7.3.20199:00:007.3.201910:00:00ישיבה מקדימה בנושא מנהלת הגג + כ"א הנדסה 

7.3.201916:00:007.3.201916:30:00יעקב ברוך 
7.3.201910:00:007.3.201911:30:00סיור מרכז הורים ילדים וגיל רך

7.3.201913:30:007.3.201914:00:00חלוקת 30 ספרים לבי"ס אלומות (שי למנהלת ביה"ס)
8.3.201911:30:008.3.201913:30:00אירוע לציון יום האשה ותמיכה בבית רות-בשוק הישן-מבקשים שתגיע ב 12:00

8.3.201910:30:008.3.201911:30:00ניחום אבלים לוגסי-מנחם אוסישקין 40 +משפחת גולן אורנים 9
8.3.201915:00:008.3.201917:00:00ביתר תל אביב עפולה

9.3.201911:00:009.3.201912:00:00יומולדת אריאל
10.3.201911:00:0010.3.201912:00:00עמיר נוי ושגב

10.3.201919:30:0010.3.201921:30:00יום האישה הבינלאומי 
10.3.201913:30:0010.3.201915:30:00ישיבה בנושא הצגת נתוני גיוס-בהשתתפות רבקה פורמן מפקחת רשותית מינהל חברה ונוער+טינה+חנן בן דוד+מנהלי תיכוניים

10.3.201916:00:0010.3.201917:00:00ישיבה בנושא ערוגות - פגישת הכרות 
10.3.201915:30:0010.3.201916:00:00יונה משה דוד

10.3.201921:30:0010.3.201922:30:00בת מצווה לליאם - הבת של ליאור וסיגלית לוי 
10.3.201917:30:0010.3.201918:30:00פגישה עם מח"ט כפיר+יניב+מוטי שוורץ
11.3.201912:00:0011.3.201912:30:00לברך באולפן לעולים בויצ"ו ברח' עומר 

11.3.201917:00:0011.3.201918:30:00ישיבה בנושא מוסדות חינוך ויז'ניץ 
11.3.201915:30:0011.3.201916:30:00פגישה עם דלית שטראובר וטינה ולדמן - לא הגיעה 



11.3.201914:30:0011.3.201915:00:00אתי דהן - שימוע ( לידיעה) 
11.3.20199:00:0011.3.201912:00:00סיור בגני ילדים

12.3.201918:00:0012.3.201919:00:00חתונה אליהו ואלמוג באוורסט - (הורי הכלה נגה ודני שמואל) -שי מתנה
12.3.201911:00:0012.3.201912:00:00 לברך - יום ספורט-  עמותת "משחקים מיוחדים" לילדים בעלי צרכים מיוחדים כולל ילדי עפולה 10:45

12.3.201912:00:0012.3.201913:00:00פגישה בנושא עפולה הצעירה - בהשתתפות: יורי גמרמן מנהל אגף הנדסה מינהל מקרקעי ישראל+קנטור+שריקי+מיטל
12.3.201919:00:0012.3.201921:00:00כדורסל קרית אתא

12.3.201916:00:0012.3.201917:00:00פגישת עבודה ועדכונים-אינה אוקון
12.3.201917:00:0012.3.201918:00:00פגישת רכבים

12.3.201911:00:0012.3.201912:00:00ניחום אבלים משפחת אמסלם
12.3.201913:00:0012.3.201914:00:00ישיבה בנושאהסכם גג - תוכניות ותקציבים 

13.3.201911:30:0013.3.201912:30:00פגישה עם נאוה דגן דוברת סניף אלי"ן + ישראל + דני שמואל+ שלום שלמה+אורן אקיקוס
13.3.201910:15:0013.3.201911:15:00טקס זה"ב לזכרו של נתנאל אהרון ז"ל הבן של יוסי אהרון - זהירות בדרכים 

13.3.201914:30:0013.3.201915:00:00הרי
13.3.20199:00:0013.3.201910:15:00סיור עם זאב שוורץ מנכ"ל מי נועם בגבעת המורה 

13.3.201917:00:0013.3.201918:00:00פגישה עם השרה איילת שקד ואלונה ברקת 
13.3.201918:00:0013.3.201919:00:00הלוויה דודו אוחיון

13.3.201912:30:0013.3.201913:00:00פגישה עם אבי ישראלי 
13.3.201916:00:0013.3.201917:00:00ישיבה עם עופרה קלמן +דניאלה בן חמו + חביב פרץ  

14.3.201916:30:0014.3.201917:00:00ישיבה פנימית בנושא תכנית מתאר תמ"א 10 חומר לדיון - ישראל יואל מטמון 
14.3.201917:00:0014.3.201919:00:00להשאיר פנוי

14.3.201913:30:0014.3.201914:30:00ישיבה בנושא ארנה - סיכום ועקרונות - ישראל , יצחק שריקי , ואתי וקנין 
14.3.20199:00:0014.3.201910:00:00ישיבה עם אבי אלבז 

8:4514.3.20198:30:0014.3.20199:00:00יהודה משה-רבע שעה
14.3.201914:30:0014.3.201915:00:00לידיעה-ישיבה בנושא מרכז ספורט ישראל , אברהם קוריאל אתי וקנין , עמית אשכנזי , מוחמד אברהים , נטע שמר

14.3.201911:30:0014.3.201913:00:00סיור בגני ילדים
14.3.201920:00:0014.3.201921:00:00חתונת הבן של משה וטובה אללוף - באצולת העמק 

14.3.201915:00:0014.3.201915:30:00לידיעה- ישיבת התנעה בנושא בנית חניון תת קרקעי  כיכר העצמאות  ליד חברה הכלכלית - ישרל אברהם קוריאל , יואל שלומי , אלכס , יואל ינון  
14.3.201912:30:0014.3.201913:30:00וועדת בטיחות בשעה 12:30

15.3.201915:00:0015.3.201917:00:00עפולה ראשל"צ
15.3.201910:00:0015.3.201911:00:00ניחום אבלים - דודו אוחיון ז"ל

15.3.20199:30:0015.3.201910:00:00אלון יזרעאל - מסיבת פורים
15.3.201911:00:0015.3.201911:30:00רן רחמני - תביעת מתחם התחנה



15.3.201912:00:0015.3.201913:00:00הזמנה לאירוע הצגת תוצרים של תלמידי תארבות 
15.3.201913:00:0015.3.201914:00:00ביקור מנכ"ל משרד החינוך כולל צוות פיקוח המוזיקלי בצלאל - לא השתתפתי

17.3.201910:30:0017.3.201913:00:00סיור בגני ילדים
17.3.201916:00:0017.3.201916:30:00מרים לסרי+סנדי בן זקן

17.3.201915:30:0017.3.201916:00:00 פגישה עם מלי שוחטמן :15.30
17.3.201916:30:0017.3.201917:30:00מסיבת פורים לחברי מרכז יום הקשיש - דור לדור ( לא התחייבנו ) 

18.3.201911:00:0018.3.201912:00:00נשף פורים עירוני - דור לדור
18.3.201910:00:0018.3.201911:00:00סיור עם שי בית ספר עמל

18.3.201921:00:0018.3.201922:00:00יום הולדת יוסי כהן
18.3.201914:00:0018.3.201916:00:00ביקור עופר בוסתן ראש מנהל הספורט פגישת הכרות  - פגישה בלשכה וסיור באצטדיון ע"ע

18.3.201912:00:0018.3.201913:00:00ישיבה עם נציגי הרלבד מב"א אזורי דרור בן חור וסמנכ"ל רלב"ד צביקה דן , ומוסא חאכו בנושא בטיחות בדרכים 2019 
18.3.201917:00:0018.3.201919:30:00 הפנינג פורים מופע אש - שני להטוטנים - (לא התחייבנו )

19.3.201920:30:0019.3.201921:00:00שיק או שוק פורים
19.3.201912:00:0019.3.201915:00:00חגיגות עדליאדע בנושא קרנבל בספארי

19.3.20199:30:0019.3.201910:30:00פגישה בנושא התנהלות בתחום משאבי אנוש, שכר ונוכחות
19.3.201921:00:0019.3.201922:00:00מסיבת פורים לצעירי העיר 30+ ב"יולה בר" (שחקים+מרכז צעירים)

20.3.201916:30:0020.3.201918:00:00הפנינג פורים ענק בויצ"ו-פעילות ומופע של טל מוסרי ובוב ספוג
20.3.20199:00:0020.3.20199:30:00פגישה עם אניטה ומיכאל אוסטראומוב

20.3.20190:00:0021.3.20190:00:00תענית אסתר
20.3.201912:30:0020.3.201913:00:00קארן - משרד הפנים

20.3.201920:30:0020.3.201921:30:00קריאת מגילה אצל הרב רוזנברג
20.3.201910:00:0020.3.201910:30:00אברהם יצחק

20.3.201911:30:0020.3.201912:30:00לנחם משפחת אברהם (אלביט) - אגוז 4
20.3.201913:00:0020.3.201914:00:00 פגישה עם ח"כ אורלי לוי :13.15

21.3.201911:00:0021.3.201912:30:00מסיבת פורים בבית פוזנק לתושבי גבעת המורה
21.3.201914:00:0021.3.201915:00:00לברך את העובדות ביום האישה - מלון רמדה נתניה

21.3.201922:00:0021.3.201922:30:00ישראל סלובניה
21.3.201921:00:0021.3.201922:00:00לברך- אירוע פורים של מחלקת הנוער - מופע סטנדאפ 

21.3.201912:00:0021.3.201913:00:00נסיעה לנתניה
21.3.201913:00:0021.3.201914:00:00מסיבת פורים - פורימון שבט יזרעאל ( לא התחייבנו ) 

21.3.201917:00:0021.3.201918:00:00חיים
21.3.201910:00:0021.3.201911:00:00ניחום סמי לוי



21.3.20190:00:0022.3.20190:00:00פורים
21.3.201919:30:0021.3.201920:30:00חתונה של אללי וברכה ( הבת של זהבה טלה )

22.3.201913:00:0022.3.201914:00:00מסיבת רולרבליידס באולם הספורט רובע יזרעאל 
22.3.20199:00:0022.3.201910:00:00אתגר קאהוט במרכז מצוינות גבעת המורה 

23.3.201910:30:0023.3.201911:30:00ריקודים סלוניים
24.3.201913:00:0024.3.201913:30:00סיור ברוש

24.3.201910:00:0024.3.201911:00:00ישיבה בנושא אמקו ים בע"מ - החברה הכלכלית 
24.3.201919:00:0024.3.201921:00:00ישראל אוסטריה

24.3.201914:00:0024.3.201914:30:00ישיבה עם שרית ויניב בוגנים בנושא-  אירועים 
24.3.201916:00:0024.3.201917:00:00פגישה עם נציגי בלפוריה

24.3.201911:30:0024.3.201912:00:00עמיר נוי 
24.3.201917:30:0024.3.201918:00:00עמית
24.3.201913:30:0024.3.201914:00:00עמל?

24.3.20199:00:0024.3.201910:00:00ישיבה עם אלברט עמית - פגישת הכרות 
24.3.201915:00:0024.3.201915:30:00שי - רבע יום חופש (אזכרה)

25-28/325.3.20190:00:0026.3.20190:00:00הגזבר בכנס איגוד גזברים
25.3.201920:00:0025.3.201921:30:00יערה וגבי

25.3.201919:00:0025.3.201920:00:00כדורסל -הפועל עפולה 18:45
25.3.201913:30:0025.3.201914:30:00פגישה וסיור במועדונית תמר בבי"ס אלומות-זהבה+אילנית מלכה

25.3.20198:30:0025.3.20199:00:00יום הולדת ילידי חודש מרץ 8:20
25.3.201911:30:0025.3.201912:30:00דליה בר וארתור בארה - בלשכה

25.3.201910:00:0025.3.201911:00:00פגישה בנושא תיכון יהודה-משתתפים: חביב+טינה+יעל לפר ביטון
25.3.201911:00:0025.3.201911:30:00ישיבה עם חביב ונתנאל כהן

25.3.20199:00:0025.3.201910:00:00פגישת המשך בעניין תחום ספורט עפולה מודל הפעלה 
25.3.201916:30:0025.3.201918:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 

26.3.201912:00:0026.3.201913:00:00ישיבה בנושא תמ"א 10/ב/11 - תחנת כוח מבואות גלבוע 
26.3.201913:00:0026.3.201913:30:00'לברך -אליפות לבתי ספר בכושר גופני לכיתות י'-יב 13:15

26.3.201919:30:0026.3.201920:30:00בת מצווה של ליאם ( הורים ליאת ואייל פורטל) 
26.3.201919:30:0026.3.201920:30:00חתונה של נתנאל ונויה - אח של אלעד 

26.3.201911:00:0026.3.201912:00:00לברך-ידיד לחינוך
26.3.201913:45:0026.3.201914:45:00טורניר נבחרות ייצוגיות בתי"ס יסודיים בכדורגל 13:45

27.3.201911:00:0027.3.201913:00:00חנוכת בניין ע"ש הלמסלי במתחם "בית אורי" 



27.3.201917:30:0027.3.201918:30:00חוג לעמית
27.3.201915:00:0027.3.201915:30:00גלית דגן   

27.3.201910:00:0027.3.201911:00:00הזמנה לכנס ארצי בנושא "למידה לאורך החיים-לכול"-בהשתתפות חברי כנסת+נציגי בנק ישראל+נציגי איגוד התעשיינים
27.3.201916:00:0027.3.201917:00:00קבלת קהל

27.3.201919:30:0027.3.201920:30:00חתונה של סיוון ואוהד הורי החתן  גילה ויורם עובדיה 
28.3.201910:00:0028.3.201910:30:00נסיעה

28.3.201915:30:0028.3.201916:30:00ישיבה עם הנהלת מחוז צפון-  לשכת עורכי דין 
28.3.20199:00:0028.3.201910:00:00הרב עזריאל - קמחא דפסחא

28.3.201910:30:0028.3.201914:00:00דיון הוכחות מול המינהל
28.3.201919:30:0028.3.201920:00:00בר מצווה נהוראי הבן של אפרת שמואלי (לא התחייבנו)

28.3.201920:00:0028.3.201921:00:00חתונה נוי ורועי (הורי החתן אסתר וחנן אסולין) - באצולת העמק
28.3.201916:30:0028.3.201917:30:00כנס יום עיון - לשכת עו"ד מחוז צפון- (להגיע לברך ) 

28.3.201914:30:0028.3.201915:30:00הזמנה מעודכנת לטקס פרס החינוך 
28.3.201921:00:0028.3.201923:00:00חינה שי ורותם יוסף - תאשור 5

28.3.201918:30:0028.3.201919:30:00מופע תאטרון מחזמר להקה של בן גוריון פתיחת דלתות 18.30 - המנכ"ל מברך
29.3.201915:30:0029.3.201918:00:00הפועל עפולה - עכו

29.3.201912:30:0029.3.201914:00:00רן ואורן
30.3.201921:30:0030.3.201923:00:00שבת שירה ופיוט - חביב ולירז

31.3.201913:00:0031.3.201913:30:00אשר ותיקי סורק
31.3.201910:00:0031.3.201911:00:00ישיבה בנושא קרן אתנה  - דפנה תמיר מנהלת תוכנית מחשב נייד לכל מורה + אורי בן ארי 

31.3.201916:30:0031.3.201917:30:00סיור בגן משמעות ישראל והרב גולד
31.3.201915:30:0031.3.201916:00:00יציאה 

31.3.201913:30:0031.3.201914:00:00הרב שמואל דוד
31.3.201913:30:0031.3.201915:30:00הערכות לקראת הרמת כוסית של פסח של עובדי עירייה -  יניב בוגנים , שרית דהן 

31.3.201912:00:0031.3.201913:00:00פגישה עם אתי דמרי 
31.3.201919:30:0031.3.201920:30:00 פורום נשים עפולה - תערוכה -  נשים יוצרות תושבות העיר 19:15

31.3.201911:00:0031.3.201912:00:00ישיבת עבודה טינה 
31.3.201916:00:0031.3.201916:30:00סיור בהיכל השבעה 
31.3.20199:30:0031.3.201910:00:00פגישה בנושא הסעות

31.3.20199:00:0031.3.20199:30:00פגישה בנושאי איזורי רישום בתי ספר
1.4.20199:00:001.4.20199:30:00ישיבה בנושא ידיעות דוברות לשבועות הקרובים - כפיר בזק , יניב בוגנים , אחיקם משה דוד 

1.4.201912:30:001.4.201914:00:00פגישה עם יו"ר הבית היהודי הרב רפי פרץ {תואם מול שני טלפוני ב11/03} בשעה 12:30



1.4.201916:30:001.4.201917:30:00פגישה עם יהודית פרץ + לירז בר בנושא עפולה עירי+ עצרת גנ"י+ ירושלים 
1.4.201911:00:001.4.201911:30:00טינה דחוף 

1.4.20199:30:001.4.201910:30:00פגישת עבודה-מנכ"ל
1.4.201911:30:001.4.201912:30:00ישיבה בנושא דוח מבוקר 2018 + ישיבת הכרות עם עו"ד ברבי אלי ושות' רואה חשבון 

1.4.201915:00:001.4.201916:00:00ישיבה בנושא דיור בר השגה  - (בניין עירייה חדש ) גבי שוורץ אדר' + שריקי יצחק, שאדי אגבריה + מיטל חן +רוני מזאוי + ישראל קנטור 
2.4.201914:00:002.4.201915:15:00 טורניר נבחרות ייצוגיות בתיה"ס יסודיים כדורסל

2.4.201910:30:002.4.201911:00:00יום מעשים טובים-הוקרה לקהילת מתנדבים ידיד לחינוך ונשות ויצו -בחדר מורים בבי"ס אלון יזרעאל
2.4.20199:30:002.4.201910:00:00סיור התקדמות ברוש

2.4.20199:00:002.4.20199:30:00אורן - עדכונים
2.4.201911:30:002.4.201912:30:00יום מעשים טובים-בי"ס אורט 

2.4.20198:30:002.4.20199:00:00שיפוץ בנין העירייה
2.4.201916:00:002.4.201919:00:00טקס הסרת הלוט גן קירשטיין ע"ש שלי דדון ז"ל

2.4.201915:00:002.4.201916:00:00חביב מייצג- חגיגת בר/בת מצווה לילדי כפר הילדים עפולה עילית
2.4.201920:30:002.4.201922:00:00הפרוייקט של רביבו

2.4.201911:00:002.4.201911:30:00סיור טכני בבי"ס אלון יזרעאל
2.4.201915:30:002.4.201916:00:00סיגל מגן תצטרף לטקס-יש לדאוג להביא לה 20 העתקים

3.4.201912:00:003.4.201912:30:00 - פגישה עם היזם שלום מפרויקט דונה :12.30
3.4.20199:00:003.4.201910:30:00סיור עם אבי אלבאז במרכז הקליטה 

3.4.201920:00:003.4.201922:00:00חתונה שי ורותם יוסף - אלכסנדר
3.4.20198:00:003.4.20198:30:00כנס מחקר אפריל 2019 בין השעות 8:00-15:00  - הזמנה ממרכז רפואי העמק - 052-3705427 סיוון  מרכז ההדרכה  ( יש אפשרות להגיע8.30 )

3.4.201914:30:003.4.201916:00:00פורום תא מנהלים+הרמת כוסית לחג
3.4.201910:30:003.4.201911:00:00 10.00ישיבה בנושא מצוינות אירגונית -  ישיבת סטטוס

3.4.201911:00:003.4.201911:30:00פגישה עם הקונסול הצרפתי פטריס סרונטה+פליקס דה פז+סימה אלקבץ
3.4.201918:00:003.4.201918:30:00לברך - מפגש עם פורום רכזי מובילי התנדבות בעפולה(בחדר ישיבות אורן)

3.4.201917:00:003.4.201918:00:00הכנסת ספר תורה משפחת ברום 
3.4.201919:30:003.4.201920:00:00חתונה שירן ודניאל (הורי החתן זכריה ורונית חזי) (להוציא ברכה) 

3.4.201916:30:003.4.201917:00:00ישיבה עם מוסדות חינוך הרב קרצבסקי והרב סגל 
4.4.201919:00:004.4.201920:00:00טקס חלוקת מלגת עירייה - התכנסות 18:30

4.4.201917:00:004.4.201919:00:00להשאיר פנוי
4.4.20197:00:004.4.20197:30:00לשלוח מברק -חתונה קרן ושחר (אלי וחנה שבו)

4.4.201913:00:004.4.201914:00:00ישיבה עם ראש העיר - ישראל , חביב , שריקי יצחק 
4.4.20198:30:004.4.201910:30:00מיזם הזכרון בבית יד לבנים בין השעות 8:30-12:00



4.4.201916:00:004.4.201916:30:00ליזט אדרי 
4.4.201915:30:004.4.201916:00:00נופר לדאני ניצולת הפיגוע

4.4.201910:30:004.4.201911:00:00מועצת עיר
4.4.201920:00:004.4.201921:00:00קונצארט שמיניית ווקאל - (לא התחייבנו)

4.4.201915:00:004.4.201915:30:00רחל ואריאל פורת 
5.4.201910:10:005.4.201912:10:00מוקדמות אליפות ישראל בהתעמלות בפס אקרובטי בהשתתפות 13 אגודות מהצפון ונבחרת עפולאית. גילאי  7-16 (לראשונה בעפולה) ( 10.10: ברכות ראש העיר  + חלוקת מדליות ) 

7.4.201919:00:007.4.201921:00:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מס' 9/11, 4-19
7.4.201918:00:007.4.201919:00:00ישיבת קואליציה 

7.4.201911:00:007.4.201913:30:00הספריה הלאומית - י-ם
7.4.20198:30:007.4.20199:00:00יציאה

7.4.201917:00:007.4.201918:00:00הלוויה של רות קניאל ז"ל 
7.4.201915:00:007.4.201916:00:00הרמת כוסית מפעל קמברלי עפולה 

8.4.201910:00:008.4.201913:00:00סיור בגני ילדים+חלוקת הספר+יעקב ואילנה דדון יצטרפו לגן עומר א'+ב'
8.4.201917:00:008.4.201918:00:00פגישה עם יפה ומישל אלהרר 

8.4.201919:00:008.4.201919:30:00פתיחת מועדון חרשים
8.4.201913:00:008.4.201913:30:00שדו

8.4.201920:00:008.4.201922:00:00בר מצוה אור ויסמן הבן של מיכאל וענת פרלמנט
8.4.20199:00:008.4.201910:00:00סיור בבית  הספר בבית החולים בניהולה של איילה בן משה - 

8.4.201918:00:008.4.201918:30:00אורן - מייפלייס
8.4.201916:00:008.4.201917:00:00פגישת עבודה - שלמה מליחי

8.4.201913:30:008.4.201915:30:00ביקור ראש העיר וסמנכ"לית אגף החינוך בשפ"ח
9.4.201910:00:009.4.201912:00:00דואר ומיילים

9.4.201913:00:009.4.201915:00:00נאום הרמת כוסית
9.4.201912:00:009.4.201913:00:00טינה

9.4.201920:00:009.4.201921:00:00סיור בועדת בחירות
9.4.20198:00:009.4.20199:30:00בחירות 

10.4.201916:00:0010.4.201917:00:00קבלת קהל
10.4.201911:30:0010.4.201912:00:00ישיבה מקדימה כפיר ואחיקם 

10.4.201912:00:0010.4.201912:30:00עודד עקיבא+אחיקם
10.4.201915:00:0010.4.201916:00:00ישיבת המשך תכנון בניית ביה"ס אוהל מאיר נוכחים :  ראש העיר ישראל טינה ולדמן אושרת בראון אתי וקנין אבנר קובי 

10.4.201912:30:0010.4.201913:30:00ניחום אבלים רות קניאל ז"ל 
10.4.201910:00:0010.4.201911:30:00הרמת כוסית לכבוד חג הפסח תשע"ט



11.4.201920:00:0011.4.201922:00:00להשאיר פנוי
11.4.201911:15:0011.4.201911:45:00 הרמת כוסית  במועצה הדתית:11.15

11.4.201913:30:0011.4.201914:00:00 ישיבה בנושא אמקו - ים :13.30
11.4.201915:30:0011.4.201916:30:00ערוץ 13 + הגשמת חלום

11.4.201910:30:0011.4.201911:30:00סיור בנושא מכולת האוהלים עבור מתחם התחנה 
11.4.201910:00:0011.4.201910:15:00ישיבה יניב בוגנים כפיר בזק ואחיקם 

11.4.201915:00:0011.4.201915:30:00ישיבה עם אופיר בוכניק ושות' רואי חשבון - שריקי יצחק , שלום שלמה , איתי קידר אופיר בוחניק , חברות של בתי השקעות 
11.4.201916:30:0011.4.201917:00:00ברית לבן של יובל שאוט - פאר

11.4.20199:00:0011.4.201910:00:00טינה ולדמן :9.15
11.4.201912:00:0011.4.201913:30:00הרמת כוסית לכבוד חג הפסח 

12.4.201916:00:0012.4.201917:00:00אשקלון עפולה
14.4.201912:30:0014.4.201913:30:00הרמת כוסית כיבוי

14.4.201916:30:0014.4.201918:30:00הרמת כוסית לפסח מרכז מורשת של יהודי אתיופיה - דני דסטה , חביב , שלמה מליחי , שלום שלמה , כפיר 
14.4.201920:00:0014.4.201921:00:00בת מצווה לאביב( למשפחת אילוז) 

14.4.201915:30:0014.4.201916:30:00ישיבה  עם עליזה פרץ איתי אליהו ושלום שלמה בנושא קהילת העסקים בעפולה 
14.4.201918:30:0014.4.201919:30:00יום מעשים טובים - הפנינג עירוני שחקים בשיתוף עם בני נוער - 17:45

14.4.20199:00:0014.4.201910:00:00הרמת כוסית תל - בר ( ברכות בשעה -9.00) 
14.4.201910:00:0014.4.201911:00:00ישיבה בנושא המועצה לישראל יפה 

14.4.201911:00:0014.4.201912:00:00הרמת כוסית הסתדרות
15.4.201916:30:0015.4.201917:30:00הרמת כוסית לחג הפסח 

15.4.201911:30:0015.4.201914:30:00שמעון ועדי לבנת
15.4.201913:30:0015.4.201914:30:00הרמת כוסית כדורגל

15.4.201919:00:0015.4.201921:00:00הרמת כוסית עפולה אחת-בפאר
15.4.201914:30:0015.4.201915:00:00 סיור  תחנת מד"א עם יוסי פחימה :14.30

15.4.20199:00:0015.4.201910:00:00אלי אפללו
15.4.201915:00:0015.4.201916:00:00 הרמת כוסית תחנת מד"א עפולה :15.00

16.4.201915:00:0016.4.201915:30:00ישיבה עם שריקי יצחק 
16.4.201917:30:0016.4.201918:30:00הרמת כוסית סיירת הורים 

16.4.201910:00:0016.4.201912:30:00סיור בעיר לקראת החג
16.4.201915:30:0016.4.201917:00:00פגישה עם יו"ר קק"ל דני עטר

16.4.201914:00:0016.4.201915:00:00 הרמת כוסית לפסח במפעל עורב בעפולה עלית :14.00
16.4.201912:45:0016.4.201913:15:00 הרמת כוסית מחלקת הנדסה : 12.45



16.4.201919:00:0016.4.201920:00:00הרמת כוסית מנהלת בית אשכול 
17.4.201919:00:0017.4.201920:00:00ערב התאחדות יוצאי קווקאז 
17.4.201920:00:0017.4.201923:30:00חתונה של בר רגב ומעיין   

17.4.201912:00:0017.4.201913:00:00הרמת כוסית  אצל עו"ד לואי זרייק 
17.4.201913:00:0017.4.201914:00:00הרמת כוסית לחג חברת סופרבוס

17.4.20199:00:0017.4.201910:00:00ישיבה בנושא רובע יזרעאל - כפיר בזק ואחיקם 
17.4.201910:00:0017.4.201911:00:00הרמת כוסית בית אבות משל"ב עפולה 

17.4.201918:30:0017.4.201919:00:00שיחה עם מנהיגי העדה הקווקזאית
17.4.201911:00:0017.4.201912:00:00פגישה בנושא תהלוכת גני ילדים 

18.4.201919:30:0018.4.201920:30:00נאומים
18.4.201911:00:0018.4.201912:00:00סיור בשוק

18.4.201912:00:0018.4.201913:00:00סיור עם קנטור שריקי וטינה בגנים הנבנים
18.4.201913:15:0018.4.201913:45:00 הרמת כוסית תחנת המשטרה עפולה :13.15

18.4.201910:00:0018.4.201911:00:00ניחום - סלם ושלום
18.4.201917:00:0018.4.201919:30:00דואר ומיילים

19.4.20196:00:0019.4.20196:30:00ערב פסח 
20.4.20196:00:0020.4.20196:30:00פסח 

21.4.20198:30:0021.4.201912:00:00נאום יום השואה
21.4.201912:00:0021.4.201914:30:00נאום עצרת טרור

21.4.20190:00:0026.4.20190:00:00חוה"מ
21.4.201920:30:0021.4.201923:30:00הילולה אלירם ואליהו סבח

21.4.20197:30:0021.4.20198:00:00א' חוה"מ 
22.4.201916:00:0022.4.201919:00:00תחרות שחמט עירונית-בפארק העירוני

22.4.201919:00:0022.4.201921:00:00עפולה - בית"ר תל אביב
22.4.20196:00:0022.4.20196:30:00ב' חוה"מ

22.4.201912:30:0022.4.201913:00:00 תורמי בית רות מסירת מפתחות העיר למיקל וסוזן אשנר :12.30
23.4.201916:00:0023.4.201919:30:00בוגרים - עפולה ואחר כך ראווה

23.4.20197:00:0023.4.20197:30:00ג' חוה"מ 
23.4.201914:30:0023.4.201915:30:00גביע ראש העיר במיני גולף בפארק

23.4.20198:00:0023.4.201916:00:00טורניר מליחי
23.4.201911:30:0023.4.201913:00:00חלוקת גביעים

23.4.201913:00:0023.4.201914:30:00צהריים עם מוטי שוורץ



24.4.201915:00:0024.4.201916:00:00לברך את הצועדים - קהילה  חרדית
24.4.20197:00:0024.4.20198:00:00בפתיחת צעדה - אופניים

24.4.201919:00:0024.4.201922:30:00ערב על האש
24.4.201910:00:0024.4.201912:00:00חנוכת דרך נוף  גבעת המורה של קק"ל +דני עטר-     10:30 איסוף מהיכל הספורט  לרחבת הטקס.     11:00 תחילת הטקס.        12:00 חזרה לחניה בהיכל הספורט

24.4.20199:00:0024.4.201910:00:00מארי ממו נחמיאס
24.4.20198:00:0024.4.201912:00:00צעדת גבעת המורה

24.4.201913:00:0024.4.201914:00:00קביעת שלט תורם בבית רות ע"ש משפחה מהקהילה האירנית - הזמנה מאיריס טברסקי מנכ"לית בית רות (לא השתתפנו) - איחרו מאד
24.4.201912:00:0024.4.201913:00:00חלוקת גביעים ומדליות למשתתפים בצעדה-לפני ההופעה של בן זיני וטיילור

25.4.201910:00:0025.4.201914:30:00נאום ערב יום הזכרון תשעט
25.4.20197:30:0025.4.20198:00:00ה"חוה"מ 

26.4.20197:30:0026.4.20198:00:00שביעי של פסח 
27.4.201920:00:0027.4.201921:00:00אוהל מימונה מתחם הרכבת

27.4.201910:00:0027.4.201912:00:00נוער - אסי גלבוע עפולה
27.4.201921:00:0027.4.201923:00:00חגיגות המימונה 

27.4.20196:00:0027.4.20196:30:00אסרו חג 
27.4.201923:00:0027.4.201923:30:00הרב עזריאל

28.4.201913:00:0028.4.201914:00:00יניב - הערכות שואה
28.4.201911:00:0028.4.201913:00:00הזמנה למפגש בנושא תכנית חומש

28.4.201916:30:0028.4.201918:00:00זימון מועצת עיר
28.4.201919:00:0028.4.201921:00:00 נצרת עלית - עפולה + חביב + איתי הבן של אבי ושי : 18.00

28.4.20199:00:0028.4.201911:00:00יציאה
28.4.201918:00:0028.4.201919:00:00יציאה

29.4.201915:00:0029.4.201915:30:00ישיבה מקדימה - עם אורית דה קסטרו ויניב בוגנים 
29.4.201912:00:0029.4.201913:00:00פגישה בנושא תוכנית מתאר עם כל צוות המתאר והיועצים + שלמה אנקרי

29.4.201920:00:0029.4.201922:00:00ניחום אבלים מלי שבו
29.4.201910:00:0029.4.201910:30:00דגלים בעיר ובבנין

29.4.20199:00:0029.4.201912:00:00כנס ראשי רשויות וארגוני חירום-בעניין "מוכנות הרשויות בגזרת עמקים לחירום"
29.4.201915:30:0029.4.201916:30:00ישיבה בנושא פרימיום (תרבות לפריפריה) עם מנכלית אורית דה קסטרו - חביב , שריקי יצחק, שלמה מליחי , צורי כהן , עופרה קלמן , יאיר כתר יניב בוגנים, אבי אלבז עוזר מנכ"ל 

29.4.201918:30:0029.4.201920:00:00אצל חביב , טינה , נגה ומפקח ממ"ד
29.4.20198:30:0029.4.20199:00:00אחיקם - אלומות

29.4.201917:00:0029.4.201918:30:00 דירקטוריון מינהלת יזרעאל עפולה - החומר ישלח לקראת הישיבה. 
29.4.201910:30:0029.4.201911:30:00ועדת היגוי מכון פסדים-



30.4.20199:30:0030.4.201910:00:00יציאה
30.4.201915:30:0030.4.201916:30:00ישיבה בנושא אוכלוסייה חרדית  עפולה - יעקב זורגר ,ונציגים מטעמו 

30.4.201912:00:0030.4.201913:00:00ישיבה בנושא תיקון 116 לחוק התכנון והבניה - סקר עברות בניה ברחבי העיר 
30.4.20198:30:0030.4.20199:30:00תאום פגישה עם סמנכ"ל לוגיסטיקה בביטוח הלאומי 

30.4.201916:30:0030.4.201917:00:00 פגישה עם התלמיד אופק וויסמן ספרטאי מצטיין בג'ודו :16.30
30.4.201911:00:0030.4.201912:00:00פגישת המשך בנושא בית רות-מנכ"לית עמותת פידל מיכל אברה סמואל+שלום+עפרה קלמן

30.4.201914:00:0030.4.201915:00:00אחיקם ושלום
30.4.201915:00:0030.4.201915:30:00דגלים ומיקרופונים למועצה

30.4.201918:00:0030.4.201918:30:00סטטוס אלומות
30.4.201917:00:0030.4.201918:00:00ישיבה בנושא ביה"ס דמוקרטי - מיכל מנהלת ביה"ס נופים  , טינה 

30.4.201910:00:0030.4.201910:30:00יום ראיונות לרשויות- השמת צוערי שלטון מקומי ותכנון אורבני 2019
30.4.201919:30:0030.4.201920:00:00ישיבת קואליציה

30.4.201920:00:0030.4.201921:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מס' 10/11, 5-19
30.4.201918:30:0030.4.201919:30:00תערוכת קהילה "יוצרת-זוכרת"

30.4.201910:30:0030.4.201911:00:00הורי אלומות + אורן ויהודה
1.5.201910:30:001.5.201911:00:00יציאה

1.5.201914:00:001.5.201916:00:00ישיבה עם הרב לסרי ח"כ מלכאלי ושלום שלמה 
1.5.201919:00:001.5.201922:00:00ערב יום השואה

1.5.201917:00:001.5.201917:30:00 להתקשר לשמואל בר תור -  
1.5.201916:00:001.5.201916:30:00הדלקת נר לשואה

1.5.201917:30:001.5.201918:00:00 לצאת ליניב בוגנים :17.15
1.5.20198:30:001.5.20199:00:00לוודא תלמידים בכל הטקסים

1.5.201911:00:001.5.201913:30:00עצרת טרור באנדרטה
2.5.201910:00:002.5.201911:00:00ארז אדלשטיין

2.5.20197:00:002.5.20197:30:00יום הזיכרון לשואה ולגבורה 
2.5.201912:00:002.5.201913:00:00ישיבה עם ישראל גרינשטיין בנושא גני ילדים 

2.5.201913:00:002.5.201914:30:00סיור בבי"ס אלומות
2.5.20199:00:002.5.201910:00:00פגישה בנושא התאגיד-רמי טייב+שלמה מליחי

2.5.201914:30:002.5.201915:00:00לתאם אורנה שמחון
2.5.201911:00:002.5.201911:30:00שלומי קרוננברג

2.5.201918:00:002.5.201919:00:00אנדרטת הסבון - שלום מייצג
3.5.201911:30:003.5.201912:30:00מייקל קוזבניקוב- חייל מצטיין מעפולה לנשיא המדינה



3.5.201916:00:003.5.201918:00:00עפולה - קטמון
3.5.20198:00:003.5.201911:30:00עצרת גני ילדים

4.5.201916:00:004.5.201917:00:00נוער - הקפת אליפות
5.5.201919:00:005.5.201920:00:00אזכרה לשלי דדון - היכל השבעה

FW: 5.5.201914:00:005.5.201915:00:00 ישיבת המשך בנושא בניית בי"ס יסודי ברובע יזרעאל - משתתפים: ראש העיר, ישראל, אתי וקנין, אדר' דוד נופר
5.5.201911:30:005.5.201912:30:00סיור היהלום

5.5.201915:00:005.5.201916:00:00ישיבה בנושא מיקום מרכז צעירים והאב העירוני - מרכז צעירים 
5.5.20199:30:005.5.201910:30:00ישיבה בנושא מסורת חרדים חובות  2018

5.5.201911:00:005.5.201911:30:00ישיבה עם משה מרצינו   בנושא  התעמלות אומנותית עם הנא המנהלת 
5.5.201920:00:005.5.201921:00:00לברך - תערוכה עיר נפש - תערוכה חדשה 

W - 5.5.201921:00:005.5.201922:30:00ברית שלומי אלבז - הבן ליעד מאיר
5.5.201919:30:005.5.201920:00:00אזכרה שלי דדון ז"ל (דאגנו לשולחנות וכסאות)

6.5.201912:00:006.5.201912:30:00אינה - נאום וטרנים
6.5.201915:30:006.5.201917:30:00פגישה עם תמיר ברקין ( בהמשך לפגישה מיום 30.12.18 ) נציגי רמ"י - תמיר ברקין , ערן , הילה,עידית, אורלי, ומיכל אפרתי 

6.5.201919:30:006.5.201920:00:00חזרות בית יד לבנים
6.5.20198:30:006.5.20199:00:00פתיחת קבוצת אולפן משותפת עפולה + מגדל העמק לעולים חדשים 

6.5.201915:00:006.5.201915:30:00יציאה 
6.5.201920:00:006.5.201921:00:00לברך- ערב בני ובנות מצווה תלמידי רימונים  

6.5.20199:00:006.5.201912:00:00סיור בגני ילדים+חלוקת ספרים
7.5.201912:00:007.5.201913:00:00 עצמאות עם משמעות"-חלוקת פרח לכל קשיש"

7.5.201913:30:007.5.201914:00:00הדלקת נר לחללי מערכות ישראל
7.5.201919:30:007.5.201922:30:00ערב יום הזכרון

7.5.201911:00:007.5.201912:00:00אולמי עפולה
8.5.201910:00:008.5.201910:30:00 אורנה ברביבאי :10:05

8.5.20198:00:008.5.20198:30:00יום הזיכרון - מסיימים ב 13:00
8.5.201915:00:008.5.201915:30:00ולדימיר

8.5.20198:30:008.5.201910:00:00התכנסות בחדר ההנצחה בביה"ס עם המשפחות השכולות.          9.15: טקס הזכרון ברחבת הדשא של ביה"ס 8:50
8.5.201910:30:008.5.201912:30:00עצרת זכרון בבית העלמין

8.5.201920:00:009.5.20190:00:00חגיגה בפארק ובמתחם הרכבת
9.5.20196:30:009.5.20197:00:00יום העצמאות 

9.5.201920:30:009.5.201921:00:00תחילת מופע 20:30
9.5.20199:30:009.5.201910:30:00פגישה עם מח"ט כפיר באנדרטת כפיר



9.5.201912:00:009.5.201913:30:00לשאת דברי ברכה ביום שכולו תורה-ביכ"נ של טנזי  רח' הולנד 16
9.5.201919:30:009.5.201922:00:00ערב יקיר העיר עפולה וקבלת פנים ראש העיר ורעייתו

9.5.201919:30:009.5.201920:00:00הזוכים מגיעים למרפסת 19:30
10.5.20199:30:0010.5.201910:00:00מצעד רגלי לציון יום הניצחון של הנאצים 

10.5.201912:00:0010.5.201913:00:00הלוויה איזה אלישע
10.5.201913:00:0010.5.201913:30:00אזכרה לדוידה - לא השתתפתי

10.5.201913:30:0010.5.201914:30:00אפטר עצמאות בשוק העירוני הישן
10.5.201916:00:0010.5.201918:00:00נס ציונה - עפולה

10.5.201910:00:0010.5.201912:00:00טקס יום הנצחון על הנאצים "דין פאביידה"
11.5.201921:30:0011.5.201922:30:00ניחום אבלים יעקב אלישע

11.5.201920:30:0011.5.201921:30:00חגיגת עצמאות לחיילים-מופע סטנדאפ של מני עוזרי
12.5.201916:00:0012.5.201917:00:00ישיבה בנושא מבנה התפתחות הילד ברובע 

12.5.201918:30:0012.5.201919:30:00ערב ריקודים בפארק הרכבת לכבוד יום הנצחון
12.5.201911:30:0012.5.201912:00:00הלוויה דבורה הרוש

12.5.201917:00:0012.5.201918:00:00ישיבה בנושא מחלקת  קליטה - אבי אלבז דניאל בן שלום שלמה , אינה 
12.5.201914:30:0012.5.201915:00:00לנחם אורי הרוש

12.5.201915:00:0012.5.201916:00:00ניחום אבלים פטירת אדבה שמעון ז"ל בעלה  של גילה שמעון עובדת משק-רחוב קרן היסוד 3/13 קומה ג'
12.5.201912:00:0012.5.201913:30:00סיכום  תלמידי שכבת ד' את הסיור והלמידה "עפולה עירי"

12.5.20199:00:0012.5.201911:30:00עפולה עירי 
13.5.201917:00:0013.5.201918:00:00ישיבה בנושא אגד - נציגי חברת סלצקי, ראובן רוטשילד מנהל משפט החברים , ישראל קנטור 

13.5.201918:00:0013.5.201919:30:00 ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה מס'  20190001 תאריך 13/05/2019
13.5.201916:30:0013.5.201917:00:00עומרי זריהן

13.5.201911:00:0013.5.201911:30:00 (  לברך בשעה 11.00)ארגון מג"ל עפולה והעמקים :11.00
13.5.201912:00:0013.5.201913:00:00פגישהבנושא קול קורא לגיל הרך-טינה+אבי אלבאז+קטיה+נאוה טל+איילת נוי :11.45

13.5.201915:30:0013.5.201916:30:00הצגת הפוגרמה של ביה"ס תרבות + מציאת פתרון זמני לשנה הבאה 
13.5.20199:00:0013.5.20199:30:00ועדת תכנון ופיתוח - אחיקם , כפיר,  מנכ"ל 

13.5.201919:30:0013.5.201920:30:00ערב שלום
13.5.201910:00:0013.5.201911:00:00פגישת הכרות עם נשיא המכללה האקדמאית עמק יזרעאל יצחק הרפז והמנכ"ל עופר בוזו 

13.5.201915:00:0013.5.201915:30:00לשלוח מתנה עם שי- ברית עזרי ובתאל באולמי ליצ'י
13.5.201913:00:0013.5.201914:00:00פגישה עם זיו ליברמן  מפקח פרוייקט פיתוח משאבי אנוש 

14.5.20199:30:0014.5.201910:30:00פגישת עבודה-טינה
14.5.201912:30:0014.5.201913:30:00חגיגת עצמאות לאזרחים ותיקים-ארוחת צהריים בגן אירועים כחול -ירוק תל עדשים - 12:45



14.5.201917:00:0014.5.201918:00:00הנהלת כדורגל-עמיר נוי+שרון יונה+שגב
14.5.201918:30:0014.5.201919:30:00הזמנה  בנושא יום ההב"נה

14.5.201916:30:0014.5.201917:00:00שגב - בעניין החכ"ל
14.5.201915:30:0014.5.201916:30:00ישיבה עם איציק כליפה מנהל לשכת הבריאות 
14.5.201911:00:0014.5.201912:00:00פגישה בנושא מי נועם-שמעון פרי+זאב שוורץ

14.5.201910:30:0014.5.201911:00:00ישיבה עם חמוטל 
15.5.201910:30:0015.5.201911:30:00סיור כולל בני המנשה 

15.5.20199:30:0015.5.201910:30:00פגישה בנושא ביה"ס "יחדיו" - טינה וחביב 
15.5.201912:30:0015.5.201914:30:00סמינר בבית שאן לתלמידי כיתות ו' -גיבוש והכנה למופע הסיום השנתי "הכל מכל קול"

15.5.201911:30:0015.5.201912:00:00הזמנה לאירוע חגיגי של  תוכנית נתיב האור ( לא התחייבנו) 
15.5.20198:20:0015.5.20199:05:00 ימי הולדת ילדי חודש אפריל + מאי 8:20

15.5.201912:00:0015.5.201912:30:00יציאה
15.5.201916:30:0015.5.201917:30:00ישיבה בנושא ארנה עפולה - ישראל , שריקי יצחק , אתי וקנין אדר' אברהם קוריאל, חביב , שלום שלמה , שלמה מליחי 

15.5.201917:30:0015.5.201918:30:00ישיבה בלשכה בנושא מחלקת פיקוח-שלום שלמה+יהודה כהן+אבי ישראלי
15.5.201916:00:0015.5.201916:30:00יעקב ברוך-

16.5.201919:00:0016.5.201919:30:00אזכרה של מר אדיסו טסמה ז"ל 
16.5.201912:00:0016.5.201913:00:00ישיבה  עם דני שחר ראש רשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול בנושא תפיסת ההפעלה של הרשות    

16.5.201919:30:0016.5.201920:30:00חלוקת תעודות בגרות לבוגרי תשע"ח - באורט עפולה עילית
16.5.201916:30:0016.5.201917:00:00עדן יוקלר

16.5.20199:00:0016.5.201912:00:00סיור בגני ילדים+חלוקת הספר
16.5.201915:30:0016.5.201916:30:00גינדי קיפניס

16.5.201920:30:0016.5.201921:30:00משחק אחרון של קבוצת כדורשת בנות (בהיכל הספורט)
16.5.201914:00:0016.5.201915:30:00לברך - סדנת חיילים משוחררים ( ברכות ראש העיר רבע שעה) 

17.5.201913:00:0017.5.201915:00:00יואב שלמה
19.5.201912:30:0019.5.201913:30:00ישיבה בנושא תוכנית קיץ מחלקת נוער עפולה - ישיבה בנושא היערכות לצוותים החינוכים שמפעילים את הקיץ - טינה, אבי אלבאז, יניב , איתי אליהו חנן בן דוד , מאור אנג'ל , עומר לב , אבי ישראלי, ישראל פופולוביץ ,מוסא חאכו , 

19.5.20199:30:0019.5.201911:00:00פגישה עם טניה הממונה המחוזית של התכנית הלאומית בעניין התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון -טניה+טינה+נאוה טל
19.5.201918:30:0019.5.201919:00:00דירקטוריון חב' עירונית לחינוך

19.5.201916:00:0019.5.201916:30:00ישיבה עם אורן 
19.5.201911:00:0019.5.201912:00:00ישיבה עם יצחק שריקי 

 drafting 19.5.201917:00:0019.5.201917:30:00פגישה עם ניב אדרי  מנהל ומאמן ראשי מועדון ריצה ושחייה
19.5.20199:00:0019.5.20199:30:00אזכרה הרוש

19.5.201917:30:0019.5.201918:30:00פולין 2020



20.5.201916:00:0020.5.201917:30:00פגישת עבודה עם אורנה שמחון בנושא שנת הלימודים 
20.5.201910:30:0020.5.201911:00:00עופר רגב

20.5.20199:00:0020.5.201910:00:00ישיבה עם אודי יורי  ודניאל בן בנושא ביה"ס  סלטה
20.5.201921:00:0020.5.201922:00:00מסיבת סיום עונה הפועל עפולה- במיי פלס (בצמוד לבנק הפועלים)

20.5.201919:30:0020.5.201920:30:00עפולה - כפר סבא
20.5.201911:30:0020.5.201912:00:00פגישה עם שר שלום ג'רבי ויצחק ארביב מנהל מחלקת מעוף קרן קיימת

20.5.201915:30:0020.5.201916:00:00יציאה לנצרת עלית
20.5.201918:50:0020.5.201919:30:00טכס מלגות קרן אלומות - מתחילים בשעה 19:00 - 18:50

20.5.201912:30:0020.5.201913:00:00פגישה עם מיכאל אוסטרואומוב מתאגרף לקבלת מלגה 
20.5.201917:30:0020.5.201918:30:00פגישה בנושא הקצאת חלקה קטנה לשטח ביכ"נ אחוות העם 

21.5.201913:00:0021.5.201914:00:00סיור גני ילדים וגוונים
21.5.201911:30:0021.5.201913:00:00בחינת מעמד מוניציפאלי הרצוי למועצה אזורית בוסתן אל מרג'

21.5.201915:30:0021.5.201916:00:00מיכל לוי
21.5.201918:30:0021.5.201920:00:00הפנינג ל"ג בעומר "בית לגדול טוב" - בשחקים(  התכנסות ב- 17.00 ברכות ראש העיר 18.30)

21.5.201916:00:0021.5.201917:00:00פגישת עבודה-אבי אלבאז
21.5.201920:00:0021.5.201921:00:00שלום מברך-מסיבת יום העצמאות ארגון צוות יוצאי צה"ל- באולמי פאר

21.5.201917:00:0021.5.201918:00:00פגישה בנושא אירוח קבוצת מנהלי בתי חולים מסין בבית חולים העמק 
22.5.201921:30:0022.5.201922:00:00עמוס אעידן

22.5.201915:30:0022.5.201916:00:00ישיבה עם אמיר הלוי וכפיר בזק 
22.5.201911:00:0022.5.201911:30:00לברך בפתיחת קורס מנהיגות נשים "קורס חברה וכלכלה בראיה מגדרית"-בחדר ישיבות אורן

22.5.201919:00:0022.5.201921:30:00ערב ל"ג בעומר-סיור מדורות
22.5.201920:30:0022.5.201921:00:00(הזמנה מאלירם דדון)הדלקה מרכזית" ציבור בני תורה - ברחבת רחוב אסף שמחוני ליד גן המשחקים "

22.5.201919:30:0022.5.201920:00:00הרב סגל ברובע
22.5.201916:15:0022.5.201916:45:00קבלת קהל 16:15

22.5.201912:30:0022.5.201913:00:00הרב אביכזר
22.5.201913:00:0022.5.201913:30:00הרב לנג

22.5.20199:00:0022.5.201911:00:00סיור בגני ילדים+חלוקת הספר
22.5.201921:00:0022.5.201921:30:00 הדלקת מדורה  ל"ג של הקהילה ליטאית 

22.5.201913:30:0022.5.201914:00:00חתימה על דוחות כספיים חכ"ל -קנטור+מנכ"ל+שגב
22.5.201911:30:0022.5.201912:30:00ישיבה בנושא אזורי רישום גנים ( ישיבת המשך) 

23.5.20199:00:0023.5.201910:00:00ישיבה עם ישראל בנושא תברים  של c-1 ' ורובע יזרעאל 
23.5.20190:00:0024.5.20190:00:00לג' בעומר



23.5.201912:30:0023.5.201914:00:00הזמנה להתכנסות ראשונה של ועדת קשרי חוץ לשנת 2019 
23.5.20197:30:0023.5.20198:00:00טינה בחופש

23.5.201911:00:0023.5.201912:30:00יציאה
23.5.201920:00:0023.5.201921:30:00בר מצווה לסהר בן של יפעת ואילן יהודה 

23.5.201910:00:0023.5.201910:30:00ניחום אבלים בן הר
24.5.201912:00:0024.5.201915:00:00מסיבת זבד הבת שחר בע"ה

26.5.201911:00:0026.5.201912:30:00שלמה מייצג - אירוח קבוצת מנהלי בתי חולים מסין - בבי"ח העמק
26.5.201919:00:0026.5.201920:00:00ישיבת קואליציה

26.5.201916:00:0026.5.201917:30:00תזכורת -  ישיבת וועדת מל"ח 
26.5.20198:30:0026.5.20199:00:00הערכות ומצגת למועצה

26.5.201918:00:0026.5.201919:00:00כנס בנושא מיצוי זכויות  בדיור הציבורי בהשתתפות משרד השיכון 
26.5.20199:15:0026.5.201912:30:00מעגלי שיח- זקנה כתקופת חיים חדשה 

26.5.201915:00:0026.5.201916:00:00להכין תשובה לטוביה 
26.5.201914:00:0026.5.201915:00:00פגישה עם קבוצת מנהיגות ועם רחמים מלקו    

26.5.201913:00:0026.5.201914:00:00ישיבה עם גבי שוחט + יאיר ארצי  ישראל , שריקי יצחק מיטל ג'בלי , איתי  קידר - בנושא קריית הממשלה 
26.5.201920:00:0026.5.201921:30:00ישיבת מועצה 6-19,11-11

27.5.201916:00:0027.5.201916:30:00יניב+עפרה קלמן בנושא פסטיבל סרטים 16:30
27.5.20199:00:0027.5.201912:00:00סיור בגני ילדים+חלוקת הספר

27.5.201916:30:0027.5.201917:30:00ישיבה בנושא הערכות קיץ - אחיקם , כפיר , יניב בוגנים, דניאל בן 
27.5.201919:00:0027.5.201920:00:00לברך-מופע פרי קאמרי בית ספר בן צבי כיתות א עד ו + מחלקת כלי קשת והמקהלות של הקונסרבטוריון ( התכנסות 19.00 ברכות ראש העיר 19.15) 

27.5.201915:30:0027.5.201916:00:00פגישת עבודה-איתי קידר
27.5.201912:00:0027.5.201914:00:00ביקור ראש העיר במתיא עפולה ישיבה עם צוות המוביל 

27.5.201917:30:0027.5.201919:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 
28.5.201914:30:0028.5.201915:00:00עו"ד שווץ בנושא אמקו ים 

28.5.201919:00:0028.5.201919:30:00תערוכה ע"ש מרב בן משה- תלמידי מגמות האומנות  - אורט, צביה , וניר העמק (ברכות בשעה 19.15) 
28.5.201910:30:0028.5.201911:30:00 סיור הוועדה הגאוגרפית גליל עליון והעמקים באזור התעשייה אלון תבור-ביקבי כרמל אלון תבור

28.5.201919:30:0028.5.201920:30:00מסיבת סיום בי"ס לכדורגל מחלקת נוער - במגרש הסינטטי בעפולה עלית
28.5.201911:30:0028.5.201912:30:00 סיור הועדה הגאוגרפית גליל עליון והעמקים בתמל 1056

28.5.20199:30:0028.5.201910:00:00כפיר -  מיתוג ופולדר קייטנות
28.5.201917:30:0028.5.201919:00:00טקס יהודי אתיופיה שנספו בעלייתם לארץ דרך סודן (ברכות ראש העיר 17.30 ) 

28.5.201912:30:0028.5.201913:00:00רדיו קול רגע - צביון, מצעד הגאווה
28.5.201916:00:0028.5.201917:00:00ניחום מאיר עמר ז"ל



29.5.201916:30:0029.5.201917:30:00פגישת עבודה-אבי אלבאז
29.5.201920:00:0029.5.201920:30:00אירוע גיבור מקומי  אבי  אלבאז מייצג 

29.5.201910:00:0029.5.201911:30:00ראיון בערוץ 13 בעניין הספר של שלי דדון ז"ל
29.5.201914:30:0029.5.201915:30:00טינה בעניין שיבוצים

29.5.201912:30:0029.5.201913:30:00חזרה
29.5.201911:30:0029.5.201912:30:00 פגישה עם מנשה 

29.5.20198:30:0029.5.201910:00:00יציאה
29.5.201913:30:0029.5.201914:30:00יום הולדת

29.5.201921:00:0029.5.201921:30:00נשלח מברק-חתונה עדן ובן-הורי החתן גילה ויהורם לוי
29.5.201919:00:0029.5.201920:00:00קונצרט סיום הרכבים צעירים - שלמה מליחי מייצג 

30.5.201920:00:0030.5.201921:00:00קונצרט להקה דרום אמריקאית - (לא התחייבנו) 
30.5.20197:00:0030.5.20197:30:00נשלח מברק חתונה עדי וחיים-הורי החתן אילן אוחיון ז"ל ושמחה

30.5.201910:00:0030.5.201911:30:00פגישה עם שלמה מלכה מנהל כפר הילדים עפולה+משה דולב מנכ"ל המפעל להכשרת ילדי ישראל+אשר בן שימול
30.5.201912:00:0030.5.201913:00:00פגישה עם מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור ראובן צדוק

30.5.201916:00:0030.5.201918:00:00ברית שלום שלמה
30.5.201913:00:0030.5.201914:00:00אמנת שרות + מצויינות ארגונית

30.5.201919:00:0030.5.201920:00:00חגיגת בר/בת מצווה במרכז הילדים אמונה-19:00 קבלת פנים    19:30 תחילת אירוע
31.5.201910:00:0031.5.201911:30:00אירוע משותף להורים וילדים בנושא רובוטיקה של העיר המח"ר ( ברכות ראש העיר ב- 10.00) 

2.6.20190:00:003.6.20190:00:00יום ירושלים
2.6.201915:00:002.6.201915:30:00 איריס קרל

2.6.201919:00:002.6.201920:00:00קונצרט סיום הרכבים ייצוגיים (פרידה מהבוגרים)
2.6.20199:30:002.6.201910:00:00טינה ולדמן 

2.6.201910:30:002.6.201911:00:00ניחום מוטי דורון - אח של עפרה גזית
2.6.201914:30:002.6.201915:00:00סיגל ברגר+טינה

2.6.201917:15:002.6.201918:00:00 ישיבה בנושא הרחבת עמק סנטר
2.6.201915:30:002.6.201916:30:00ישיבה בנושא רשימת פרוייקטים ומקורות מימון - ישראל , שריקי , שלום שלמה  

2.6.201910:00:002.6.201910:30:00ביקור מזכלית הסתדרות המורים יפה בן דוד
2.6.201912:30:002.6.201913:30:00ביקור זכור- שלום עליכם 17/10 קומה 6

2.6.201916:30:002.6.201917:15:00 ישיבה בנושא מתחם קמפוס - רובע יזרעאל  
2.6.201911:00:002.6.201912:00:00ישיבה בנושא תלמידי מח"ט נושרים בהשתתפות מנהל אגף שחר בוריס טינה , ושמעון אמויאל 

2.6.201912:00:002.6.201912:30:00פגישת עבודה-אבי אלבאז
3.6.201911:30:003.6.201913:00:00פגישה בנושא הסעות תלמידים לבתי"ס-טינה+אורן+אפרת+מאיר סלע



3.6.201913:00:003.6.201914:00:00אורן
3.6.201915:30:003.6.201916:00:00פגישה בנושא גביית כסף בכניסה לפארק ואירועים לתושבים בלבד-אבי גולדהימר,מנכ"ל,גזבר,מבקרת, איתי קידר,שרית,אחיקם,כפיר,דניאל בן

3.6.201915:00:003.6.201915:30:00כפיר
3.6.201911:00:003.6.201911:30:00בחירות באירגון נכי צה"ל 

3.6.20199:30:003.6.201911:00:00ביקור בפרוייקט שחיה-בתי"ס תדהר ובית זאב-בבריכה בעפולה עלית
3.6.201921:00:003.6.201923:30:00ערב מופע מחווה להקות צבאיות מצה"ל באהבה 

3.6.201916:00:003.6.201916:30:00ישיבה בנושא  רחוב המלאכה - שלמה מליחי , ישראל קנטור , איתי קידר, חביב פרץ 
3.6.201914:00:003.6.201915:00:00אחיקם

3.6.201919:00:003.6.201920:00:00לברך-אירוע יום ירושלים - תרבות יהודית 
3.6.201917:00:003.6.201919:00:00פגישה עם חברי סיעת היזרעאלים

3.6.201920:00:003.6.201921:00:00חתונה של אפרים זבטני וג'ירפון 
3.6.201916:30:003.6.201917:00:00פגישה בנושא כיכר פז-אבי גולדהמר, מנכ"ל,מהנדס,גזבר,אלי רונן

4.6.201914:00:004.6.201915:00:00יציאה-יום האשה
4.6.201915:30:004.6.201916:30:00יום האשה- ארוחת צהריים עם עובדות העירייה

4.6.201920:00:004.6.201921:00:00מסיבת סיום כיתות י"ב בית ספר אורט - התכנסות בשעה 19.30 ברכות שעה 20.00 
4.6.201911:00:004.6.201912:00:00ביקור וסיור - חיים ביבס יו"ר מרכז שלטון מקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות 11:15

5.6.20199:00:005.6.201918:00:00נסיעה לחדרה , ובאר שבע
5.6.201915:00:005.6.201916:00:00 סיור בהיכל הספורט (אנרבוקס) חדרה - ראש עיריית עפולה ומהנדס העיר 

5.6.201919:30:005.6.201921:00:00"הכל מכל קול"
5.6.201911:00:005.6.201912:30:00 סיור בהיכל הקונכייה באר שבע -  ראש עיריית עפולה ומהנדס העיר

6.6.20199:30:006.6.201910:30:00פגישה בנושא בי"ס ברובע-עדיאל+קנטור+אחיקם
6.6.201912:00:006.6.201913:30:00ישיבה בנושא הצגת הפרוייקט - תוכנית כוללנית - תכנית כביש 71 והתאמה לתכנית מער  החדשה וחיבור לכביש 65 החדש - איציק פרויינשטין , דורון מגיד , שריקי יצחק , ישראל קנטור , יואל מטמון

6.6.201921:00:006.6.201923:00:00בר מצווה יקיר-הבן של מירה וגולן תמם-באצולת העמק
6.6.201920:00:006.6.201921:00:00מסיבת סיום ניר העמק-התכנסות ב -18.30- ברכות ראש העיר 20.20

6.6.201911:30:006.6.201912:00:00הרב גולד והרב גפני
6.6.201916:30:006.6.201919:30:00אירוע שבועות שחקים בשיתוף בי"ס יהלום- התכנסות בשעה 17.00 ברכות ראש העיר ודברי פתיחה -  17.30 

6.6.201915:30:006.6.201916:00:00איריס קרל
6.6.20199:00:006.6.20199:30:00פגישה עם הרב שמואל דוד 

6.6.201911:00:006.6.201911:30:00ישיבה בנושא תקציב הרשאות לבנייה עם שמוליק קלישר ורימון סאבא - (ישיבה של חצי שעה  )
7.6.201912:30:007.6.201913:00:00ששי ומיכל סיגאוי - בריתה - לא השתתפתי

7.6.20199:00:007.6.201910:00:00יציאה
7.6.201911:30:007.6.201913:30:00מיילים 



9.6.20198:00:009.6.20198:30:00שבועות 
10.6.201911:00:0010.6.201911:30:00אלמוג בוקרה - 

10.6.201910:00:0010.6.201910:30:00עינת צדיק בעניין בנה - לא הגיעה
10.6.20198:00:0010.6.20198:30:00רשימת כל מסיבות הסיום

10.6.20199:00:0010.6.201910:00:00אורנית פורן
10.6.201916:00:0010.6.201917:00:00פגישת עבודה-אינה אוקון

10.6.201920:00:0010.6.201922:00:00אירועי 70 שנה מרכז הילדים אמונה ( להגיע לברך )  התכנסות 20:00 ברכות ראש העיר 20:45  הדלקת משואה בשעה 21.00
11.6.201912:00:0011.6.201913:00:00יציאה - רחוב הצמיחה 1 א.ת. יקנעם

11.6.201910:00:0011.6.201911:30:00כנס בעלי עסקים  ( ברכות ראש העיר 10.30) 
11.6.201920:30:0011.6.201921:00:00 מתנה-חתונה של נתנאל וסאלי - הורי החתן פלורי ואיציק טוביאנה

11.6.20199:00:0011.6.20199:30:00 רינה חדד
11.6.201919:30:0011.6.201920:00:00חביב מייצג- מסיבת סיום בי"ס לכדורסל-חוגים - בבריכה העירונית בעפולה עלית

11.6.20198:15:0011.6.20199:00:00 חגיגת ימי הולדת  ילידי חודש יוני :8.15
11.6.201913:00:0011.6.201919:30:00פורום תא מנהלים-יום למידה ופיתוח מקצועי למנהלי החינוך

12.6.201915:30:0012.6.201916:00:00לא הגיע- עודד בן חמו
12.6.20199:30:0012.6.201910:00:00סיור בחינוך הישן

12.6.201919:00:0012.6.201920:00:00וקנין
12.6.201910:15:0012.6.201912:00:00לברך 10:20 סבב ראשון.  לברך 11:30 סבב שני. סל תרבות לילדי גני טרום חובה -הצגה "לציונה כנף אחת" + חלוקת ספרים ע"י נועם חורב 

12.6.201913:00:0012.6.201914:00:00השר ליצמן 
12.6.201918:00:0012.6.201919:00:00גורן וישראל 

12.6.201916:00:0012.6.201916:30:00חביב+ אוריאל אבוחצירא
12.6.201912:00:0012.6.201912:30:00פגישה עם קרן אלקריף - 

12.6.201917:00:0012.6.201917:30:00מכתב לרכבת ולתקשורת קו לבינימינה
13.6.20198:00:0013.6.20198:30:00יעל לפר - יהודה

13.6.201910:30:0013.6.201912:00:00לברך 10:20 סבב ראשון.לברך  11:30 סבב שני - סל תרבות לילדי גני חובה-הצגה "לציונה יש כנף אחת" - (נועם חורב מגיע ב9:30)
13.6.20199:00:0013.6.20199:30:00סיור גנים חדשים

13.6.201916:30:0013.6.201917:30:00תאגיד מים-מי נועם מט"ש עפולה ותחנת שאיבה וולפסון-שגב סיטי, אורטל סרוסי, שלום, שריקי,קנטור,איתי,שלמה מליחי, אורן,אחיקם,שמעון פרי
13.6.201917:30:0013.6.201918:30:00פרחי מצווה 2019 של ויצו עולמית בשיתוף שחקים ( ברכות ראש העיר שעה 18.00)

13.6.201914:30:0013.6.201915:30:00חנוכת מבנה מינהל החינוך החדש
13.6.201912:00:0013.6.201912:30:00יציאה

13.6.201910:00:0013.6.201910:00:00יניב בוגנים , דניאל בן, אבי אלבאז  
13.6.201920:30:0013.6.201922:30:00עדית



13.6.201913:30:0013.6.201914:30:00ישיבה בנושא קול קורא חסמים כלכלים
13.6.20199:30:0013.6.201910:00:00מבנה חינוך ישן

13.6.201916:00:0013.6.201916:30:00דליה בר 
13.6.201912:30:0013.6.201913:30:00סיור במוסדות חינוך - ישראל , טינה , ויעקב זורגר 

14.6.201911:00:0014.6.201912:00:00חלוקת תעודות בגרות וספר מחזור-בוגרי תשע"ח מחזור א' - טינה מייצגת
15.6.201921:00:0015.6.201922:00:00עצרת היכל התרבות

16.6.201915:00:0016.6.201917:00:00יום הגבר-ארוחת צהריים
16.6.20199:00:0016.6.201910:00:00פגישת עבודה-שרית

16.6.201920:00:0016.6.201921:00:00מסיבת סיום י"ב' אלון בן גוריון - התכנסות בשעה 19:30
16.6.201913:30:0016.6.201915:00:00יציאה

16.6.201912:00:0016.6.201912:30:00ניחום אבלים אמא של ברכה אבוטבול מזכירה בתיכון אלון-הדגן 40 עפולה
16.6.201910:30:0016.6.201911:30:00ישיבה עם אורית 

16.6.201911:30:0016.6.201912:00:00פגישה בלשכה בנושא קירוי בריכה-קנטור+עמית+שריקי
16.6.201910:00:0016.6.201910:30:00הדר פרץ הבת של רוני-פרויקט גמר תקשורת בנושא דני חייט ז"ל - (כיתה יב' מבי"ס אורט )

17.6.201915:00:0017.6.201917:30:00ישיבה בנושא תכנית מתאר עפולה - ישראל קנטור ,גזבר , שלום שלמה ,  חביב , שלמה מליחי ,  יואל מטמון, שלמה אנקר , גיא דייגי, מנהל תכנון , אדר' יאיר אביגדור , רן זלברשטיין תנועה , רן חקלאי , מילה נוימן פרוגרמה , מירב לוי ניהול , רז עפרון , שלומי זאבי , שלומי, 
17.6.201919:30:0017.6.201920:30:00מסיבת סיום-בי"ס רימונים

17.6.20197:00:0017.6.20197:30:00לשלוח מברק-חתונה הבן של צביקה גלב
17.6.201911:30:0017.6.201912:30:00ביקור נועם חורב לרגל שבוע הספר העברי -"לציונה יש כנף אחת"

17.6.20198:30:0017.6.20199:30:00סיור ברובע יזרעאל-נקודת מפגש גני תרשיש -8:15
17.6.20199:30:0017.6.201910:30:00"ביקור נועם חורב לרגל שבוע הספר העברי -"לציונה יש כנף אחת 9:30-10:15

17.6.201910:30:0017.6.201911:30:00ביקור בפרויקט שחיה בתי"ס יהלום ואלון יזרעאל-בבריכה בקאנטרי - 10:45
17.6.201918:00:0017.6.201919:00:00מסיבת סיום אולפנא - בחצר האולפנא( 18.00 התכנסות 18.30 תפילת מנחה 18.45 ברכות ראש העיר ) 

18.6.201912:00:0018.6.201921:00:00נסיעה לירושלים
18.6.201911:00:0018.6.201911:55:00ניחום אבלים-אורטל ביטון

kahoot 18.6.20199:00:0018.6.201911:00:00סקר  - מבדק ותקיפות באמצעות אפליקציית
19.6.201918:00:0019.6.201920:30:00מיילים וחתימות

19.6.20198:00:0019.6.201917:00:00ירושלים
19.6.201920:30:0019.6.201921:00:00מסיבת סיום קרית חינוך אמי"ת יהודה - בבית הכנסת בביה"ס. 20:00 התכנסות 20:15 ברכות( חביב מייצג במסיב סיום ) 

20.6.201913:00:0020.6.201913:30:00חובות לשחקים
20.6.201917:00:0020.6.201918:30:00מסיבת סיום בי"ס כרמים בעמק-התכנסות בשעה 17:00.    17:30-ברכות

20.6.201910:00:0020.6.201911:00:00פגישת הכרות עם מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית- עתליה שיינפלד מנהלת מרכז סיוע חיפה+שרי ברו מנהלת השלוחה של מרכז הסיוע בעפולה+ד"ר אנטונלי
20.6.201920:00:0020.6.201921:00:00בר מצווה אלרואי-ההורים תהילה ויהושע סרוסי



20.6.201911:00:0020.6.201911:30:00לידיעה-ישיבת הנהלה בכירה-חדר ישיבות ברוש
20.6.201911:30:0020.6.201912:30:00גינדי קיפניס

20.6.201913:00:0020.6.201913:30:00מסיבת פרידה ליואל אשל 
20.6.201916:00:0020.6.201917:00:00סיור בדבורה הנביאה 19-פניית עופר גולן בעניין שצ"פ 3 ליד גן ספיר

20.6.201912:30:0020.6.201913:00:00 עומר לב
21.6.201912:00:0021.6.201913:00:00חביב

21.6.201910:30:0021.6.201911:00:00אלימור
21.6.201914:30:0021.6.201915:30:00לא התחייבנו- מופע ראווה סיום שנה של ביה"ס להתעמלות אומנותית 

21.6.201911:00:0021.6.201912:00:00ניחום שי חדד
23.6.201919:00:0023.6.201920:00:00מסיבת סיום בי"ס אלומות-התכנסות 18:45. ברכות 19:15

23.6.201918:00:0023.6.201919:00:00מסיבת סיום בי"ס בית זאב- התכנסות בשעה 18.00 . 18:15 ברכות
23.6.201912:30:0023.6.201913:30:00ועדה פריטטית - וסיום עבודת רונית אברך

23.6.201914:30:0023.6.201915:30:00רועי
23.6.201915:30:0023.6.201916:30:00ישיבה בנושא הצגת תכנון בנושא קרית הממשלה - ישראל ,קובי איתם , יצחק שריקי , ואיתי קידר, מיטל ג'בלי 

23.6.201913:30:0023.6.201914:00:00נדב
23.6.20199:00:0023.6.201912:30:00סיור בגני ילדים

24.6.20199:30:0024.6.201911:00:00ועדה יישובית של התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 
24.6.201919:00:0024.6.201920:30:00מסיבת סיום בי" יהלום-התכנסות בשעה 19:00

24.6.201915:30:0024.6.201916:00:00חלוקת תיקי שירות עירייה -  לתלמידי פנימיית אומן {6 תלמידים}.
24.6.201913:30:0024.6.201914:30:00פגישה בעניין תגובה לפרסומים בעניין הפארק וניהול הפארק בתקופת החופש

24.6.201911:30:0024.6.201912:00:00אורן אקיקוס 11:45
24.6.201918:00:0024.6.201919:00:00מסיבת סיום ילדי ביה"ס מרום - כיתות א-ו' +חלוקת תנ"ך לתלמידי כיתות ו'  (התכנסות תלמידים 17.30 - וברכות ראש העיר 18.00 ) 

24.6.201914:30:0024.6.201914:40:00איתי כהן - חבר מועצת עיר 
24.6.20198:30:0024.6.20199:30:00סיור ברובע יזרעאל-  אדום לבן / חד סטרי 

24.6.201912:00:0024.6.201913:30:00פגישה בנושא שיבוצי גנים-טינה+אורטל
25.6.201912:00:0025.6.201913:00:00ישיבה בנושא כדורגל-עמיר נוי+יוסי כהן+בני הייק+שמעון פרי+עו"ד יהב ארגמן

25.6.201920:00:0025.6.201921:00:00השר אלי כהן ואיתי כהן 
25.6.201910:00:0025.6.201910:30:00 ( חצי שעה)פתיחת סניף משאלות עפולה - קביעת מזוזה  :10.00

25.6.201911:00:0025.6.201911:30:00אורה ומאיר חזי-הענקת תעודת הוקרה
25.6.201919:00:0025.6.201920:00:00מסיבת סיום בי"ס גוונים-באשכול פיס- 19:00 התכנסות.  19:15 ברכות

25.6.201910:30:0025.6.201911:00:00השקעות מי נעם-שלום+עינב
25.6.201910:00:0025.6.201910:30:00פגישת עבודה-שלום שלמה



25.6.201918:00:0025.6.201919:00:00מסיבת סיום בי"ס בן צבי-בבית הספר
25.6.20199:00:0025.6.201910:00:00ח"כ אופיר כץ

26.6.201917:30:0026.6.201918:00:00הנהלה - הערכות למועצת עיר
26.6.201912:00:0026.6.201913:00:00ישיבה בנושא הרשות לפיתוח הגליל בנושא "ביז בגליל "  - איציק שריקי , אית קידר , אבי אלבאז , איתי אליהו , שלום שלמה + אלי דיין מנהל הפרויקט 

26.6.201910:30:0026.6.201911:00:00צביקה מנהל משרד הרישוי אצל המנכ"ל
26.6.201919:00:0026.6.201920:30:00מסיבת סיום בי"ס אוהל מאיר-באשכול פיס - התכנסות 19:00, ברכות ראש העיר: 19:30

26.6.201915:30:0026.6.201916:00:00הזמנה לברית מילה - ההזמנה נשלחה מניצן ואורי רגב 
26.6.201916:00:0026.6.201917:30:00קבלת קהל

26.6.201911:00:0026.6.201911:30:00ישיבה בנושא שיפוץ מבנה מחלקת החינוך הישן - לידן אלבז עדי נחום , יניב , שרית 
26.6.201918:00:0026.6.201919:00:00מסיבת סיום בית ספרית-מעלות נסים-התכנסות 18:00. ברכות 18:15 

26.6.20199:00:0026.6.20199:30:00סיור בגן סתוונית א'
27.6.201912:00:0027.6.201913:00:00הלוויה אבי פילוסוף

27.6.201916:00:0027.6.201916:30:00חמוטל 
27.6.201921:00:0027.6.201923:00:00כנס מתגייסים ושירות לאומי עירוני תלמידי כיתות י"ב ברכות ראש העיר  בשעה 21.00-21.15 

27.6.201919:00:0027.6.201920:00:00סיבת סיום בי"ס אלון יזרעאל-באשכול פיס(התכנסות 19.10 ברכות ראש העיר 19.30)
27.6.20198:30:0027.6.20199:00:00חביב ותהילה סרוסי 

27.6.20199:00:0027.6.201910:00:00ישיבה בנושא עמותת יונסטרים בעיר עפולה - יונה משה דוד , בת שבע , אבי אלבאז , חנן בן דוד
27.6.201910:30:0027.6.201911:30:00פגישה עם נסיה  מנהלת אגף קשרי קהילה + מזל איובי מנהלת קשרי קהילה מחוז צפון-עמידר

27.6.201918:00:0027.6.201918:45:00מסיבת סיום בי"ס תדהר-בהיכל התרבות
27.6.201914:30:0027.6.201915:30:00ישיבה בנושא בניין העירייה ומשרדים שער העיר - שלום שלמה , ישראל ,שריקי יצחק  , מיטל חן , שאדי אגבריה , אדר'  גבי שוורץ 

27.6.20197:30:0027.6.20198:00:00יקיר בר מצוה
27.6.201916:30:0027.6.201917:30:00הכנסת ספר תורה - איריס אברגיל
28.6.201911:00:0028.6.201911:30:00חביב - שר התחבורה ושר החינוך

28.6.201912:00:0028.6.201912:30:00ניסים אוחיון- מזל טוב לנכד
28.6.201912:30:0028.6.201913:30:00חביב ונגה שר התחבורה

28.6.201914:00:0028.6.201915:00:00לברך - אירוע סיום שנה "תארבות" 
28.6.201917:00:0028.6.201918:30:00קבלת שבת
29.6.201921:00:0029.6.201922:00:00ריקודי עם

29.6.201922:00:0029.6.201923:00:00ניחום רחל פילוסוף - אבי פילוסוף ז"ל
30.6.201914:00:0030.6.201915:00:00ישיבה עם אחיקם וכפיר בזק 

30.6.201912:00:0030.6.201913:00:00פגישה בנושא עיר בריאות משתתפים: ד"ר מיכל כהן דר+טינה+אבי אלבאז+אורטל+קטיה
30.6.201913:00:0030.6.201914:00:00ישיבה בנושא פיצוי הפקעות תת"ל ומתאר - ישראל, איתי קידר , איציק שריקי , יואל מטמון , דותן דרעי , איריס גרוס 



30.6.201911:00:0030.6.201912:00:00פגישה בלשכה בנושא - תכנית אב דיגיטלית
30.6.20199:00:0030.6.201910:00:00פגישת עבודה - שלמה מליחי 

30.6.201919:30:0030.6.201922:00:00זימון לישיבות מועצה 7-19,12-11 מעודכן, 9-19,14-11
30.6.201919:30:0030.6.201921:00:00ישיבות מועצה 8-19,13-11  , 7-19,12-11

30.6.201910:30:0030.6.201911:00:00שרית + אילן אלטר - הכנה לישיבת דיגטציה 
30.6.201918:30:0030.6.201919:30:00קואליציה

30.6.201910:00:0030.6.201910:30:00ישיבה בנושא הצגת מצגת  למועצת עיר עם טינה 
1.7.201912:00:001.7.201913:00:00ראיון עבודה עם צוערת - שמרית רלב"ג 

1.7.201910:00:001.7.201910:30:00סיגלית עמר
1.7.201911:30:001.7.201912:00:00הרצל כהן+אורן אקיקוס

1.7.201918:00:001.7.201918:30:00שלום מייצג - הזמנה למסיבת סיום עונת פעילות חוג שחיה וטריאתלון
1.7.201913:00:001.7.201914:30:00פולין 2019 - אורט אורן

1.7.201918:30:001.7.201919:30:00טקס סיום שנה של בנות השירות הלאומי של האגודה להתנדבות התכנסות 18:00 ברכות ראש העיר 18:45
1.7.20198:15:001.7.20199:30:00 סיור בעפולה עלית - 8:15

1.7.201920:30:001.7.201921:30:00חתונה צליל ורון-באולמי בראשית-הורי הכלה מיכל ויעקב יצחקוב
1.7.201916:30:001.7.201916:45:00ראיון עבודה עם צוערת - סהר אלמוג

2.7.201915:00:002.7.201916:30:00אחיקם וכפיר
2.7.201920:30:002.7.201922:30:00אזכרה לרב לסרי
2.7.201919:00:002.7.201919:30:00כנס אורט לפולין

2.7.201912:00:002.7.201914:00:00פורום תא מנהלים
2.7.201911:30:002.7.201912:00:00רועי לוי

2.7.201917:00:002.7.201918:00:00הפגנת הזדהות עם בני העדה האתיופית מול תחנת המשטרה
2.7.201919:30:002.7.201920:30:00מסיבת סיום בי"ס יובלים-בביה"ס

2.7.201914:00:002.7.201915:00:00פגישת עבודה - יניב בוגנים 
3.7.201918:00:003.7.201919:00:00רן קיוותי מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

3.7.201915:45:003.7.201916:00:00 ישיבה עם דני דסטה,  כפיר בזק , אבי אלבאז 15.45
3.7.201913:30:003.7.201915:00:00מוטי וחביב

3.7.201920:30:003.7.201921:30:00מסיבת 50 ליוסי איזון
3.7.201910:00:003.7.201911:00:00פגישת היכרות עם מנכ"לית פותחים עתיד רותי שיינפלד+טינה+ ביקור מנהלת פותחים עתיד 

3.7.201916:15:003.7.201918:00:00קבלת קהל
3.7.201911:00:003.7.201911:30:00 ניחום אבלים רונית בוסתן : 10.45

3.7.201911:45:003.7.201912:00:00לברך-טקס מנהיגות צפון -הזמנה מעפרה קלמן



3.7.201912:30:003.7.201913:30:00ישיבה בנושא אליפות אירופה בכדור שער עיוורים 2020 - חביב מוטי שוורץ , רועי רוזנברג , לימור גולדברג רכזת פרויקטים 
4.7.20199:45:004.7.201910:00:00 ישיבה עם צורי כהן וטנג'י

4.7.201917:00:004.7.201919:30:00מדרחוב
4.7.20199:00:004.7.20199:45:00ישיבה בנושא אירועי קיץ הציבור החרדי - אלירם דדון , צורי כהן , יניב בוגנים , ודניאל בן , בתאל מגור , חביב פרץ 

4.7.201910:45:004.7.201911:45:00פגישת היכרות עם מנכ"ל ארגון "לב בגליל" -גולן ואך+שלום+אחיקם - 10:45
4.7.201914:00:004.7.201914:30:00שריקי - דחיית בל"ל

4.7.201921:00:004.7.201922:00:00חתונה -מתנה - ולריה ויוסף באולמי בראשית-אם הכלה מדיאה,הורי החתן גילה ואיציק סויסה
4.7.20196:30:004.7.20197:00:00לשלוח מברק-זיו ושלומי (הורי החתן אילנה ומשה מרציאנו)

4.7.201915:00:004.7.201915:30:00עינב - עדכון
4.7.201919:30:004.7.201920:30:00מסיבת סיום בוגרי כפר הילדים עפולה עלית - בכפר הילדים (חביב מייצג)

4.7.20198:30:004.7.20199:00:00שמעון אמויאל -  עמל - מרום ונוסף
5.7.201912:00:005.7.201913:30:00מסיבת בריכה - 10 ש"ח

5.7.201910:00:005.7.201911:00:00מפגש בלשכה
5.7.201917:30:005.7.201919:00:00קבלת שבת

7.7.201910:00:007.7.201911:00:00כנס עובדים לבניית חזון
7.7.201917:00:007.7.201918:00:00ישיבה עם עו"ד אבי גולדהמר - איתי קידר , אחיקם, כפיר , שלום,  דניאל בן  

7.7.201911:30:007.7.201912:30:00פגישת עבודה-טינה ולדמן
7.7.201916:00:007.7.201917:00:00קנטור-פגישת עבודה 

7.7.201911:00:007.7.201911:30:00אורטל -  עמית שקד וסיכום גנים
7.7.201913:30:007.7.201914:30:00הזמנה למסיבת חומש של תלמידי תלמוד תורה ויז'ניץ (הזמנה מיעקב זורגר) (תכנסות ב- 13.00 ברכות ראש העיר 13.30 )

7.7.201918:00:007.7.201918:30:00דיון  גולדהמר
7.7.20199:00:007.7.201910:00:00פגישת עבודה-מנכ"ל

7.7.201912:30:007.7.201913:00:00ישיבה בנושא תקציב מתחם c-1 - ישראל , מיטל , איציק שריקי 
7.7.201919:00:007.7.201920:30:00קונצרט גאלה לפני נסיעת המקהלה הייצוגית לפסטיבל בינלאומי באיטליה ( התכנסות ב- 19.00 ברכות ראש העיר 19.10)

8.7.201912:00:008.7.201913:00:00ישיבה בנושא פארק הרכבת עדכון עסקה - תיק 21352348 א'- ישראל , שריקי , שלום , איתי קידר , יואל מטמון 
8.7.201915:30:008.7.201916:30:00ישיבה בנושא קריית חינוך ממ"ד - ישראל , שריקי יצחק , איתי קידר,יואל, שלום  -( ישיבה פנימית ) 

8.7.201920:30:008.7.201921:30:00איתי כהן
8.7.20197:00:008.7.20197:30:00כפיר לא מגיע לעבודה 

8.7.201911:00:008.7.201911:30:00ויקי סקלקה
8.7.201916:30:008.7.201920:30:00ישיבה בנושא תכנית אב - חיים גבאי מהמחמ"ד, נגה אילוז , חביב פרץ , טינה ולדמן ,  שמעון אמויאל, ושלום אדרי - ישיבת המשך 

9.7.201916:30:009.7.201917:30:00הנהלה בכירה-בלשכה
9.7.201912:00:009.7.201913:00:00נושאים מרכזיים לשנה"ל 2019-2020 - אזרחים ותיקים בעפולה-יאיר כתר+שמעון פרי



9.7.201915:30:009.7.201916:00:00 פגישה עם לירז וזאן :15.30
9.7.201916:00:009.7.201916:30:00עודד בן חמו 

9.7.201921:00:009.7.201922:00:00טברנה בעפולה עלית
9.7.201910:00:009.7.201910:30:00ישיבה עם  מפקד נפת העמקים ניסים תורגמן- פגישת הכרות 

9.7.201917:30:009.7.201918:30:00ישיבה בנושא מי נועם - דוחות כספים 
9.7.201910:30:009.7.201911:30:00ישיבה בנושא מצגת אגף תפעול - שלום , אבי ישראלי , שרית דהן 
10.7.20199:00:0010.7.201910:00:00פגישה עם רועי מקוב מנהל מס הכנסה-שלום,שריקי,שגב,אלי וקנין

10.7.201915:30:0010.7.201916:30:00פגישה בנושא פינוי אשפה- אילן מחברת BDO+עינב+שלום+שריקי+אבי ישראלי
10.7.201919:00:0010.7.201921:30:00טכס סיום וחלוקת גביעים בליגה למקומות עבודה בקט-רגל 2019-         19:00- גמר ליגה ב'.  20:00-גמר ליגה א'.   21:00 טכס חלוקת גביעים

10.7.201916:45:0010.7.201917:45:00 ביקור במועדון של נשים  שיוצרות בעבודת יד :16.45
10.7.201911:30:0010.7.201913:00:00פגישת עבודה בנושאים כלליים- (ועדת אכיפה ) עם מפקד תחנת המשטרה אלי גוזלן+קצין אג"מ+קצין אח"מ+סגן מפקד התחנה

11.7.201917:45:0011.7.201919:00:00מדרחוב-נפגשים ברחבת בנין העירייה 17:45
11.7.20199:30:0011.7.201910:00:00ישיבה עם  שרית דהן 

11.7.201913:30:0011.7.201916:00:00ביקור שר התחבורה ח"כ בצלאל סמוטריץ'
11.7.201910:30:0011.7.201911:30:00ישיבה עבודה עם טינה 

11.7.201910:00:0011.7.201910:30:00ישיבה עם אורלי חקוקי ויניב בוגנים 
11.7.201919:30:0011.7.201920:00:00אירוע השקה - קובי בלולו - הבית לשיפור עצמי 

11.7.201921:00:0011.7.201922:30:00שחיה לילית נוער - עפולה עלית
11.7.201912:00:0011.7.201912:30:00פגישת עבודה-אורן

12.7.201912:00:0012.7.201914:00:00צוות חשיבה - פארק
12.7.201911:00:0012.7.201912:00:00מרכז צעירים מזמין אתכם לפיקניק קהילתי באווירה משפחתית סל הפיקניק עליכם - ואנחנו דואגים לכל השאר כולל צינון ואיורור 

14.7.201912:30:0014.7.201913:30:00פגישת עבודה-קנטור
14.7.201915:00:0014.7.201915:30:00עינב - תברואה, ברצלונה ורכבת

14.7.201910:00:0014.7.201912:00:00דיון פארק
14.7.201914:30:0014.7.201915:00:00חברת חשמל הפסקות ברובע

14.7.201919:30:0014.7.201921:30:00ערב הוקרה למרי נחמיאס בשיתוף העדה התוניסאית-בבית אשכול 
14.7.20199:00:0014.7.201910:00:00אצל חביב בלשכתו- ישיבה בנושא היערכות לאישור בטיחות לקראת פתיחת שנת הלימודים תש"פ 

14.7.201910:00:0014.7.201911:00:00הזמנה מד"ר בלונדהיים -פתיחה של בית חולים חירום במבנה החדש-נתרם ע"י הרב אקשטיין ז"ל 
14.7.201915:30:0014.7.201916:30:00 , ישיבה בנושא פרוייקט מלונאות גבעת המורה - ישראל , מיטל , אושרת בראון, יואל : 15:30:16.30

14.7.201912:00:0014.7.201912:30:00לברך-מפגש ראשון צוות חשיבה מרכז מבקרים (חדר ישיבות ברוש)
14.7.201914:00:0014.7.201914:30:00פ.ע. שרית חדשנות ומנהיגות

14.7.201911:00:0014.7.201912:00:00 הצגת הפרויקט B-1-  B-2 ישיבה בנושא : 11.00-12.00



15.7.201920:45:0015.7.201922:00:00חתונה הבת של עופרה קלמן-באולמי פאר
15.7.201920:00:0015.7.201920:45:00הזמנה אליפות הצפון לערים בקט רגל ע"ש יוסי איבר אזולאי ז"ל ( האירוע מתחיל ב- 16.30 חלוקת הגביע ע"י ראש העיר 21.30 ) 

15.7.201922:00:0015.7.201923:00:00הילולא דצדיקיא רבינו חיים בן עטר האור החיים הקדוש- הזמנת כבוד
15.7.201913:30:0015.7.201914:00:00אלירם - נעים הליכות ותקנות פארק

15.7.201910:00:0015.7.201911:00:00ישיבה בנושא גינון+קבלן הגינון
15.7.201915:30:0015.7.201916:00:00חתימה על מסמכי הלוואה לכדורגל

15.7.201912:00:0015.7.201913:00:00פגישה בלשכה בנושא משלחת לפולין נובמבר 2019 - תמר+מירה+אבי אלבאז+כפיר
15.7.20199:00:0015.7.201910:00:00ישיבה בנושא גינון-בלשכה

16.7.201917:00:0016.7.201917:30:00ארז חלפון ואלי בענין הכדורגל
16.7.201915:00:0016.7.201917:00:00 פגישה בנושא פיתוח מערכות תח"צ בעפולה כתשתית להתחדשות עירונית

16.7.201918:00:0016.7.201918:30:00שלום,חביב ושלמה מייצגים-פתיחת המאפה הצרפתי בהיי-טק+קביעת מזוזה - שידור חי רדיו קול רגע
16.7.201918:00:0016.7.201919:00:00(התכנסות 17:30)לברך- כנס סייעות רשויות מקומיות מטעם ההסתדרות  18:30

16.7.201914:30:0016.7.201915:00:00יציאה 
16.7.201911:00:0016.7.201911:30:00יציאה 

16.7.201918:00:0016.7.201919:00:00 פסטיבל אימוץ כלבים-פעילות קיץ מרכז צעירים- 18:00 התכנסות.   18:15 הצגת כלבי משטרה.  18:50 ברכת ראש העיר
16.7.201911:30:0016.7.201914:00:00ועדה גאוגרפית -בחינת שינוי גבולות בין עיריית עפולה ומועצה אזורית עמק יזרעאל

17.7.201911:00:0017.7.201911:30:00גבי אדרי
17.7.201911:30:0017.7.201912:30:00ישיבה בנושא תברואה-בלשכה

17.7.201920:00:0017.7.201920:30:00 גפני + גולד :20:00
17.7.201916:00:0017.7.201918:00:00קבלת קהל

17.7.201918:30:0017.7.201920:00:00הפנינג משפחות בבריכה במימון הקרן לידידות-במסגרת אירועי קיץ מחלקת קליטה
17.7.201920:30:0017.7.201922:00:00לשאת דברכי ברכה - "שיר המעלות" לציון 15 שנים למוסדות "דרך אמת" בהשתתפות חכ"ים ורבנים -הזמנה מהרב גרינשטיין - התכנסות 20:00 - תחילת ארוע 20:30 

17.7.201918:00:0017.7.201918:30:00בשעה 19:30 יגיע לבריכה בני חדד מנהל ארצי הקרן לידידות-אינה מבקשת שתגיע ב 19:30 (הוא תרם עבור הפעילות)
17.7.201910:00:0017.7.201911:00:00פגישה בנושא רב הקהילה-שלמה מליחי+הרב שמואל דוד.+חביב

18.7.201911:00:0018.7.201912:00:00ישיבה בנושא הקהילה בעיר  - דני דסטה , אביי, שלום שלמה , אבי אלבאז , 
18.7.201912:00:0018.7.201913:00:00פגישה עם דרור אטרי נשיא לשכת המסחר והתעשיה+לבנה קהירי יו"ר הועדה הבינלאומית לתיירות+אלכס פרננד יו"ר הועדה לקשרים בארצות לטיניות+ענת שמעון רכזת לשכת מסחר+מוריס אדרי יועץ רה"מ +שלמה מליחי

18.7.201917:45:0018.7.201919:00:00מדרחוב-נפגשים ברחבת בנין העירייה 17:45
18.7.20199:30:0018.7.201910:30:00פגישה עם מיכל רייקין-בנושא מרכז עתודות בצפון 

18.7.201916:00:0018.7.201917:00:00ניחום אבלים  אשר מגדס ז"ל אחיה של רבקה דהן  סייעת בחב' העירונית-בורוכוב 7א ע. עלית+ניחום אבלים צחי צאלח עייני ז"ל רח' הצפצפות
18.7.201913:00:0018.7.201913:30:00גלית וידרמן- דחיה

18.7.201910:30:0018.7.201910:55:00ראיון עבודה עם צוערת - בת אל אשכנזי 
19.7.201911:45:0019.7.201912:45:00ארז חלפון בקשת שימוש במגרש הכדורגל



19.7.201910:00:0019.7.201911:00:00מפגש בלשכה
21.7.201911:00:0021.7.201912:30:00פגישה בנושא הסעות תקציבי חינוך תש"פ- טינה+מאיר סלע+אורן אעידן+אורן אקיקוס+גלית דגן

21.7.201914:00:0021.7.201914:30:00שריקי
21.7.20195:30:0021.7.20196:00:00כפיר משעה: 08.00 -16.00 - כנס פורום העוסקים בקשרי חוץ 

21.7.201916:00:0021.7.201916:30:00שלמה מליחי+רמי טייב
21.7.20199:00:0021.7.201910:00:00 פגישה בנושא מסמך ייעוד חללי אשכול פיס מחלקות נוער וקליטה יוני 2019 - שלום , טינה ,דניאל בן ,שרית 

21.7.201919:30:0021.7.201920:30:00מנגנים ושרים ג'אז -ערב תרבות לכל המשפחה במרכז העיר - אירוע מחלקת קליטה
21.7.201910:00:0021.7.201911:00:00פגישת עבודה-אבי אלבאז

21.7.201915:00:0021.7.201916:00:00ישיבה עם אלי ברדה 
21.7.201912:30:0021.7.201913:00:00פ.ע. טינה

22.7.201916:00:0022.7.201917:00:00ניחום אבלים אוסי להב ז"ל
22.7.201912:00:0022.7.201913:00:00ניחום אבלים- הרב גולד - שקנאי 11 גבעת המורה

22.7.201917:00:0022.7.201918:30:00ישיבה בנושא תכנית הסדרת גנים - חביב , שלמה מליחי , שלום שלמה , טינה אבי אלבז , איתי קידר , + חברי קואלציה 
22.7.201913:00:0022.7.201914:00:00ביקור חולים - חמוטל  עם מליחי

22.7.201915:30:0022.7.201916:00:00ישיבה עם אורלי עמית 
22.7.201919:30:0022.7.201922:30:00רותי ויעקב

22.7.201910:00:0022.7.201912:00:00הנהלת כדורגל
22.7.20199:00:0022.7.201910:00:00פגישה בנושא הסכם התקשרות עמותת פידל- מנכ"ל+אבי אלבאז+אינה+חנן בן דוד

23.7.201910:30:0023.7.201912:00:00מיזם של קול קורא לתכניות התערבות בגיל הרך כולל נציגי קרנות הביטוח הלאומי ונציגי ידידות טורנטו- שלב לפני החתימות על החוזה-בלשכה
23.7.201912:00:0023.7.201912:30:00 .שריתפ.ע 11:45

23.7.201913:00:0023.7.201916:00:00ביקור וסיור עם שר הדתות יצחק וקנין
23.7.201916:00:0023.7.201916:30:00זאב קופמן

FW: 23.7.201917:30:0023.7.201920:00:00פ.ע אבי אלקבץ+ רות אלמליח בנושא  בי"ס "נעים הליכות" ממ"ח
23.7.201919:00:0023.7.201919:30:00שלמה מייצג-ערב גיבוש למתנדבי עמותת לדור לדור

24.7.20199:00:0024.7.201910:00:00ישיבה עם יו"ר אורי אילן וועדה מחוזית לתכנון ובניה של מחוז  צפון 
24.7.201918:00:0024.7.201919:00:00חוגגים סוף שנה ביחד - משתתפי "חזקים ביחד"

24.7.201910:00:0024.7.201911:00:00הכנסות צפויות רובע יזרעאל? נוף העמק?
24.7.201912:00:0024.7.201913:00:00ישיבה עם ד"ר מרים גז   אביגל 

24.7.201913:00:0024.7.201914:00:00שלמה - מסיבת הפתעה ילידי יולי
24.7.201911:00:0024.7.201912:00:00פגישת עבודה-טינה

24.7.201916:30:0024.7.201917:30:00לברך 16:30- חגיגת יובל באולם  "משכן דבורה"  בבית אורי
25.7.201917:30:0025.7.201918:00:00אזכרה לסבתא בצור שלום



FW: 25.7.201913:30:0025.7.201914:30:00 פ"ע ממ"ז צפון כבאות והצלה לישראל- ראש עיריית עפולה
25.7.20199:30:0025.7.201911:00:00יציאה
25.7.201916:30:0025.7.201917:30:00נסיעה

25.7.201911:00:0025.7.201912:00:00תדריך למשלחת ראשי הרשויות 
25.7.201918:00:0025.7.201918:30:00חזרה
25.7.201912:00:0025.7.201913:30:00חזרה

25.7.201913:30:0025.7.201914:30:00פגישה עם ניזאר פארס ממ"ז מחוז צפון כבאות והצלה+קנטור+שלום
25.7.201914:30:0025.7.201915:00:00פגישת עבודה-שלום

26.7.20199:30:0026.7.201910:30:00יוקלר  גרג
26.7.201914:30:0026.7.201915:00:00לברך את מליחי

28.7.201919:00:0028.7.201920:00:00אלברט נגר, מוריס מרקוס בקשר לתרומות בית כנסת ובית ספר לרב גולד
28.7.201917:30:0028.7.201918:30:00ישיבה בנושא הקמת פורום חשיבה עירוני - שלמה מליחי , חביב , שלום שלמה , כפיר , אורן , שמואל ברתור ,אנדי סקרופה, אבי מזרחי, יחיאל רוש , שמרית אליה , אילן יהודה, יעקב ביטון, יוסף כיטוב  

28.7.201911:00:0028.7.201911:30:00אחיקם - תברואה
28.7.20199:30:0028.7.201910:30:00סיור באזור בית ספר רימונים, גני ילדים וכבישים

28.7.201910:30:0028.7.201911:00:00ישראל וכפיר - רובע יזרעאל
28.7.201913:30:0028.7.201914:00:00חמוטל

28.7.201914:00:0028.7.201914:30:00שריקי ועינב - תברואה
29.7.201912:30:0029.7.201913:00:00מייל לממונה

29.7.201919:00:0029.7.201920:00:00יציאה עם חביב
29.7.201911:00:0029.7.201912:30:00לברך-קורס מנהיגות נשים

29.7.20198:15:0029.7.20199:30:00ספורט מנהלים 
29.7.201920:00:0029.7.201921:00:00לנחם את גדי נקאש-אבן גבירול 19

30.7.20197:00:004.8.201922:30:00ביקור מקצועי של משלחת ראשי רשויות בסין
30.7.201917:30:0030.7.201920:00:00הזמנה לאירוע צפונבורי

FW:  30.7.201911:00:0030.7.201914:00:00(חלוקת הכנסות)דיון פומבי - אלון תבור
31.7.201911:00:0031.7.201913:30:00יציאה לירושלים

31.7.201913:30:0031.7.201915:30:00אצל תמיר בן משה-בהוראת ראש העיר
1.8.201919:00:001.8.201921:00:00גביע הטוטו - 1 

1.8.201918:00:001.8.201919:00:00אזכרה איתי אילוז ז"ל (אח של עדיאל)  - בבית העלמין הצבאי. לאחר מכן תפילה בבית המשפחה רח' לוטם 26/א 
5.8.201918:00:005.8.201919:30:00יציאה
5.8.201911:30:005.8.201912:00:00חביב

5.8.201910:00:005.8.201911:00:00סיכום נסיעה 



5.8.20198:15:005.8.20199:30:00ספורט מנהלים 
5.8.201919:30:005.8.201921:30:00גביע הטוטו - 2

5.8.201916:00:005.8.201916:30:00הענקת תעודת הוקרה-ליזה גליידיוק אלופת ישראל בהתעמלות אומנותית בתרגיל סרט 
6.8.201916:30:006.8.201917:30:00פגישה בלשכה בנושא צרכים בית ספריים תש"פ-טינה+גזבר+גלית+מאיר סלע

6.8.201919:00:006.8.201921:00:00  הכרות וברכות קבוצת המנהיגות מתגלים:19.00
6.8.201918:00:006.8.201918:30:00עידו בוסקילה+2 נציגי הורי גן ברכת רחל +חביב+טינה

6.8.201918:30:006.8.201919:00:00פגישה עם יהודית פרץ 
6.8.201912:00:006.8.201916:00:00סיור של תמיר בן משה   מנהל מינהל הפיתוח  בעפולה  - שריקי יצחק גזבר העירייה , ישראל קנטור מהנדס העיר , אתי וקנין מנהלת פרויקטים , טינה ולדמן סמנכלית חינוך , שמעון אמויאל 

6.8.201916:00:006.8.201916:30:00 שלמה מליחי+יהודה פרץ+גיל חובש בעניין מפעל תרופות 16:00
6.8.20198:30:006.8.20199:00:00נחום מרדכי - תצהיר

7.8.20198:30:007.8.20199:30:00ישיבה  בנושא מודל מרכז גיל רך יישובי - (ישיבה עירונית )
7.8.201910:00:007.8.201910:30:00כנרת נחמן

7.8.201918:00:007.8.201919:30:00סיור במרכז לגיל הרך
7.8.201910:30:007.8.201911:30:00פגישה בנושא הנצחת אבירם לוי ז"ל-מיכל לוי+רענן כספין אומן ומעצב אורבני 

7.8.201916:30:007.8.201917:30:00בניית קהילה- פגישת המשך משתתפים: יאנה קריספיל+אבי אלבאז+שרית+כפיר
7.8.201912:00:007.8.201913:30:00ישיבה בנושא ועדת היגוי ישבת פרויקט לאומי - רחמים , רוני מנ"כל הפרויקט , שלמה מליחי , חביב , שלום שלמה, טינה , אבי אלבאז 

8.8.20199:00:008.8.201910:00:00קרן אלקריף
8.8.201910:30:008.8.201911:00:00ישיבת כח אדם-חמוטל+שלום

8.8.201911:00:008.8.201911:30:00אבי מזרחי ופטר - בענין גוטרמן
8.8.201919:30:008.8.201921:00:00גביע הטוטו - 3

11.8.201910:00:0011.8.201911:00:00פגישת עבודה-טינה ולדמן
11.8.20199:00:0011.8.201910:00:00זאב שוורץ+רמי טייב 

11.8.20196:00:0011.8.20196:30:00צום תשעה באב
11.8.201916:00:0011.8.201918:00:00תגובות לביטול הארוע

11.8.201911:00:0011.8.201912:30:00יציאה 
11.8.201914:00:0011.8.201915:00:00בית משפט - ביטול ארוע חרדים בהפרדה

12.8.201913:00:0012.8.201913:30:00תגובה לארוע החרדים
12.8.201918:00:0012.8.201920:00:00וועדת חינוך

12.8.201912:00:0012.8.201913:00:00כינוס חרום ארוע תרבות חרדית
12.8.201915:30:0012.8.201916:30:00ישיבה בנושא קריית חינוך ממ"ד - משפ' פיודיק , ישראל קנטור , שריקי , שלום שלמה , איתי קידר ,יואל מטמון 

12.8.201914:00:0012.8.201915:00:00ערעור התאחדות לכדורגל עד יום ד'
12.8.201910:00:0012.8.201912:00:00הרצאה של ראש העיר-סיום קורס מנהיגות



12.8.201916:30:0012.8.201917:30:00 אינה +דימה 
12.8.20198:15:0012.8.20199:30:00ספורט מנהלים 

12.8.201913:30:0012.8.201914:00:00פגישה בנושא פיתוח ושיקום גינון המפרדה בעפולה עלית-קנטור+שלום+שרית+אבי ישראלי
13.8.201921:00:0013.8.201922:30:00לברך- מופע של מרגי-פעילות מחלקת נוער

13.8.201918:30:0013.8.201919:00:00סיגי מהבקרה לכדורגל
13.8.201920:00:0013.8.201920:15:00נשלח מברק-הזמנה לחתונה של יוחאי ורעות 

13.8.201911:00:0013.8.201912:30:00פגישה עם תאגיד המים- משתפים: -זאב שוורץ+איגור מהנדס ראשי של התאגיד+ליאור אביכזר מנהל תפעול+קנטור+שמעון פרי, רונן , יואל מטמון 
13.8.201917:30:0013.8.201918:00:00שרון יונה - שיקים ובקרה

13.8.201918:00:0013.8.201918:30:00הכנסת ספר תורה  אברהם טנג'י - כתיבת אותיות 
13.8.201916:00:0013.8.201917:30:00קבלת קהל

13.8.201920:30:0013.8.201921:00:00לברך-פעילות ספורט קרוספיט-בפארק העירוני
13.8.201914:30:0013.8.201915:30:00פגישה עם ניר ברקת והצוות המקצועי ומנהלת התכנית  "ישראל צומחת" ( מי שאינו יכול להשתתף בפגישה-נא להודיע במייל לראש העיר)

14.8.201915:45:0014.8.201916:15:00הרב גולד
14.8.201917:00:0014.8.201919:30:00יום הילד-בבריכה העירונית

14.8.201910:00:0014.8.201915:00:00דיון בבית המשפט ארוע בהפרדה בפארק
14.8.201920:30:0014.8.201923:00:00 לשאת דברי ברכה- מופע גדול לציבור החרדי  מוטי שטיינמץ בהשתתפות חכ' מיכאל מלכיאלי (הזמנה מאלירם דדון)

14.8.201914:30:0014.8.201915:00:00מיתוג ומינהלת גג
14.8.201916:30:0014.8.201917:00:00הנהלת כדורגל

14.8.20199:00:0014.8.20199:30:00הרב אסייג
14.8.20199:30:0014.8.201910:00:00יציאה

15.8.201918:00:0015.8.201918:30:00חתונה - סיון ואברהם הבן של  אביבה קאסה - מתנה
FW: 15.8.20199:00:0015.8.201910:00:00ישיבה בנושא דרך רבין - צומת שיבולים + צומת שיכון עובדים - יד לבנים + ככר דוד  משתתפים: ראש העיר, ישראל, רונן, דני, יואל, אלכס, מוסא, אלי ג'יהן

15.8.201912:30:0015.8.201913:00:00יום הולדת אורן
15.8.20197:00:0015.8.20198:00:00ראיון ערוץ 13 ארוע חרדים מוטי שטיינמץ בהפרדה

15.8.201911:30:0015.8.201912:00:00יניב
15.8.20195:00:0015.8.20195:30:00יום ראיונות לארוע החרדים

15.8.201919:00:0015.8.201923:00:00פסטיבל הבירה
15.8.20196:00:0015.8.20196:30:00מברק חתונה קוג'אן טאניה (הבן של מוסא  חאכו)

15.8.201912:00:0015.8.201912:30:00פגישת עבודה-שלום
15.8.201914:00:0015.8.201915:00:00הערכות מועצה

15.8.201910:30:0015.8.201911:30:00ניחום אבלים נעמי וקנין רח' הראשונים  1 עפולה+מירטה פרמן רח' וולפסון 4 
15.8.201913:00:0015.8.201914:00:00ישיבה בנושא בדיקת היטלי ביוב ומים - התחשבנות מי נועם - אופיר בוחניק , שלום שלמה , עינב פרץ , שריקי יצחק , ישראל קנטור , יואל מטמון 



16.8.20196:00:0016.8.20196:30:00טו" באב 
16.8.201912:30:0016.8.201913:30:00יואב ושרון

16.8.201917:00:0016.8.201920:00:00אבי מזרחי קבלת שבת
18.8.20199:00:0018.8.20199:30:00יום הולדת ילידי יולי-אוגוסט

18.8.201916:30:0018.8.201916:45:00 חמוטל - חתימות :16.45
18.8.201910:00:0018.8.201911:00:00פגישה בנושא רשת עתיד - מכללה טכנולוגית בעיר 

18.8.201922:30:0018.8.201923:30:00מפגש יציאה למצעד החיים באורט אורן-בהיכל הספורט עפולה עלית
18.8.201913:00:0018.8.201913:30:00ראיון טלפוני עיתון שס

18.8.201918:00:0018.8.201919:30:00זימון לישיבת מועצה 10-19,15-11 
18.8.201917:00:0018.8.201918:00:00ישיבת קואליציה

18.8.201911:00:0018.8.201913:00:00ישיבה בנושא כדורגל-עמיר נוי+יוסי כהן+שגב+עמי אסייג+שמעון פרי+שריקי+שלום+בני הייק
18.8.201914:30:0018.8.201915:00:00תצהיר נחום

18.8.201915:30:0018.8.201916:30:00נאומים לפולין
18.8.20199:30:0018.8.201910:00:00מסיבת הפתעה לעמי בן ברוך גיל 80- אולמי פאר 9:20

18.8.201912:00:0018.8.201912:30:00סיור טו באב - עם הרב אביכזר - שי
19.8.20197:00:0019.8.20198:00:00יציאה לשדה התעופה

19.8.20197:00:0025.8.20197:30:00מצעד החיים בפולין - אורט אורן
19.8.201911:30:0019.8.201914:30:00תל אביב - 11:25 נחיתה ורשה 14:20

19.8.20198:15:0019.8.20199:30:00ספורט מנהלים 
20.8.201919:30:0020.8.201921:00:00אירוע לזכרו של דן סלע ז"ל-בספריה( חביב מייצג) 

20.8.201910:00:0020.8.201917:30:00יום המשפחה ימית 2000 חולון-
20.8.201920:30:0020.8.201921:30:00 שנה לעליית התיישבות יהודי תימן בעפולה-שלמה מייצג 70 

24.8.201918:00:0024.8.201919:00:00קרקוב 18:05 - ורשה 18:55
24.8.201923:00:0025.8.20194:00:00ורשה 22:55 - תל אביב 03:45

25.8.201918:00:0025.8.201919:00:00מפגש הורים וילדים העולים לכיתות א ' 
25.8.201914:30:0025.8.201915:00:00מייל לאריאל - ערך
25.8.20198:30:0025.8.20199:00:00יום הערכות גננות 

25.8.201913:30:0025.8.201914:00:00סיגי בקרה
25.8.201914:00:0025.8.201914:30:00חיים וחביב - חכ"ל

25.8.20199:00:0025.8.20199:30:00לקשר עם תמר דגמי
25.8.201917:00:0025.8.201918:00:00מפגש הורים וילדים כיתות א' 
25.8.20199:30:0025.8.201910:00:00לקשר עם מירה - תודות פולין



25.8.20195:00:0025.8.20197:00:00חזרה
26.8.201913:00:0026.8.201913:30:00פ.ע. שרית - מצויינות אירגונית

26.8.201911:00:0026.8.201912:00:00 עפולה - סטטוס התקדמות התוכנית לפיתוח מצויינות ארגונית -  (אודי)
26.8.20197:00:0026.8.20198:00:00מפגש חזרה מפולין אורן

26.8.201918:00:0026.8.201919:00:00טקס קבלת הילדים העולים לכיתות א' 
26.8.201910:00:0026.8.201910:30:00אחיקם

26.8.20198:15:0026.8.20199:30:00ספורט מנהלים 
26.8.201912:00:0026.8.201912:30:00פגישה עם נועה שמיר, רכזת צוערים אזור צפון - היערכות לקליטת הצוערת בת אל אשכנזי

26.8.201913:30:0026.8.201914:00:00צילום סרטון כנס חינוך בגני ילדים שנבנים
26.8.201910:30:0026.8.201911:00:00יציאה למפעם עמק יזרעאל 

26.8.201919:00:0026.8.201921:00:00משחק של הפועל עפולה - הפועל פ"ת 
27.8.201918:30:0027.8.201919:30:00טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס גוונים

27.8.201911:00:0027.8.201912:00:00ישיבה עם יניב מאירוב בנושא חברה המתמחה בייצור מערכות מסחר אלקטרוני לבתי מלון בארץ ובחו"ל - לפתיחת סניף בעפולה 
27.8.201916:00:0027.8.201917:30:00פגישה בנושא הפעלת הפארק וניהול וניהול תקציבי+תקציב אגף הספורט בשחקים-משתתפים: אלי מלול+גזבר+מנכ"ל+דניאל בן+יניב+כפיר+ שלומי אלבז 

27.8.201912:30:0027.8.201913:00:00אינה אוקון
27.8.201915:00:0027.8.201915:30:00ישיבת עבודה - עופרה קלמן 

27.8.201912:00:0027.8.201912:30:00למצוא פתרון לויזניץ לגנים
27.8.201917:30:0027.8.201918:15:00 'טקס קבלת הילדים העולים לכיתה א 17:30

27.8.201913:00:0027.8.201914:00:00פגישת עבודה קנטור בנושא דור לדור 
28.8.201911:30:0028.8.201912:30:00כפיר+רינה-אירועים

28.8.201919:00:0028.8.201920:00:00גמר ליגת קט-רגל
28.8.201913:30:0028.8.201914:00:00חמוטל

28.8.201918:00:0028.8.201919:00:00טקס קבלת הילדים העולים לכיתות א' 
28.8.201911:00:0028.8.201911:30:00מליחי וזאן מי נעם 

28.8.201917:00:0028.8.201918:00:00טקס קבלת הילדים העולים לכיתה א' 
28.8.201910:30:0028.8.201911:00:00איתי קידר

28.8.201920:15:0028.8.201920:45:00 אימון בכורה של קבוצת הוותיקים - התכנסות 20.00 ברכות ראש העיר 20.15 :20.15
28.8.201916:30:0028.8.201917:00:00יום כיף לילדי גבעת המורה - פעילות מנהלת גבעת המורה בבית פוזנק (לא התחייבנו)

28.8.20198:00:0028.8.201910:00:00פורום תא מנהלים+ היערכות לשנת הלימודים התש"פ
29.8.201918:00:0029.8.201919:00:00טקס קבלת הילדים העולים לכיתות א' 

29.8.201919:30:0029.8.201922:00:00ניצן ושיר חתונה קאלה
29.8.201912:00:0029.8.201912:30:00אחיקם וכפיר



29.8.201913:00:0029.8.201914:00:00טינה - בחינוך
29.8.201922:00:0029.8.201922:30:00משחק הפ' בני לוד רכבת-הפועל עפולה 

29.8.20199:00:0029.8.201910:30:00סיור הערכות פתיחת שנה - עם שלום קנטור ואמויאל
29.8.201911:00:0029.8.201911:30:00כדורגל - עמיר ושגב

29.8.201916:30:0029.8.201917:30:00טקס קבלת הילדים העולים לכתות א' 
30.8.20198:45:0030.8.20199:45:00 טקס קבלת ילדי כיתות א' ביה"ס שהם 08:45

30.8.201910:00:0030.8.201911:00:00טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס מעלות ניסים
1.9.201914:45:001.9.201916:30:00דרך אמת בנות - הזמנה לטקס פתיחת שנה כיתות א' 
1.9.201910:30:001.9.201911:30:00טקס פתיחת בי"ס ויז'ניץ בהשתתפות חכ' יעקב טסלר

1.9.201911:30:001.9.201912:00:00מרום ונעים הליכות
1.9.20197:30:001.9.20198:00:00ביקור בבי"ס יהלום עם שמעון לביא מפקד מחוז צפון משטרת ישראל 7:40

1.9.20199:30:001.9.201910:30:00טקס פתיחת שנה"ל באורט-אורן
1.9.201912:00:001.9.201913:00:00ביקור בגן רימון א'+אחיות

1.9.20198:30:001.9.20199:30:00טקס פתיחת שנה"ל-אלון בן גוריון
1.9.20198:15:001.9.201912:30:00סיור פתיחת שנה בבתי"ס וגנ"י- יציאה בשעה 8:15 מרחבת בנין העירייה (אוטובוס)

1.9.201913:00:001.9.201914:00:00ארוחת צהריים להנהלה
1.9.201917:30:001.9.201918:00:00לברך- טקס סיום מתנדבי מד"א

1.9.201914:00:001.9.201914:45:00ישיבה בנושא תברים 1359-1361-שצפ"ים ומוסדות ציבור -רמ"י
2.9.201910:00:002.9.201911:30:00סיור עם תמיר בן משה בגנים חדשים -   גן רונה רמון + תמר רובע יזרעאל + גן דובדבן א' ב' 

2.9.201911:30:002.9.201912:30:00סיור עם תמיר בן משה - פתיחת שנה בגוונים
2.9.201920:00:002.9.201922:00:00אירוע פתיחת שנה - חינוך דתי. מצ"ב הזמנה 

2.9.201915:30:002.9.201916:00:00שגב - מסמכים לבקרה
2.9.20198:15:002.9.20199:30:00ספורט מנהלים 

2.9.201916:30:002.9.201917:30:00שיחת ועידה לכדורגל עם סיגי
2.9.201919:00:002.9.201919:30:00חתונה אמיר ולהב הבת של אלירן כהן-באצולת העמק-נשלחה מתנה

2.9.201913:00:002.9.201913:30:00אחיקם
2.9.20199:30:002.9.201910:00:00סיור פתיחת שנה עם תמיר בן משה בגנ"י חדשים: גן רונה רמון, גן תמר, גן דובדבן וביקור בבי"ס גוונים

3.9.201910:45:003.9.201912:15:00ביקור תחילת שנה- בית ספר אולפנא צביה , בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ , מ"מ ראש העיר חביב פרץ  וטינה ולדמן ראש מינהל החינוך
3.9.201921:30:003.9.201922:00:00 חתונה- סיון נחמן

3.9.201916:00:003.9.201917:30:00פגישה עם מח"ט כפיר ערן אוליאל+יניב+מוטי שוורץ
3.9.20199:30:003.9.201910:45:00ביקור תחילת שנה- בית ספר אורט יהודה , בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ , מ"מ ראש העיר חביב פרץ  וטינה ולדמן ראש מינהל החינוך

3.9.201914:30:003.9.201916:00:00איילת שקד



3.9.201919:00:003.9.201921:00:00פאנל פוליטי לקראת הבחירות בהנחיית אלי לוי ואחיקם משה דוד -בהשתתפות: אורנה ברביבאי+גילה גמליאל+אורלי לוי אבקסיס+חביב+כפיר
3.9.201913:30:003.9.201914:00:00ניחום אבלים - משפחת חנוני 

4.9.201916:00:004.9.201918:00:00קבלת קהל
4.9.201922:00:004.9.201922:30:00ינון אזולאי - נעים הליכות

4.9.201910:00:004.9.201911:00:00אירוע פתיחה - קתדרה - דור לדור 
4.9.201920:00:004.9.201922:00:00טקס חנוכת מבנה חדש לישיבה בגבעת המורה - רח' הרצוג 15 בהשתתפות חכ"ים - הזמנה מאלירם דדון

4.9.201911:00:004.9.201912:00:00ביקור בבית הספר בן צבי - חלוקת שי לתלמידי כיתות א' , בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ, טינה ולדמן, כפיר בזק וגלית דגן 
4.9.201919:30:004.9.201920:00:00לברך- חגיגות 50 שנות פעילות להקה מפורסמת בקרב הציבור הרוסי,בהשתתפות זמרים מפורסמים מרוסיה

4.9.201912:00:004.9.201912:30:00כפיר+רינה-אירועים+הרמת כוסית 
4.9.20199:00:004.9.201910:00:00פגישה בנושא מחלקת ספורט שלומי אלבאז + דניאל בן 

4.9.201916:00:004.9.201919:00:00אירוע ההשקה של "הזירה" תכנית צוותי החדשנות בשלטון המקומי - חביב מייצג
4.9.201913:00:004.9.201914:00:00קביעת מזוזה וחנוכת משרדים אגף תאום ובקרה ואגף תרבות (במבנה הישן של אגף החינוך)

5.9.201910:00:005.9.201911:30:00ועדת היגוי בנושא תכנית חוג לכל ילד - רבקה פורמן מפקחת רשותית+טינה+דניאל בן+ גלית דגן+אבי אלבאז+שירלי יצחק+מנהלות בתי"ס יסודיים-(גלית מודיעה למנהלי בתי"ס יסודיים כולל חרדים)
5.9.201918:30:005.9.201920:30:00תערוכת "החיים שאחריי" -ניצולת שואה מבית יתומים בגרמניה

FW: 9:00-16:00: 2017 5.9.20199:00:005.9.201910:00:00דיון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה בנושא תכנית אסטרטגית לשנת 2040 לפי החלטת ממשלה
5.9.201911:30:005.9.201912:30:00פגישה עם ראש עיריית עפולה, מר אבי אלקבץ + רות אלמליח - מ"מ מנהל מחוז חרדי

5.9.201921:30:005.9.201922:30:00כנס חיזוק בביכ"נ היכל אברהם במעמד הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף ורבי יהודה דרעי רבה של באר שבע
5.9.201912:30:005.9.201913:30:00סיור בתלמוד תורה עם רות מנהלת המחוז ויעקב המפקח

5.9.201914:00:005.9.201915:30:00פגישה עם עמי אפלבום המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה 
5.9.201913:30:005.9.201914:00:00בוגי יעלון+לירז וזאן

5.9.201914:00:005.9.201916:00:00 ביקור אצל ראש עיריית עפולה
6.9.201912:30:006.9.201914:00:00שלום - עדכונים
6.9.201911:00:006.9.201912:00:00עמי אסייג ושגב

6.9.201916:00:006.9.201917:00:00מפגש קורס חובלים - לא השתתפתי
7.9.20199:30:007.9.201911:30:00נוער גביע

8.9.201919:30:008.9.201921:30:00משחק הפועל עפולה - מכבי אחי נצרת 
8.9.201917:00:008.9.201918:30:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 

8.9.201915:30:008.9.201916:30:00ישיבה בנושא הסכם קיוסקים - עודד מייצג את עו"ד אבי גולדהמר  , ישראל , איתי קידר , שריקי יצחק , שלום שלמה , יואל מטמון 
8.9.201911:00:008.9.201912:00:00פגישה בנושא התאחדות אזרבייג'ן בעפולה-לב סטיבק מנכ"ל התאחדות יוצאי אסיה+אינה

8.9.20199:00:008.9.20199:30:00שיחה עם אורי
8.9.201913:00:008.9.201913:30:00לשלוח מתנה בת מצווה אליה הבת של לילך ויוסי איזון  בRED תל עדשים

8.9.20199:30:008.9.201910:00:00פרזנטציה ע"י : לב  וקסמן בנושא:  ציר דדו בהשתתפות: ראש העיר, מנכ"ל , אבי ישראלי ומהנדס העיר - תזכורת 



8.9.201916:30:008.9.201917:00:00 התנגדות לתחנת כח + תשובה למי נעם
8.9.201910:00:008.9.201911:00:00טינה

8.9.20198:30:008.9.20199:00:00גולדהמר - בג"צ מנכ"ל
9.9.201910:00:009.9.201911:00:00שרית - ישיבת עבודה 

9.9.201914:30:009.9.201915:00:00חמוטל ואיתי קידר
9.9.201919:30:009.9.201923:00:00חתונה אעידן נוי ודניאל - הבת של עמוס אעידן 

9.9.20196:00:009.9.20196:30:00שי בחופש
FW: 13:00  9.9.201913:00:009.9.201914:00:00(מזרקה פארק עירוני)סיור מסירה - אלמנט מים

9.9.201912:00:009.9.201913:00:00פגישת עבודה-טינה
9.9.20198:15:009.9.20199:30:00ספורט מנהלים 

9.9.20198:00:009.9.201911:00:00בג"צ מנכ"ל 
9.9.20199:30:009.9.201910:00:00אופניים למזרחי

9.9.201914:00:009.9.201914:30:00אחיקם
10.9.20199:30:0010.9.201910:00:00טינה מייצגת - מפגש פתיחת שנת הפעילות של מתנדבי ידיד לחינוך בעפולה :9:45

10.9.201912:00:0010.9.201913:00:00אלירם, צורי משה ארבל - ישיבה
10.9.201911:00:0010.9.201912:00:00פגישת עבודה-אבי אלבאז

10.9.201919:30:0010.9.201921:00:00טקס התייחדות חללי חטיבת כפיר במעמד הרמטכ"ל
10.9.20190:00:0011.9.20190:00:00דניאל בן בחופשה עד 12/9/19

10.9.201910:30:0010.9.201911:00:00צילום סרטון קצר בבר זריהן
10.9.201915:00:0010.9.201916:00:00שרון

11.9.201911:00:0011.9.201912:00:00פגישה בנושא יו"ר ארגון יד לבנים הארצי - אלי בן שם , רחל לניאדו מנכ"ל הארגון, ירון בסקינד יו"ר יד לבנים 
11.9.20198:00:0011.9.20198:30:00שידור מיומן הבוקר של גלי צה"ל מבניין המועצה הדתית

11.9.201918:30:0011.9.201919:30:00אבי ניסנקורן+לירז וזאן 18:45
11.9.201916:00:0011.9.201917:30:00קבלת קהל

11.9.20198:30:0011.9.20199:15:00פגישה עם דודי אריאלי -מנכ"ל גליל אשכול עמקים
11.9.201914:30:0011.9.201915:00:00צהריים עם כפיר בשוק

11.9.201913:00:0011.9.201914:30:00פתיחה רשמית למרכז רפואי עפולה מכבי   ורובע יזרעאל ( מרכז רפואי 13.00   - 14.00 ואח"כ יוצאים לרובע) (ברכות ראש העיר השלישי ברשימה בסדר הדוברים)  
11.9.20196:00:0011.9.20196:30:00חתונה לואיזה ויצחק - אולמי הכרם גד מכנס 6 נתניה - נשלח מברק

11.9.201919:30:0011.9.201920:30:00הזמנה לסדנא לוועדי בתים- 19:00 התכנסות. 19:30 ראש העיר מברך
11.9.201915:30:0011.9.201915:45:00ישיבת עדכונים-  יהודה ואורן 

12.9.201915:30:0012.9.201916:30:00פגישת עבודה בלשכה עם ניצב שמעון לביא מפקד משטרה מחוז צפון 15:45
12.9.201911:30:0012.9.201912:30:00ישיבה בנושא פרוגרמה מרכז לגיל הרך



12.9.20199:30:0012.9.201910:00:00יום הולדת כפיר
12.9.201919:00:0012.9.201921:00:00משחק הפועל עפולה - הפועל ניר רמה"ש 

12.9.201918:30:0012.9.201919:30:00אירוע פרידה מאורנה בלונדהיים - בבית חולים - התכנסות   18.00 ברכות ראש העיר 19.15 -19.30( לו"ז דוברים בהמשך ) 
12.9.201911:00:0012.9.201911:30:00שי - מפתחות מועדון נוער, גני רימון, ברכת רחל ג+ד, דובדבן

12.9.201910:00:0012.9.201911:00:00ישיבה בנושא קליטת מנהלת למרכז לגיל הרך-אבי אלבאז+אלי וקנין+שירלי יצחק
13.9.201914:00:0013.9.201915:00:00הלוויה בגדעונה - אלי פרץ ז"ל

13.9.201913:30:0013.9.201914:00:00יציאה
13.9.201916:00:0013.9.201919:00:00ירון חוגג 50

13.9.201915:00:0013.9.201916:00:00נסיעה
13.9.201912:30:0013.9.201913:30:00נשלח מתנה- ברית באולמי פאר קומת בראשית  -ההורים  משה ברזני ואלה 

14.9.201910:30:0014.9.201912:00:00שבת חתן בביתו של מליחי - לא השתתפתי
14.9.201920:00:0014.9.201920:30:00לברך מסיבת מחזור בני 60 של בני העיר עפולה- כ 90 משתתפים (כפיר בזק)

15.9.201913:00:0015.9.201914:00:00פגישה בנושא היתר מתחם התחנה  (ישראל-נא להביא את התיק) +אישור מ. הפנים להקצאה+ניצג (משה לוי)
15.9.201915:30:0015.9.201916:00:00ברית לבן של בת-אל מגור בפאר קומת בראשית

15.9.201920:00:0015.9.201921:00:00יריד מעצבים 
15.9.201910:30:0015.9.201911:15:00חלוקת שי תלמידי כיתות א' ביה"ס אלומות , בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ, טינה ולדמן, כפיר בזק וגלית דגן.

15.9.201916:30:0015.9.201917:00:00חלוקת מחשב לכל כיתה בנוכחות ההורים-בי"ס אוהל מאיר
15.9.201917:00:0015.9.201918:00:00ישיבה בנושא הנהלת הכדורגל - עמיר נוי + עמי אסייג + יוסי כהן + שלום שלמה + בני הייק +שמעון פרי 

15.9.201916:00:0015.9.201916:30:00חביב מייצג-הרמת כוסית לראש השנה למתנדבים 
15.9.201918:00:0015.9.201919:00:00שלמה מייצג-הרמת כוסית של המורים הגמלאים עפולה והסביבה 

15.9.201921:00:0015.9.201922:00:00אירוע מופע סליחות - אתחלת"א מרכז חבד בהשתתפות הרב עמאר רבה של ירושלים+הרב שמואל אליהו רבה של צפת
15.9.20199:00:0015.9.201910:00:00ישיבה בנושא פרויקטים בחינוך-טינה+גזבר+מאיר סלע+גלית דגן+נגה

15.9.201919:00:0015.9.201920:00:00נאום ראש השנה
16.9.201910:00:0016.9.201911:30:00הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תש"פ

16.9.201917:00:0016.9.201919:00:00דואר ומיילים
16.9.201916:00:0016.9.201916:30:00אצל האדמור מויז'ניץ בביכ"נ ברחוב הזית 1 (של הרב דויטש)+סיור ברח' פרג (מיקום הקצאת ביכ"נ)

16.9.201916:30:0016.9.201917:00:00חנוכת בית קלאבהאוס עמית-עמותה שיקומית לפגועי נפש 
16.9.201912:30:0016.9.201913:00:00חתימה על דוחות 2018 שריקי+אלי ברבי משרד רו"ח

16.9.20198:15:0016.9.20199:30:00ספורט מנהלים 
16.9.201911:30:0016.9.201912:00:00דודו בזק

16.9.201921:45:0016.9.201922:30:00הזמנה לאירוע פורום נשים צעיר 21:45
17.9.201911:00:0017.9.201912:00:00הרמת כוסית עמותת "מודה אני" - הזמנה מאמיר תורג'מן



17.9.20196:30:0017.9.20197:00:00בחירות לכנסת
17.9.201910:00:0017.9.201911:00:00הנחת אבן פינה בית דוידה ע"ש דוידה שכטמן ז"ל

17.9.20197:30:0017.9.20198:00:00ביקור מ"מ מפכ"ל בבית ספר יהלום - בחירות - בוטל
18.9.201910:30:0018.9.201911:00:00אחיקם
18.9.201912:00:0024.9.201912:30:00נסיעה

FW: 1 18.9.20199:30:0018.9.201910:30:00תכנית מתאר מוא"ז עמק יזרעאל - ועדת היגוי
18.9.201911:30:0018.9.201912:00:00קנטור וכפיר - יבילים לפארק הרכבת ופארק עירוני

19.9.201911:00:0019.9.201914:00:00שלמה מייצג- הרמת כוסית לראש השנה תש"פ- ישיבת אספה כללית 
22.9.20199:00:0022.9.20199:30:00יום מבורך ושבוע מוצלח-תודה

22.9.20198:00:0022.9.20198:30:00נשלחה מתנה-ברית מושיקו וקרן לוי-באולמי פאר בראשית
23.9.201910:30:0023.9.201911:00:00נשלחה מתנה-הזמנה לבר מצווה של שיאל ( הבן של מאור מלול) 

23.9.201919:00:0023.9.201921:00:00משחק הפועל ע. אשקלון - הפועל עפולה 
23.9.201913:00:0023.9.201914:00:00 חביב מייצג - הרמת כוסית לכבוד ראש השנה משטרת עפולה 

FW: 23.9.20195:30:0023.9.20196:30:00    יום ספורט גדוד 371 איש קשר טל
23.9.20198:15:0023.9.20199:30:00ספורט מנהלים 

23.9.20198:30:0023.9.20199:00:00שלמה מייצג- מיזם "בעמק נוהגים אחרת"- סדנת נהיגה לתלמידי בי"ס אלון שכבת י"א +י"ב-בהשתתפות הרלב"ד ומשרד החינוך 8:45
Flight to TEL AVIV YAFO IL24.9.201911:20:0024.9.201915:25:00

25.9.201910:30:0025.9.201911:30:00הרמת כוסית בבית אבות משל"ב
25.9.201912:00:0025.9.201913:00:00ניחום אבלים -חנניה פרץ 

25.9.201910:30:0025.9.201911:00:00הערכות הרמת כוסית
25.9.201917:00:0025.9.201917:30:00בישיבה הגדולה

25.9.201918:30:0025.9.201919:30:00הרמת כוסית יד לבנים עפולה 
25.9.201917:30:0025.9.201918:30:00הרמת כוסית מנהלת שכונות

25.9.201919:30:0025.9.201920:30:00הרמת כוסית שבט מנשה
25.9.20199:00:0025.9.20199:30:00איתי קידר

25.9.201910:00:0025.9.201910:15:00הרמת כוסית קומה 3 
25.9.201911:30:0025.9.201912:00:00פגישה עם עמיר נוי 

26.9.201910:00:0026.9.201913:00:00סיור בעיר ובשוק לקראת החג-נפגשים ברחבת בנין העירייה
26.9.201919:00:0026.9.201920:00:00הרמת כוסית מחלקת נוער כדורגל         19:00 התכנסות.  19:15 לברך

26.9.201911:30:0026.9.201912:00:00הרמת כוסית כיבוי אש בתחנת כיבוי עפולה
26.9.201914:00:0026.9.201915:00:00הרמת כוסית לחג-"עורב מערכות"-במפעל עורב עפולה עילית

26.9.201920:00:0026.9.201920:30:00בת מצווה שירה שטיינגולד הבת של דגנית - ב W גריל בר



26.9.201920:30:0026.9.201921:00:00אירוע פתיחה אליאן  
26.9.20199:00:0026.9.20199:30:00פגישה בנושא מי נעם

27.9.201910:30:0027.9.201911:30:00הנהלת כדורגל אצל בני
27.9.201915:00:0027.9.201915:30:00יציאה

27.9.201916:00:0027.9.201918:00:00משחק הפועל עפולה - הפועל א.א. פאחם
27.9.201912:30:0027.9.201913:30:00לירז ויריב

28.9.201921:00:0028.9.201923:00:00הרמת כוסית עפולה אחת
29.9.201911:30:0029.9.201912:30:00הרמת כוסית הפועל עפולה

29.9.20196:00:001.10.201916:00:00ראש השנה 
29.9.201912:30:0029.9.201913:30:00הרמת כוסית כדורסל

29.9.201911:00:0029.9.201911:30:00סיור כיכר חביבה רייק
30.9.20198:15:0030.9.20199:30:00ספורט מנהלים 

2.10.201912:30:002.10.201913:00:00מליחי
2.10.201911:00:002.10.201912:30:00פגישת עבודה-טינה

2.10.20195:00:002.10.20195:30:00צום גדליה
2.10.201919:00:003.10.20193:00:00סיור סליחות בצפת 

2.10.20199:30:002.10.201910:00:00כפיר ושלום
3.10.201913:00:003.10.201913:30:00יום הולדת מיטל

3.10.201920:30:003.10.201921:00:00לידיעה- אירוע סליחות "שרות סליחות" בליווי נגניות  (הזמנה מעפרה קלמן)
3.10.201910:30:003.10.201911:30:00חנוכת גן הפסלים באלון תבור

3.10.201917:00:003.10.201918:30:00טקס טרום הריסה בי"ס אלון יזרעאל- הנחת אבן פינה 
3.10.201910:30:003.10.201911:30:00טקס חנוכת גן הפסלים בא.ת. אלון תבור-שחר אורן+אייל בצר

3.10.201915:00:003.10.201915:30:00נאומים
3.10.201911:30:003.10.201912:00:00בקרה - אישור טיטלמן

3.10.201919:00:003.10.201922:00:00ערב הצדעה למשטרת מחוז צפון- הופעה של הפרוייקט של רביבו+מופע סטנדאפ - 2,000 שוטרים 
3.10.20199:30:003.10.201910:00:00שחר אורן-חתימה על שיקים+עדכונים שוטפים

3.10.201912:00:003.10.201913:00:00פגישה עם עומר עצמוני ההתאחדות לכדורגל+קנטור+אחיקם+שלומי אלבז
4.10.201916:00:004.10.201918:00:00משחק הפועל קטמון י-ם- הפועל עפולה 

4.10.201914:00:004.10.201916:00:00יציאה עם עמית אשכנזי
5.10.201921:30:005.10.201922:00:00ביקור ביהלום - הרקדה - שלמה מליחי

6.10.201913:00:006.10.201914:30:00סיור במרכז לגיל הרך + איתי קידר, מנכ"ל, משנה, לידן, קטיה ופיקוח - רפי מנהל אדמיניסטרטיבי
6.10.201915:30:006.10.201916:30:00פגישה בלשכה-דני דסטה+אביי



6.10.20199:30:006.10.201910:30:00ישיבה דר' מיכל רותם מנהלת אגף החינוך ויצו+ אסתי כהן  
6.10.201911:00:006.10.201911:30:00פגישה עם רותי קלימי בנושא ביה"ס חוקר עיר 

6.10.201912:00:006.10.201913:00:00סיור במועדון נוער פיס 
6.10.201917:00:006.10.201919:00:00טקס קריאת רחוב ע"ש הרב קוק

6.10.201920:00:006.10.201923:00:00אירוע פתיחת שנה שחקים עפולה ושותפים לדרך
7.10.201917:30:007.10.201918:30:00טקס הנחת אבן פינה ביכ"נ אהבת ישראל ברובע יזרעאל

7.10.201915:00:007.10.201916:00:00פגישה עם שמעון עמר מנהל אגף תפעול +שלום וחמוטל + חביב פרץ 
7.10.20190:00:007.10.20191:30:00סליחות עם הרב אסייג .משתתפים : חביב פרץ וצורי כהן . 

7.10.201912:30:007.10.201914:00:00תאום הזמנת כבוד - חנוכת תלמוד תורה ממ"ח עפולה  ממלכתי דתי - הרב יוסף גבאי 
7.10.20198:15:007.10.20199:30:00ספורט מנהלים 

7.10.201911:00:007.10.201912:00:00פגישה אצל השופט דורון פורת בעניין בית משפט בעפולה 
7.10.201912:00:007.10.201912:15:00 פגישה עם אמיר הלוי מרכז חבד בנושא הענקת 4 המינים 12.15

7.10.201916:00:007.10.201917:00:00פגישה בנושא הסעות בחינוך - טינה , ואורן אקיקוס 
8.10.20198:00:008.10.201912:30:00משרד

8.10.201911:00:008.10.201911:30:00חביב  - ישיבת תקציב?
8.10.20199:30:008.10.201910:00:00אליהו סבח - מקווה?

8.10.201913:00:008.10.201918:00:00ערב כיפור
8.10.201910:30:008.10.201911:00:00שלום וגינדי

9.10.20198:00:009.10.201919:00:00יום כיפור
10.10.201911:00:0010.10.201912:00:00פגישה בנושא "קמטק עפולה" בהשתתפות ראש העיר אבי אלקבץ+ טינה ולדמן+  איקה שניידר+ רחל מחברת "קמטק" 

10.10.201912:00:0010.10.201913:00:00ישיבה בנושא תכנית  אב למים וביוב עם מי נועם - ישראל , יואל , רונן , זאב שוורץ , ליאור אביכזר מהנדס , איגור 
10.10.201917:30:0010.10.201918:30:00סיור ארבעת המינים

10.10.201910:00:0010.10.201911:00:00תכנית אב לתרבות-פגישת המשך -דליה שטנצלר מנכל"ית מכון יעדים+רמי הוכמן יועץ+שריקי+יניב+שרית
10.10.201913:00:0010.10.201913:30:00מפגש עם שירה אסרף והאמא אורטל 

10.10.201916:30:0010.10.201917:30:00הכנסת ספר תורה - 16:30 כתיבת אותיות.     17:30 מנחה.    18:00 תהלוכה
10.10.201913:30:0010.10.201915:30:00 סיור בית כנסת וישניץ - עפולה עלית 

10.10.201919:00:0010.10.201921:00:00הפועל עפולה - מכבי ע. פ"ת 
10.10.201915:30:0010.10.201916:00:00חמוטל - דרגות

11.10.20198:00:0011.10.201910:00:00אזכרה אלי פרץ 
11.10.201913:30:0011.10.201915:30:00חצי גמר כדורסל - גביע ההתאחדות - מוצקין

13.10.201910:00:0013.10.201911:00:00אחיקם וכפיר - פסטיבל
13.10.20190:00:0014.10.20190:00:00ערב סוכות



13.10.20199:00:0013.10.201910:00:00יניב בוגנים-פסטיבל שילובים
14.10.20196:00:0020.10.20196:30:00סוכות

14.10.201921:00:0014.10.201923:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - הופעה של עידן חביב ויובל דיין
14.10.201920:00:0014.10.201921:00:00אירוע פתיחה לפסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה

14.10.20198:15:0014.10.20199:30:00ספורט מנהלים 
15.10.201921:00:0015.10.201921:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל איתן ויס מופע איטלקי של עידן וינצר

15.10.201911:00:0015.10.201911:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - הקרנת הסרט "גאולה" ומפגש עם היוצר והבמאי יוסי מדמוני
15.10.201919:00:0015.10.201919:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל מוטי קלימר מופע של להקת שיראל וזמרים מהולנד ופילנד

15.10.201914:00:0015.10.201914:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - הצגת בובות "חמשת החושים" וסדנת יצירה
15.10.201921:30:0015.10.201922:00:00שמחה בית השואבה - דרך אמת 

15.10.201921:00:0015.10.201921:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - הופעה של משפחת אלייב ושי צברי
15.10.201920:00:0015.10.201920:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל איילת פבל הופעה של עוזי רוזנבלט ורויטל
15.10.201920:30:0015.10.201921:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל רחל ואבי כבירי הופעה של שמוליק זוהר 

15.10.201922:00:0016.10.20190:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - עפוליז
15.10.201910:00:0018.10.201923:00:00פסטיבל אומניות שילובים

15.10.201919:30:0015.10.201920:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - שמחת בית השואבה בבית מעשים טובים
15.10.201918:30:0015.10.201919:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - רחל שפילקה הרצאה של גונן בן יצחק

16.10.201921:30:0016.10.201922:00:00אלירם דדון
16.10.201921:00:0016.10.201922:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, גביע שכונות לנוער ליגת קט רגל 

16.10.201919:00:0016.10.201920:00:00גמר גביע וינר בכדורסל-  הפועל עפולה
16.10.201921:00:0016.10.201921:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, מופע אנדלוסי עם הפייטנים אלעד אלישע וליאור ביטון

16.10.201916:00:0016.10.201917:00:00חנוכת רחוב ע"ש קייס מולגטה טסמה 
16.10.20198:00:0016.10.20198:50:00ברית הרב בלום

16.10.20199:00:0016.10.20199:30:00פתיחה חנות שמלות כלה - מורן פרץ - החשמל 4  - נשלח עציץ
16.10.201919:00:0016.10.201920:00:00קונצרט גאלה "אומנים עולים"- בהשתתפות אניה בוקשטיין בילווי תקשורת (מופע גדול)

16.10.201920:00:0016.10.201920:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל גליה מרגולין חבורת השדרה מארחת בנעלי בית עם אורי קריב ויוסי גרושקה
16.10.201918:30:0016.10.201919:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל אורלי היידמן, ערב רומנטי דבר אלי בפרחים עם אורי אסף

16.10.201917:00:0016.10.201918:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - הצגת תיאטרון "דירה להשכיר" ודוכני יצירה לחג הסוכות
16.10.201912:00:0016.10.201912:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה- מתימנה ועד כאן , תכזינה תימנית עם הפייטן אהוד עטרי

16.10.201911:00:0016.10.201911:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - ילדוג'אז בהשתתפות הרכב הביג בנד
16.10.201920:30:0016.10.201921:00:00כדורסל - גביע הליגה

16.10.201922:30:0016.10.201923:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - עפוליז



16.10.201918:30:0016.10.201919:00:00חנוכת מגרש השחבק 
16.10.201918:00:0016.10.201918:30:00פתיחה חנות שמלות כלה - אלירן כהן - מורן פרץ - החשמל 4 

16.10.201911:30:0016.10.201912:00:00שיחה עם מפקד התחנה בקשר לפסטיבל בשוק
16.10.201922:00:0016.10.201922:30:00פ.ע. ינקי זורגר

16.10.201912:30:0016.10.201913:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - מופע מחול "שוליית הקוסם" של הלהקה גפני שחקים
17.10.201914:00:0017.10.201915:30:00הרב אסייג

17.10.201920:00:0017.10.201921:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, עושים כבוד למוזיקה המזרחים בהרצאתו של אופיר טובול ונהורי בוחבוט
17.10.201919:30:0017.10.201920:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל משפחת לוגסי מופע אנדלוסי עם חנניה לוטטי

17.10.201920:00:0017.10.201922:00:00אושפיזין אצל שלמה מליחי
17.10.201918:00:0017.10.201918:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל רפי פנצי קונצרט עם אמיל אייבנדר

17.10.201917:00:0017.10.201918:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, ילדי בית העץ מופע מוזיקלי לכל המשפחה
17.10.201912:00:0017.10.201912:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, הצגה לילדים חגיגה בסוכה של תותי ומלך תות

17.10.201918:30:0017.10.201919:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, הרקדה המונית לכל המשפחה
17.10.20199:00:0017.10.201910:00:00שיחת ועידה בעניין עפרית ויינברגר-יעל דולב:  054-4713763     אדם:  052-2803937

17.10.201910:00:0017.10.201911:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, אירוע השקת המזרקה לילדים
17.10.201922:00:0017.10.201923:00:00הרב עזריאל ארמה

17.10.201912:30:0017.10.201914:00:00טורניר נערים לזכרו של דן סלע ז"ל
17.10.201919:00:0017.10.201919:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - עפוליז

17.10.201921:30:0017.10.201922:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בואו לשיר איתנו  "שיר בעמק" שירה בציבור עם צליל בירן
17.10.201919:30:0017.10.201920:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, אתחלתא מארח-  שמחת בית השואבה עם להקת אגדתא

18.10.201914:00:0018.10.201916:00:00יציאה ללוד
18.10.201916:00:0018.10.201918:00:00מ.ס.כפר קאסם סוהיב - הפועל עפולה 

18.10.201912:00:0018.10.201913:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, פתיחת תערוכה "שיתוף פעולה" 
19.10.201922:30:0019.10.201923:30:00סבב סוכות הושענה

19.10.201921:00:0019.10.201922:30:00בימות פיס "שיר אהבה אנדלוסי" עם דיויד ברוזה והתזמורת ירושלים מזרח ומערב
19.10.201922:30:0019.10.201923:00:00בסוכה של הרב יצחק בן פזי ראש ישיבת ההסדר-הקונגרס הציוני 24

21.10.201921:00:0021.10.201922:00:00שמחת תורה, הקפות שניות עם להקת סרוגים
21.10.201920:00:0021.10.201920:30:00שמחת תורה עפולה עלית - מורד

21.10.201919:30:0021.10.201920:00:00סגל ברובע
21.10.20198:15:0021.10.20199:30:00ספורט מנהלים 

21.10.20190:00:0022.10.20190:00:00שמחת תורה
21.10.201920:30:0021.10.201921:00:00שמחת תורה גבעת המורה



22.10.201919:00:0022.10.201923:00:00חתונה גורן חזי ודניאל
22.10.201916:00:0022.10.201917:00:00יום הולדת ילידי חודש ספטמבר ואוקטובר -  במרכז פסגה

22.10.201914:30:0022.10.201916:00:00אלי ברדה בנושא מי נעם
22.10.201911:30:0022.10.201912:30:00פגישה בנושא אמניר-מנכ"ל+מהנדס+גזבר+יועמ"ש

22.10.201917:00:0022.10.201918:30:00פגישת עבודה עם היזרעאלים
22.10.20198:00:0022.10.20199:00:00אספלט ברובע

22.10.201912:30:0022.10.201914:00:00השקת פסנתר פיס רחוב בביצוע אמן אורח דניאל סלומון
23.10.201911:30:0023.10.201912:00:00פגישה עם אינה אוקון 

23.10.201910:00:0023.10.201910:30:00פגישה בנושא קיר נקיון סמילנסקי-שלום+ציון קביליו
23.10.201912:00:0023.10.201913:00:00פגישת עבודה בנושא עמותת תפנית לחינוך- בהשתתפות ראש העיר אבי אלקבץ, טינה ולדמן, גלית דגן ומיכאל חן מנכ"ל העמותה 

23.10.201910:30:0023.10.201911:30:00פגישה באגף ש.פ.ע  בנושא תכנית עבודה אגף ש.פ.ע
23.10.201916:00:0023.10.201919:00:00קבלת קהל

23.10.201919:00:0023.10.201919:30:00חתונה אור ונטעלי (הבת של אילנה פרסיקו) - נשלח מתנה עם מליחי
23.10.20199:00:0023.10.201910:00:00אחיקם וכפיר

24.10.201915:30:0024.10.201916:30:00הכנסת ספר תורה משפחת חיזמה - (כתיבת אותיות)  
24.10.201911:00:0024.10.201912:00:00ביקור בבי"ס לבנות "זהר תורה" של הרב אסייג
24.10.201910:00:0024.10.201910:30:00ישיבה בנושא הפקת לקחים פסטיבל שילובים 

24.10.201912:00:0024.10.201912:30:00לירון ויובל-  צילום 
24.10.201913:00:0024.10.201913:30:00יאיר אסרס  אחיקם ודני דסטה

24.10.201914:30:0024.10.201915:30:00ניחום אבלים קסנש ימטצה ז"ל אמא של טספנש מנהלת מוקד קליטה בעפולה עלית
24.10.20198:45:0024.10.201910:00:00פגישה בנושא בלפוריה-משתתפים: אבי גולדהמר+יועמ"ש+גזבר+מהנדס+מליחי -8:45

24.10.201914:00:0024.10.201914:30:00לתאם - מועצת עיר + תקציב 2020
25.10.20199:30:0025.10.201910:30:00בפארק

25.10.201910:30:0025.10.201911:30:00יום ההליכה העולמי
25.10.201914:00:0025.10.201915:00:00שגב

25.10.201915:00:0025.10.201917:00:00משחק הפועל עפולה - הפועל עכו 
26.10.201920:00:0026.10.201921:00:00ניחום אבלים של מיכל מסודי דדון ז"ל ( אמא של אלירם דדון) 

27.10.20198:30:0027.10.20199:00:00מנכ"ל וגזבר - תקציבים ותברים
27.10.201920:05:0027.10.201921:35:00זימון לישיבת מועצה 11-19,16-11 

27.10.201912:00:0027.10.201913:00:00פגישת עבודה עם טינה  בנושאי הרישום גנ"י ובתי ספר 
27.10.201913:30:0027.10.201914:00:00 ישיבת המשך עם ינון אזולאי ואילנית פזואלו 13.30 -14.00

27.10.201915:30:0027.10.201916:00:00ביקור חולים עם שלמה מליחי אצל אברהם איזון



27.10.201920:00:0027.10.201921:00:00ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 20190002
27.10.201910:00:0027.10.201911:00:00פגישה עם עמותת למרח"ב-מאיר בן ששון מנכ"ל העמותה+נתן גלמן סמנכ"ל מקצועי+שולה מוזס מייסדת העמותה

27.10.201919:15:0027.10.201920:00:00 ישיבת קואליציה -19:15
27.10.201916:00:0027.10.201917:00:00טקס חלוקת אייפדים של קרן אתנה בשיתוף עיריית עפולה  - "אייפד לכל מורה בחינוך המיוחד", במעמד ראש העיר מר אבי אלקבץ

27.10.201916:00:0027.10.201917:30:00העתק: טקס חלוקת אייפדים של קרן אתנה בשיתוף עיריית עפולה  - "אייפד לכל מורה בחינוך המיוחד", במעמד ראש העיר מר אבי אלקבץ
27.10.20199:30:0027.10.201910:00:00הנהלה בענין הפועל עפולה

27.10.201913:00:0027.10.201913:30:00 ישיבה עם ח"כ  ינון אזולאי + ח"כ משה ארבל בנושא אילנית  פזואלו - 13.00 -:13.30
27.10.20192:30:0027.10.20193:00:00שעון חורף

27.10.201914:30:0027.10.201915:00:00קבלת פנים בלשכה לקבוצת הפועל עפולה בכדורסל
27.10.201917:30:0027.10.201918:00:00ניחום אבלים - משה זיטמן ז"ל 

28.10.201918:30:0028.10.201919:00:00כנס מטוס אורט בן גוריון 
28.10.201919:00:0028.10.201923:30:00חתונה הבן של אתי דמרי-באולמי LAGO המאה ועשרים 6 ראשון לציון

28.10.201912:00:0028.10.201914:00:00פגישה בנושא שוק עירוני ישן -פסטיבל, תשתיות, תכניות פיתוח
28.10.201910:30:0028.10.201911:00:00שלום שלמה+גינדי

28.10.20198:15:0028.10.20199:30:00ספורט מנהלים 
28.10.201916:30:0028.10.201918:00:00וועדת חינוך - בהשתתפות יו"ר הועדה מר אבי אלקבץ ראש העיר

29.10.201912:30:0029.10.201913:00:00טקס חלוקת מחשבים למחנכי כיתות ה' שתלמידהם השתתפו במיזם "מחשב לכל כיתה" (19 מורים)בהשתתפות טינה ולדמן, ראש העיר מר אבי אלקבץ, סגן ראש העיר חביב פרץ, דובר העירייה כפיר בזק  גלית דגן ומנהלי ביה"ס היסודיים 12:30
29.10.201913:00:0029.10.201916:00:00פורום מנהלים 

29.10.201910:00:0029.10.201911:00:00פגישת עבודה-קנטור
29.10.201911:00:0029.10.201911:30:00נגה ירון 

29.10.201920:00:0029.10.201921:00:00הפועל ר"ג/גבעתיים- הפועל עפולה
29.10.201918:30:0029.10.201920:00:00כנס שיבה אורט אורן 

30.10.201919:00:0030.10.201919:30:00בקאנטרי - ערב גיבוש לחטיבת כפיר
30.10.201917:30:0030.10.201918:50:00ביקור במועדון הטניס

 c-1 30.10.201911:00:0030.10.201911:30:00פגישה עם אורן אלקבץ ואחיקם בנושא
30.10.201912:00:0030.10.201913:00:00ישיבה בנושא אפשרות לארח תערוכת כלבים בין לאומית - אלון גלילי יור' , אורית נבו מנהלת עמותה , כפיר בזק , יואל בנט , יניב בוגנים 

30.10.20194:00:0030.10.20194:30:00שי בספורטיאדה
30.10.201913:30:0030.10.201914:00:00בגוונים ארוחת צהריים

30.10.201915:30:0030.10.201916:30:00ישיבה עם אלכס שליו בנושא הקמת מוקד שירות טלפוני בעפולה 
30.10.20199:00:0030.10.20199:30:00ישיבה עם יעקב זורגר בנושא קהילת ויזניץ -( חצי שעה )

31.10.201910:00:0031.10.201911:30:00ישיבה בנושא פיתוח ארגוני בעיריית עפולה 
31.10.201916:00:0031.10.201918:30:00חזרה



31.10.201911:30:0031.10.201912:00:00נתנאל כהן 
31.10.201912:00:0031.10.201913:00:00ישיבה בנושא חכ"ל תשלומים לספקים - שריקי , ישראל, חיים גורן 

31.10.201914:30:0031.10.201916:00:00הזמנה למפגש השני לוועדת קש"ח 
31.10.20197:00:0031.10.201910:00:00עליה לתורה יואב

31.10.201913:00:0031.10.201914:30:00יציאה
1.11.20199:00:001.11.201910:00:00עמי ושלומי

1.11.201912:30:001.11.201914:00:00ברית ניקו טרומפר - אצולת העמק
2.11.201919:00:002.11.201921:00:00כדורגל

3.11.201911:30:003.11.201912:00:00פגישת עבודה-אבי אלבאז
3.11.201913:00:003.11.201914:00:00פגישה בלשכה בנושא משלחת של קבוצת נשים למרוץ הנשים הגדול באירופה במאי 2020-אסתי דה-פז+אתי עקירב+כפיר+שלומי אלבז

3.11.201914:00:003.11.201914:30:00יום הולדת לכרמית
3.11.201917:00:003.11.201917:30:00טינה+מאיר סלע

3.11.201918:00:003.11.201918:30:00כפיר+בת אל+שרית+נדב-בלשכה
3.11.201912:00:003.11.201913:00:00ישיבה עם הרב עזריאל וחביב 

3.11.201917:30:003.11.201918:00:00טינה
3.11.201918:30:003.11.201920:00:00התארגנות פולין

FW:  3.11.20199:30:003.11.201911:30:00(שלומי זאבי לידיעה)תכנית מתאר כוללנית עפולה - הכנה לשיתוף ציבור בהשתתפות: ראש העיר מר אבי אלקבץ, ישראל קנטור, יואל מטמון ונציגי עירייה נוספים, גיא דייגי, מתן כתריאל,  יאיר אביגדור, רונן כנורי, מירב לוי, טל בכר חסון, עירא עברי - יועץ שיתוף ציבור
3.11.201915:30:003.11.201916:30:00אירוח צוערים - תמר - מצגת עפולה והיבטים כלכליים בשלטון המקומי (שרית ונדב להכין לראש העיר) משעה 13:30 עד 18:00

3.11.201915:00:003.11.201915:30:00קרן אלקריף
4.11.20198:15:004.11.20199:30:00ספורט מנהלים 

4.11.20199:30:004.11.201917:00:00אישור מאמן בבקרה
4.11.201910:00:004.11.201911:00:00הרמת כוסית לרגל כניסתו של מנהל החכ"ל 

4.11.201919:00:004.11.201921:00:00משחק הפ' נצרת עילית - הפועל עפולה 
4.11.201917:30:004.11.201919:00:00יציאה לעילוט

5.11.20191:00:005.11.20192:00:00יציאה מרחבת בי"ס בשעה 01:30 -טיסה ב 6:00 ב 5/11
5.11.201911:00:005.11.201913:00:00בת אל אשכנזי משוריינת עם שרית דהן 

5.11.20199:00:005.11.20199:30:00לשלוח מתנה-בר מצווה לאוהד הבן של רן רחמני באולמי אוורסט
5.11.201913:00:005.11.201914:00:00בתאל משוריינת עם מיטל מלשכת מנכ"ל 

5.11.201919:00:005.11.201921:00:00הפועל עפולה - מכבי מוצקין סקי ליין 
5.11.20191:00:0012.11.20196:00:00משלחת מסע לפולין עם תיכון אלון -טיסה בשעה 6:00. חזרה ארצה ב 2:00 לפנות בוקר ב12/11

6.11.20199:00:006.11.201910:00:00 בדרכנו לאושוויץ ובירקנאו
6.11.20198:00:006.11.20198:30:00בת אל אצל שרית



7.11.20198:00:007.11.20198:30:00בת אל משוריינת לכפיר 
8.11.201910:00:008.11.201911:00:00חביב ושלמה מייצגים-טקס סוף מסלול חטיבת כפיר

8.11.201915:00:008.11.201917:00:00הפועל עפולה - הפועל ראשל"צ 
8.11.201912:00:008.11.201913:00:00מס"ב חכ"ל

10.11.20198:30:0010.11.20199:30:00בדרך לטרבלינקה
11.11.20197:30:0011.11.20198:00:00בת אל ביום אוריינטציה לצוערים ברמת גן

11.11.20198:15:0011.11.20199:30:00ספורט מנהלים 
12.11.20198:00:0012.11.20198:30:00לירז ווזאן

12.11.201910:30:0012.11.201911:00:00אינה אוקון
12.11.201911:00:0012.11.201911:30:00בת אל

12.11.201911:30:0012.11.201912:00:00פ.ע. שרית - מוטמנים
12.11.201912:30:0012.11.201913:30:00ישיבה עם שלום המנכ"ל עמי אסייג ושגב סיטי 

12.11.20199:00:0012.11.20199:30:00חביב
12.11.20199:30:0012.11.201910:00:00חמוטל

12.11.201914:00:0012.11.201915:00:00צהריים - הנהלה בכירה
13.11.201914:30:0013.11.201915:00:00ישראל ושלום

13.11.201916:30:0013.11.201917:30:00פגישה בלשכה בנושא מועדוני כדורסל גלבוע-עפולה
13.11.201917:30:0013.11.201920:00:00מיילים

13.11.20197:30:0013.11.20198:00:00נשלח-מברק חתונה אביטל מור (נכדתו של הרב אשר גבאי) - באולמי הדודאים רח' הירקון 57 בני ברק
13.11.201910:30:0013.11.201911:30:00ניחום אבלים נינט רודיטי

13.11.201912:00:0013.11.201914:00:00עינב ואיתי - ישיבת מועצה ואגף קליטה
13.11.201920:00:0013.11.201922:00:00ערב שאולי -  יאמיז

14.11.20198:00:0014.11.20199:30:00עליה לתורה אוהד (רן) רחמני
14.11.201912:00:0014.11.201914:00:00תמר דגמי+מירה

14.11.201920:30:0014.11.201921:30:00חתונה פבל
14.11.201911:15:0014.11.201911:45:00הרב אמיר הלוי

14.11.201919:30:0014.11.201920:00:00משחק כדור סל - אליצור יבנה - הפועל עפולה 
14.11.201920:00:0014.11.201920:30:00חתונה דרור ונטלי - באולמי סטורי רח' המלאכה 5 עפולה

14.11.201914:00:0014.11.201915:00:00טינה+דניאל בן
15.11.20199:00:0015.11.201910:00:00שלומי דורה

15.11.201911:00:0015.11.201913:00:00סרוסי
17.11.20199:30:0017.11.201910:30:00בן גוריון - איריס קרל - סיור בינוי והמלצה



17.11.201918:00:0017.11.201919:00:00קואליציה
17.11.201915:30:0017.11.201916:30:00פגישת המשך בנושא אמניר - ערן ספיר , שלום, איציק שריקי , ישראל קנטור , איתי קידר , מיטל גיבלי 

17.11.20198:30:0017.11.20199:00:00איתי וכפיר  מל"ח
17.11.201917:30:0017.11.201918:00:00אחיקם

17.11.201912:30:0017.11.201913:30:00פגישה בנושא רון עבודות עבר - נ' החכ"ל עפולה 
17.11.201916:30:0017.11.201917:30:00פתיחה חגיגית מעון חבצלת

17.11.201911:00:0017.11.201912:30:00וועדת היגוי התכנית הלאומית למצויינות- בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ+  טינה ולדמן,חביב פרץ, ד"ר שלום אדרי, ד"ר סיגל ברגר, עופר בן שבת, נגה בן אילוז, גלית דגן,  אבי אלבאז, שולה מנור, מנהלי בתי הספר בעיר
17.11.201910:30:0017.11.201911:00:00הערכות מועצה - מצגת כלל האגפים - כולל חכ"ל

17.11.201919:00:0017.11.201921:00:00זימון לישיבות מועצה 12-19,17-11 ו- 13-19,18-11
17.11.201913:30:0017.11.201914:00:00בקרה תקציבית

18.11.201912:00:0018.11.201912:30:00הריסת אלון יזרעאל
18.11.201910:00:0018.11.201911:30:00טקס חנוכת גן רונה רמון וגן תמר אריאל - בהשתתפות המשפחה

18.11.201918:30:0018.11.201920:00:00יציאה
18.11.20198:15:0018.11.20199:30:00ספורט מנהלים 

18.11.201916:00:0018.11.201917:00:00הפנינג חורף חם 3 -יאנה
18.11.201911:30:0018.11.201912:00:00פתיחה מקס סטוק

19.11.201915:00:0019.11.201916:00:00פ.ע. - ישראל קנטור 
19.11.201918:00:0019.11.201919:00:00טקס לזכר הנופלים קבוצת כדורסל 

19.11.201912:00:0019.11.201913:00:00מפגש עם רכזות זה"ב מוסדות חינוך - מוסא חאכו , כפיר , נגה
19.11.201913:00:0019.11.201914:30:00פורום מנהלים

19.11.201911:00:0019.11.201912:00:00חנוכת 2 אמבולנסים חדשים של מד"א-ברחבת בניין העירייה
19.11.201919:00:0019.11.201921:00:00משחק כדורסל - הפועל עפולה -הפועל ג.עליון מ.שמיר

20.11.201910:00:0020.11.201910:30:00נתנאל
20.11.201915:00:0020.11.201915:30:00ברית יעקב ושירה ברוך הלוי באולמי W גריל בר

20.11.201920:30:0020.11.201921:00:00ערב הוקרה של הסתדרות המורים בהשתתפות האומן עידן עמדי-רונית בוסתן תעדכן שעה מדוייקת ותשלח הזמנה מסודרת  (הודעת ווטסאפ) (ברכות ראש העיר -20.15 ) 
20.11.201912:30:0020.11.201913:00:00פרדי והרב סאסי

20.11.201911:00:0020.11.201912:30:00סיור בגן מדעי יהלום בג. המורה
20.11.201921:00:0020.11.201923:00:00בר מצוה ליואב

20.11.20199:00:0020.11.20199:30:00ראובן יוקלר
20.11.201917:00:0020.11.201918:00:00כנס חשיפה למתנדבים

20.11.20199:30:0020.11.201910:00:00צילום עבור יום התרמה לניצן, ער"ן, ארגוני החירשים וארגון נפגעי פעולות איבה שיערך בתאריך 26/11/19
21.11.201910:00:0021.11.201912:30:00יום קהילה משטרה ארצי בבן צבי- במעמד ראש העיר,  ד"ר אורנה שמחון, נציגי המשטרה 



21.11.20198:30:0021.11.20199:00:00אחיקם
21.11.201920:00:0021.11.201921:30:00בר מצווה עירד הבן של עומר לב-באולמי פאר

FW: 9.00 21.11.20199:00:0021.11.201910:00:00יצחק מירון נגד אבי אלקבץ כב' השופטת שאדן נאשף שעה
22.11.201914:00:0022.11.201916:00:00מסיבת גיוס לנועה

22.11.20198:15:0022.11.20199:45:00מסיבת קבלת התורה של תלמידי כיתות ב' מבי"ס יהלום-בביכ"נ היכל אברהם
23.11.201919:00:0023.11.201920:00:00 לברך-טקס פתיחת שנה שבט יזרעאל - ברחבת השבט ברחוב הגן 22 19:00

24.11.20199:30:0024.11.201910:00:00חופש מידע לחברי המועצה 
24.11.20199:30:0024.11.201910:00:00 שלום ועינב

24.11.201910:15:0024.11.201911:00:00 10.15ישיבה עם גליה ולינגרד מנהלת בנק דיסקונט עפולה
24.11.201919:00:0024.11.201920:00:00 לברך-מפגש של התאחדות יוצאי אוקראינה 19:10

24.11.201913:00:0024.11.201913:30:00ישיבה בנושא העסקת עובדים מנהלת הגג - ישראל , שריקי יצחק , נתנאל, חמוטל ושלום 
24.11.201915:30:0024.11.201917:00:00ועדת מל"ח - הערכות לביקורת כוננות שמתקיימת בתאריך 4.12.19 

24.11.201920:00:0024.11.201921:00:00יום המאבק באלימות כלפי נשים - ברכות ראש העיר 20.00 
24.11.20199:00:0024.11.20199:30:00ישיבה בנושא מענק שיפוצים רח' וולפסון 19 עפולה 

24.11.201911:00:0024.11.201913:00:00מפגש ראש העיר עם עובדי אגף הנדסה+ הועדה המקומית לתכנון ובניה + מנכ"ל+סגנים
25.11.201915:30:0025.11.201916:30:00ישיבה בנושא חוק עזר עירוני לעפולה (תיעול) + סלילת רחובות 

25.11.201910:00:0025.11.201911:00:00ישיבה בנושא מכרז פינוי אשפה - לפני פרסום - מנכ"ל, שמעון עמר , שריקי , עינב, שרית , איתי קידר , והיועץ פורטל 
25.11.201913:00:0025.11.201914:00:00מש"מ - מענקי איזון ומועצות דתיות

25.11.201918:00:0025.11.201919:30:00טקס חג הסיגד
25.11.201916:30:0025.11.201917:30:00פגישה מקדימה עם אינה בעניין עולים 16:45

25.11.201919:30:0025.11.201920:00:00יציאה
25.11.20198:15:0025.11.20199:30:00ספורט מנהלים 

25.11.201912:00:0025.11.201913:00:00הישיבה תתקיים בלשכת מנכ"ל - ישיבה בנושא בקרת פרוייקטים- ישראל , שריקי יצחק, שלום שלמה , שרית דהן 
26.11.201911:30:0026.11.201912:30:00יציאה 

26.11.201912:30:0026.11.201913:00:00ניחום אבלים- אבא של לילך מידן 
26.11.201913:00:0026.11.201914:00:00חזרה

26.11.20190:00:0027.11.20190:00:00בת אל בסיור במועצת מטה אשר מטעם הצוערים
26.11.201919:00:0026.11.201919:30:00בחירות למועצת הנוער העירונית (לא התחייבנו)

26.11.201914:00:0026.11.201916:00:00מפגש ראש העיר עם עובדי אגף ש.פ.ע-באגף ש.פ.ע
26.11.201916:00:0026.11.201917:30:00עדיאל אילוז+אחיקם 16:15

26.11.20199:00:0026.11.201910:00:00ישיבה בנושא חשבון סופי - מזרקה כיכר פז + חשבון עב' מיזו"א בית אשכול
26.11.201910:00:0026.11.201910:30:00אמיר רביבו וקנטור -9:45



26.11.201910:30:0026.11.201911:30:00ניחום אבלים שוואט חיים ז"ל- לוטם 38 ב'
26.11.201919:30:0026.11.201921:30:00קלימי

27.11.20199:00:0027.11.201910:00:00איתי כהן ואחיקם
27.11.201919:00:0027.11.201921:00:00כנס פולין בן גוריון

27.11.201921:00:0027.11.201922:30:00חתונה רעות ואור הבן של נטע אברהם- בבראשית
27.11.201911:30:0027.11.201912:00:00פגישה עם ענבל אפשטיין

27.11.201916:00:0027.11.201918:00:00קבלת קהל
27.11.201910:00:0027.11.201911:00:00מיכה סילקו+פרדי

27.11.201918:30:0027.11.201919:00:00אירוע הצדעה לוותיקי העיר במסגרת חודש האזרח הוותיק-בהשתתפות יוני רועה
27.11.201911:00:0027.11.201911:30:00חמוטל

27.11.201912:30:0027.11.201913:00:00רוני פרץ
28.11.20190:00:001.12.20190:00:00כנס ראשי רשויות ערי פיתוח באילת

28.11.201919:15:0028.11.201920:15:00שלמה מברך- מסיבת פרישה לגמלאות למשה מרצינו  התכנסות19.00  
1.12.201918:00:001.12.201918:30:00חמוטל

1.12.20199:00:001.12.201910:00:00נחום מרדכי+אחיקם
1.12.201912:00:001.12.201913:00:00סיור במרכז הגיל הרך - אבי אלבאז , טינה , דניאל בן , איילת נוי , קטיה ארבע , נואה טל, סיגל בניאס , נינה שלום, מיכל ממוקה , אורית כהן , אילנה טלויץ 

1.12.201918:30:001.12.201919:30:00בר מצווה למשה הנכד של  רוזנברג מבית מעשים טובים  - לא משתתף
1.12.201913:00:001.12.201914:00:00ניחום אבלים - רועי וששי יעקב

1.12.201910:00:001.12.201911:30:00פגישה בלשכה בנושא אליפות ישראל באופניים בעפולה
1.12.201917:30:001.12.201918:00:00בת אל

2.12.20190:00:003.12.20190:00:00שלמה מליחי  נמצא - פורום סגנים באילת 
2.12.201917:30:002.12.201918:30:00יציאה

2.12.201919:00:002.12.201921:00:00בני סכנין - הפועל עפולה 
2.12.201911:00:002.12.201915:30:00בר מצוה אופיר פני כל- נילי

2.12.20198:15:002.12.20199:30:00ספורט מנהלים 
3.12.201911:00:003.12.201912:00:00חביב בבית ספר מעלות

3.12.201919:00:003.12.201921:00:00משחק כדורסל - הפועל עפולה - הפועל חבל מודיעין 
3.12.201915:00:003.12.201916:00:00פגישה עם  אמיר הלוי  אתחלתא  

3.12.201912:00:003.12.201913:00:00ישיבה בנושא פרויקט מסחר ומבנה עירייה - (ישיבת המשך) - ישראל קנטור , אדר' גבי שוורץ , שאדי אגבריה , מיטל חן , שלום, שריקי יצחק
3.12.201916:00:003.12.201917:30:00טקס הנחת אבן פינה בי"ס שוהם

4.12.20199:30:004.12.201910:30:00יציאה
4.12.201912:30:004.12.201914:00:00חזרה



4.12.201915:00:004.12.201916:00:00ק.ק. אורן זריהן
4.12.20198:30:004.12.20199:30:00תזכורת - ביקורת כוננות פנימית למערך חירום עיריית עפולה

4.12.20190:00:005.12.20190:00:00שלמה מליחי - נמצא בפורום סגנים באילת 
4.12.201917:00:004.12.201917:30:00מיטל וטינה

4.12.201916:00:004.12.201916:30:00רן רחמני מתחם התחנה
5.12.201911:30:005.12.201912:00:00יציאה לרדיו

5.12.201911:00:005.12.201911:30:00פגישה בלשכה בנושא בי"ס בנות וגני בנות תלמוד תורה - הרב גרינשטיין+קנטור+טינה
5.12.20199:00:005.12.201910:00:00פגישה בנושא עידוד עליה-אבי אלבאז+אינה

5.12.201912:00:005.12.201913:00:00רות בן ארי
5.12.201913:30:005.12.201914:00:00יהודה משה

5.12.201915:00:005.12.201916:00:00דודי נחום
5.12.201910:00:005.12.201911:00:00ישיבה בנושא תביעת אמקו ים - התחייבות קק"ל - עו"ד עופר רזניק , עו"ד דני שווץ , ממשרד גדעון פישר , ישראל קנטור  , עו"ד חיים גורן , נתנאל כהן, שריקי יצחק, מיטל ג'בלי 

6.12.201916:00:006.12.201918:30:00שבת ארגון בסניף בני עקיבא - 16:15
6.12.201911:00:006.12.201911:30:00אמנון הירשברג חוגג 80 (יליד עפולה) לשלוח סרטו או שיחת טלפון 050-5247477 

6.12.201912:30:006.12.201915:00:00מפגש בשוק 34
7.12.201919:00:007.12.201921:00:00שבת ארגון-סניף בני עקיבא קרן היסוד 3

8.12.201910:30:008.12.201911:30:00פגישה בלשכה בנושא תחזוקת מוסדות חינוך וציבור
8.12.201913:00:008.12.201914:00:00אחיקם+דני דסטה+שלמה מליחי + אביי

8.12.201912:00:008.12.201913:00:00פגישה עם המשפחה של קייס מולגטה טסמה - שלום, כפיר דני דסטה 
8.12.201914:00:008.12.201915:00:00פורום דיגיצטציה- בחדר ישיבות אורן

8.12.201918:00:008.12.201919:30:00זימון לישיבת מועצה 14-19,19-11
8.12.20199:00:008.12.20199:30:00גינדי 

8.12.201919:30:008.12.201920:30:00זימון לישיבת מועצה 15-19,20-11
8.12.20199:30:008.12.201910:30:00צילום סרטון בנושא חניה ללא עלות לבני גיל הזהב

8.12.201917:00:008.12.201918:00:00ישיבת קואליציה 
9.12.201915:30:009.12.201917:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 

9.12.201919:30:009.12.201920:30:00פרויקט "חיים שלי"- אסתי רומשקנו
9.12.201913:30:009.12.201915:00:00 פגישה + ארוחת צהריים עם עופר בן אליעזר ראש מועצת רמת ישי 

9.12.201918:30:009.12.201919:00:00יציאה
9.12.20198:15:009.12.20199:30:00ספורט מנהלים 

9.12.201917:00:009.12.201918:00:00יותם ויסמן
9.12.201913:00:009.12.201913:30:00יציאה לרמת ישי 



9.12.201919:00:009.12.201921:00:00הפועל עפולה- הפועל ר"ג אסי 
9.12.201912:00:009.12.201913:00:00ישיבה בנושא ועדה יישובית נוער בסיכון 360 - ראש העיר , שלום שלמה , יצחק שריקי, טינה ולדמן , אבי אלבאז , אלי בניאס , סיגל בניאס , אינה אוקון , אילנה טלביץ , עומר לב,דניאל ב ן , חנן בן דוד , נוגה אילוז גלית דגן , קטיה ארבע , שרון בוסתן,לנה ברזון אילנית ויטמן

10.12.20199:00:0010.12.201910:00:00מפגש ראש העיר עם כיתה ה'2 ביה"ס תדהר + המורה רהב 
10.12.201917:00:0010.12.201918:00:00יום  הולדת מוריה אלקריף

10.12.201912:00:0010.12.201913:00:00ישיבה עם סמנכ"ל לוגיסטיקה בביטוח לאומי 
10.12.20197:30:0010.12.20198:30:00חניה וכיכר ברחוב הנשיא. לירז מתנס? ביטוח ניצנים. דניאל התנהלות וכספים. מי מעתיק ישיבות קואליציה? והנהלה?

10.12.201914:00:0010.12.201915:00:00יום הולדת שלום רחלי זהבה ושי
10.12.201911:30:0010.12.201912:00:00לברך את  ועד השוק- בשוק העירוני הישן 11:30

10.12.201913:30:0010.12.201914:00:00רינה ושי
10.12.201910:00:0010.12.201911:00:00פ.ע. ישראל קנטור 

FW: 11.12.201910:00:0011.12.201911:30:00דיון תכנית אב לביוב עפולה
11.12.20198:30:0011.12.20199:00:00הסכמים איתי קידר

11.12.20199:00:0011.12.20199:30:00נדב כפיר ובת אל - מצגת הסכם גג עפולה
11.12.201911:30:0011.12.201912:30:00שרית - בענין מי נעם, ופאנל ערים חכמות

11.12.201916:00:0011.12.201918:00:00קבלת קהל
12.12.20198:00:0012.12.20199:00:00שיחת טלפון עם מאיר אודלס

12.12.20199:00:0012.12.201910:00:00שלומי ד - 9:15
12.12.20197:00:0012.12.20197:30:00שי נוסע למודיעין למשרד של יאיר ארצי לקחת מסמכים לחתימה

12.12.201911:30:0012.12.201912:30:00פתיחת תערוכת צילום של תלמיד קידום נוער - יהודה בלוך 
12.12.201910:00:0012.12.201911:00:00סיור ראש העיר עם ישראל במגרשי כדורסל גוונים ונופים וסיור נוסף בביה"ס אלומות 

12.12.201913:00:0012.12.201914:30:00צהריים מוטי וחביב
14.12.201921:00:0014.12.201922:30:00משחק כדורסל הפועל עפולה - מכבי רעננה יובלים 

14.12.201920:30:0014.12.201921:00:00חנוכת ביכ"נ  "אוהל משה" - הקהילה התורנית בג"ה - במתחם ביה"כ מאחורי עליית הנוער 8 גבעת המורה
14.12.201920:00:0014.12.201920:30:00אתחלתא חב"ד - יט' בכסלו התוועדות חסידית וסעודת מלווה מלכה 

15.12.20198:30:0015.12.20199:00:00פ.ע. עינב 
15.12.201912:00:0015.12.201913:00:00תוי חניה לתושבים הותיקים בהיכל

15.12.201919:00:0015.12.201923:00:00חתונה רותם וזיו בע"ה (הבת של חביב)
15.12.201915:30:0015.12.201916:30:00ישיבה בנושא מגדל המים עפולה 

15.12.201914:00:0015.12.201914:30:00ניחום רודיטי- יהושע חנקין 56 עפולה
15.12.20199:00:0015.12.201910:00:00פגישת עבודה-אבי אלבאז

15.12.201913:00:0015.12.201914:00:00צביקה
15.12.201910:30:0015.12.201911:30:00פגישה בנושא משלחות עירוניות חבורות זמר והרכבים ייצוגיים ל 2020-קביעת מדיניות -דניאל בן+תמר דגמי



16.12.201910:00:0016.12.201911:00:00יהודית שוורץ - תרבות
16.12.201917:00:0016.12.201919:00:00יציאה

16.12.201919:00:0016.12.201921:00:00בית"ר ת"א רמלה - הפועל עפולה 
16.12.20198:15:0016.12.20199:30:00ספורט מנהלים 

16.12.201911:30:0016.12.201913:30:00מפגש ראש העיר עם עובדי מינהל חינוך-במינהל חינוך
17.12.201920:00:0017.12.201922:00:00בר מצווה יהל הבן של כנרת שלו סעדה- באוורסט

17.12.201910:30:0017.12.201912:00:00אירוע  השקת מדד השקיפות באתרי רשויות מקומיות  (הזמנה - מכפיר בזק)
17.12.201919:00:0017.12.201920:00:00משחק כדורסל - אליצור ק.אתא עזריאלי - הפועל עפולה 

17.12.20199:00:0017.12.201910:30:00עפולה - ועדת היוגי מחוזית אישור ת.ע. 2020 + מיצוי פעולות תומכות 
17.12.201916:30:0017.12.201917:30:00מסיבת חנוכה אשכול גנים -( התכנסות 16.15 ברכות ראש העיר16.30 ) 

18.12.201910:00:0018.12.201911:00:00פגישה בנושא שת"פ עבור סטודנטים הלומדים הנדסה במלללה האקדמית כנרת ובנוגע למלגות מפעל הפיס
18.12.201918:00:0018.12.201918:30:00לברך-פתיחת סניף אירופלקס 

18.12.20198:45:0018.12.20199:00:00 צילום בלשכה למדד השקיפות : 8.55-09.10
18.12.201913:00:0018.12.201916:00:00פורום מנהלים 18.12.2019    13:00

18.12.20199:15:0018.12.201910:00:00נוכחות ראש העיר לילדי כיתה ד' למורה שרון - התכנסות התלמידים 8.30 וברכות ודברי פתיחה ראש העיר  9.15
18.12.201919:00:0018.12.201920:00:00שגב - חנוכת בית

18.12.201911:00:0018.12.201912:30:00טינה
18.12.20198:15:0018.12.20198:45:00יום הולדת ילידי חודש  נובמבר - דצמבר :8.15

18.12.20190:00:0019.12.20190:00:00בת אל בפורום אזור צפון בנוף הגליל
18.12.201916:00:0018.12.201918:00:00קבלת קהל

18.12.201918:30:0018.12.201919:00:00משחקיה עמית
19.12.201910:30:0019.12.201911:30:00הזמנה לדיון - מוחמד מסאלחה נגד אבי אלקבץ (עיריית עפולה) 

19.12.201919:00:0019.12.201919:30:00חתונה מריה ודור הבן של מיכה סילקו-בהינומה - מתנה עם שלום
19.12.201916:00:0019.12.201917:30:00אינה+גינדי+ולדימיר 16:15

19.12.201918:00:0019.12.201919:00:00לברך-הצגת ילדים בחנוכה לילדי עובדי העירייה 18:15
19.12.201919:40:0019.12.201921:40:00עפולה אשקלון גביע

19.12.201910:30:0019.12.201911:30:00נמסר מאבי גולדהמר שאין צורך להגיע לדיון 
19.12.201910:00:0019.12.201910:30:00מרים לסרי

19.12.201911:30:0019.12.201913:00:00בת אל וכפיר
19.12.201922:00:0019.12.201923:30:00חתונה של קארין מזכירה של חביב 

20.12.201911:00:0020.12.201911:30:00בקיר הטיפוס - תחילת הכשרת מדריכים
20.12.201916:00:0020.12.201916:30:00אבי חכם



20.12.201916:30:0020.12.201917:00:00שרון יונה
20.12.20199:30:0020.12.201910:00:00זינוק

20.12.201910:30:0020.12.201911:30:00בשביל הגיבורות" מירוץ ורוד בעמק - טקס חלוקת גביעים לזוכים" - 10:45
20.12.20199:00:0020.12.20199:30:00נחמה בפארק

21.12.201919:00:0021.12.201922:00:00אום אל פאחם - מכבי תל אביב - גביע
22.12.201918:15:0022.12.201919:15:00ערב הוקרה לוותיקי העיר

22.12.201911:00:0022.12.201911:30:00ישיבה בנושא בניית קולנע- ישראל , שומשום 
22.12.201914:00:0022.12.201916:00:00ביקור משפחת הרב יצחק נסים ז"ל בבי"ס מעלות נסים+ארוחת צהריים עם משה נסים השר לשעבר

22.12.20199:00:0022.12.20199:30:00 (אבי לידיעה)פגישה עופרה קלמן + עומרי יואלי - בדיקת אלטרנטיבה  :10.00 :9.30
22.12.201919:30:0022.12.201921:00:00הדלקת נר חנוכה - שאולי

22.12.201910:00:0022.12.201911:00:00פגישה עם עומרי יואלי - משתתפים : דניאל בן , עופרה קלמן, שלום, ישראל קנטור 
22.12.201912:30:0022.12.201913:00:00לברך-רמת כוסית לכבוד חג חנוכה של מינהל חינוך

22.12.201916:00:0022.12.201916:30:00הגרלה גביע
23.12.201912:30:0023.12.201913:00:00מסיימים לעבוד ב13:00

23.12.201910:15:0023.12.201911:00:00פגישה עם משרד הפנים - מערך ליווי הצוערים 
23.12.20190:00:0024.12.20190:00:00חנוכה

23.12.201919:40:0023.12.201921:40:00משחק הפועל פ"ת- הפועל עפולה 
23.12.20198:15:0023.12.20199:30:00ספורט מנהלים 

23.12.20190:00:0024.12.20190:00:00חנוכה- מסיימים לעבוד ב 13:00
23.12.201911:00:0023.12.201912:00:00אורן פגישה עם ראש העיר 

23.12.201918:00:0023.12.201919:30:00יציאה
24.12.20198:30:0024.12.201910:00:00יציאה

24.12.201910:30:0024.12.201914:30:00הזמנה לכנס שנתי בנושאי זה"ב-פרס לבי"ס רימונים זכה במקום שני ארצי
24.12.201914:30:0024.12.201917:00:00חזרה

24.12.201917:00:0024.12.201918:30:00אירועי חנוכה-תהלוכת לפידים בפארק בשיתוף הפארק וחוסן קהילתי( התכנסות 16.30 תחילת המצעד 17.00) 
24.12.201919:00:0024.12.201921:00:00אצל ההורים - הדלקת נרות

24.12.201918:00:0024.12.201919:00:00מסיבת חנוכה - יד לבנים (התכנסות 18.00  ברכות ראש העיר 18.30 ) 
25.12.201915:30:0025.12.201916:30:00פתיחת מועדון נוער 

25.12.201912:00:0025.12.201913:30:00ישיבה עם רוני כינורי בנושא מפעלי הייטק - שרית , אחיקם , כפיר בזק 
25.12.201917:30:0025.12.201918:30:00פעילות מחלקת נוער בשיתוף עמותת דור לדור- "אור לדור"
25.12.201919:30:0025.12.201921:30:00משחק כדורסל - הפועל עפולה - הפועל חיפה מרשקובסקי 

25.12.201918:30:0025.12.201919:30:00הדלקת נר חנוכה "עפולה מחבקת את המתמודדים" -אנוש, הוסטלים מעפולה, מתנדבים של העירייה, חברות פורום נשים,חברים במועדון הזמר "מופעזמר" והקהל הרחב-ברכות ראש העיר ב19:20



25.12.201910:00:0025.12.201911:30:00פגישה בנושא הסדר חוב-תרבות תורנית חרדים
25.12.201911:30:0025.12.201912:00:00הדלקת נר חנוכה בשוק הישן "ואהבת" 

25.12.201916:45:0025.12.201917:30:00אירוע חנוכה מרכז צעירים למשפחות צעירות  -ברכת ראש העיר ב 17:00
25.12.201915:00:0025.12.201915:30:00הלוויה של יוסף מרגי ז"ל 

26.12.20199:30:0026.12.201911:00:00פגישת היכרות עם מנהלת מחוז המשרד להגנת הסביבה דורית זיס-מנכ"ל, חביב,עדיאל,יוסי חן,אורן, שלמה מליחי 
26.12.201912:30:0026.12.201913:00:00(אורט ק. ביאליק+אורט יקנעם+אורט יהודה)הענקת גביע וברכות ראש העיר- טורניר כדורסל "מנהיגות קולעת"  12:20

26.12.20199:00:0026.12.20199:30:00פגישה  עם טלאל וישראל קנטור 
26.12.201911:30:0026.12.201912:00:00ניחום מרגי

26.12.201911:00:0026.12.201911:30:00ניחום אבלים אלברט צרפתי ז"ל אבא של אורי צרפתי הפקחית-רח' כורש 23/7 עפולה
26.12.201919:00:0026.12.201921:00:00חגיגת שנה לועזית חדשה עם העולים מבריה"מ לשעבר-מסעדת "אלברוס"רח' המתכת 5 נוף הגליל- נצרת 

26.12.201913:00:0026.12.201914:00:00חלוקת סופגניות לעובדים בגשם
26.12.201918:30:0026.12.201919:00:00חתונה של נווה ג'יבלי ועדי נתן - מתנה עם חביב

26.12.201914:00:0026.12.201915:30:00ברית לנכד של חביב
27.12.201912:30:0027.12.201914:30:00יום הולדת לשאולי בשוק

27.12.201912:30:0027.12.201913:30:00הדלקת נר חנוכה בשוק הישן בשיתוף אגף תרבות ואתחלתא
27.12.201915:00:0027.12.201917:00:00הפועל עפולה - הפ' בני לוד רכבת 

28.12.201919:00:0028.12.201920:00:00אדמוני
29.12.201916:30:0029.12.201918:00:00סיור בc-1 אצל אהרון מלכה בגן דובדבנים  + חברי וועד ( 7  אנשים )  - ישראל , מנכ"ל , חביב , שלמה מליחי 

29.12.201913:30:0029.12.201914:30:00הרב שמואל דוד+חביב
29.12.201918:00:0029.12.201919:00:00הפנינג "בית לגדול טוב"+מופע משפחות גדול בשיתוף מינהלת שכונות 

29.12.20199:00:0029.12.201910:30:00פגישה בלשכה בנושא קידום אליפות ישראל באופנים בעיר-מעורבות בתי"ס
29.12.201910:30:0029.12.201912:00:00הערכות להרצאה קתדרה

29.12.201912:30:0029.12.201913:30:00 ישיבה בנושא בלפוריה-שלמה מליחי, מהנדס,יועמ"ש,גזבר,עו"ד עודד דונג משרד עו"ד גולהמר, ירון אדלשטיין , אייל רז, אורנה רוסו 12:15
29.12.201919:00:0029.12.201920:00:00הדלקת נר חנוכה  שוטרים + מפקחים+ סגן מפקד התחנה - התכנסות 18.30 ברכות ראש העיר 19.00

29.12.201919:30:0029.12.201920:30:00שלמה מליחי מייצג - אירוע גמלאי צה"ל מסיבת חנוכה הדלקת נר 
30.12.201911:00:0030.12.201913:00:00מפגש ראש העיר עם עובדי הגביה, גזברות והנח"ש+מנכ"ל+סגנים- במחלקת גביה 11:00

30.12.201916:00:0030.12.201917:30:00ישיבה בנושא חשיבה מערכתית תנועות הנוער
30.12.20198:15:0030.12.20199:30:00ספורט מנהלים 

30.12.201910:00:0030.12.201911:00:00הצגת נתוני חכ"ל-עינב+נתנאל+שריקי+מבקרים חיצוניים
30.12.201917:30:0030.12.201918:30:00אינה+דימה 17:15

30.12.201913:00:0030.12.201914:30:00פגישת הכנה לפגישה שמתקיימת במשרד הפנים בתאריך 21.1.20 - דיור מואץ עפולה 
30.12.201915:00:0030.12.201915:30:00שרית ושריקי - קולות קוראים



31.12.201917:30:0031.12.201918:30:00  וועדת היגוי אקדמיה עיר שת"פ עם מכללת שאנן בבתי הספר בעיר , בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ, חביב פרץ , טינה ולדמן, נגה בן אילוז, חיים גבאי, ד"ר שלום אדרי, טלי פריד ויחיאל ממכללת שאנן , ומנהלי בתי הספר הדתיים בעיר  17:30-18:30
31.12.201914:30:0031.12.201915:00:00הענקת שי לזוכת   "מורת המאה " בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ+  טינה ולדמן+ חביב פרץ+ גלית דגן+ מנהל ביה"ס אליאור בטיטו והמורה איילת פניני מביה"ס מעלות ניסים

31.12.201913:15:0031.12.201913:30:00הערכות למצגת הקתדרה - נדב ובת אל 
31.12.201919:30:0031.12.201920:00:00משחק כדורסל בני הרצליה - הפועל עפולה 

31.12.201911:30:0031.12.201912:00:00לידיעה-11:20-12:20ביקור מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב במוקד קליטה
31.12.201916:00:0031.12.201917:30:00סקירה על העיר עפולה בפני ח"כ בני גנץ

31.12.201911:00:0031.12.201913:00:00השקה חגיגית של מרכז דיגיטלי עפולה במעמד שר המדע חכ' אופיר אקוניס - בספריה העירונית בגבעת המורה 
31.12.201915:00:0031.12.201916:00:00ברית משה והדס פרץ


