
תאריך סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא
1.1.2210:00:001.1.22נוער חיפה - עפולה 

2.1.2208:15:002.1.22ספורט מנהלים 
2.1.2210:00:002.1.22פגישת היכרות מנהל אגף ש.פ.ע

2.1.2211:00:002.1.22בני ועינב הצגת דו"ח ביקורת
2.1.2214:00:002.1.22 הערכות לכיתות ז' 

2.1.2216:00:002.1.22ח"כ פינדרוס
2.1.2219:00:002.1.22מופע של ולדי בלייברג 

3.1.2208:00:003.1.22עליה לתורה 
3.1.2209:00:003.1.22פ.ע. מנהלת אגף קליטה 

3.1.2210:30:003.1.22ביקור נועם מוריה - חנוכת מרחבי למידה כיתות א' 
3.1.2211:45:003.1.22אוהל מאיר החדש 

3.1.2212:30:003.1.22תמ"ל 1056  - קידום תוכניות פיתוח במתחמים
3.1.2214:00:003.1.22תעסוקה-  עם מנהל מחוז משה דנגור ורון ריקון לשכת תעסוקה עפולה 

3.1.2216:00:003.1.22פ.ע. מהנדסת עיר - אורה פיסטינר 
3.1.2218:00:003.1.22 שלוחת אלון- שיחה טלפונית 

3.1.2220:00:003.1.22מכבי חיפה תל אביב
4.1.2205:00:004.1.22אורה פיסטינר - מחלה 

4.1.2209:00:004.1.22פורום הנהלה 
4.1.2212:30:004.1.22הקמת מכינה קדם צבאית 

4.1.2214:00:004.1.22  שוטרת מצילה חיים + המשפחה 
4.1.2217:00:004.1.22פתיחת קצביה 

4.1.2217:30:004.1.22' סלמן זרקא, אלוף פיקוד העורף אורי גורדין וראשי הרשויות- בנושא הסדרת עבודה משל"ט-פקע
5.1.2208:30:005.1.22רישום גני ילדים

5.1.2209:00:005.1.22פ.ע. מ"מ ראש העיר
5.1.2210:00:005.1.22פ.ע. מנכ"ל העירייה

5.1.2212:00:005.1.22 סייעות גן אמירים  ועד העובדים 
5.1.2215:00:005.1.22נציגי מגדל אור מוטי  מנכ"ל , נחום אסולין סגן ראש  העיר מגדל  העמק 

5.1.2216:00:005.1.22ברית 
5.1.2216:30:005.1.22ויצו ניר העמק בהשתתפות מר גדי יעקב מנהל מחלקת ויצו ישראל 

5.1.2218:00:005.1.22עדכוני קורונה
6.1.2209:00:006.1.22פ.ע.גזבר העירייה 

 c1 6.1.2210:30:006.1.22סיור בית כנסת  רובע יזרעאל ובית כנסת
6.1.2217:00:006.1.22דו"ח קורונה עדכני

6.1.2219:00:006.1.22 הילולת הבבא סאלי



7.1.2208:30:007.1.22הנהלת כדורגל
7.1.2210:30:007.1.22ישיבת חרום באגף קורונה 

7.1.2212:00:007.1.22תחרות  בובת שלג 
8.1.2210:00:008.1.22סיור בגלריה ודו"ח קורונה

9.1.2207:00:009.1.22לוודא הכנות אבן פינה כרמים
9.1.2208:15:009.1.22ספורט מנהלים 

9.1.2210:30:009.1.22 יוזמת  מירוץ שביל הגיבורות  
9.1.2211:00:009.1.22ישיבה פנימית מקצועית - הכנה לועדת תיאום תנועה 

9.1.2214:00:009.1.22 מענק קרסו מוטורס לקידום הגיל הרך 
9.1.2217:30:009.1.22מפגש עם נציגי מזכירות מועצת נוער 

9.1.2219:00:009.1.22קורונה
10.1.2209:30:0010.1.22בני ועינב - מפגש נוסף

10.1.2211:00:0010.1.22נתנאל
10.1.2212:00:0010.1.22השלמות בתחנה המרכזית - נצבא  עם יו"ר החברה חיים צוף 

10.1.2213:10:0010.1.22 קורונה - עיר אדומה - ראיון רדיו קול רגע 13.10
10.1.2214:30:0010.1.22מכתב לשר נגב וגליל

10.1.2215:30:0010.1.22מכתב למנכ"לית משרד החינוך - בינוי
10.1.2219:00:0010.1.22פתח תקווה -עפולה

11.1.2208:30:0011.1.22סיור אוהל מאיר 
11.1.2209:00:0011.1.22ישיבת חרום קורונה 

11.1.2210:00:0011.1.22דיון בנושא תשלומי הורים בגנים - הכנה למועצה 
11.1.2210:30:0011.1.22פ.ע. ראש מנהל החינוך טינה ולדמן 

11.1.2216:00:0011.1.22הנחת אבן פינה ביה"ס ויזניץ / בנות עם האדמור 
11.1.2219:00:0011.1.22טקס  החלפת ראשי ישיבת הסדר 

12.1.2209:00:0012.1.22יו"ר דירקטוריון שחקים 
12.1.2210:00:0012.1.22סיור בית ספר שוהם, קרצוף ריבוד ברובע ואספלט גני שנהב

12.1.2211:30:0012.1.22עדכון חומרים שהוצגו במפגש- ספידייט מינהל הפיתוח- היכרות כללית עם המינהל-  גב' אדית בר
12.1.2215:00:0012.1.22טלפונים והודעות למאומתים

12.1.2217:30:0012.1.22ישיבת קואליציה 
12.1.2218:00:0012.1.22הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 01-22,46-11

13.1.2207:00:0013.1.22סיור כלונסאות בית ספר ויז'ניץ
13.1.2209:00:0013.1.22דיון קצר באגף קורונה

13.1.2209:30:0013.1.22הצטרפות להכנה לוועדת היגוי מחוזית
13.1.2213:30:0013.1.22שיחות, הודעות ודו"ח קורונה נוסף

13.1.2216:30:0013.1.22בבית כנסת



14.1.2214:10:0014.1.22 ראיון רדיו קול רגע :14.10
14.1.2216:00:0014.1.22חגיגת שבת שירה
16.1.2208:15:0016.1.22ספורט מנהלים 

16.1.2210:30:0016.1.22קבלת קהל
16.1.2213:00:0016.1.22משרד התחבורה בנושא התחנה המרכזית 

16.1.2214:00:0016.1.22הלוויה 
16.1.2215:00:0016.1.22הלוויה 

17.1.2209:00:0017.1.22ישיבת עבודה לשכה 
FW: 17.1.2209:30:0017.1.22עפולה- ועדת היגוי מחוזית

17.1.2211:30:0017.1.22אילנית שושני - בטלפון - הערכות לועדת תקצוב ינואר 2022
17.1.2212:30:0017.1.22חביב וחיים

17.1.2214:30:0017.1.22סרטון לבן גוריון - פרוייקט המילה הטובה
17.1.2216:00:0017.1.22הרב יהונתן

17.1.2217:30:0017.1.22סיור עפולה עלית
17.1.2219:00:0017.1.22עפולה - רמת גן

18.1.2208:30:0018.1.22יעל רהב
18.1.2209:00:0018.1.22פורום הנהלה 

18.1.2211:00:0018.1.22ועדת תיאום תנועה 
18.1.2214:00:0018.1.22סרטון יום המשפחה 

18.1.2214:30:0018.1.22ניחום אבלים
18.1.2215:45:0018.1.22יעקב זורגר והרב דיסלר - נושאים כלליים 

19.1.2208:15:0019.1.22ברקן 8:15
19.1.2209:00:0019.1.22סיור בקאנטרי קלאב - תוכנית שיפוץ כללי 

19.1.2210:30:0019.1.22הערכות סדנאת הנהלה
19.1.2211:30:0019.1.22הודעות וטלפון למאומתי קורונה
19.1.2212:00:0019.1.22פ.ע. מנכ"ל חכ"ל נתנאל כהן 

19.1.2213:00:0019.1.22רדיו קול רגע - ביטול בידוד קורונה לתלמידים
19.1.2215:00:0019.1.22בית כנסת ברובע יזרעאל אהבת ישראל 

19.1.2216:00:0019.1.22פ.ע. אורה פיסטינר מהנדסת העיר 
20.1.2208:00:0020.1.22 עלייה לתורה 

20.1.2210:00:0020.1.22פוסט גולני
20.1.2211:00:0020.1.22קול קורא לבניית בריכות טיפוליות 

20.1.2212:00:0020.1.22קרסו מוטורס 
20.1.2212:30:0020.1.22ראיון ברדיו - גולני בתחנה המרכזית

20.1.2213:00:0020.1.22דורון לבנת



20.1.2213:30:0020.1.22עינב ובני - עיקרי ביקורת
20.1.2214:15:0020.1.22ועדת אכיפה חציון א' - חצי שנתי - בהשתפות מפקד התחנה רמי חורי 

20.1.2217:00:0020.1.22שלום מועצת עיר
20.1.2218:00:0020.1.22הערכות ושינוי סדנאת המנהלים

21.1.2209:00:0021.1.22סיור עם ראש העיר
21.1.2210:30:0021.1.22ניחום אבלים 

22.1.2208:30:0022.1.22שבת חתן 
23.1.2208:00:0023.1.22ספורט

24.1.2208:30:0024.1.22המשך סדנת תוכניות עבודה
24.1.2214:30:0024.1.22דו"ח קורונה עדכני

24.1.2216:00:0024.1.22סיום קידוח כלונסאות - בית ספר וויז'ניץ
24.1.2219:00:0024.1.22בת ים - עפולה

24.1.2219:30:0024.1.22המנכ"ל והגזבר אצל הרב
25.1.2209:00:0025.1.22תכנית עבודה גני ילדים

25.1.2211:00:0025.1.22ישיבה בזום עם שר הרווחה -מאיר כהן בנושא-משרד הרווחה מעביר סמכויות לשלטון המקומי-חיים ביבס,אבי הררי+ראשי הרשויות המקומיות
25.1.2212:00:0025.1.22קבלת קהל

25.1.2213:00:0025.1.22שיבוצי גני חמ"ד 
25.1.2214:30:0025.1.22שיחה עם סגן הממונה בענין תקציב 2022 ומענה לפניות חברי מועצה

25.1.2215:30:0025.1.22בטלפון - עיכוב באישור תקציב 2022 
25.1.2219:00:0025.1.22כדורסל

26.1.2208:30:0026.1.22סיור באוהל מאיר 
26.1.2209:15:0026.1.22פ.ע. תמר דיגמי מנהלת אגף צעירים וקהילה 

26.1.2210:30:0026.1.22קבלת קהל
26.1.2212:00:0026.1.22קבלת קהל
26.1.2214:00:0026.1.22 כופר חניה

26.1.2216:30:0026.1.22 הערכות למועצה  
26.1.2217:00:0026.1.22ישיבת קואליציה 

26.1.2218:00:0026.1.22הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 02-22,47-11
27.1.2209:30:0027.1.22סיור פאמפטראק 
30.1.2208:15:0030.1.22ספורט מנהלים 
30.1.2210:15:0030.1.22שיבוץ גני חמ"ד 

30.1.2211:30:0030.1.22ועדת היגוי  לתכנית מצוינות וקרן טרמפ
30.1.2213:15:0030.1.22ניחום אבלים  
30.1.2214:00:0030.1.22ניחום אבלים 

30.1.2215:00:0030.1.22פ.ע. מנהל מחלקת ספורט שלומי אלבז 



31.1.2207:30:0031.1.22עלייה לתורה
31.1.2209:00:0031.1.22רישום גנים וביה"ס לשנת תשפ"ג- ( פגישת המשך ) 

31.1.2211:30:0031.1.22חמוטל גנון - מנהלת אירועים 
31.1.2212:30:0031.1.22ישיבת דירקטוריון חכ"ל 12:00

31.1.2214:00:0031.1.22 סיור מסירה ראשונית בי"ס שוהם
31.1.2215:30:0031.1.22פ.ע. מנהל חכ"ל נתנאל כהן 

FW: 31.1.2216:30:0031.1.22ישיבת ועדת משנה - הצגת תכנית כוללנית לעיר עפולה - לא השתתפתי
31.1.2217:00:0031.1.22ישיבת דרקטוריון שחקים  

31.1.2219:00:0031.1.22עפולה- ראשל"צ
1.2.2211:30:001.2.22 מפקחת משרד הבריאות - אישור לגני וויז'ניץ

1.2.2212:00:001.2.22פרויקט חונכים לציבור החרדי  הכרות ושיתוף פעולה 
1.2.2213:00:001.2.22ראיון רדיו קול רגע 

1.2.2214:00:001.2.22סטרטאפים חדשים בעפולה 
1.2.2215:30:001.2.22הרב גולד ומנהל בי"ס אמרקאי 

2.2.2209:00:002.2.22עיקרי שיחת יזמות והיי-טק 
2.2.2209:30:002.2.22מפגש ביה"ס  של רשת אורט - יום המילה הטובה 

2.2.2210:00:002.2.22נצבא עם חיים צוף 
2.2.2212:00:002.2.22פ.ע. מנהלת תאום ובקרה ומציינות ארגונית 

2.2.2215:00:002.2.22הערכות עם הגזבר לתקציב מועצה דתית 2019-2022
2.2.2216:00:002.2.22נקודות ביקורת כופר חנייה 
3.2.2207:00:003.2.22סיור בניה בית ספר וויז'ניץ

3.2.2208:30:003.2.22סיור בניה בית ספר אוהל מאיר
3.2.2209:00:003.2.22ישיבה בנושא פארק העירוני - שיפוץ ושדרוג הפארק 

3.2.2210:00:003.2.22סיור בעפולה עלית  - עבודות מי נועם 
3.2.2211:00:003.2.22רישום גנים וביה"ס לשנת תשפ"ג ( פגישת המשך) 

3.2.2214:00:003.2.22כביש 65 עוקף עפולה 
3.2.2215:00:003.2.22תקצוב המועצה הדתית 2019-2022

3.2.2217:30:003.2.22פרוטוקול ועדת גבולות התקבל
4.2.2209:00:004.2.22התחשבנות חברה עירונית לחינוך

5.2.2209:00:005.2.22שבת חתן - אושרי 
5.2.2219:00:005.2.22ניחום אבלים משפחת דודו
6.2.2209:15:006.2.22זום עם עו"ד אבי גולדהמר

6.2.2210:00:006.2.22מיכאל ברקן 
6.2.2211:00:006.2.22דני דסטה 

6.2.2212:00:006.2.22ניחום אבלים 



6.2.2212:00:006.2.22ישיבת מדיניות (שעה 12:00)
6.2.2214:00:006.2.22אורנה שמחון בעפולה

6.2.2215:30:006.2.22טקס הנחת אבן פינה ביה"ס אלומות 
6.2.2218:30:006.2.22ניחום אבלים 

7.2.2208:30:007.2.22פ.ע. - החלטה ממונה תלונות ציבור
7.2.2215:00:007.2.22אצל ראש העיר משה ליאון בירושלים בהשתתפות חיים ביבס יו"ר מרכז השלטון המקומי 

7.2.2221:00:007.2.22ספר תורה - הרב בלום - מרחוב כרמלית - לישיבת הצעירים
8.2.2208:00:008.2.22אצל ראש העיר משה ליאון בירושלים בהשתתפות חיים ביבס יו"ר מרכז שלטון מקומי 

8.2.2214:00:008.2.22רדיו קול רגע - משבר בבית החולים
8.2.2215:30:008.2.22עדכון ביקורת רישוי עסקים

8.2.2216:30:008.2.22הערכות סדנאת הנהלה
8.2.2220:00:008.2.22מפגש עם שירה איסקוב 

8.2.2220:30:008.2.22בר מצווה 
9.2.2209:00:009.2.22סטטוס תכניות והיתרים מוסדות ציבור ומעונות יום

9.2.2210:30:009.2.22 סיור בתחנה המרכזית  10.15
9.2.2211:00:009.2.22אירועי פורים , פסח , יום העצמאות , עצרת גנים  

9.2.2214:30:009.2.22עינב לוי וכפיר בזק 
9.2.2216:00:009.2.22סיור חניות רכב שיתופיות 

9.2.2216:30:009.2.22גדוד 12 גולני 
10.2.2208:30:0010.2.22אישור סדנאת הנהלה

10.2.2209:30:0010.2.22קול קורא לבניית בריכות טיפוליות ( ישיבת המשך ) 
10.2.2210:30:0010.2.22נגה בן אילוז

10.2.2212:00:0010.2.22פ.ע.קב"ט העיריה אביי בדג'ן 
10.2.2213:45:0010.2.22אילן שוחט מנכ"ל המשרד לפיתוח פריפריה הנגב והגליל וראש העיר אבי אלקבץ 

10.2.2219:30:0010.2.22תערוכת אומנים עולים עפולאים
10.2.2220:30:0010.2.22חתונה 

11.2.2209:30:0011.2.22סיור מבנה פניות הציבור גבעת המורה
11.2.2210:30:0011.2.22יומן 2021

11.2.2215:00:0011.2.22עפולה - בני יהודה
13.2.2208:15:0013.2.22ספורט מנהלים 

13.2.2209:30:0013.2.22 התארגנות צוותים לתיקון כבישים 
13.2.2210:00:0013.2.22הצגת ביקורת כופר חניה ובטיחות מוסדות חינוך

13.2.2212:30:0013.2.22מפגש ראשי רשויות  ושיח עם מפקד חיל האוויר - אלוף עמיקם נורקין 
13.2.2218:00:0013.2.22ועדת חינוך 

14.2.2207:30:0014.2.22סיור בניה בית ספר ויז'ניץ



14.2.2209:00:0014.2.22 סיור בית כנסת C1 ובית כנסת רובע יזרעאל
14.2.2210:00:0014.2.22פתיחה לציבור - חניון תחנה מרכזית

14.2.2212:00:0014.2.22צורי כהן ועמיר תורגמן 
14.2.2214:30:0014.2.22שיפוץ בית ויצו 

14.2.2215:30:0014.2.22ועדת תיאום תנועה - ישיבה פנימית 
14.2.2217:00:0014.2.22שיחה עם מנכ"לית כללית בנושא העמק 

14.2.2218:00:0014.2.22התארגנות לועדת הבריאות בנושא מרכז רפואי העמק
15.2.2206:30:0015.2.22 שנות יובל לנועם מוריה ( לידיעה ) 50

15.2.2209:00:0015.2.22וועדת בריאות בהשתתפות ח"כ עידית סילמן
15.2.2210:30:0015.2.22רדיו צפון - בית החולים העמק

15.2.2211:00:0015.2.22 ביקור שר המשפטים גדעון סער בלשכת ראש העיר 11.00-11.45
15.2.2211:30:0015.2.22פרויקט אדם לאדם אדם לזכרו של הרב ציוני - בוריס מייצג 

15.2.2212:15:0015.2.22מפגש עם צוערים  
15.2.2214:00:0015.2.22פ.ע. מנהל אגף ש.פ.ע

15.2.2219:00:0015.2.22כפר סבא עפולה
16.2.2209:00:0016.2.22ועדת תיאום תנועה 
16.2.2211:30:0016.2.22שת"פ חינוך וקליטה

16.2.2212:00:0016.2.22ערוץ 13 
16.2.2213:00:0016.2.22טקס החלפת פיקוד תחנת כיבוי אש עפולה 

16.2.2217:00:0016.2.22ישיבת קואליציה 
17.2.2213:00:0017.2.22כנס דירקטוריון משותף משכ"ל והחברות הבנות 

17.2.2219:00:0017.2.22בר מצווה
18.2.2208:00:0018.2.22כינוס דירקטוריון משותף משכ"ל והחברות הבנות
19.2.2208:00:0019.2.22כינוס דירקטוריון משותף משכ"ל והחברות הבנות

19.2.2210:00:0019.2.22אליפות עפולה הפתוחה ה- 15 בהתעמלות אומנותית 
20.2.2208:15:0020.2.22ספורט מנהלים 
20.2.2210:30:0020.2.22מתקני משחק 

20.2.2212:00:0020.2.22ועדת ההיגוי מכון הפסדים 
20.2.2215:00:0020.2.22ניחום אבלים

20.2.2216:00:0020.2.22הצבת מתקני מחזור בקבוקים ואוכל לחיות  
21.2.2209:00:0021.2.22סיור באוהל מאיר 

21.2.2209:30:0021.2.22לוח זמנים לתחילת גני הילדים וביה"ס 
21.2.2210:00:0021.2.22הערכות מיקום ביה"ס ויזניץ - זמני 

21.2.2210:30:0021.2.22השקת מיזם רכב שיתופי 
21.2.2217:00:0021.2.22מפגש בירושלים עם מושל קונטיקט ושגריר ארצות הברית



21.2.2219:30:0021.2.22חתונה 
21.2.2220:30:0021.2.22מופע זמר - פעמוני מוסקבה 

22.2.2209:00:0022.2.22פורום הנהלה 
22.2.2211:00:0022.2.22 בחינת הכנה לקול קורא - בריכה טיפולית 

22.2.2212:00:0022.2.22פגישה עם תושבת  בנושא הקמת גן משחקים נגיש לבעלי מוגבלויות
 c-1- 22.2.2214:00:0022.2.22סיור בית כנסת

22.2.2216:30:0022.2.22יריד מכירות נשים חרדיות
22.2.2217:30:0022.2.22קואליציה 
22.2.2218:00:0022.2.22מועצה 

22.2.2219:30:0022.2.22בר מצווה 
23.2.2208:00:0023.2.22בית ספר וויז'ניץ + היטלים רובע יזרעאל מקדם מימון

23.2.2208:30:0023.2.22סיור באוהל מאיר 
23.2.2210:00:0023.2.22עמותת פידל 
23.2.2211:00:0023.2.22פ.ע. מנכ"ל

23.2.2212:00:0023.2.22טורניר כדור רגל לצרכים מיוחדים - לזכר ארז אשכנזי ז"ל 
23.2.2214:00:0023.2.22פארק מים - ישיבת המשך 

23.2.2217:00:0023.2.22תחנת דלק פנימית בטרמינל עפולה - משתתפים: אורה פיסטינר - יו"ר ועדה , הראל דמתי - מפקח על התעבורה , ניר משה - 
23.2.2218:00:0023.2.22מפגש מתפללי בית הכנסת של העדה האתיופית - בני ציון 

24.2.2209:00:0024.2.22 בית כנסת C1 ויצחק שדה
24.2.2212:00:0024.2.22פ.ע. מנהלת משאבי אנוש  וההון האנושי  

24.2.2214:00:0024.2.22אירועי פורים , פסח יום העצמאות עצרת גנים ( ישיבת המשך ) 
24.2.2215:30:0024.2.22קבלת קהל 

24.2.2219:00:0024.2.22אימון של פרויקט אחריי 
24.2.2220:30:0024.2.22חתונה 

25.2.2209:00:0025.2.22תקציב המרכז לגיל הרך
27.2.2208:15:0027.2.22ספורט מנהלים 

27.2.2210:00:0027.2.22פ.ע. מנהלת תחום בכירה לשכה משפטית 
27.2.2214:00:0027.2.22מנכ"ל והגזבר 

27.2.2215:00:0027.2.22פ.ע. שפע ומנכ"ל 
27.2.2216:00:0027.2.22רחוב גבעתי - אנדרטה לאונרדו ויסמן

27.2.2217:30:0027.2.22התארגנות סדנאת הנהלה
27.2.2219:30:0027.2.22הילולה 

28.2.2205:00:0028.2.22קידוח כלונסאות גני שרת
28.2.2209:00:0028.2.22כנס עם מנהלת עתידים בצה"ל - ברכות ראש העיר 

28.2.2210:00:0028.2.22ישיבת לשכה 



28.2.2211:00:0028.2.22פיתוח אוהל מאיר- 
28.2.2212:00:0028.2.22הצגת קונספט פסטיבל פיסול באבן 

28.2.2214:00:0028.2.22ביקור מנכ"ל מפעל הפייס ומנהל יחידת המלגות מרכז צעירים 
28.2.2216:30:0028.2.22פ.ע מנהלת אגף צעירים וקהילה

28.2.2217:30:0028.2.22מכינת תבור 
28.2.2219:00:0028.2.22עפולה כפר קאסם

1.3.2207:00:001.3.22בת אל בכנס
1.3.2209:00:001.3.22פ.ע.מנהל אגף שפ"ע 

1.3.2210:00:001.3.22תכנית למצוינות-  יום שיא עירוני במדעים 
1.3.2212:00:001.3.22עדכון קורונה ופרוייקטים

1.3.2214:00:001.3.22פ.ע. מהנדס העיר
FW: 1.3.2215:00:001.3.22 אצל אילנית שושני - וועדה לפתיחת בתי"ס עי"ס / מחוז צפון   - לו"ז וחומר בתוך הזימון

2.3.2208:00:002.3.22סדנת הנהלה - תכניות עבודה 
3.3.2208:00:003.3.22סדנת הנהלה - תכניות עבודה 

3.3.2219:30:003.3.22חתונה 
3.3.2220:00:003.3.22בר מצוה 

3.3.2220:30:003.3.22מופע סטנדאפ שלומי קוריאט 
4.3.2210:00:004.3.22ניחום אבלים 
4.3.2215:00:004.3.22רעננה עפולה 

6.3.2208:15:006.3.22ספורט מנהלים 
6.3.2209:30:006.3.22ניחום אבלים 

6.3.2210:15:006.3.22פ.ע. מנהלת רווחה
6.3.2211:00:006.3.22קרן לידידות

6.3.2214:00:006.3.22 ניחום אבלים
6.3.2215:00:006.3.22הלוויה 

6.3.2215:00:006.3.22נסיעה לחיפה -לטקס הענקת פרס מחוזי 
6.3.2216:00:006.3.22טקס  ארצי הענקת פרס שרת החינוך לנוער מתנדב מצטיין ע"ש אלעד ריבן ז"ל

6.3.2218:45:006.3.22מפגש עם יועצת שגרירות נציגת גאורגיה 
6.3.2219:30:006.3.22יום האישה הבינלאומי 

7.3.2208:30:007.3.22פגישת עבודה שלום וחמוטל 
7.3.2209:00:007.3.22ועדת תיאום תנועה 

7.3.2211:00:007.3.22פגישת ראשי רשויות בבית החולים
7.3.2214:00:007.3.22מפקד האוכלוסין והדיור 2022 - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

7.3.2215:00:007.3.22פ.ע. מנהל אגף ש.פ.ע
7.3.2216:15:007.3.22קבלת קהל 



8.3.2209:30:008.3.22הזמנה - לאליפות ביה"ס בכושר גופני 
8.3.2211:15:008.3.22ביקור שרת הפנים ח"כ  איילת שקד 

8.3.2212:30:008.3.22חלוקת שי וברכות ליום האישה 
8.3.2213:00:008.3.22פורום מנהלי חינוך 

8.3.2214:00:008.3.22ניחום אבלים 
8.3.2215:30:008.3.22חבר מועצה - הרב גולד 

8.3.2219:30:008.3.22עפולאיות פורצות דרך " הצגה פרחה שם יפה"
8.3.2221:00:008.3.22בית חם לבנות 

9.3.2209:00:009.3.22חברת הפקה בקשר לאוהל אירועים 
9.3.2210:00:009.3.22מנכ"ל רשת ניקוז ונחלים ירדן דרומי - עובד יבין - פגישת הכרות 

9.3.2211:30:009.3.22סיור ביה"ס אורט- אורן
9.3.2214:30:009.3.22פרויקט מחשב לכל כיתה - חלוקת מחשבים 

9.3.2215:30:009.3.22בחינת מכרז מערכת שוב 
9.3.2216:30:009.3.22 דו"ח ביקורת כופר חניה

9.3.2218:00:009.3.22שבוע האישה הבינלאומי- "יום הנערה לנערות תושבי עפולה" 
10.3.2210:00:0010.3.22פארק מים - ישיבת המשך 

10.3.2211:00:0010.3.22פארק העירוני - שיפוץ ושדרוג הפארק -( ישיבת המשך הצגת חלופות ) 
10.3.2213:00:0010.3.22שרת החינוך יפעת שאשא ביטון בעפולה + פגישה בשטח 

10.3.2220:00:0010.3.22מפגש סופר עפולאי 
10.3.2220:30:0010.3.22מסיבת קוקטיילים לצעירות עם מופע אניה בוקשטיין 

11.3.2215:00:0011.3.22עפולה נס ציונה
13.3.2208:30:0013.3.22סיור בית ספר וויז'ניץ ושוהם - בינוי ופיתוח

13.3.2210:30:0013.3.22קבלת קהל
13.3.2211:30:0013.3.22ועדת היגויי הפרויקט הלאומי 

13.3.2212:00:0013.3.22החלטות לגבי פורים
13.3.2214:00:0013.3.22טורניר במחוז ז' -ח' עמקים
13.3.2216:00:0013.3.22תחרות ריקודים מודרניים 

13.3.2217:00:0013.3.22כנס ראשי רשויות בראשות ראש מטה כללי - תמר מייצגת
13.3.2219:00:0013.3.22שגריר יוון מתארח בעפולה

13.3.2220:30:0013.3.22עיניים שלי - אירוע מחווה לזמר היווני בשירה ישראלית 
14.3.2208:00:0014.3.22עליה לתורה 

14.3.2208:30:0014.3.22פ.ע. מהנדס העיר
14.3.2209:00:0014.3.22קבלת קהל

14.3.2210:30:0014.3.22מסיבת פורים 
14.3.2211:30:0014.3.22ישיבת פרויקטים ( ישיבת המשך ) 



14.3.2213:00:0014.3.22אירוע העדלאידע העירונית 
14.3.2216:00:0014.3.22ארוח פורים בלשכה
14.3.2220:00:0014.3.22מופע של ישי ריבו 

15.3.2209:00:0015.3.22מענה למשרד המשפטים
15.3.2210:00:0015.3.22שוק פורים 
15.3.2211:00:0015.3.22קבלת קהל

15.3.2214:00:0015.3.22סרטון לשכה מרכזית לסטטיסטיקה
15.3.2214:30:0015.3.22פ.ע מבקרת העירייה 

15.3.2216:45:0015.3.22מסיבת פורים לקהילת בני מנשה 
15.3.2220:00:0015.3.22מסיבת פורים לבני הנוער 

15.3.2222:30:0015.3.22מסיבת פורים - הופעה של conact ואמני דראג ומסיבת תחפושות 
16.3.2209:00:0016.3.22מכינה קדם צבאית
16.3.2210:00:0016.3.22פ.ע. חברה כלכלית

16.3.2210:30:0016.3.22פ.ע. מנכ"ל+ מנהלת אגף רווחה
16.3.2211:00:0016.3.22מצבת גני ילדים- עירעורים

16.3.2212:00:0016.3.22פ.ע.  מהנדסת וועדה 
16.3.2212:30:0016.3.22 12.15חברת שוק פשוט - מתחם השוק העירוני החדש בעפולה

16.3.2214:30:0016.3.22פ.ע. מהנדסת הוועדה + מהנדס העיר 
16.3.2216:30:0016.3.22פסטיבל עמי ותמי

16.3.2220:20:0016.3.22הפנינג פורים לציבור הדתי
17.3.2209:30:0017.3.22דני דסטה

17.3.2210:00:0017.3.22פסטיבל עמי ותמי 
17.3.2211:00:0017.3.22פורימון שבט יזרעאל 

17.3.2211:00:0017.3.22דברי ברכה לרגל חג הפורים 
17.3.2211:30:0017.3.22הסתדרות העובדים

17.3.2214:30:0017.3.22קבלת קהל 
17.3.2221:00:0017.3.22מסיבת פורים 30 + באוהל 

18.3.2209:00:0018.3.22איתי כהן
18.3.2215:00:0018.3.22אום אל פאחם - עפולה

20.3.2210:20:0020.3.22ועדת מלח 
20.3.2211:30:0020.3.22פארק מים 

20.3.2212:00:0020.3.22משרד הבריאות - תחנות טיפת חלב 
20.3.2213:30:0020.3.22יועץ משפטי 

20.3.2214:00:0020.3.22מקווה עפולה הצעירה 
20.3.2215:30:0020.3.22 מנכ"ל משלב עפולה 



20.3.2216:30:0020.3.22קבלת קהל
20.3.2217:00:0020.3.22בזום - ברכה לשיתוף ציבור תוכנית כוללנית

21.3.2209:00:0021.3.22אגודת הסטודנטים מכללת עמק יזרעאל - פגישת הכרות 
21.3.2210:30:0021.3.22סיור ביה"ס יהלום 

21.3.2212:30:0021.3.22הענקת ציור לשכת ראש העיר מהתערוכה בגלריה 
21.3.2217:30:0021.3.22מסיבת פורים לילדים עולים 

21.3.2220:00:0021.3.22חתונה
22.3.2209:00:0022.3.22פורום הנהלה - המשך הצגת פרויקטים עירונים 

22.3.2213:00:0022.3.22אורנה שמחון - זום - חטיבת ביניים חדשה
22.3.2214:30:0022.3.22ביקור ח"כ עודד פורר 

22.3.2219:30:0022.3.22השקת ספר כפרה עלייך 
22.3.2221:00:0022.3.22שיעור אצל הרב איתמר נתנאל 

23.3.2209:00:0023.3.22מערך קליטה לעולים פליטים מאוקראינה 
23.3.2210:00:0023.3.22ועדת היגוי עירונית "קידום בריאות"
23.3.2210:00:0023.3.22ועדת היגוי עירונית "קידום בריאות"

23.3.2212:00:0023.3.22סיור ביה"ס גוונים 
23.3.2213:30:0023.3.22פרסום קייטנה גני ילדים

23.3.2214:30:0023.3.22מכתב לשר השיכון - דירות לעולים מרוסיה ומאוקראינה
23.3.2219:00:0023.3.22חתונה 
23.3.2220:00:0023.3.22חינה 

24.3.2205:00:0024.3.22כנס גזבר 
24.3.2208:30:0024.3.22בית כנסת ברובע

24.3.2210:30:0024.3.22תפילת רבים חמ"ד - קריאת פרק תהילים
24.3.2211:30:0024.3.22עליה לתורה 
24.3.2212:00:0024.3.22ניחום אבלים 

24.3.2213:00:0024.3.22הלוויה
24.3.2213:30:0024.3.22ניחום אבלים 

24.3.2214:30:0024.3.22צילום סרטון לקראת טקס "מחשב לכל הכיתה"
24.3.2215:30:0024.3.22חברת מועצה קרן אלקריף

25.3.2215:00:0025.3.22עפולה בית"ר בת ים
25.3.2218:30:0025.3.22תפילה בבית כנסת הרב יהונתן

27.3.2208:15:0027.3.22ספורט מנהלים 
27.3.2210:30:0027.3.22הערכות למועצה 

27.3.2211:00:0027.3.22ביקור צוות עבודה ומוכנות העירייה לחירום בדגש לתרחיש רעד בהשתתפות אלי רגב מנהל מינהל חירום משרד הפנים 
27.3.2215:30:0027.3.22פרס החינוך הדתי לשנת תשפ"ב



27.3.2215:30:0027.3.22מטה חירום - התארגנות לקליטת עולים מאוקראינה וחבר העמים 15:30
27.3.2216:30:0027.3.22פ.ע. איציק בן סימון
28.3.2208:00:0028.3.22סיור ברח' ירושלים
28.3.2209:45:0028.3.22יום צהל בעפולה 

28.3.2211:30:0028.3.22צורי כהן אלירם דדון וטנ'גי 
28.3.2212:30:0028.3.22מיכאל ברקן בלשכה ולימור מגן

28.3.2214:00:0028.3.22בקשה להמשך מענק להפעלת המרכז לגיל הרך 
28.3.2215:30:0028.3.22ניחום אבלים

28.3.2217:00:0028.3.22טקס הנחת אבן פינה בית כנסת רח' חטיבת כפיר 
28.3.2218:00:0028.3.22ביקור שגריר קזחסטן 

28.3.2219:00:0028.3.22מפגש הורים לקראת גיוס עם מפקד בכיר ביחידת מיטב אל"מ אלון מצליח 
29.3.2208:00:0029.3.22סיור ופירוק סככה ברח' ירושלים 

29.3.2208:30:0029.3.22בינוי מוסדות חינוך 2023
29.3.2209:00:0029.3.22הקמת בית כנסת ויזניץ - יעקב זורגר 

29.3.2210:30:0029.3.22מנכ"לית  כללית רות רלבג  עם ראשי רשויות צפון 
29.3.2212:00:0029.3.22מאיר חלי-  מנכ"ל אשכול גליל והעמקים 

29.3.2219:30:0029.3.22ישיבת קואליציה 
29.3.2220:30:0029.3.22הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין 06-22,51-11

29.3.2221:30:0029.3.22חתונה
29.3.2222:00:0029.3.22בר מצווה

30.3.2208:30:0030.3.22תדרוך לשיטור העירוני ולפיקוח העירוני - יום האדמה 
30.3.2209:00:0030.3.22טקס לזכרו של נתנאל אהרון  ז"ל 

30.3.2210:30:0030.3.22סיור ביה"ס בית זאב 
30.3.2212:00:0030.3.22מטווח רענון ירי
30.3.2214:30:0030.3.22ניחום אבלים 

30.3.2220:00:0030.3.22חתונה 
31.3.2210:00:0031.3.22עמותה לצרכים מיוחדים 

31.3.2211:00:0031.3.22 הנחת אבן פינה במע"ס ( מרכז תעסוקה )  עם מנכלית הפרוייקט 
31.3.2211:30:0031.3.22סיור יום העו"ס  - התרשמות  מאתרים מהעבר 

31.3.2212:00:0031.3.22קבלת קהל 
31.3.2213:30:0031.3.22התייעצות מועצת עיר

31.3.2217:00:0031.3.22קביעת מזוזה מבנה מסחרי 
31.3.2219:20:0031.3.22חלוקת מלגת עיריית עפולה לשנת תשפ"ב  (ברכות ראש העיר 19.20) 

31.3.2220:30:0031.3.22בר מצוה 
31.3.2222:00:0031.3.22חתונה



1.4.2211:30:001.4.22חתונה 
1.4.2216:00:001.4.22עכו הפועל עפולה
3.4.2208:15:003.4.22ספורט מנהלים 

3.4.2210:30:003.4.22סיור ביה"ס - אורט אלון 
3.4.2214:00:003.4.22 היכרות עם מפקד תחנת כיבוי אש עפולה  והערכות לקיץ

3.4.2215:30:003.4.22  מיזם הקמת חממה טכנולוגית בתחום הקנאביס 
3.4.2217:00:003.4.22הכנסת ספר תודה

4.4.2209:00:004.4.22מיזם זיכרון 
FW: 4.4.2210:45:004.4.22 תכנית מתאר עפולה -דיון בוועדה מחוזית

4.4.2211:30:004.4.22ניחום אבלים
4.4.2212:30:004.4.22סיור בשוק - וויני ויצ'י

4.4.2214:00:004.4.22אישורי ועדת חובות עבר
4.4.2217:30:004.4.22אזכרה 

4.4.2218:30:004.4.22יריד המעצבים  (לא התחייבנו) 
4.4.2219:30:004.4.22בר מצווה

4.4.2220:30:004.4.22ערב שרים וזוכרים
5.4.2209:00:005.4.22בנין העיריה, עפולה, חדר ישיבות אורן

5.4.2209:00:005.4.22ועד מנהל בתי ספר בהשתתפות רשת אורט עפולה - ביה"ס יהודה , אורט אורן , אורט בן גוריון 
5.4.2213:30:005.4.22מנהל מחלקת ספורט

5.4.2215:00:005.4.22כנס חירום עולים ולפליטים 
6.4.2209:00:006.4.22הרב גולד והאמריקאים - ליד בית הכנסת

6.4.2209:30:006.4.22פסח תרום-  אריזת חבילות עם בני הנוער 
6.4.2211:00:006.4.22הרמת כוסית-  חג הפסח 

6.4.2214:00:006.4.22מוטי אלוש 
6.4.2215:00:006.4.22ניחום אבלים 

6.4.2216:30:006.4.22שיחת זום עם קבוצת קרסו
6.4.2219:00:006.4.22טקס  עובדים מצטיינים והרמת כוסית שחקים עפולה 

7.4.2208:00:007.4.22פסגת גבעת המורה - רח' עגור 
7.4.2208:30:007.4.22סיור מבנים יבילים- נפגשים בבית ספר מרום
7.4.2209:00:007.4.22סיור ביה"ס כרמים + גני כיפות ( מעלות ) 

7.4.2210:00:007.4.22הנחת אבן פינה להקמת מרכז יום לתשושי נפש  
7.4.2211:45:007.4.22 הרמת כוסית עם מפקד תחנה  רמי  חורי + מפקד מרחב שמעון בן סבו 11.45

7.4.2217:30:007.4.22קמחא דפסחה - גבעת המורה
7.4.2218:00:007.4.22הרמת  כוסית לחג הפסח  בני מנשה -18:30 ברכת ראש העיר

7.4.2219:00:007.4.22טקס חנוכת בית כנסת הרב יונתן



8.4.2216:00:008.4.22הפועל עפולה רעננה
9.4.2221:00:009.4.22עפולה רמת גן

10.4.2211:00:0010.4.22הרמת כוסית בכיבוי אש (לא התחייבנו)
10.4.2215:00:0010.4.22שיר - תקצוב מרכזי גיל רך

10.4.2216:30:0010.4.22סלי מזון - חלוקה אצל הרב ארמה 
10.4.2217:30:0010.4.22הרמת כוסית לפסח  דור לדור 

10.4.2218:30:0010.4.22הרמת כוסית לחג הפסח - בית יד לבנים 
10.4.2220:30:0010.4.22 ערב שירה לציבור הדתי "הקומזיץ"- הזמנה מאלירם דדון- שלום מייצג

10.4.2221:30:0010.4.22בר מצווה 
11.4.2205:30:0011.4.22סיור עפולה עלית - מתחם הגנה -צנחנים

11.4.2211:15:0011.4.22הרמת כוסית  מועצה דתית 
11.4.2212:30:0011.4.22סיור עם משכ"ל והמפקחים באוהל מאיר  

11.4.2215:00:0011.4.22הרמת כוסית במפעל  בקימברלי קלארק עפולה 
11.4.2216:00:0011.4.22הרמת כוסית + דירקטוריון

11.4.2217:00:0011.4.22אפיית מצות כשרות לקראת החג 17:00
11.4.2217:30:0011.4.22הרמת כוסית מד"א עפולה 17:45 ברכת ראש העיר

12.4.2209:00:0012.4.22הרמת כוסית פסח תל בר
12.4.2210:00:0012.4.22טלפונים איחולי חג שמח לתושבים 

12.4.2211:00:0012.4.22הרמת כוסית לחג הפסח  בהסתדרות 
12.4.2212:30:0012.4.22הרמת כוסית לקבוצת הכדור רגל 

12.4.2214:30:0012.4.22הרמת כוסית לחג האביב , אגף שפ"ע . {צוות אגף שפ"ע יגיעו בשעה 14:00 והנהלת העירייה בשעה 14:30
12.4.2216:00:0012.4.22ספורט מוטורי 

13.4.2209:00:0013.4.22הרמת כוסית- אגף תאום בקרה וחדשנות
13.4.2211:30:0013.4.22העתקת מבנים יבילים מוויז'ניץ למרום וגן כיפות, שרותים לשפע

13.4.2213:00:0013.4.22ברכת חג שמח
FW: שיחת ZOOM 13.4.2215:00:0013.4.22משרד הפנים קול קורא צוערים

13.4.2215:30:0013.4.22ניחום אבלים 
13.4.2216:30:0013.4.22הערכות למועצה 
13.4.2217:00:0013.4.22ישיבת קואליציה 

13.4.2218:00:0013.4.22הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 07-22,52-11
14.4.2209:00:0014.4.22ברכת חג שמח

14.4.2211:00:0014.4.22הרמת כוסית - אקים 
14.4.2212:00:0014.4.22הרמת כוסית החברה הכלכלית 12:30

14.4.2213:00:0014.4.22סיור בשדרה
14.4.2217:00:0014.4.22תליית דגלים בעירייה



14.4.2220:30:0014.4.22ראשל"צ הפועל עפולה 
15.4.2206:30:0015.4.22ערב חג פסח 
15.4.2208:00:0015.4.22סיורים בעיר

17.4.2210:00:0017.4.22פסטיפארק- אתגר של פארק
18.4.2206:30:0018.4.22יציאה

18.4.2210:00:0018.4.22פארק הפנטזיות - אגדות ילדים
18.4.2216:30:0018.4.22פעילות לילדים מיוחדים ובני משפחותיהם

18.4.2217:30:0018.4.22טורניר מליחי לנוער
18.4.2220:30:0018.4.22טורניר מליחי (הטורניר מתחיל 16.00 וברכות ראש העיר וסיום הענקת גביעים בשעה- 21.15 20.45

19.4.2207:00:0019.4.22סיור עפולה עלית וגבעת המורה
19.4.2209:00:0019.4.22מנוף גזם 
19.4.2212:00:0019.4.22לונה פארק

19.4.2220:30:0019.4.22טורניר קט רגל הזמנה
20.4.2209:00:0020.4.22צעדת גבעת המורה 

20.4.2216:00:0020.4.22ארוע כל הקהילה החרדית
21.4.2209:00:0021.4.22קבלת קהל

21.4.2210:00:0021.4.22סיור שפע לחג
23.4.2221:00:0023.4.22מימונה 

23.4.2222:00:0023.4.22מימונה - איתן ויפעת
23.4.2222:30:0024.4.22סבב מימונה

24.4.2209:00:0024.4.22מעקב פרוייקטים
24.4.2210:30:0024.4.22תחנה מרכזית חדשה 

24.4.2214:30:0024.4.22ניחום אבלים 
24.4.2215:30:0024.4.22ישיבת דרקטוריון יזרעאל עפולה

24.4.2217:00:0024.4.22ניחום אבלים
25.4.2207:45:0025.4.22 לברך את הקשישים - בר/בת מצוה - בית  דור לדור - 7.45

25.4.2209:30:0025.4.22טלפונים ליקירי העיר 
25.4.2211:30:0025.4.22ניחום אבלים-

25.4.2212:30:0025.4.22בר מצווה
25.4.2217:30:0025.4.22מפגש עם קהילת ביתא ישראל וחברי העמותה 

25.4.2220:30:0025.4.22הפועל עפולה ניר רמה"ש
26.4.2208:30:0026.4.22סיור פרויקטים פורום הנהלה 

26.4.2213:30:0026.4.22ניחום אבלים 
26.4.2215:00:0026.4.22פיתוח ביה"ס שהם

26.4.2218:10:0026.4.22 ערב יום השואה לדוברי רוסית -18:10



27.4.2211:00:0027.4.22טקס זיכרון לחללי פעולות האיבה
27.4.2214:00:0027.4.22מפגש בנושא הכדורגל - דוח עלויות שכר שחקנים וסגל   

27.4.2215:30:0027.4.22ישיבת דירקטוריון החברה העירונית
27.4.2217:00:0027.4.22הדלקת נר זכרון לשואה

27.4.2220:00:0027.4.22עצרת מרכזית לציון יום השואה והגבורה בעפולה
28.4.2206:30:0028.4.22יום השואה והגבורה 

28.4.2209:00:0028.4.22מפגש מידע - עם חיילים משוחררים 09:15 ברכת ראש העיר
28.4.2210:00:0028.4.22טקס יום השואה של מרחב העמקים עפולה עם מפקד תחנת עפולה רמי חורי  ברכות ראש העיר 10.15

28.4.2211:00:0028.4.22 טקס יום השואה ביה"ס אורט אלון
28.4.2212:00:0028.4.22רמ"י - כספים לעיריית עפולה 

28.4.2212:30:0028.4.22עבודות שמאושרות במסגרת הסכם גג
28.4.2217:30:0028.4.22טקס זיכרון באנדרטת הסבון

29.4.2210:00:0029.4.22עצרת (הפגנה) למען חיזוק בית החולים העמק ( בריאות זו זכות - החיים שלנו שווים יותר ) 
29.4.2216:00:0029.4.22רמת גן הפועל עפולה 

1.5.2208:15:001.5.22ספורט מנהלים 
1.5.2209:45:001.5.22אולפן ראשון לעולי אוקראינה, רוסיה ובלארוס -ברכת ראש העיר 09:45

1.5.2211:00:001.5.22ביקור ח"כ אלכס קושניר יו"ר ועדת כספים  בבית חולים העמק ( לידיעה ) 
1.5.2213:30:001.5.22לבדוק תיקצוב בית המשפט - דקל כהן - משרד האוצר

1.5.2214:00:001.5.22ביקור מר אלכס קושניר -  יו"ר  וועדת כספים 
1.5.2216:30:001.5.22ברית מילה

1.5.2218:00:001.5.22טקס סיום פרויקט מנהיגות צעירה לעולים 2022 - ברכת ראש העיר
1.5.2219:00:001.5.22הכנסת ספר תורה 

2.5.2208:00:002.5.22עצרת גני ילדים
2.5.2208:00:002.5.22עצרת גני ילדים - לו"ז מפורט יישלח בהקדם

2.5.2214:00:002.5.22תעודות יקיר העיר
2.5.2214:30:002.5.22שבילי אופניים שטח 

2.5.2216:00:002.5.22קבלת קהל
2.5.2219:00:002.5.22שיחת טלפון עם הורי הפעוטה

3.5.2206:00:003.5.22ערב יום הזיכרון
3.5.2209:00:003.5.22פורום הנהלה 
3.5.2212:00:003.5.22קבלת קהל 

3.5.2212:30:003.5.22ארוחת צהרים חגיגית סיום עונת הכדורגל 
3.5.2219:30:003.5.22ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

4.5.2206:00:004.5.22יום הזיכרון
4.5.2208:30:004.5.22טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל - אורט עפולה עלית 



4.5.2209:00:004.5.22 ישיבת דירקטוריון חכ"ל - ראש העיר לידיעה בלבד 09:00
4.5.2210:30:004.5.22טקס יום הזיכרון של חטיבת כפיר בעפולה

4.5.2211:00:004.5.22טקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל
4.5.2212:30:004.5.22ביקור בבית החולים - פעוטה 

4.5.2214:30:004.5.22נאום יקיר העיר
4.5.2220:00:004.5.22ערב יום העצמאות

5.5.2206:00:005.5.22יום העצמאות 
5.5.2209:30:005.5.22הפנינג עצמאות לכל המשפחה עם הופעה של הזמר מושיקו מור 

5.5.2212:30:005.5.22יום שכולו תורה 
5.5.2219:30:005.5.22ערב קבלת פנים של ראש העיר ורעיתו

6.5.2211:30:006.5.22מסיבת עצמאות לחיילים מופעים: ויני ויצ'י נויה אסרף בלאסטויז ואורן קוטלאז'
6.5.2217:00:006.5.22הפועל עפולה אח"י  נצרת

8.5.2208:15:008.5.22ספורט מנהלים 
8.5.2213:30:008.5.22לידיעה- הכנה לתרגיל תחנת ריכוז חללים אזורית

8.5.2217:30:008.5.22בטלפון -ניחום אבלים
8.5.2219:00:008.5.22ערב יום הניצחון 19:00 דקת דומיה, 19:15 ברכת ראש העיר

9.5.2209:00:009.5.22טקס יום הניצחון בעפולה
9.5.2210:30:009.5.22עפולה עירי ביה"ס אלון יזרעאל - משטרה

9.5.2211:00:009.5.22פ.ע. מהנדס העיר אבישי שאול 
9.5.2212:00:009.5.22מנכ"ל - מועצת עיר + שוטף

9.5.2217:30:009.5.22כנס העירוני למצוינות וחדשנות בחינוך 
9.5.2220:30:009.5.22אירוע עצמאות לאזרחים ותיקים בהשתתפות סמח"ט כפיר אורן צבר   + 50 מאנשי החטיבה 

10.5.2210:00:0010.5.22סיור בעפולה וסיכום תהליך פיתוח ארגוני
10.5.2212:30:0010.5.22מפגש עם ההסתדרות

10.5.2215:00:0010.5.22הפעלת אתר ההנצחה באמצעות קבוצת בעלי מוגבלויות
10.5.2216:30:0010.5.22אולפן חן הררי ומשפחות הנערים החטופים - שיר לזכרם

11.5.2210:30:0011.5.22סיור בית ספר אלון יזרעאל 
11.5.2212:30:0011.5.22מנהלת אירועים 

11.5.2216:30:0011.5.22ישיבה עם אורן אקיקוס מנהל פניות ציבור 
11.5.2217:00:0011.5.22ישיבת קואליציה 

11.5.2218:00:0011.5.22הזמנה מעודכנת  לישיבת מועצת עיר מן המניין 08-22,53-11
12.5.2208:30:0012.5.22עפולה עירי ביה"ס אלומות- קיר טיפוס

12.5.2209:30:0012.5.22ניחום אבלים  
12.5.2210:30:0012.5.22ביקור ועדה ארצית לבתי ספר מקדמי זה"ב 

12.5.2212:00:0012.5.22חברת תקשוב עם אסי דיין משנה למנכל + מורן גושן סמנכלית מש"א 



12.5.2216:00:0012.5.22ילד  (גן תאנה) + סייעת הגן 
13.5.2210:30:0013.5.22חלוקת תעודות בגרות מחזור ד' 

13.5.2213:45:0013.5.22ספורט מוטרי 
15.5.2207:00:0015.5.22בדיקת דם

15.5.2208:15:0015.5.22ספורט מנהלים 
15.5.2210:00:0015.5.22עפולה עירי בית זאב- רכבת העמק 

15.5.2210:30:0015.5.22עפולה עירי- מעלות ניסים בית הכנסת היכל אברהם
15.5.2211:30:0015.5.22נבחרת בנות כדורגל 

15.5.2212:00:0015.5.22פעילויות הספריות העירוניות בעפולה  
15.5.2214:30:0015.5.22טקס לחנוכת כביש ריכרד קאופמן בפארק הרכבת 

15.5.2220:00:0015.5.22הילולת רבי מאיר בעל הנס
16.5.2208:30:0016.5.22התחדשות עירונית שכונות גבעת המורה ועפולה עלית 

16.5.2215:00:0016.5.22איציק בן סימון ושלום 
16.5.2215:30:0016.5.22פרדי חייט 

16.5.2216:00:0016.5.22 טקסים ואירועי יום העצמאות 
16.5.2218:30:0016.5.22הכנסת ספר תורה 18:15

16.5.2219:15:0016.5.22טקס קרן אלומות ברכות ראש העיר 19.15 
17.5.2208:00:0017.5.22פ.ע. גזבר - שינויים בתקציב 2022

17.5.2209:00:0017.5.22פורום הנהלה 
17.5.2211:00:0017.5.22ניחום אבלים
17.5.2211:30:0017.5.22ניחום אבלים 
17.5.2212:00:0017.5.22ניחום אבלים

17.5.2213:00:0017.5.22פורום מנהלי חינוך 
17.5.2214:00:0017.5.22אבישי שאול מהנדס העירייה 

17.5.2214:30:0017.5.22ישיבת מעקב פרויקטים 
17.5.2219:00:0017.5.22"(הפנינג משפחות קהילתי)" מדברים הורות בקהילה

18.5.2204:30:0018.5.22ערב ל"ג בעומר 
18.5.2208:30:0018.5.22סיור וויז'ניץ וחנ"מ

18.5.2209:30:0018.5.22מפגש בין ראש העיר לקבוצת סטודנטים הלומדים תכנון ערים בטכניון
18.5.2212:00:0018.5.22קידום שיתוף מול הרשות ורווחת התושבים , חשיבה ליצירת ממשק משותף עם השוק העירוני לחיזוקו בשעות היום בפרט ובמהלך ימות השבוע 

18.5.2217:00:0018.5.22 טקס אות ריבן עירוני - 17:15 ברכת ראש העיר
18.5.2220:00:0018.5.22מדורת ילדים אגף תרבות יהודית  

18.5.2220:30:0018.5.22הדלקת מדורה במערבית 
18.5.2221:30:0018.5.22הקהילה התורנית גבעת המורה  
18.5.2222:00:0018.5.22הדלקה המרכזית לציבור החרדי



18.5.2222:30:0018.5.22ל"ג בעומר  (קהילת  נצח ישראל/ ליטאית) 
19.5.2209:30:0019.5.22תמר דגמי 

19.5.2210:30:0019.5.22האצלת סמכויות מהנדס העיר למהנדסת הועדה
19.5.2211:30:0019.5.22 יזם רשת הסופרים "ברכת השם"

19.5.2215:00:0019.5.22חוק חופש מידע
19.5.2219:00:0019.5.22אזכרה

22.5.2208:15:0022.5.22ספורט מנהלים 
22.5.2211:00:0022.5.22ישיבת אסטרטגיה

22.5.2212:00:0022.5.22ישיבה פנימית לוועדת תיאום תנועה 
22.5.2216:00:0022.5.22טקס אות ריבן מחוזי 

22.5.2219:00:0022.5.22אירוע הוקרה לעובדי העירייה ולעובדים המצטיינים לשנת 2021
23.5.2208:10:0023.5.22טקס ימי הולדת - ילדי ינואר פברואר
23.5.2209:00:0023.5.22מנהל תלמוד תורה  מסילת ישרים 

23.5.2209:30:0023.5.22מפגש תחרות בטיחות בדרכים בהשתתפות המועצה לישראל היפה 
23.5.2210:00:0023.5.22אלוף השחמט -  ילד זוכה+ הוריו

23.5.2211:00:0023.5.22תרבות חרדית 
23.5.2219:00:0023.5.22פרי עמלנו 19:30 ברכת ראש העיר

24.5.2208:00:0024.5.22 ירושלים שלי" - עלייה לירושלים לברך את תלמידי כיתות ו' בכותל"
25.5.2208:00:0025.5.22 ירושלים שלי" - עלייה לירושלים לברך את תלמידי כיתות ו' בכותל"

26.5.2210:00:0026.5.22כינוס דירקטוריון משכ"ל והחברות הבנות 03.22- באמצעות שיחת זום (נושאים יישלחו בסמוך למועד
26.5.2211:00:0026.5.22ועדת תיאום תנועה - ישיבה פנימית 

26.5.2212:00:0026.5.22ביקור חבר כנסת ועדת חוץ ובטחון  - צביקה האוזר 
26.5.2214:00:0026.5.22ישיבת דירקטוריון חכ"ל 14:00

26.5.2217:30:0026.5.22גזירת סרט - חדר הנצחה לנספים מאתיופיה (17:45 גזירת סרט)
26.5.2218:00:0026.5.22טקס יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

26.5.2219:00:0026.5.22חתונה 
26.5.2219:30:0026.5.22חתונה 
26.5.2220:00:0026.5.22חתונה

26.5.2220:30:0026.5.22מסיבת בריתה
27.5.2212:00:0027.5.22טקס חלוקת תעודות בגרות לבוגרי י"ב מחזור תשפ"א (12:30 ברכת ראש העיר )

27.5.2213:00:0027.5.22ברית 
29.5.2208:15:0029.5.22ספורט מנהלים 

29.5.2210:00:0029.5.22תהלוכת יום ירושלים חמ"ד 
29.5.2210:30:0029.5.22חידון התנ"ך- 11:30 ברכת ראש העיר

29.5.2219:00:0029.5.22אירוע סיום קונסרבטוריון ופרידה מבוגרי המקהלה-  ברכת ראש העיר 19:15



30.5.2209:00:0030.5.22ועדת תיאום תנועה 
30.5.2211:30:0030.5.22 סטטוס מוס"ח

30.5.2212:00:0030.5.22תדרוך לתרגיל תר"ח מרחבי - יום הכנה והשתלמות - לידיעה 
30.5.2213:30:0030.5.22 בקשה לפתוח בית ספר ממ"ד חב"ד

30.5.2215:00:0030.5.22ברית 
30.5.2217:00:0030.5.22מסיבת בר/ת מצווה - כפר הילדים 

31.5.2209:00:0031.5.22פורום הנהלה 
31.5.2214:00:0031.5.22תרגיל תר"ח מרחבית (תר"ח= תחנת ריכוז חללים) 

31.5.2217:00:0031.5.22זום השתלמות רעידות אדמה
31.5.2218:15:0031.5.22אירוע עשור למיזם בית לגדול טוב בהשתתפות מנכ"ל תנובה - תחילת האירוע 17.00 ברכות ראש העיר 17.15-17.45

31.5.2219:30:0031.5.22קונצרט סיום עיר מנגנת -כיתות ו' ( 19:50 ברכת ראש העיר )
31.5.2220:30:0031.5.22חינה 

1.6.2208:45:001.6.22קבלת קהל 
1.6.2209:30:001.6.22יום שיא ממציאים צעירים לכיתות ד'- ה' - בתי ספר יסודיים  11:30 ברכת ראש העיר

1.6.2219:00:001.6.22חתונה 
1.6.2220:00:001.6.22מסיבת סיום ביה"ס ניר העמק  20:00 ברכות (בוריס יודיס בשם ראש העיר)

2.6.2208:45:002.6.22ביה"ס מעלות כיתה ב - יומולדת 
2.6.2210:30:002.6.22תכנון מוס"ח
2.6.2212:00:002.6.22אירועי קיץ 

2.6.2214:00:002.6.22יגאל בן שלום רותי ונחמה
2.6.2220:00:002.6.22חתונה 

3.6.2208:30:003.6.22סיור בית כנסת רובע יזרעאל 
 c-1 3.6.2209:30:003.6.22סיור בית כנסת

6.6.2209:00:006.6.22היתרים-מעקב פרויקטים מוסדות חינוך וציבור
6.6.2212:00:006.6.22גילה סויסה 

6.6.2212:30:006.6.22מחלקת תשושים בית אבות משלב
6.6.2217:00:006.6.22ישיבת קואליציה 

6.6.2218:00:006.6.22הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 09-22,55-11
7.6.2209:00:007.6.22מיכה גולדמן - אגודת ידידי בית החולים

7.6.2210:00:007.6.22פגישה וסיור עם אקדמיית עיר מכללת שאנן 
7.6.2211:00:007.6.22כנס גזברים וחשבים מלווים מחוז צפון - משרד הפנים

7.6.2213:15:007.6.22נסיעה למשרד החינוך 
7.6.2214:00:007.6.22מכרזים לניהול בתי הספר- שהם, ארז ובית זאב

8.6.2208:00:008.6.22תלמיד מחלים לאחר שיקום ממושך+ והוריו 
8.6.2208:30:008.6.22ישיבה פנימית - ועדת תיאום תנועה לישיבה שמשוריינת ל- 13.6 



8.6.2210:00:008.6.22פ.ע. מנכ"ל
8.6.2212:00:008.6.22חביב , נתנאל , דקלה, נגה 

8.6.2219:00:008.6.22מסיבת סיום ביה"ס אורט ע"ע  19:10 ברכת ראש העיר
8.6.2220:30:008.6.22מסיבת סיום ביה"ס אורט אלון  20:30 ברכת ראש העיר

9.6.2207:30:009.6.22לידן - 7:45 גני ברקת
9.6.2210:30:009.6.22מפגש הוקרת תודה למספרי "עפולה עירי"
9.6.2212:00:009.6.22יריד תעסוקה לסטודנטים בסיום התואר 

9.6.2219:00:009.6.22הכנסת ספר תורה 
9.6.2220:00:009.6.22חתונה 
10.6.2213:00:0010.6.22 חתונה 

12.6.2208:15:0012.6.22ספורט מנהלים 
12.6.2210:00:0012.6.22קבלת  נבחרת הבוצ'יה - בית ספר יובלים

12.6.2210:30:0012.6.22פ.ע. אבישי שאול 
12.6.2211:00:0012.6.22לידיעה-סל תרבות גנ"י  "הדודה מרחוב הנביאים" (לא התחייבנו)

12.6.2211:30:0012.6.22אוהל מאיר - הריסה מבנה אחרון 
12.6.2214:30:0012.6.22עולם הילדים בשוק 

12.6.2215:00:0012.6.22סיירת מג"ב בעפולה - עם ממ"ר צפון מג"ב וסגן ניצב שלומי יוסף 
12.6.2216:00:0012.6.22דוברות

12.6.2218:00:0012.6.22לידיעה - מסיבת סידור כיתה א' ביה"ס אוהל מאיר  (חביב משתתף)
12.6.2219:00:0012.6.22פתיחת משרד 

12.6.2220:00:0012.6.22מסיבת סיום רימונים -  20:00 ברכת ראש העיר
13.6.2209:00:0013.6.22 ישיבת דירקטוריון חכ"ל 09:00

13.6.2211:30:0013.6.22אמיר הלוי  
13.6.2212:00:0013.6.22בקשה לבניית בית כנסת נוסף בעפולה הצעירה

13.6.2214:00:0013.6.22היערכות לשיפוצי קיץ
13.6.2216:30:0013.6.22טורניר טניס שולחן- בתי ספר יסודיים  16:45 ברכת ראש העיר- (חביב מייצג) 

13.6.2216:30:0013.6.22ברית 
C1 14.6.2207:30:0014.6.22סיור בית כנסת

14.6.2208:10:0014.6.22טקס ימי הולדת - ילדי מרץ אפריל  מאי יוני
14.6.2211:30:0014.6.22אירועי קיץ

14.6.2212:30:0014.6.22הערכות למועצה 
14.6.2213:30:0014.6.22ועדת הבריאות בכנסת בנושא בית חולים העמק

14.6.2214:30:0014.6.22כינוס ישיבת מועצת הרשות לפיתוח הגליל 
14.6.2215:00:0014.6.22ביקור שר התקשורת (יועז הנדל) בעפולה 

14.6.2218:00:0014.6.22טקס - כנפיים של קרמבו בהשתתפות מנכל"ית כנפים של קרמבו  - 18:00 ברכת ראש העיר



14.6.2219:30:0014.6.22מסיבת סיום אולפנה צביה -19:30 ברכת ראש העיר
15.6.2209:30:0015.6.22מנהלת יהלום 

15.6.2211:00:0015.6.22טינה ולדמן
16.6.2210:00:0016.6.22קרן אלקריף

16.6.2211:00:0016.6.22שחייה- תלמידי בתי הספר שהם ובן צבי 
16.6.2211:30:0016.6.22שחיה תדהר - קאנטרי קלאב

16.6.2211:30:0016.6.22אספה כללית חרום של מש"מ-ראשי הרשויות המקומיות
FW: 16.6.2212:00:0016.6.22פגישת עבודה תקשוב+ראש העיר עפולה

16.6.2213:00:0016.6.22מ"מ ראש העיר- חביב פרץ ומוטי שוורץ
16.6.2217:00:0016.6.22סיור כבישים לשיקום

17.6.2208:30:0017.6.22בית כנסת רובע יזרעאל
17.6.2212:30:0017.6.22ברית מילה

19.6.2208:15:0019.6.22ספורט מנהלים 
19.6.2209:30:0019.6.22טלפון לחולי קורונה 

19.6.2210:15:0019.6.22כנס מתגייסים 10:15 ברכת ראש העיר
19.6.2211:30:0019.6.22הצגת מתקני משחק

19.6.2212:00:0019.6.22הצגת תוצרי המשלחת של איכות תברואה והסביבה 
19.6.2213:00:0019.6.22 מוני מעתוק משרד הדתות אצל חביב

19.6.2215:00:0019.6.22מסיבת פרידה ממונה מחוז צפון אורי אילן
19.6.2219:30:0019.6.22מסיבת סיום ביה"ס בית זאב  19:30 ברכת ראש העיר

19.6.2221:00:0019.6.22מסיבת סיום ביה"ס אורט יהודה   21:00 ברכת ראש העיר
20.6.2209:00:0020.6.22הצגת פרויקטי תשתיות  וכבישים

20.6.2210:00:0020.6.22מסיבת סיום ביה"ס כרמים בעמק 10:15 ברכת ראש העיר
20.6.2211:00:0020.6.22בקרה שנתית עם המשרד לבט"פ ולמדור שיטור עירוני 

20.6.2211:30:0020.6.22חמוטל גנון 
20.6.2212:00:0020.6.22פ.ע. נתנאל כהן 

20.6.2216:00:0020.6.22ברכת ראש העיר ילדי מחנה לגסי - כיתות ז' - יא' 
20.6.2216:30:0020.6.22מסיבת סיום ביה"ס מרום 17:00 ברכת ראש העיר

20.6.2217:30:0020.6.22קואליציה
20.6.2218:00:0020.6.22הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 10-22,55-11
20.6.2218:30:0020.6.22הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 11-22,56-11

20.6.2219:30:0020.6.22סיכום חוויתי חינוך ממ"ד 
21.6.2209:00:0021.6.22תקציבי חינוך - פרויקטים 

21.6.2211:00:0021.6.22מסיבת סיום ביה"ס יובלים 11:00 ברכת ראש העיר
21.6.2212:00:0021.6.22אוהל אירועים 



21.6.2213:30:0021.6.22סיור מקדים להשקה במכון התפתחות הילד עפולה
21.6.2214:30:0021.6.22השקת מכון התפתחות הילד עפולה

21.6.2217:30:0021.6.22טקס סיום שנת הלימודים - בוגרי ו ביה"ס שהם 17:30 ברכת ראש העיר
21.6.2218:30:0021.6.22פ.ע. מהנדס העיר
21.6.2219:30:0021.6.22יהודה משה שיחה
22.6.2208:30:0022.6.22סיור אוהל מאיר

22.6.2209:00:0022.6.22 יום היערכות תכנית קיץ-   09:00 ברכת ראש העיר
22.6.2210:30:0022.6.22תכנית עבודה מניעת חרמות

22.6.2212:00:0022.6.22ניחום אבלים  
22.6.2212:30:0022.6.22הרב גרינשטיין

FW: US/FEMA - ISRAEL 10-14 July Delegation22.6.2215:00:0022.6.22
22.6.2217:30:0022.6.22מסיבת סיום ביה"ס נועם מוריה 18:00 ברכת ראש העיר

22.6.2218:30:0022.6.22הכנסת ספר תורה 
22.6.2219:00:0022.6.22מסיבת סיום כיתות ו' ביה"ס יהלום 19:30: ברכת ראש העיר
22.6.2220:00:0022.6.22שיחת ראשי רשויות המקומיות - בנושא סיום שנת הלימודים

22.6.2221:00:0022.6.22בר- מצווה 
23.6.2207:00:0023.6.22סיור פתיחת גנים

23.6.2210:00:0023.6.22קבלת קהל
23.6.2211:30:0023.6.22שיטור עירוני- פרידה מעובדת  

23.6.2212:00:0023.6.22ניחום אבלים
23.6.2215:30:0023.6.22מפגש עם יעקב זורגר, הרב בנציון שטנגר מזכיר אישי ונאמנו של האדמו"ר , ח"כ יעקב טסלר, ויהושע מנדל 

23.6.2216:30:0023.6.22ביקור שרת הכלכלה והתעשיה - ח"כ אורנה ברביבאי  + תלמים
23.6.2219:00:0023.6.22מסיבת סיום מעלות ניסים  19:15 ברכת ראש העיר

26.6.2208:15:0026.6.22ספורט מנהלים 
26.6.2209:30:0026.6.22 שחייה - ע"ע 50 תלמידים דתי בנים  נועם ומעלות

26.6.2210:00:0026.6.22טקס אזכרה  שנה פטגו קבדה  
26.6.2211:00:0026.6.22 מינהל החינוך - נתוני קול סנטר ושירות לתושב

FW: 26.6.2211:30:0026.6.22ועדה מקומית לתכנון ובנייה - נתוני קול סנטר ושירות לתושב
FW: 26.6.2212:00:0026.6.22הנדסה - נתוני קול סנטר ושירות לתושב
FW: 26.6.2212:30:0026.6.22שפ"ע - נתוני קול סנטר ושירות לתושב

26.6.2215:30:0026.6.22הרב דוד הופשטטר  ומשה דיסלר
27.6.2208:30:0027.6.22סיור אוהל מאיר

27.6.2209:00:0027.6.22גני ילדים
27.6.2210:00:0027.6.22חינוך 

27.6.2211:30:0027.6.22צורי כהן , אלירם דדון , טנג'י יצחק 



27.6.2212:00:0027.6.22קבלת קהל 
27.6.2212:30:0027.6.22סיור בית ספר כרמים חדש, וגנ"י חנ"מ

27.6.2216:00:0027.6.22פרויקטים לחיילים משוחררים - רם רוטברג
27.6.2217:00:0027.6.22מפגש עם נציגי ועד אוהל מאיר 

27.6.2218:15:0027.6.22מסיבת סיום תדהר  18:30 ברכת ראש העיר
27.6.2219:00:0027.6.22מסיבת סיום אוהל מאיר 19:15 ברכת ראש העיר

27.6.2221:00:0027.6.22הערכות לשביתת הסתדרות המורים
28.6.2211:00:0028.6.22קבלת קהל

 c-1 28.6.2212:00:0028.6.22תביעת בלפוריה
28.6.2214:00:0028.6.22יום עיון צוותים חינוכיים - מניעת חרמות ואלימות ברשת

28.6.2218:00:0028.6.22מסיבת סיום גוונים   18:00 ברכת ראש העיר
28.6.2218:30:0028.6.22פגישת מחזור של בני 70 ילידי עפולה  (רעיה מבקשת 18:30 ברכת ראש העיר- טרם אושר)

28.6.2219:00:0028.6.22מסיבת סיום ביה"ס בן צבי  19:00 ברכת ראש העיר
28.6.2219:30:0028.6.22מסיבת סיום אלון יזרעאל   19:30 ברכת ראש העיר

28.6.2220:30:0028.6.22ניחום אבלים 
29.6.2229.6.22חופשה
30.6.2230.6.22חופשה

30.6.2219:30:0030.6.22ניחום אבלים בטלפון



שעת סיום
11:30:00
09:30:00
10:30:00
13:00:00
15:30:00
17:30:00
20:15:00
08:30:00
09:30:00
11:30:00
12:30:00
14:00:00
15:00:00
17:30:00
18:30:00
21:00:00
05:30:00
11:00:00
13:30:00
14:30:00
17:30:00
18:30:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
13:00:00
16:00:00
16:30:00
17:30:00
19:00:00
10:30:00
11:30:00
18:00:00
20:00:00



10:00:00
12:00:00
14:30:00
11:30:00
08:00:00
09:30:00
11:00:00
12:30:00
15:00:00
18:30:00
19:30:00
11:00:00
11:30:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
21:00:00
09:00:00
09:30:00
10:30:00
12:30:00
17:30:00
20:00:00
10:00:00
11:30:00
12:00:00
16:00:00
17:50:00
18:30:00
07:30:00
09:30:00
10:30:00
15:00:00
17:30:00



14:30:00
17:30:00
09:30:00
11:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
09:30:00
10:30:00
12:00:00
14:00:00
15:00:00
16:30:00
18:30:00
21:00:00
09:00:00
11:00:00
13:00:00
14:30:00
15:30:00
17:30:00
09:00:00
10:00:00
11:30:00
12:00:00
13:00:00
13:30:00
16:00:00
17:00:00
10:00:00
10:30:00
12:00:00
12:30:00
12:45:00
13:30:00



14:00:00
16:00:00
17:30:00
18:30:00
10:30:00
11:30:00
13:00:00
09:30:00
14:00:00
15:00:00
16:30:00
21:00:00
20:30:00
11:00:00
12:00:00
12:30:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
20:30:00
09:00:00
10:15:00
11:30:00
13:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
16:30:00
09:30:00
11:15:00
13:00:00
13:45:00
14:30:00
16:00:00



08:00:00
11:30:00
12:30:00
13:00:00
15:30:00
16:30:00
17:00:00
18:30:00
21:00:00
12:00:00
13:00:00
13:25:00
15:00:00
16:30:00
09:30:00
10:00:00
11:00:00
13:00:00
15:30:00
17:30:00
07:30:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
13:00:00
15:00:00
16:00:00
18:00:00
10:00:00
11:00:00
21:00:00
10:00:00
10:30:00
11:30:00
13:00:00



13:00:00
15:30:00
17:00:00
19:30:00
09:00:00
21:00:00
22:00:00
14:00:00
14:30:00
16:00:00
17:00:00
20:30:00
22:00:00
10:30:00
11:00:00
13:30:00
15:00:00
16:30:00
19:30:00
09:00:00
10:30:00
12:00:00
12:30:00
15:30:00
20:30:00
21:30:00
10:00:00
14:00:00
17:00:00
09:30:00
09:45:00
12:00:00
16:30:00
20:30:00
08:00:00



10:00:00
10:30:00
13:00:00
15:30:00
17:00:00
17:30:00
18:30:00
07:00:00
10:30:00
11:00:00
12:00:00
12:30:00
13:15:00
16:00:00
21:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
18:00:00
18:00:00
20:00:00
18:00:00
18:00:00
11:00:00
09:30:00
11:30:00
13:00:00
16:00:00
16:50:00
09:30:00
10:00:00
10:30:00
11:30:00
19:00:00



20:30:00
22:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
15:00:00
17:30:00
17:50:00
19:30:00
21:00:00
08:30:00
09:30:00
11:00:00
11:45:00
13:00:00
15:30:00
18:00:00
19:00:00
10:00:00
13:00:00
15:30:00
16:30:00
20:00:00
22:00:00
10:30:00
09:30:00
11:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
19:00:00
20:30:00
06:00:00
10:00:00
10:30:00



12:00:00
13:00:00
15:30:00
17:30:00
18:00:00
21:00:00
08:00:00
10:00:00
12:00:00
13:00:00
15:00:00
16:00:00
20:30:00
19:00:00
20:00:00
20:30:00
22:00:00
10:30:00
17:00:00
09:30:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
15:00:00
15:30:00
16:00:00
17:30:00
19:15:00
21:30:00
09:00:00
11:00:00
13:00:00
15:00:00
16:00:00
16:30:00



10:30:00
12:30:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
21:00:00
22:00:00
10:00:00
11:00:00
13:00:00
15:00:00
16:30:00
18:00:00
20:00:00
11:00:00
12:00:00
15:30:00
20:30:00
22:00:00
17:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
15:00:00
17:00:00
18:00:00
20:30:00
23:00:00
08:30:00
09:00:00
10:00:00
11:30:00
13:00:00



16:00:00
17:30:00
21:30:00
10:00:00
11:00:00
12:30:00
14:30:00
15:00:00
17:20:00
22:30:00
23:30:00
10:00:00
10:30:00
11:00:00
12:00:00
12:25:00
13:30:00
15:00:00
18:30:00
21:00:00
10:00:00
11:00:00
11:30:00
11:30:00
12:30:00
15:30:00
22:30:00
10:30:00
17:00:00
11:20:00
12:00:00
13:00:00
13:45:00
15:00:00
16:30:00



17:00:00
18:00:00
10:00:00
12:00:00
13:00:00
19:00:00
21:00:00
13:00:00
13:30:00
16:30:00
21:00:00
22:30:00
10:00:00
11:30:00
11:30:00
13:30:00
14:30:00
15:00:00
20:00:00
22:30:00
05:00:00
09:00:00
11:30:00
12:00:00
12:30:00
13:30:00
14:30:00
14:40:00
16:00:00
17:00:00
20:00:00
09:30:00
11:00:00
13:00:00
16:30:00



16:30:00
18:30:00
09:00:00
10:45:00
12:30:00
13:00:00
15:30:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
19:30:00
08:30:00
08:30:00
10:00:00
12:00:00
13:00:00
20:00:00
21:30:00
22:00:00
22:30:00
09:00:00
10:00:00
12:00:00
13:00:00
16:00:00
23:30:00
11:00:00
11:30:00
12:00:00
12:30:00
14:00:00
18:00:00
20:30:00
21:30:00
22:30:00



16:00:00
18:00:00
09:30:00
13:00:00
15:00:00
17:00:00
18:00:00
10:00:00
11:30:00
12:30:00
13:00:00
15:00:00
18:30:00
19:30:00
20:30:00
22:00:00
12:00:00
12:00:00
14:00:00
16:00:00
09:30:00
10:00:00
12:30:00
15:00:00
16:00:00
17:30:00
22:00:00
08:00:00
08:45:00
09:15:00
11:00:00
12:45:00
18:00:00
19:00:00
20:30:00



18:00:00
22:30:00
12:00:00
15:30:00
17:30:00
18:30:00
20:30:00
21:00:00
22:30:00
06:30:00
11:45:00
13:30:00
16:00:00
16:45:00
17:30:00
18:30:00
10:00:00
10:30:00
11:30:00
13:30:00
15:30:00
16:30:00
10:00:00
12:30:00
14:30:00
15:30:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:30:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:30:00
18:00:00



22:30:00
07:00:00
12:30:00
14:00:00
08:00:00
14:00:00
17:30:00
18:30:00
22:00:00
08:30:00
09:30:00
20:00:00
21:00:00
16:00:00
17:30:00
10:00:00
11:30:00
22:00:00
22:30:00
00:00:00
09:30:00
11:30:00
15:30:00
16:30:00
18:00:00
08:30:00
11:30:00
12:30:00
13:30:00
19:00:00
22:30:00
13:00:00
14:30:00
15:30:00
19:00:00



13:00:00
15:30:00
16:30:00
17:30:00
23:00:00
07:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
12:30:00
13:00:00
19:30:00
11:00:00
18:00:00
09:30:00
10:15:00
11:30:00
14:00:00
15:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
12:00:00
12:00:00
14:30:00
15:30:00
16:30:00
19:30:00
06:30:00
11:00:00
12:30:00
13:30:00
21:00:00
06:30:00
10:00:00



10:00:00
12:00:00
12:00:00
13:30:00
15:30:00
23:00:00
06:30:00
12:30:00
13:30:00
22:00:00
17:00:00
18:00:00
09:30:00
14:00:00
18:00:00
20:00:00
10:30:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
20:30:00
22:00:00
12:30:00
13:30:00
15:30:00
17:30:00
12:30:00
13:30:00
16:45:00
18:00:00
20:00:00
09:30:00
10:30:00
11:30:00
13:00:00



17:00:00
12:00:00
16:30:00
07:30:00
09:30:00
10:30:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
16:30:00
20:30:00
09:30:00
15:30:00
16:00:00
18:00:00
19:00:00
20:15:00
08:30:00
11:00:00
11:30:00
12:00:00
12:30:00
14:00:00
14:10:00
17:30:00
19:30:00
05:00:00
09:30:00
11:30:00
13:00:00
18:00:00
20:15:00
20:45:00
21:45:00
22:15:00



23:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
15:30:00
21:00:00
09:30:00
12:00:00
13:00:00
18:30:00
22:00:00
08:40:00
09:30:00
10:00:00
10:30:00
12:30:00
21:00:00
19:00:00
19:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
15:00:00
18:00:00
19:00:00
19:30:00
20:00:00
20:30:00
21:00:00
13:00:00
14:00:00
09:30:00
10:30:00
12:30:00
20:00:00



11:30:00
12:00:00
13:00:00
14:30:00
17:00:00
18:30:00
11:30:00
16:30:00
18:00:00
19:30:00
20:30:00
22:30:00
09:30:00
13:00:00
21:30:00
21:00:00
10:00:00
11:00:00
13:30:00
15:30:00
21:00:00
09:30:00
10:30:00
10:00:00
12:30:00
13:00:00
18:00:00
20:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
14:00:00
17:30:00
08:15:00
10:00:00



11:00:00
13:00:00
20:30:00
22:00:00
08:30:00
11:30:00
13:00:00
19:30:00
23:00:00
14:00:00
09:30:00
10:30:00
11:00:00
11:30:00
12:30:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:30:00
20:00:00
21:00:00
10:00:00
12:00:00
13:00:00
15:30:00
17:00:00
18:00:00
08:00:00
08:40:00
12:30:00
13:00:00
14:30:00
15:00:00
17:00:00
19:00:00



20:30:00
10:30:00
12:30:00
11:00:00
11:30:00
12:00:00
12:00:00
13:00:00
15:00:00
19:00:00
09:30:00
13:30:00
09:30:00
10:00:00
11:15:00
12:00:00
13:00:00
13:30:00
16:30:00
20:30:00
22:00:00
10:00:00
11:00:00
11:30:00
12:00:00
13:00:00
16:15:00
17:30:00
18:00:00
18:30:00
19:30:00
21:00:00
10:00:00
12:00:00
13:00:00



14:30:00
15:30:00
18:30:00
19:30:00
20:30:00
09:00:00
10:00:00
11:30:00
12:30:00
13:30:00
16:30:00
18:30:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
09:00:00
11:30:00
12:00:00
13:00:00
16:30:00
18:00:00
20:00:00
09:30:00
10:00:00
11:00:00
11:30:00
11:45:00
12:15:00
13:00:00
16:30:00
09:00:00
09:30:00
11:00:00
12:00:00



12:30:00
13:30:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:15:00
22:00:00
11:30:00
13:00:00
15:00:00
18:30:00
19:00:00
19:30:00
20:00:00
21:30:00

20:00:00


