
שעת סיוםתאריך סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא
1.1.20209:00:001.1.202010:30:00הרצאה בקתדרה בנושא כלכלה- דור לדור 

1.1.202010:30:001.1.202011:30:00פגישה בלשכה בנושא מעקב אחר אכיפת גביה-שריקי+אתי+עפרה
1.1.202011:30:001.1.202012:00:00אבי סיטי 

1.1.202012:00:001.1.202015:00:00ועד מנהל עפולה - ראש העיר  מנהל מח' חינוך   גזבר ,  חשב, איריס דוד אהרון , מפקחת - סיגל ברגר , שולה מנור, איריס קרל 
2.1.20209:00:002.1.202010:30:00סיור בבית הספר אורט אלון, בהשתתפות ראש העיר אבי אלקבץ וטינה ולדמן ראש מינהל החינוך

2.1.202010:30:002.1.202011:00:00ניחום אבלים - קופרמן -  (רפאלי)
2.1.202011:00:002.1.202012:00:00פ.ע. טינה ולדמן 

2.1.202012:00:002.1.202013:00:00פגישה בנושא הגדרת תהליכי וממשקי עבודה-טינה+אבי אלבאז
2.1.202013:00:002.1.202014:00:00פ.ע. עם שלום 

2.1.202017:00:002.1.202018:00:00קרנבל ילדים לכבוד השנה החדשה (נובי גוד)
2.1.202019:00:002.1.202020:30:00שרית ואבי עייש - חנוכת בית

2.1.202020:30:002.1.202022:30:00אצל אליה - נתנאל
3.1.20209:00:003.1.202010:30:00יומולדת לעמיתוש

3.1.202011:30:003.1.202012:00:00שמעון עמר
4.1.202019:00:004.1.202020:00:00חנוכת משרד חדש "פרסום כוכבי"

4.1.202020:00:004.1.202021:00:00הרב אסייג
5.1.20209:00:005.1.202010:00:00לברך-סדנת חיילים משוחררים- מועד חורף( ברכות ראש העיר  9.00 )

5.1.202011:00:005.1.202012:00:00פגישה בנושא שוק העירוני - בת אל , אורן , יניב בוגנים , דניאל בן ,שרית 
5.1.202012:00:005.1.202012:30:00הזמנות ותקציב

5.1.202012:30:005.1.202013:00:00פגישה עם מנהל ביטוח לאומי 
5.1.202017:00:005.1.202019:00:00יציאה

5.1.202019:00:005.1.202021:00:00ערב משלחת סין - עאסי
5.1.202021:00:005.1.202022:30:00חזרה



6.1.20200:00:007.1.20200:00:00בת אל-יום עיון
6.1.20208:15:006.1.20209:30:00ספורט מנהלים 

6.1.202010:00:006.1.202011:00:00סיור במחלקת נוער
6.1.202011:00:006.1.202011:30:00חמוטל ושלום שעות נוספות וכוננות

6.1.202011:30:006.1.202012:30:00יציאה
6.1.202012:30:006.1.202014:00:00ארוחת צהריים - יום גיבוש מינהל חינוך

6.1.202014:00:006.1.202014:30:00ניחום אבלים אמא של אורן אלקבץ  רח' רמחל  32/18 עכו
6.1.202014:30:006.1.202015:00:00ניחום אבלים אבא של שמעון כהן - לוי כהן ז"ל 

6.1.202015:00:006.1.202016:30:00חזרה
6.1.202019:00:006.1.202021:00:00מכבי אחי נצרת - הפועל עפולה 

7.1.202010:00:007.1.202011:30:00מפגש ראש העיר עם עובדי מחלקת פניות הציבור והמוקד העירוני
7.1.202011:30:007.1.202012:00:00כפיר

7.1.202011:45:007.1.202013:15:00ביקור בבי"ס גוונים עם אתי סאסי מנהלת האגף לחינוך יסודי ממשרד החינוך+טינה+גלית דגן+ד"ר סיגל ברגר - 11:45
7.1.202015:00:007.1.202016:00:00מצטיינים אות ריבן תש"פ-שגב קטלן+ניקול קרניקו+ג'ואי מדינה+מנהלות ביה"ס

7.1.202019:00:007.1.202021:00:00משחק כדורסל - הפועל עפולה - א.ס.רמת השרון 
8.1.20209:00:008.1.202010:30:00סיור בבית הספר אורט יהודה, בהשתתפות ראש העיר אבי אלקבץ וטינה ולדמן ראש מינהל החינוך וחביב פרץ וסגן ראש העיר

8.1.202010:45:008.1.202012:00:00סיור בבית הספר אולפנא צביה , בהשתתפות ראש העיר אבי אלקבץ ,טינה ולדמן ראש מינהל החינוך וסגן ראש העיר חביב פרץ 
8.1.202012:00:008.1.202012:30:00ישיבה בנושא דוח כספי 2018 של החברה הכלכלית - נתנאל, שריקי יצחק , שגב סיטי , 

8.1.202012:30:008.1.202013:00:00איציק עמר 
8.1.202013:00:008.1.202015:00:00פגישה בנושא חכ"ל 

8.1.202013:00:008.1.202014:00:00ישיבה בנושא ניהול פרויקטיים במסגרת תוכנית פוגרמה של בניין העירייה  - ישראל, שריקי, שלום,ודני ויעקב ממשרד רו"ח זיצר יעקב ושו"ת, בתאל 
8.1.202015:00:008.1.202016:00:00אזכרה דני חייט ז"ל

9.1.20200:00:0010.1.20200:00:00ועדת בחינה למנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
9.1.20208:30:009.1.202010:00:00יציאה למש"מ



9.1.202010:00:009.1.202012:30:00רשת ערי מצוינות
9.1.202012:30:009.1.202015:00:00חזרה

9.1.202016:00:009.1.202017:00:00סיגי ומיכל - בקרה תקציבית - שגב ושלום
9.1.202019:30:009.1.202020:30:00חניכת משרד עורכי דין של ענבל אפשטיין כדרה - קביעת מזוזה  

10.1.202015:00:0010.1.202017:00:00הפועל ניר רמה"ש - הפועל עפולה 
11.1.202018:30:0011.1.202019:00:00ניחום רות חייט

11.1.202019:00:0011.1.202020:30:00בר מצוה לבן של נגה בן אילוז
12.1.20208:30:0012.1.20209:00:00כפיר ונדב - ויקיפדיה

12.1.20209:00:0012.1.202010:00:00ישיבה עם אלי ימין 
12.1.202010:00:0012.1.202011:00:00פגישה עם יאנה קרספיל ותום להד נציג של ג'פרי  שוורץ 
12.1.202011:00:0012.1.202013:00:00מפגש ראש העיר עם עובדי מחלקת קליטה,נוער וצעירים

12.1.202013:00:0012.1.202013:30:00לנחם את משיח-הגלבוע 19
12.1.202014:00:0012.1.202015:00:00ישראל+ חביב 

12.1.202016:00:0012.1.202017:00:00דירקטוריון עפולה-יזרעאל
12.1.202018:30:0012.1.202019:30:00תערוכת תרגילים ואומנים צעירים מתנועת תרבות בשוק העירוני הישן - ואהבת  ( זמן הגעה לשוק 18.30)

12.1.202019:30:0012.1.202020:00:00לברך-   טקס אלון יזרעאל לדורותיו (ברכות ראש העיר  19.30 ) 
12.1.202020:00:0012.1.202021:00:00אצה

13.1.20208:15:0013.1.20209:30:00ספורט מנהלים 
13.1.20209:45:0013.1.202010:30:00ניחום אבלים אצל משפחת יאוק :9.45

13.1.202010:30:0013.1.202011:30:00פגישה בנושא תכנון עלות הסעות לתש"פ - טינה, שלום, מאיר סלע, אורן אקיקוס, שריקי יצחק, בת אל , אפרת שמואלי, נוגה בן אילוז 
13.1.202012:00:0013.1.202013:00:00 המשך בנושא מי נועם עם אופיר בוחניק -  בנושא התחשבנות  עיריית עפולה מול תאגיד המים מי נועם - שלום , שריקי יצחק, ישראל קנטור , עינב פרץ,בת אל , כפיר , שרי, 

13.1.202013:00:0013.1.202014:00:00בקרה = סיגי, שלום ושגב
13.1.202014:00:0013.1.202015:00:00ניסיון רכב חשמלי אגף שפ"ע 

14.1.20200:00:0015.1.20200:00:00הענקת פרס לעפולה בטקס רשויות ירוקות (בעיריית כפר סבא)-יוסי חן מייצג



14.1.20209:00:0014.1.202011:30:00פורום מנהלי מפעלי תעשיה
14.1.202011:30:0014.1.202012:00:00פגישה בנושא השוק הישן - בת אל , כפיר 

14.1.202012:15:0014.1.202012:45:00 (חלוקת מדליות)אצל עופרה קלמן בפארק טורניר פטאנג  12.15
14.1.202013:00:0014.1.202014:30:00פורום מנהלים 

14.1.202014:30:0014.1.202015:00:00ישיבה בנושא תחבורה ציבורית עפולה - בת אל+אביב מרדכי 
14.1.202015:00:0014.1.202016:00:00סיור ברחבי העיר בנושא תחבורה ציבורית -בת אל, אביב מורדכי 

14.1.202019:00:0014.1.202022:00:00אום אל פאחם-מכבי חיפה
14.1.202021:00:0014.1.202023:00:00הילולא שנתית של הצדיק רבי יעקב אבוחצירא זיע במעמד רבי ברוך אבוחצירא

14.1.202022:00:0014.1.202022:30:00משחק כדורסל - מכבי הוד השרון סנו - הפועל עפולה 
15.1.20209:00:0015.1.202010:00:00 פגישה עם מתנדבים מובילי קהילה מארה"ב - 8:45-9:45

15.1.202010:30:0015.1.202011:30:00יציאה 10:30
15.1.202012:00:0015.1.202019:00:00ביקור במרכז חדשנות+ארוחת צהריים וסיור ביפו-לו"ז יישלח בהמשך

15.1.202019:30:0015.1.202021:30:00בני יהודה ת"א-הפועל עפולה
16.1.20200:00:0017.1.20200:00:00בת אל קורס מטעם צוערים 

16.1.20209:30:0016.1.202010:00:00אורי ברוך+חמוטל+שלום
16.1.202010:00:0016.1.202011:00:00פגישת עבודה-שמעון עמר

16.1.202011:00:0016.1.202011:30:00לימור רגב
16.1.202011:30:0016.1.202012:00:00יוסי סבג+3 חברי ועד השוק הישן

16.1.202012:00:0016.1.202013:00:00פגישה בנושא שיפוץ חזיתות רח' פשוש ושד' ארלוזורוב-שלום,שריקי,עינב,קנטור,איתי
16.1.202014:00:0016.1.202015:00:00פ.ע. חמוטל + שלום 

16.1.202017:30:0016.1.202018:30:00הנהלת כדורגל
16.1.202018:45:0016.1.202020:15:00ערב חשיפת תכנית מופת- לתלמידי בתי הספר היסודיים בעיר העולים לחטיבה 18:45

16.1.202020:30:0016.1.202022:30:00הילולה רבי יעקב אבוחצירא - אצל מיכאל בן-חמו - הרב לסרי - נוף גלעד פיקוס 19 בית שאן
16.1.202022:30:0016.1.202023:00:00אביכזר



17.1.202011:00:0017.1.202011:30:00הערכות טקס עובד מצטיין
17.1.202011:30:0017.1.202012:30:00רונן פלוט

19.1.20209:30:0019.1.202010:30:00פורום תרבות
19.1.202010:30:0019.1.202011:30:00ישיבה עם ישראל ודני שמואל בנושא ככרות + כבישים - ( שיבולים, חביבה רייק, מסלול אוטובוסים, שפרינצק) 

FW: 19.1.202019:00:0019.1.202021:30:00ערב הוקרה לעובדי עיריית עפולה וטקס עובד מצטיין
20.1.20208:15:0020.1.20209:30:00ספורט מנהלים 

20.1.202010:30:0020.1.202011:30:00ישיבה בנושא עיר מנגנת-בצלאל+לילך +טינה+שלום+גלית+מאיר סלע+שריקי+בת אל
20.1.202011:30:0020.1.202012:00:00פגישת הכנה לקראת הפגישה בנושא הסכמי גג/פיתוח מואץ

20.1.202012:00:0020.1.202012:30:00פגישת עבודה-טינה
20.1.202012:30:0020.1.202013:30:00פגישה בלשכה בנושא מעבר המתי"א למבנה של המרכז לגיל הרך-טינה+אבי אלבאז+נינה+אורית+אורנה

20.1.202015:30:0020.1.202016:00:00צילום ברכת ראש העיר לפתיחת התכנית "עפולה עירי"
20.1.202016:00:0020.1.202017:00:00 ישיבה 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, חביב פרץ, שלום שלמה,   

20.1.202017:00:0020.1.202018:00:00פגישה עם נציגי מועצת נוער עירונית
20.1.202018:00:0020.1.202018:30:00לברך - "עכשיו זה הזמן" - מפגש ושיחה עם מתנדבים למען ניצולי שואה 18:15

20.1.202019:00:0020.1.202021:00:00הפועל עפולה - הפועל ע.אשקלון 
21.1.20208:00:0021.1.202010:30:00יציאה

21.1.202010:30:0021.1.202012:00:00פגישה עם ראש אגף התאגידים דודי ספיר 
21.1.202012:00:0021.1.202013:30:00עפולה- דיור מואץ

21.1.202014:00:0021.1.202017:00:00חזרה מירושלים
21.1.202019:00:0021.1.202020:00:00תחרות פתיחת שנת ליגת השחמט- תחילת התחרות 17:00 - ברכות ראש העיר 19:15

21.1.202020:00:0021.1.202021:00:00הריון ולידה (אשכול פיס)
22.1.20209:00:0022.1.202010:30:00סיור בבית הספר אורט אורן, בהשתתפות ראש העיר אבי אלקבץ וטינה ולדמן ראש מינהל החינוך

22.1.202010:45:0022.1.202012:00:00סיור בבית הספר יובלים בהשתתפות ראש העיר אבי אלקבץ וטינה ולדמן ראש מינהל החינוך
22.1.202012:00:0022.1.202012:30:00ניחום אבלים אפרים עטיה ז"ל אביו של גיא עטיה מפקח בניה



22.1.202013:00:0022.1.202013:30:00פגישה בנושא מח' רווחה ושירותים חברתיים-אבי אלבאז+סיגל+ שריקי+ שלום 
22.1.202013:30:0022.1.202014:00:00שגב בשוק הישן - השמיניה

22.1.202014:00:0022.1.202014:30:00שלום+חמוטל
22.1.202014:30:0022.1.202015:00:00עם מנכ"ל נגב וגליל בהאב

22.1.202015:00:0022.1.202015:45:00טקס פתיחת משחקייה במתחם ברוש במעמד מנכ"ל פיתוח הנגב והגליל - + פורום הנהלה + חברי קואליציה  ( צילום + גזירת סרט ) 
22.1.202016:00:0022.1.202017:30:00קבלת קהל

22.1.202018:00:0022.1.202019:00:00פגישה עם ח"כ ינון אזולאי 
23.1.20208:30:0023.1.20209:00:00הענקת שי לגננת המאה לבנת זרקא 8:45

23.1.20209:00:0023.1.20209:30:00 השתתפות ראש העיר בועדת תאום תנועה - 11.00-12.00
23.1.20209:30:0023.1.202011:30:00מפגש ראש העיר עם עובדי אגף רווחה-באגף רווחה

23.1.202012:00:0023.1.202013:00:00נחום מרדכי+קרן
23.1.202014:30:0023.1.202015:30:00מגידו

23.1.202016:30:0023.1.202017:00:00סיור ברובע יזרעאל בנושא נגישות 16:20
23.1.202017:00:0023.1.202018:00:00מפגש באיל"ן בוגרים

24.1.202014:00:0024.1.202015:00:00כדורגל
25.1.202015:45:0025.1.202016:45:00אזכרה לסבתא

26.1.20209:30:0026.1.202011:00:00ביקור בבית ספר תדהר
26.1.202011:00:0026.1.202012:30:00סיור בבית הספר אוהל מאיר, בהשתתפות ראש העיר אבי אלקבץ וראש מינהל החינוך טינה ולדמן

26.1.202012:30:0026.1.202013:30:00שיבוץ גנים
26.1.202013:30:0026.1.202015:00:00פגישת עבודה-טינה

26.1.202018:00:0026.1.202019:00:00קואליציה
26.1.202019:00:0026.1.202020:30:00הזמנה  לישיבת מועצת עיר מן המניין 1-20,21-11 

27.1.20208:15:0027.1.20209:30:00ספורט מנהלים 
27.1.202010:00:0027.1.202011:00:00פגישה עם זיו רוזנבוים  מנהל בית החולים - שלום שלמה , חביב , שלמה מליחי, כפיר, אבי אלבאז, חמוטל , שרית דהן נושא הפגישה- פגישת הכרות 



27.1.202012:00:0027.1.202012:30:00לירון שלי+שלמה מליחי
27.1.202013:00:0027.1.202014:30:00שותפות 2000 עם בית שאן - נציגים מקליבלנד 

27.1.202017:30:0027.1.202019:00:00מפגש עם חברי עמותת מרכז מורשת
27.1.202019:00:0027.1.202021:00:00הפועל א.א. פאחם- הפועל עפולה 

28.1.20208:00:0028.1.20208:30:00יום שיא - עפולה
28.1.202011:30:0028.1.202012:00:00פגישה בלשכה בנושא מדיניות שולחנות, כסאות שוק ישן

28.1.202012:00:0028.1.202013:00:00ישיבה בנושא בקרת פרוייקטים- ישראל , שריקי יצחק, שלום שלמה , שרית דהן 
28.1.202013:00:0028.1.202013:30:00ישיבה בנושא הצטרפות כמגישי תכנית מנחת מגידו , ישראל, יואל , וטלאל ( ישיבה פנימית) 

28.1.202013:30:0028.1.202015:30:00ענבל - מפגש עם עורכי דין ובעלי עסקים
28.1.202016:00:0028.1.202017:30:00ישיבה בלשכה בנושא תקציבי חינוך 

28.1.202019:00:0028.1.202022:00:00מוצקין עפולה
29.1.202010:30:0029.1.202011:00:00יום הולדת ינוארים

29.1.202011:00:0029.1.202013:00:00ניחום אבלים-  שאול סופר+גילה סויסה
29.1.202013:00:0029.1.202014:30:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל וחנוכת המשרדים החדשים 

29.1.202017:00:0029.1.202017:30:00לידיעה-אסיפת עובדים לבחירת ועדת הבחירות לבחירת ועד עובדים
30.1.20200:00:0031.1.20200:00:00בתאל קורס מטעם צוערים 

30.1.202014:00:001.2.202018:00:00כינוס דירקטוריון משותף משכ"ל, פמ"א, ביטוח ונכסים 30.01.20-01.02.20
31.1.202012:00:0031.1.202013:00:00לשלוח מתנה-בריתה שרון ועומרי שכטמן באולמי פאר בראשית

31.1.202015:00:0031.1.202017:00:00הפועל עפולה - הפועל קטמון י-ם
1.2.202021:00:001.2.202022:00:00עפולה יבנה

2.2.20209:00:002.2.202010:30:00סיור בבית הספר בית זאב , בהשתתפות ראש העיר אבי אלקבץ וטינה ולדמן ראש מינהל החינוך
2.2.202010:45:002.2.202012:00:00ביקור ראש העיר מר אבי אלקבץ+ טינה ולדמן+ גלית דגן, בבית הספר אלון יזרעאל- מיכל ברובן

2.2.202012:00:002.2.202012:30:00ציפורה אלימלך - כליל החורש 24
2.2.202012:30:002.2.202014:30:00ניחום אבלים משפחת יפרח רח' יגאל כהן 7 + משפחת גואטה רח' גלבוע 44 



2.2.202014:30:002.2.202016:00:00ניחום אבלים - אמא של הרב לסרי
2.2.202016:00:002.2.202017:00:00.( ראש העיר+ישראל קנטור+אטיאס פרי+יהורם מרקוביץ+דורון מגיד+דני+אלכס+יואל מטמון+רונן+ טלאל+ ירון עברון / לאוניד)ישיבה בנושא טרמינל עפולה  - 16:00

3.2.20208:15:003.2.20209:30:00ספורט מנהלים 
3.2.202010:00:003.2.202010:30:00חתימה על אמנה לשיח מכבד של יום מילה טובה - תלמידי חט"ב אורן - 10:15

3.2.202010:30:003.2.202011:00:00פגישה בלשכה בנושא גני אתחלתא-חביב+טינה+הרב אמיר הלוי
3.2.202011:00:003.2.202011:30:00פגישת עבודה-אינה אוקון

3.2.202012:00:003.2.202013:00:00ישיבה בנושא פניה להצטרפות כמגישי תכנית מנחת מגידו - ישראל , אייל בצר , שחר אורן , יואל , וטאלאל
3.2.202014:00:003.2.202014:30:00ישיבה עם אורן אקיקוס 

3.2.202015:00:003.2.202017:00:00ישיבה בנושא הצגת תכנית תחבורה במרכז העיר משתתפים : ישראל , יואל , דורון מגיד , איציק פורשטיין ,  טלאל, יואל , אלכס, רונן , דני שמואל , משה אדרי , עירית שפרבר,  ופורום הנהלה  
3.2.202017:30:003.2.202019:30:00פתיחת מועדון לקהילה האתיופית המבוגרת - ברח' וולפסון צמוד לטיפת חלב (גן שקד לשעבר)

4.2.20208:00:004.2.202018:30:00ישיבת הנהלה מחוץ לעירייה + סדנא 
5.2.20209:00:005.2.202010:00:00העברות

5.2.202010:00:005.2.202010:30:00אלירן מלכה
5.2.202010:40:005.2.202011:30:00ניחום אבלים משפחת מלכה +  משפחת אלמשעלי

5.2.202012:00:005.2.202012:30:00 ישיבה עם מלי שוכטמן 
5.2.202013:30:005.2.202014:00:00לשלוח מתנה ברית משפחת מלכה

5.2.202014:00:005.2.202015:00:00סיור בחביבה רייק וקידוחי שוהם
5.2.202015:30:005.2.202016:00:00ישיבה חדשנות

5.2.202020:00:005.2.202021:30:00אירוע האגף לתרבות יהודית - רמי קליינשטיין ועודד מנשה
6.2.20208:00:006.2.20209:00:00מברק שר החינוך

6.2.20209:20:006.2.202010:00:00פרלמנט הילדים  - מועצות תלמידים יסודי 09:20
6.2.202010:00:006.2.202011:00:00ניחום שאול מרדכי

6.2.202011:00:006.2.202012:00:00מענק תאגוד-עיריית עפולה ותאגיד מי נע
6.2.202016:00:006.2.202020:00:00פסטיבל טעמים בעמק בין השעות 11:00-23:00



6.2.202017:15:006.2.202018:00:00פגישה קצרה עם גבי אשכנזי+אבי ניסנקורן 17:15
6.2.202020:00:006.2.202021:00:00בת מצווה ליהלי סרוסי (ההורים שקמה ואלירן סרוסי)באוורסט

7.2.20206:00:0013.2.202015:00:00חופשה
7.2.202015:00:007.2.202017:00:00מכבי ע.פ"ת - הפועל עפולה 

10.2.20208:15:0010.2.20209:30:00ספורט מנהלים 
11.2.20208:00:0011.2.20208:30:00שמעון עמר - בכנס למנהלי אגף שפ"ע באילת 

11.2.202013:00:0011.2.202016:00:00פורום מנהלים
13.2.20200:00:0014.2.20200:00:00בת אל קורס מטעם צוערים 

14.2.202013:00:0014.2.202015:00:00אירוע שלג על עירי - התכנסות בשעה  13.00 - ברכות ראש העיר וחלוקת פרסים למשפחות הזוכות  בשעה 14.30- 14.45 
14.2.202015:00:0014.2.202017:00:00הפועל עפולה - מ.סכפר קאסם סוהיב 

16.2.202012:00:0016.2.202014:00:00ביקור משלחת מפולין - ערים תאומות בילגוראי-עפולה (כולל ארוחת צהריים)
16.2.202014:00:0016.2.202015:00:00ניחום אבלים- ( חנה ולנר (משפחת שמיר)  רח' רש"י16 עפולה עלית 

16.2.202018:00:0016.2.202020:00:00ארוחת ערב עם חברי המשלחת מפולין ערים תאומות
16.2.202020:00:0016.2.202021:30:00ערב חברתי עם חברי המשלחת מפולין-ערים תאומות

17.2.20208:15:0017.2.20209:30:00ספורט מנהלים 
17.2.202010:00:0017.2.202012:00:00ישיבת עבודה עם חברי המשלחת מפולין-ערים תאומות

17.2.202012:00:0017.2.202014:00:00סיור רגלי בעיר עם המשלחת מפולין
17.2.202014:00:0017.2.202016:30:00פגישה מקדימה לדיון הוכחות מירון נגד אלקבץ

17.2.202017:00:0017.2.202018:00:00ערב הורים , ילדים וחניכים בתכנית "סטארטק"- לכיתות ז' בבית הספר אורט אורן
17.2.202018:00:0017.2.202019:00:00חנוכת אולם ספורט ביה"ס נועם מוריה בהשתתפות ההורים ושחקני הפועל עפולה (התכנסות 17.30 ברכות ראש העיר 18.00 ) 

18.2.202010:00:0018.2.202012:00:00המשך דיון מירון נגד אלקבץ
18.2.202016:00:0018.2.202017:00:00פגישה בנושא הפקת ענק בקיץ של שלמה ארצי ( פגישה מקדימה) - כפיר , יניב בוגנים , אחיקם, שלום שלמה 

18.2.202018:00:0018.2.202019:00:00יציאה לעכו
18.2.202019:00:0018.2.202021:00:00הפועל עכו - הפועל עפולה 



19.2.20208:00:0019.2.202018:00:00ועדת השלטון המקומי השנתית  - יציאה בשעה 8:00 מרחבת בניין העירייה
19.2.202018:00:0019.2.202020:30:00ארוחת ערב

20.2.20209:00:0020.2.202010:00:00סימה+אמנון
20.2.202010:00:0020.2.202010:30:00ניחום אבלים משפחת דדו  

20.2.202010:30:0020.2.202011:00:00שלום - מועצה
20.2.202011:00:0020.2.202012:00:00לירז וזאן

20.2.202012:00:0020.2.202013:00:00פגישת עבודה - טינה 
20.2.202013:00:0020.2.202014:00:00פגישה עם רועי יעקב 

20.2.202014:00:0020.2.202015:00:00שלום - ישיבה בנושא  מועצה 
21.2.202015:00:0021.2.202017:00:00הפועל עפולה - הפ' נצרת עילית 

23.2.20209:00:0023.2.202010:00:00ישיבה עם יוסי פחימה ממד"א בנושא תחנה חילופית במקרה חירום + אישור קונסטרוקטור  
23.2.202010:00:0023.2.202011:00:00תאום כל מסיבות פורים, חטיבת כפיר, מיזם הזכרון

23.2.202011:00:0023.2.202012:00:00ישיבה בנושא דו"ח שנתי לתושב-אבי גולדהמר+איתי קידר+כפיר
FW: 23.2.202012:30:0023.2.202013:30:00פגישת עבודה עם ראש עירית עפולה - מר אבי אלקבץ

23.2.202019:00:0023.2.202019:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 2-20,22-11
23.2.202019:30:0023.2.202020:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין 23-11, 03-20

24.2.20208:15:0024.2.20209:30:00ספורט מנהלים 
24.2.202010:30:0024.2.202011:00:00חמוטל - דרגות וקביעות

24.2.202011:00:0024.2.202012:00:00ישיבה בנושא הצגת ממצאי בדיקת הנזילה בקאנטרי וקבלת החלטות לביצוע - ישראל , נתנאל כהן , שריקי יצחק, עמית אשכנזי , עו"ד אורי גורן, שלום שלמה 
24.2.202012:30:0024.2.202014:00:00שולחן עגול-סופרבוס ועיריית עפולה: שיתופי פעולה בין העירייה לסופרבוס ויוזמות של החברה לפעילויות קהילתיות שונות בעיר

24.2.202014:00:0024.2.202015:30:00ניחום שחף רמות
24.2.202016:30:0024.2.202018:00:00שלום מייצג - מסיבת בר מצווה של תלמידי כפר הילדים עפולה עילית

24.2.202018:30:0024.2.202019:00:00ביבי - ביטל 19:45
24.2.202019:00:0024.2.202020:00:00פרי עמלנו 2020 - אורן ואלון יחד



24.2.202020:30:0024.2.202021:30:00בבית פוזנק - ערב ימית תרומה
25.2.20208:30:0025.2.202010:00:00תזכורת -  ביקורת חירום פיקוד העורף

25.2.202010:00:0025.2.202011:30:00ניחום אבלים קינסבראון,  אטדגי (רח' הרצוג 7 ג"ה)
25.2.202011:30:0025.2.202012:30:00סיכום ביקורת חירום פיקוד העורף 11:45

25.2.202012:30:0025.2.202013:00:00פגישה עם העובדים  בנושא הענקת פרמיה- שלום , חמוטל , שמעון עמר  
25.2.202013:00:0025.2.202013:30:00פגישת עבודה-כפיר

25.2.202013:00:0025.2.202014:00:00צוערים - בתאל
25.2.202015:30:0025.2.202016:30:00ישיבה בנושא שצ"פ c-1 - ישראל , אתי וקנין , מוחמד אברהים, כפיר , אחיקם , בת אל , שמעוןעמר 

25.2.202017:00:0025.2.202018:00:00ועדת היגוי אגף קליטה וקהילה 
25.2.202018:00:0025.2.202018:30:00יציאה

25.2.202018:30:0025.2.202019:30:00טקס חנוכת מרכז נוער ברובע יזרעאל- (ברכות ראש העיר 18.30) 
25.2.202019:00:0025.2.202021:00:00משחק כדור סל עפולה נגד מכבי נתניה 

25.2.202019:30:0025.2.202021:30:00ראש הממשלה בעפולה
25.2.202019:30:0025.2.202020:30:00ערב תרבות יהודית לנשים ונערות  לקראת פורים - שלום , חביב , שלמה מליחי , כפיר בזק 

26.2.20200:00:0027.2.20200:00:00שי בבחירות לוועד עובדים (בהסתדרות)
26.2.20209:00:0026.2.20209:30:00פגישה עם עו"ד חן וייס גלר

26.2.20209:30:0026.2.202010:30:00פגישה בלשכה בנושא תמצית יעדים 2020
26.2.202010:30:0026.2.202011:00:00אלון+ אריה גולדברג - ניצול שואה

26.2.202011:00:0026.2.202012:00:00פגישה בלשכת מנכ"ל בנושא סניף יד שרה בעפולה-משה כהן מנכ"ל יד שרה+מנכ"ל
26.2.202012:30:0026.2.202013:30:00פגישה בנושא תעסוקה של רכזים השונים בעירייה- שחר אורן , ירדנה שאטו רכזת תעסוקה ופיתוח קריירה ממרכז צעירים, גליה קינן לוגסי פרויקטורית לעידוד עלייה ואחראית תחום תעסוקה לעולים אגף קליטה וקהילה,בת-אל, סיגל 

26.2.202014:30:0026.2.202015:00:00נאוה ניסנוב 
26.2.202015:00:0026.2.202015:30:00קבלת קהל

26.2.202017:00:0026.2.202019:30:00ערן זהבי 17:15-17:45
26.2.202020:00:0026.2.202021:00:00בר מצוה אבישי  - שרית ויניב יצחק



27.2.20200:00:0028.2.20200:00:00קידוח כלונסאות בית כנסת
27.2.20206:30:0027.2.20207:00:00בת אל קורס מטעם צוערים  

27.2.20207:30:0027.2.20208:00:00סיור ברחוב המלאכה - סלילת השצ"פ
27.2.20208:30:0027.2.20209:00:00 חמוטל + שלום :8.45

27.2.20209:00:0027.2.202010:00:00פגישה בלשכה בנושא פיתוח תעסוקה לאוכלוסיה החרדית בעפולה-אלירם+צורי+שירה עמרני
27.2.202010:00:0027.2.202010:30:00חלוקת שי לילדים שחזרו מבידוד (באלון)

27.2.202010:30:0027.2.202013:00:00מפגש בעלי תפקידים בכירים ברשות המקומית בנושא מהפכת הגיל השלישי בעיר עפולה 
27.2.202014:30:0027.2.202015:00:00יציאה  לנצרת עילית 

27.2.202015:00:0027.2.202016:30:00ישיבה בנושא תכנית כוללנית - תכנית עם צוות המתאר - ראש העיר , ישראל , שלום, יואל מטמון, שריקי ,  
27.2.202016:30:0027.2.202017:00:00תב"ע מתחם הספורט בעיר - אורי אילן מנהל מחוז ויונתן כהן מתכנן המחוז 

27.2.202017:00:0027.2.202017:30:00חזרה 
28.2.202012:00:0028.2.202013:00:00שלמה מליחי

28.2.202013:30:0028.2.202015:00:00נסיעה לראשון
28.2.202015:00:0028.2.202017:00:00ראשל"צ עפולה

1.3.20209:00:001.3.202013:00:00עפולה עירי"- תלמידי כיתות ד' בעיר"
1.3.202015:00:001.3.202016:00:00יציאה

1.3.202016:00:001.3.202017:30:00אזכרה סבא בצור שלום
1.3.202020:30:001.3.202021:00:00במטה הליכוד

1.3.202021:30:001.3.202022:30:00אירוע פתיחה של נשות העיר "ועכשיו את.... נשים אל נשים...."
2.3.20200:00:003.3.20200:00:00יום בחירות

2.3.20208:15:002.3.20209:30:00ספורט מנהלים 
2.3.202013:30:002.3.202015:00:00ברית לנכד של הרב לסרי -

3.3.20200:00:004.3.20200:00:00תרגיל חירום ארצי
3.3.20208:30:003.3.20209:00:00ישיבה בנושא היערכות לטקס כומתה חטיבת כפיר וסל תרבות גנ"י -יניב,אורלי,לירז 8:45



3.3.202011:30:003.3.202012:30:00חמוטל ושלום - כח אדם
3.3.202016:00:003.3.202017:00:00ישיבה בנושא מכרזי חנויות בשוק הישן - שלום , נתנאל כהן , עו"ד אורי גורן , בת אל , כפיר 

3.3.202019:00:003.3.202020:30:00השתלמות מטפלות מרכז לגיל הרך- מפגש שני
4.3.20209:00:004.3.202010:00:00פגישת עבודה עם אורן 

4.3.202010:00:004.3.202011:00:00הצגת תכנית גינון
4.3.202012:00:004.3.202013:00:00חידון הציונות והמורשת 2019-2020-  12:00 חלוקת תעודות 10:00-13:30

4.3.202013:30:004.3.202014:00:00ציפי אלימלך - חלון
4.3.202014:45:004.3.202015:45:00ביקור ראש העיר במרכז הרפואי  RMC - שלום שלמה , חביב ,שלמה מליחי ,  כפיר , - הכרות עם נציגי מרכז הרפואי  

4.3.202016:00:004.3.202017:00:00ישיבה בלשכה בהשתתפות אלי ימין וחברי הועד+ניסים אוחיון
4.3.202018:00:004.3.202019:00:00- לברך- ערב מופע ראווה של  ביה"ס להתעמלות אומנותית 18:00

4.3.202020:00:004.3.202021:00:00בר מצווה נהוראי אדמוני (שלו אדמוני)
5.3.20208:00:005.3.20209:30:00טקס כומתה חטיבת כפיר בהשתתפות ילדי הגנים

5.3.202010:00:005.3.202011:30:00סל תרבות גנ"י - חלוקת ספרים לילדי הגנים
5.3.202011:30:005.3.202012:00:00ישיבת הערכות הפנינג פורים

5.3.202012:00:005.3.202012:30:00ישיבה בנושא מצטייני ראש העיר ליום העצמאות - חביב ויניב בוגנים 
5.3.202015:00:005.3.202016:00:00ישיבה בנושא קיר טיפוס - שלום , שריקי יצחק, עופרה קלמן 

5.3.202016:00:005.3.202017:00:00פגישה עם חברי וועד עובדים היוצא והוועד הנכנס - כולל נציגי ההסתדרות: עפרה גזית,זאביק, כנרת נחמן
6.3.20206:30:006.3.20207:00:00בג"צ מנכ"ל 

6.3.20209:00:006.3.202010:00:00שלום 
6.3.202013:30:006.3.202016:00:00בשוק

7.3.202012:00:007.3.202018:00:00הרצליה
7.3.202019:00:007.3.202020:00:00מטה הליכוד - שיחת ועידה עם ראש הממשלה

7.3.202020:00:007.3.202021:00:00קרנבל פורים ויום האשה הבינלאומי 
7.3.202021:00:007.3.202022:00:00מסיבת פורים למנהלת השכונות 



7.3.202021:00:007.3.202022:00:00מסיבת פורים למנהלת השכונות - התכנסות 20.30 ברכות ראש העיר 21.00 
8.3.202011:00:008.3.202012:00:00פגישה עם מפקד התחנה אלי גוזלן 

8.3.202012:00:008.3.202015:00:00עדלאידע עירונית 
8.3.202020:00:008.3.202021:00:00יום האשה הבינלאומי- מופע יחיד של ציפי שביט-   19:30 התכנסות   20:00  ברכות ראש העיר ופתיחת אירוע

8.3.202021:00:008.3.202022:00:00אירוע פורים לנוער - התכנסות בשעה 20.30 ברכות ראש העיר 21.00 
9.3.20200:00:0010.3.20200:00:00תענית אסתר

9.3.20208:15:009.3.20209:30:00ספורט מנהלים 
9.3.202011:00:009.3.202012:00:00פגישת עבודה-אבי אלבאז

9.3.202012:00:009.3.202012:30:00חמוטל
9.3.202012:30:009.3.202013:30:00כפיר

9.3.202016:30:009.3.202017:30:00אירוע פורים שחקים- התכנסות בשעה 16.30 ברכות ראש העיר 17.00 
9.3.202019:00:009.3.202021:00:00עפולה סכנין

9.3.202021:00:009.3.202022:00:00מסיבת צעירים בפורים - התכנסות 20.30  ברכות ראש העיר 21.00 
10.3.20200:00:0011.3.20200:00:00פורים

10.3.202011:30:0010.3.202012:00:00הפנינג קרנבל פורים - אתחלתא 
10.3.202012:00:0010.3.202013:00:00פעילות פורים בשכונות-חלוקת פרסים

10.3.202013:30:0010.3.202014:30:00פורים בשבט יזרעאל
10.3.202014:30:0010.3.202016:30:00משתה פורים באולמי ליצ'י

11.3.20209:00:0011.3.202010:00:00סיור -כנפיים של קרמבו
11.3.202011:00:0011.3.202011:30:00סיור בבית ספר שוהם החדש

11.3.202011:30:0011.3.202012:30:00חגיגת פורים מושלגת בפארק העירוני- ( התכנסות 11.00 ברכות ראש העיר 11.30 )
11.3.202014:00:0011.3.202015:00:00פגישה עם נציגי מועדון שחמט עפולה-היכרות והוקרת מצטייני המועדון

11.3.202016:00:0011.3.202018:00:00ועדת אכיפה חציון א' לשנת 2020  במעמד מפקד התחנה אלי גוזלן משטרת עפולה 
12.3.20208:30:0012.3.20209:00:00ישיבת חירום במרכז פסגה להבנת הנחיות הקורונה-נוכחות חובה



12.3.20209:00:0012.3.202012:00:00הצגת תכניות עבודה שת"פ חינוך רווחה ונוער- בהשתתפות ראש העיר אבי אלקבץ, טינה ולדמן, אבי אלבאז, סיגל בניאס וחנן בן דוד
12.3.202012:00:0012.3.202013:00:00למרחב

12.3.202013:30:0012.3.202014:30:00פגישה בנושא כספים להשלמות דחופות
12.3.202015:00:0012.3.202016:00:00חיים גורן

12.3.202016:00:0012.3.202016:30:00ברית עדי וכדורי (סטורי)
12.3.202019:00:0012.3.202020:30:00כדורסל

13.3.202010:00:0013.3.202012:00:00צוות חינוך באגף החינוך
14.3.202018:30:0014.3.202023:30:00ישיבת חרום מספר 2 - הערכות מניעת התפשטות נגיף הקורונה - 

15.3.20209:00:0015.3.20209:30:00שיחת חתך - עופרה  קלמן
15.3.20209:30:0015.3.202010:30:00 שיחת חתך עם טלאל עפאן

15.3.202010:30:0015.3.202012:00:00שעת סיפור
15.3.202012:00:0015.3.202012:30:00 ראיון ברדיו כל רגע : 12.15
15.3.202012:30:0015.3.202014:00:00שיחת חתך עם סיגל בניאס 

15.3.202017:30:0015.3.202018:00:00סרטון חדשות
15.3.202018:00:0015.3.202019:00:00סרטון לציונה יש כנף אחת

15.3.202019:30:0015.3.202021:00:00שריקי וחביב - הרב עזריאל בטלפון
16.3.20208:15:0016.3.20209:30:00ספורט מנהלים 

16.3.202010:00:0016.3.202011:00:00פגישה עם מפקד הנפה בפיקוד העורף אל"מ (במיל) ניסים תורג'מן
16.3.202014:00:0016.3.202014:30:00פ.ע. עומר לב

16.3.202014:30:0016.3.202015:30:00פגישת עבודה-טינה
16.3.202016:30:0016.3.202017:00:00אופיר כץ - סיוע משרד החוץ בחילוץ מפרו

17.3.20209:00:0017.3.202011:00:00ישיבת קורונה 
17.3.202011:30:0017.3.202012:00:00סרטון - האריה שרצה תות

17.3.202012:30:0017.3.202014:00:00ניחום אבלים איתן אברהם ז"ל+ שרה מאייר אחות של אלי אפללו - יושבים בביתו של אלי אפללו ברח' אורנים



17.3.202014:30:0017.3.202015:00:00עידן - חילוץ 8 בנות מקוסקו בפרו
17.3.202016:30:0017.3.202019:00:00סיכום יומי

18.3.202010:00:0018.3.202010:30:00הבנות מפרו על האוטובוס ללימה
18.3.202010:30:0018.3.202011:30:00סיור בשמרטפיה - העמק - שוהם

18.3.202011:30:0018.3.202012:30:00הסרטון -  משל האצבעות
18.3.202012:30:0018.3.202013:30:00ישיבת חירום קורונה - רווחה

18.3.202013:30:0018.3.202018:00:00המשך ישיבות קורונה
19.3.20208:30:0019.3.202010:30:00מפגש עם מפקד תחנת המשטרה - סיור בשדרה ובבית ספר שוהם (ילדי בית החולים)

19.3.202010:30:0019.3.202011:30:00פגישת חירום קורונה- חינוך
19.3.202011:30:0019.3.202012:30:00פגישת חירום קורונה- שפ"ע

19.3.202013:30:0019.3.202014:00:00אחיקם+דניאל בן
19.3.202014:00:0019.3.202015:00:00סטטוס מבצע חלוקת מזון- קורונה

19.3.202015:30:0019.3.202016:30:00משבר קורונה בספורט-שלומי אלבז+שלומי דורה+תומר רחמים+שגב סיטי
20.3.202010:00:0020.3.202012:30:00פגישה בנושא הפועל עפולה

20.3.202013:00:0020.3.202014:00:00פתיחת קבוצה ועדכון חברי מועצה
22.3.20208:00:0022.3.20209:00:00ישיבת הערכות לשבוע הקרוב

22.3.20209:00:0022.3.202012:00:00מבצע חלוקת מזון לקשישים ונזקקים
22.3.202013:00:0022.3.202014:30:00הכנת סרטוני שני סיפורים

22.3.202015:30:0022.3.202016:00:00מבזק חדשות יומי
23.3.20208:15:0023.3.20209:30:00ספורט מנהלים 

23.3.20209:30:0023.3.202010:30:00ישיבת עדכון מס'  11 עם פיקוד העורף 9:45
23.3.202011:00:0023.3.202012:30:00פגישה מקדימה בנושא רישום בתי"ס אלומות , בן צבי ונופים 

23.3.202014:00:0023.3.202015:00:00רן והמהנדס
23.3.202017:00:0023.3.202018:00:00עדכונים קורונה 23.3.20



24.3.20209:00:0024.3.202010:00:00מינוי דירקטורים שחקים
24.3.202010:00:0024.3.202011:00:00עינב ואורן יקל"ר

24.3.202011:30:0024.3.202012:30:00סיור שוהם וגני כפיר
24.3.202012:30:0024.3.202013:00:00קנטור - מורדות עפולה הצעירה, כפר הילדים, קולנוע חן

24.3.202014:00:0024.3.202014:30:00משפחת בדני - גם ההורים והאחות
24.3.202015:00:0024.3.202016:00:00שלום ועינב - ועדה

24.3.202016:30:0024.3.202017:00:00מיכל דר - משפחה נוספת מגבעת המורה
24.3.202017:00:0024.3.202017:30:00מכתב לרוה"מ

25.3.20209:00:0025.3.202010:00:00חלוקת 100 ערכות יצירה בויצ"ו
25.3.202010:00:0025.3.202010:30:00סיגל בניאס - משפחת ....

25.3.202010:30:0025.3.202011:30:00פגישת חירום-קורונה
25.3.202011:30:0025.3.202012:00:00שיחת חתך -איתי קידר 

25.3.202012:00:0025.3.202013:30:00פגישת חירום קורונה-חינוך
25.3.202013:30:0025.3.202015:00:00פגישת חירום קורונה-רווחה

25.3.202015:00:0025.3.202016:30:00פגישת חירום  קורונה - סגנים
25.3.202017:00:0025.3.202017:30:00עודד דונג בטלפון- פרוטוקול ועדת בנין ערים עפולה עלית. 

25.3.202019:00:0025.3.202020:00:00שיחת סקייפ ערוץ 20 - שעת סיפור
26.3.20207:00:0026.3.20208:00:00סיור בוקר

26.3.20209:00:0026.3.202010:00:00הערכות חלוקת מזון וסלי מזון
26.3.202010:00:0026.3.202011:00:00ישיבה בלשכה בנושא קישוט העיר ליום העצמאות

26.3.202011:00:0026.3.202012:00:00ישיבת הערכות קורונה - שפע
26.3.202012:00:0026.3.202013:00:00ישיבת כח אדם - הערכות קורונה

26.3.202013:30:0026.3.202014:00:00מליחי בענין עפולה עלית
26.3.202014:30:0026.3.202015:00:00פניה לפיקוד העורף - סיוע בחיילות מורות לשמרטפיה



26.3.202015:30:0026.3.202016:30:00הערכות לשיחה עם ערוץ 20 - הערכות קורונה
26.3.202017:30:0026.3.202018:00:00ערוץ 20 נדחה - פירוק כחול לבן

27.3.20209:30:0027.3.202011:30:00ישיבת קורונה בלשכה
27.3.202011:30:0027.3.202012:00:00שיחות עם חולי קורונה בעפולה

27.3.202012:00:0027.3.202013:30:00הפקת סרטונים למחלקות לחיזוק ועידוד
28.3.202020:00:0028.3.202021:00:00הרמת כוסית עפולה אחת תש"פ

29.3.20208:00:0029.3.20209:00:00פיקוח ואבטחה בדואר  - ולהביא כסאות 
29.3.20209:00:0029.3.20209:30:00דודי נחום - יקל"ר

29.3.20209:30:0029.3.202011:00:00חלוקת מזון
29.3.202011:00:0029.3.202012:00:00עם סיגל מגן וגלית בשמרטפיה

29.3.202013:30:0029.3.202014:30:00הרב שמואל דוד+שלום מזרחי+חביב
29.3.202015:00:0029.3.202015:30:00ברכת ראש העיר לרכזות מתנדבי ידיד לחינוך צפון (ברכה מצולמת)

29.3.202016:00:0029.3.202016:30:00חביב ושלום 
29.3.202017:00:0029.3.202017:30:00הערכות לשידור

29.3.202017:30:0029.3.202018:30:00ערוץ 20- מנהיגות בשעת משבר קורונה
29.3.202018:30:0029.3.202019:30:00מכתב לזאב ביאלסקי - כספים מרמ"י בגין שיווקים שהצליחו

30.3.20208:15:0030.3.20209:30:00ספורט מנהלים 
30.3.20208:30:0030.3.20209:00:00מבצע זיהוי קשישים

30.3.20209:00:0030.3.202010:30:00ישיבת  חירום קורונה
30.3.202011:00:0030.3.202012:00:00סיור עם מנהל ביה"ח ד"ר רוזנבוים בבי"ס שוהם

30.3.202013:00:0030.3.202013:30:00סיור C1 עם מליחי
30.3.202015:00:0030.3.202017:00:00הודעת בידוד וטלפון לדיכטר, למפקד התחנה, יוחאי וג'ימה, שריי משרד הבריאות

30.3.202017:00:0030.3.202018:00:00בדיקת קורונה במד"א
30.3.202018:00:0030.3.202018:30:00עינב - ערעור בידוד קורונה



30.3.202019:00:0030.3.202019:30:00שיחה נוספת עם מפקד התחנה בענין ערעור בידוד
31.3.20208:30:0031.3.20209:00:00עדכון עינב ושלום בבדיקה ובערעור קורונה

31.3.20209:00:0031.3.202010:00:00חלוקת מנות מזון מורחבת - 1,390 מנות
31.3.202010:30:0031.3.202011:00:00ישיבה מקדימה טינה

31.3.202011:00:0031.3.202012:00:00ישיבת זום  עם ד"ר אורנה שמחון+המפקחים בנושא בדיקת היתכנות לאחד בתי ספר בעפולה
31.3.202012:00:0031.3.202012:30:00בדיקה למשפחת שטרית

31.3.202012:30:0031.3.202014:00:00חלוקת סלי מזון - ניצולי שואה - 67 יחידות
31.3.202015:00:0031.3.202016:30:00טלפונים: חולים, מפקד תחנה, ד"ר מתיאו, מד"א

31.3.202016:30:0031.3.202017:00:00מבצע גיוס המונים ערבות הדדית
(ZOOM 10:00 טינה  10:15 שמעון עמר   10:30 סיגל ב ) 1.4.202010:00:001.4.202011:00:00ישיבה בלשכה -עדכוני כ"א

1.4.202011:00:001.4.202012:00:00מכאל ברקן+בוריס
1.4.202012:00:001.4.202012:30:00ראיון ברדיו קול רגע 12:10

1.4.202013:00:001.4.202013:30:00איתי כהן
1.4.202013:30:001.4.202014:30:00טלפונים לקשישים ולחולים

1.4.202015:30:001.4.202016:00:00שיחה עם קנטור - בענין אוהל מאיר
1.4.202016:00:001.4.202016:30:00פראג'? - אוהל מאיר

1.4.202016:30:001.4.202017:00:00אילנית שושני - אוהל מאיר
1.4.202017:00:001.4.202018:30:00שלום מליחי ויקל"ר 0 הערכות למבצע איתור מחר

2.4.20209:30:002.4.202010:00:00יהודית פרץ
2.4.202010:00:002.4.202011:00:00חלוקה עם אופיר

ZOOM 2.4.202011:30:002.4.202013:30:00ישיבת הנהלה ב
2.4.202015:00:002.4.202016:30:00טלפונים לחולים ומבריאים

2.4.202016:30:002.4.202017:00:00הכנת מבזק פיקוד העורף ומבצע מזון
C1 2.4.202017:30:002.4.202018:00:00חתונות



2.4.202018:30:002.4.202019:30:00ראיון חדש בעמק
3.4.20208:30:003.4.202010:30:00סלי מזון

3.4.202012:00:003.4.202017:00:00רכב קבלת שבת
4.4.202023:00:005.4.20200:00:00הלוויה אברהם סרוסי ז"ל

5.4.20209:00:005.4.202010:00:00דו"ח תרומות - שלום + עינב + סיגל בניאס
5.4.202010:00:005.4.202012:00:00הערכות מגה מבצע - חלוקת סלי מזון

5.4.202012:30:005.4.202014:30:00צילום שולחן סדר פסח
5.4.202014:30:005.4.202015:00:00אינה

5.4.202015:30:005.4.202016:30:00תאום זום חברי מועצה
5.4.202016:30:005.4.202018:00:00הצלבת נתוני רשימות רווחה והקש בדלת

5.4.202018:30:005.4.202019:30:00מיילים
5.4.202020:00:005.4.202021:30:00ניחום אבלים סרוסי

6.4.20208:15:006.4.20209:30:00ספורט מנהלים 
6.4.20209:00:006.4.20209:30:00מענה לחברת מועצה

6.4.202010:00:006.4.202011:30:00סיור בבתי"ס אוהל מאיר ויהודה
6.4.202012:30:006.4.202013:00:00מענה למכתבים מחו"ל

6.4.202013:00:006.4.202015:00:00טלפונים לחולים, ולנכבדים - חג שמח
6.4.202015:30:006.4.202016:30:00שיחה בלייב עם עומר שחר מועצת הנוער - שאלות ותשובות של בני נוער המטרידות אותן בימים אלו

6.4.202016:30:006.4.202017:30:00איתור ושיחות עם חולים
6.4.202017:30:006.4.202018:00:00משאיות מזון

6.4.202018:00:006.4.202019:30:00שיחה בזום עם חברי המועצה-עדכונים לקראת החג
6.4.202019:30:006.4.202021:00:00עדכון ותיקון רשימות - חלוקה של 300 סלים

7.4.20208:00:007.4.202010:00:00חלוקת סלי מזון + מנות חמות - סיור בכל המוקדים
7.4.202010:00:007.4.202010:30:00מכתב מהמנכ"ל לנגה שרון - ניגוד עיניינים



7.4.202010:30:007.4.202019:30:00טלפונים לחולים, ולנכבדים - חג שמח
7.4.202018:00:007.4.202019:30:00הרמת כוסית שלטון מקומי  בזום

ZOOM 7.4.202020:00:007.4.202021:30:00הרמת כוסית לחג-חברים ב
8.4.20205:00:008.4.20205:30:00ערב פסח

8.4.20208:00:008.4.202015:00:00ברכה לחג
8.4.20208:30:008.4.202011:30:00חלוקת מזון קידום נוער והשלמות רווחה

8.4.202011:30:008.4.202014:00:00סיור עם חביב ברחבי העיר
9.4.20203:00:0014.4.20203:00:00חוה"מ פסח

10.4.20209:30:0010.4.202011:30:00נאום עצרת הטרור תש"פ
10.4.202011:30:0010.4.202013:00:00בבית פוזנק - מפגש עם מפקד המחוז החדש של פקע"ר - סא"ל אלעד אדרי  + דודי נחום + ניסים תורג'מן

10.4.202013:00:0010.4.202014:30:00השלמת נאום טרור
12.4.20209:00:0012.4.202012:30:00התארגנות לטקס הזכרון

12.4.202012:30:0012.4.202015:00:00נאום ערב יום השואה
12.4.202018:30:0012.4.202020:00:00נאום יום השואה

13.4.20208:15:0013.4.20209:30:00ספורט מנהלים 
13.4.20208:30:0013.4.20209:30:00חלוקת מנות מזון

13.4.20209:30:0013.4.202010:00:00לבקש רשימת נפטרים - לשלוח מברקי ניחום, וביצוע מעקב קורונה
13.4.202010:00:0013.4.202011:00:00צילום וידאו בדור לדור-פעילות מקוונת ספורט לקשישים

13.4.202011:00:0013.4.202013:00:00הערכות לטקסי הלאום
13.4.202014:30:0013.4.202015:00:00ביקור בחצר ההורים

13.4.202016:00:0013.4.202017:30:00צילום באולמי פאר - מימונה
14.4.20206:00:0014.4.20206:30:00ערב חג שני

14.4.202010:00:0014.4.202011:00:00עדכונים כלליים
14.4.202011:00:0014.4.202011:30:00מכתב למפקד התחנה - לאשר מימונה מחר



14.4.202012:00:0014.4.202014:00:00משאיות לחג
14.4.202018:00:0014.4.202018:30:00מימונה

15.4.20205:30:0015.4.20206:00:00שביעי של פסח
16.4.20209:30:0016.4.202011:00:00פגישת עדכון

16.4.202013:00:0016.4.202014:00:00הקלטה לעצרת טרור
16.4.202014:00:0016.4.202016:00:00הקלטה לטקס יום השואה

16.4.202018:30:0016.4.202020:00:00תחילת נאום יום הזכרון
17.4.20209:30:0017.4.202010:30:00נאום יום הזכרון

17.4.202010:30:0017.4.202013:00:00שרון יונה + שלום - הערכות לעונת 20-21
19.4.20207:30:0019.4.20208:30:00מבצע מנות 1,650לקשישים  + 638 לחינוך

19.4.20208:30:0019.4.20209:00:00עמדת בדיקת קורונה במתחם פוזה - דרייב אין
19.4.20209:30:0019.4.202010:30:00פגישת עדכון-שלום+סיגל בניאס

19.4.202010:30:0019.4.202011:00:00הנחת זרים טרור וזכרון
19.4.202011:00:0019.4.202012:30:00פגישה בנושא רישום לכיתה ז' תשפ"א

19.4.202012:30:0019.4.202013:30:00טקס יום הזכרון ועצמאות למערכת החינוך
19.4.202014:30:0019.4.202015:00:00ניחום אבלים טלפוני

19.4.202018:00:0019.4.202018:30:00קנטור - איתור מגרש לתיכון חדש
19.4.202019:00:0019.4.202019:30:00סרטון מותאם נאום ראש העיר לאורט - חגית הרשקוביץ

19.4.202019:30:0019.4.202020:00:00סרטון עצרת טרור לאורט - חגית הרשקוביץ
19.4.202020:00:0019.4.202020:30:00דו"ח ביקורת רח"ל ומל"ח

20.4.20208:15:0020.4.20209:30:00ספורט מנהלים 
20.4.20208:30:0020.4.202010:00:00פעילות בני נוער ומתנדבים עם ניצולי שואה - כפיר לתעד

20.4.202010:00:0020.4.202012:00:00טקס חללי טרור
20.4.202011:30:0020.4.202012:00:00סיור גינת כלבים



20.4.202012:00:0020.4.202012:30:00סיור בדיקת קורונה דרייב אין - חטיבת כפיר
20.4.202012:30:0020.4.202013:00:00סיור גני לאה גולדברג

20.4.202013:00:0020.4.202014:00:00סיור מיני פיץ' פשוש
20.4.202015:00:0020.4.202016:00:00ארוחת צהריים

20.4.202017:00:0020.4.202017:30:00להדליק נר זכרון
20.4.202017:00:0020.4.202020:30:00ערב יום השואה

20.4.202019:30:0020.4.202020:00:00לשלוח קישור לתושבים, הנהלה  ומועצת עיר
21.4.20200:00:0022.4.20200:00:00יום השואה

21.4.20208:00:0021.4.20209:00:00מבצע מנות 1,650לקשישים  + 638 לחינוך
21.4.202010:00:0021.4.202011:00:00אינה אוקון

21.4.202011:00:0021.4.202011:30:00אורטל ביטון+אחיקם
21.4.202014:30:0021.4.202015:30:00כפיר סיור 

21.4.202016:00:0021.4.202016:30:00חמוטל - חן
21.4.202017:00:0021.4.202018:00:00איתור מגרש לתיכון נוסף - 

21.4.202018:30:0021.4.202019:30:00תחקיר *** שב"כ לאחר שהבריאו
22.4.20207:30:0022.4.20209:00:00מבצע 1,200 סלים לקשישים

22.4.20209:00:0022.4.202010:00:00פ.ע. שריקי
22.4.202010:00:0022.4.202011:00:00הערכות לנאום יום הזכרון

22.4.202011:00:0022.4.202012:00:00צילום נאום בבית יד לבנים 
22.4.202012:00:0022.4.202013:00:00חדשנות דיגיטלית

22.4.202013:00:0022.4.202014:00:00פגישה בנושא יום העצמאות- תרבות
22.4.202014:00:0022.4.202015:00:00ישיבת זום בנושא התייחסות לתביעות נגד עיריית עפולה

22.4.202016:00:0022.4.202017:00:00קרן אשפה - השר להגנת הסביבה - ברור סכום עפולה
22.4.202018:00:0022.4.202019:00:00זימון מועצת עיר



22.4.202020:00:0022.4.202022:00:00מירה סיכום פולין
23.4.20207:00:0023.4.20207:30:00בועז יוסף - טלפון - בעקבות שיחה עם עוזר השר

23.4.20207:30:0023.4.20208:00:00מענק איזון - שלום, שריקי  ועינב
23.4.20208:00:0023.4.20209:00:00מבצע מנות 1,650לקשישים  + 638 לחינוך

23.4.20209:00:0023.4.202010:00:00אחיקם
23.4.20209:00:0023.4.202010:00:00גולי

23.4.20209:30:0023.4.202010:30:00ת"א 72717-10-18 אלקבץ נ' פורת , ישיבת גישור בפני נעמה פינטו , קומה 0
23.4.202011:00:0023.4.202011:30:00גינדי קיפניס

23.4.202011:30:0023.4.202013:00:00פגישה מקדימה לקראת הפגישה עם ד"ר אורנה שמחון
FW: פ.ע. עם עירית עפולה - הערכות לשנה"ל תשפ"א- יתקיים דרך אפליקציית zoom23.4.202013:00:0023.4.202014:00:00

23.4.202014:30:0023.4.202015:00:00אבי גולדהמר - עדכון בג"צ מנכ"ל
23.4.202015:30:0023.4.202016:00:00צהריים

23.4.202017:00:0023.4.202017:30:00עופר אדרי - מזל טוב לרגל קבלת המינוי מפקד כיבוי אש עפולה
23.4.202018:30:0023.4.202019:30:00אורנה שמחון - שיחת טלפון - בעקבות ועידת זום

23.4.202020:00:0023.4.202020:30:00ניתוח טבלת מענק איזון
23.4.202020:30:0023.4.202021:00:00טלפון - חיים ביבס - מענק איזון עפולה

24.4.202010:00:0024.4.202011:30:00ישיבת הערכות לערב יום הזכרון - שירת תקווה במרפסות
25.4.202020:00:0025.4.202021:30:00צילום התקווה

26.4.20207:30:0026.4.20208:30:00מבצע מנות 1,650לקשישים  + 638 לחינוך - מפגש בקישון עם מנהל הנפה - נאג'י
26.4.20209:00:0026.4.20209:30:00מענק איזון (שולחן עבודה)

26.4.202010:00:0026.4.202010:15:00ישראל קנטור
26.4.202010:30:0026.4.202010:45:00ישיבת זום בנושא החינוך המיוחד  10:30

26.4.202011:00:0026.4.202012:00:00כפיר - צילומים
26.4.202012:00:0026.4.202013:30:00פעילות בני נוער ומתנדבים עם המשפחות השכולות של חללי מערכות ישראל  - כפיר לתעד



26.4.202013:30:0026.4.202014:00:00גורן
zoom 26.4.202015:00:0026.4.202016:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל - באמצעות תוכנת

26.4.202015:00:0026.4.202016:00:00חמוטל - סקירת כח אדם - קורונה
26.4.202016:00:0026.4.202016:30:00ניחום טלפוני עינב ווזאן (על מות אביה)

26.4.202016:30:0026.4.202017:00:00החלטה על אופן חגיגות יום העצמאות השנה
27.4.20208:15:0027.4.20209:30:00ספורט מנהלים 

27.4.20209:00:0027.4.20209:30:00מבצע חלוקת שקי קמח וגריסים לקהילת ביתא ישראל
27.4.20209:30:0027.4.202015:30:00מערכות חכמות-מרכז שליטה ובקרה-9:30-10:30 באחריות שמעון עמר  10:30-11:30 - באחריות שרית.  11:30-12:30באחריות יובל

27.4.202010:30:0027.4.202011:00:00לברך - הדרכה לנשות המגזר החרדי לעבודה מרחוק בשופרסל (40 נשים)
27.4.202015:30:0027.4.202016:00:00להדליק נר זכרון
27.4.202016:00:0027.4.202020:30:00ערב יום הזכרון

27.4.202017:00:0027.4.202017:30:00(אבישי האבא:  052-6558170)הענקת טאבלט לרונן גורנשטיין הזוכה  17:15
27.4.202017:30:0027.4.202018:00:00דודי נחום יקל"ר - ישיבת עדכון

27.4.202018:00:0027.4.202019:00:00ביקור הורים
28.4.20208:00:0028.4.20208:30:00יום הזכרון

28.4.20208:30:0028.4.20209:30:00סיור : יהלום, אוהל מאיר, יהודה
28.4.20209:30:0028.4.202010:00:00מוכנות המרכז לגיל הרך

28.4.202010:00:0028.4.202010:30:00שיחה עם פרח - מנהלת יהלום
28.4.202011:00:0028.4.202011:30:00עמידה יחד בצפירה ברחבת בניין העירייה -(נא להגיע עם חולצה לבנה)

28.4.202011:30:0028.4.202012:00:00סרטון זכרון
28.4.202013:30:0028.4.202014:30:00ציוות לערב העצמאות

28.4.202014:30:0028.4.202015:00:00הערכות לסגירת שמרטפיה
28.4.202016:00:0028.4.202020:30:00ערב עצמאות

29.4.202012:00:0029.4.202013:00:00מפגן חיל האויר למרכז רפואי העמק - 12:12



30.4.20209:00:0030.4.202010:00:00ישיבת היערכות מיוחדת 
30.4.202010:00:0030.4.202010:30:00סיכום מאורנה שמחון מאיר עוזרי הנחיות 

30.4.202010:30:0030.4.202011:00:00סיור באוהל מאיר (יהודה)
30.4.202011:00:0030.4.202012:00:00סיור באח"י אילת, עצמון

30.4.202012:00:0030.4.202014:00:00חדשנות דיגיטלית
30.4.202014:00:0030.4.202015:00:00דיון באפשרויות קיום ישיבת מועצה

30.4.202015:00:0030.4.202016:00:00צהריים
30.4.202016:30:0030.4.202017:00:00ביטול ישיבת מועצה

1.5.20208:30:001.5.202010:00:00סיור באוהל מאיר (יהודה)
1.5.202010:00:001.5.202011:30:00מכאל ברקן

1.5.202011:30:001.5.202012:00:00שלמה מליחי
1.5.202014:00:001.5.202014:30:00קבלת אוהל מאיר + חביב

2.5.202020:00:002.5.202021:00:00סיור מסכם אוהל מאיר א-ג
2.5.202021:00:002.5.202022:00:00ישיבת  הערכות פתיחת מוסדות החינוך

3.5.20208:00:003.5.20209:00:00סיור פתיחה ביהלום
3.5.20209:00:003.5.202010:00:00סיור פתיחה בתדהר

3.5.202010:30:003.5.202011:00:00לקשר עם אינה - שמונה במאי - מה התוכנית?
3.5.202011:00:003.5.202011:30:00פגישה בנושא חיובי ארנונה לעסקים

3.5.202011:30:003.5.202013:00:00ישיבת היערכות בנושא דיור מואץ עם מנכ"ל משרד הפנים - שלום, שריקי , חמוטל , שרית , נדב בת אל  
3.5.202013:00:003.5.202013:30:00רדיו קול רגע - חזרה לכיתות א-ג'

3.5.202013:30:003.5.202014:00:00ביאלסקי
3.5.202014:00:003.5.202014:30:00חמוטל - איוש תו סגול

3.5.202015:30:003.5.202016:00:00אישור בטיחות יהודה - אוהל מאיר
3.5.202016:30:003.5.202017:00:00ניחום אבלים בטלפון - מלכה, חנה



3.5.202017:00:003.5.202017:30:00הכנת פניה לרמ"י - שריקי ומיטל
4.5.20208:15:004.5.20209:30:00ספורט מנהלים 

4.5.20209:30:004.5.202010:00:00פגישה אישית עם אורלי חן מנהלת בי"ס בן צבי
4.5.202010:00:004.5.202010:30:00סיור שמרטפית ניצנים
4.5.202010:30:004.5.202011:00:00סיור שמרטפיית ברקת

4.5.202011:00:004.5.202011:30:00סיור גני לאה גולדברג - קנטור ואלכס
4.5.202011:30:004.5.202012:30:00ישיבת דירקטוריון - החברה העירונית

4.5.202012:30:004.5.202014:00:00פגישת עבודה-חמוטל - חתך גילאי עובדים
4.5.202015:30:004.5.202016:30:00עינב - דו"ח חשמל

4.5.202016:30:004.5.202017:00:00עינב ושרית - חדשנות
4.5.202018:00:004.5.202018:30:00סעיף שיפור השרות לתושב

5.5.20208:00:005.5.20208:30:00סיור בית ספר שוהם
5.5.202011:30:005.5.202012:30:00חלוקת מחשב לכל כיתה -במינהל חינוך 11:45

5.5.202012:30:005.5.202013:00:00שריקי הכנסות חינוך
5.5.202013:00:005.5.202015:00:00פניה לניר מסיקה - קדם מימון רמ"י

5.5.202016:00:005.5.202017:00:00היערכות לישיבת מועצה
5.5.202017:00:005.5.202018:00:00ישיבה בנושא כ"א

6.5.20208:00:006.5.20209:00:00סיור בית ספר בית זאב
6.5.20209:00:006.5.20209:30:00סיגל ברגר - שיחת הבהרה בטלפון

6.5.20209:30:006.5.202010:00:00הקלטת ברכה לדוד - הבן של ח"כ מלכיאלי - פרשת נשא
6.5.202011:30:006.5.202012:30:00ישיבה בלשכה בנושא מפעל המיון בעפולה+חוב ליראב

6.5.202012:30:006.5.202013:00:00להוציא חוות דעת משפטית מכרז אשפה, והסכם עם המטמנה
6.5.202013:00:006.5.202013:30:00חביב - הזמנת שר החינוך

6.5.202013:30:006.5.202014:00:00סרטון סיכום קורונה למועצה



6.5.202015:30:006.5.202017:00:00סיגל ברגר
6.5.202018:00:006.5.202019:00:00מצגת קורונה למועצה

7.5.20207:30:007.5.20208:00:00חלוקת מנות מזון-4 מנות
7.5.20209:00:007.5.20209:30:00לידיעה-חלוקת שי וברכה מראש העיר לוטרנים בעפולה (40 איש)

7.5.20209:30:007.5.202010:00:00סיור בבית ספר גוונים
7.5.202010:00:007.5.202011:00:00מפגש עם קבוצת אזרחים ותיקים בפארק העירוני  10:15

7.5.202010:00:007.5.202010:30:00שיחה בזום עם ראשי רשויות יחד עם מפקד מחוז  פיקוד העורף
7.5.202011:00:007.5.202012:30:00פגישה בנושא סקירה 2019 ותחזית 2020- רו"ח אופיר בוכניק+נציגי השקעות מגדל ומיטב דש- בזום

7.5.202012:30:007.5.202013:30:00ישיבה בנושא קביעת מדיניות לחניות-קנטור+בת אל
7.5.202013:30:007.5.202014:30:00הערכות למועצה

7.5.202016:00:007.5.202016:30:00קונצרט שירי מלחמה לתושבי מקבץ דיור ברחוב ירושלים (לידיעה)
7.5.202017:00:007.5.202018:00:00קואליציה

7.5.202018:00:007.5.202020:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר 04-20,24-11
7.5.202019:00:007.5.202020:00:00ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה מס'  20200001 

8.5.20208:00:008.5.20209:00:00ברקן ובוריס
8.5.20209:30:008.5.202011:00:00פגישה בנושא הפועל עפולה 

8.5.202010:00:008.5.202010:30:00הופעה לציון אירועי יום הנצחון על גרמניה הנאצית  (במה על משאית - מופע כ-20 דקות) (לא התחייבנו)
8.5.202011:30:008.5.202013:30:00ברית מירה וגולן תמם

8.5.202013:30:008.5.202014:30:00לנחם טרומפר
10.5.20207:00:0010.5.20207:30:00חלוקת 1,320 סלי מזון בין התאריכים 10-21/5 - החלוקה מתבצעת ע"י עמותות של משרד הרווחה

10.5.20209:00:0010.5.20209:30:00דני שמואל - ספירות
10.5.20209:00:0010.5.20209:30:00מתכנני כבישים וכיכרות?

10.5.20209:30:0010.5.202010:30:00פגישה בלשכה בעניין הצעת הרצל רפאלי בנושא העתקת קיוסקים מורד ושינאווה
10.5.202011:00:0010.5.202011:30:00שיחת חתך - שמעון עמר 



10.5.202011:30:0010.5.202012:00:00שגב - ישראל אור, שיא, שובר
10.5.202012:00:0010.5.202013:00:00אצל חיים גורן
10.5.202013:00:0010.5.202014:00:00אישור ת.ברים
10.5.202014:30:0010.5.202016:00:00אצל ההורים 

10.5.202016:00:0010.5.202016:30:00קונצרט לכבוד יום הנצחון לדיירי הוסטל בכורש (לידיעה)
10.5.202018:00:0010.5.202018:30:00מייל היבטים משפטיים בקבוצת הכדורגל

10.5.202020:00:0010.5.202021:00:00יהודה משה
11.5.20205:30:0011.5.20206:00:00ערב לג בעומר

11.5.20208:00:0011.5.20208:30:00חלוקת ארוחות מצוננות 6 מנות
11.5.20208:15:0011.5.20209:30:00ספורט מנהלים 

11.5.20209:00:0011.5.20209:30:00אחיקם
11.5.20209:30:0011.5.202011:00:00ועדת היגוי קליטה בקהילה בהשתתפות נציגי משרד הקליטה

11.5.202011:00:0011.5.202012:00:00ישיבה בלשכה בנושא צהרונים ביסודי, לג' בעומר והארכת יום לימודים בגנים
11.5.202011:00:0011.5.202012:00:00מוטי שוורץ

11.5.202012:00:0011.5.202013:00:00ישיבה בלשכה בנושא חוזים-כדורגל
11.5.202013:30:0011.5.202015:30:00ישיבה בנושא יסודיים (נופים, בן צבי, אלומות) - טינה, סיגל ברגר, מנהלות בתי"ס , מנכ"ל, חמוטל, גלית דגן

11.5.202016:00:0011.5.202016:30:00עינב - דו"ח פניות הציבור וחברי המועצה
11.5.202017:30:0011.5.202018:00:00כפיר סרטון - לב אחד

12.5.20209:00:0012.5.202010:00:00 סיור בבי"ס כרמים עם ד"ר אורנה שמחון מנהלת המחוז 
12.5.202010:00:0012.5.202011:00:00פגישה בלשכה עם ד"ר אורנה שמחון  מנהלת המחוז

12.5.202012:00:0012.5.202013:00:00סיון לוי 
12.5.202014:00:0012.5.202014:30:00ראיון לקבלת צוערים - במסגרת קול קורא להשמת צוערי השלטון המקומי

12.5.202014:30:0012.5.202015:00:00יאיר כתר - דירקטוריון
12.5.202015:00:0012.5.202016:00:00אינה - תיק קליטה



12.5.202017:00:0012.5.202018:00:00אישור הרחבת הסעות וסייעות
12.5.202018:30:0012.5.202019:30:00הערכות סדנאת חדשנות

13.5.20209:00:0013.5.20209:30:00שלום ועינב - עדכונים
13.5.20209:30:0013.5.202010:30:00בפארק - הזמנה מיאיר כתר

13.5.202010:30:0013.5.202011:00:00חמוטל
13.5.202015:30:0013.5.202016:00:00הענקת שי לזוכה בטורניר פלייסטיישן

13.5.202016:00:0013.5.202017:00:00דימה ברוק 
13.5.202017:00:0013.5.202017:30:00קרן אלקריף

14.5.20208:30:0014.5.20209:30:00ישיבה עם הגזבר  בנושא תברים ודיווחי חינוך 
14.5.20209:30:0014.5.202010:00:00גורן

14.5.202010:00:0014.5.202011:00:00פגישה בלשכה בנושא דוחות עלות שנתיים - עובדי תברואה
14.5.202011:00:0014.5.202011:30:00ניחום אבלים יפה מלכה ז"ל-הבעל בבר-שד' ירושלים 47/23   050-7862177

14.5.202011:30:0014.5.202012:00:00חמוטל - מכרזי כח אדם
14.5.202012:00:0014.5.202013:00:00ישיבת דירקטוריון יזרעאל -עפולה אישור דוחות כספיים

14.5.202013:00:0014.5.202014:00:00אורי וחמוטל - הערכות לפגישה עם אבי אלבאז
call - center-14.5.202014:00:0014.5.202015:00:00משה ויוסף חדיף + מנכ"ל - יזמות ל

14.5.202015:00:0014.5.202015:30:00בני הייק לשלוח מתנה 
14.5.202015:30:0014.5.202016:00:00פגישה עם אבי אלבאז - 15:15

15.5.202010:00:0015.5.202010:30:00ולדימיר קרייזלבורד
15.5.202010:30:0015.5.202011:00:00חביב והכדורסל

15.5.202011:30:0015.5.202012:00:00שלמה מליחי ולירז
17.5.20206:30:0017.5.20207:00:00חלוקת מנות מזון לדיירי ההסוטל ומקבץ דיור

17.5.20208:30:0017.5.20209:00:00עינב - בית המוסיקה
17.5.20209:00:0017.5.202010:00:00ישיבה בלשכה בנושא הסעות



17.5.202010:00:0017.5.202011:00:00פגישת עבודה-טינה
17.5.202011:00:0017.5.202012:00:00ישיבה בלשכה בנושא קביעת מדיניות לחניות

17.5.202012:00:0017.5.202012:30:00סיגל מגן
17.5.202012:30:0017.5.202013:00:00חמוטל 

17.5.202014:30:0017.5.202015:00:00חמוטל - אבי אלבאז
17.5.202015:00:0017.5.202016:00:00ישיבה בלשכה בנושא מערכת סנסורים-מוטמנים

17.5.202016:00:0017.5.202017:00:00ישיבת הנהלה מצומצמת
17.5.202017:00:0017.5.202018:00:00שיחת חתך-יניב בוגנים

17.5.202018:00:0017.5.202019:30:00שלום וחמוטל
17.5.202019:30:0017.5.202020:30:00טלפונים- גלנט, מלכיאלי, דיכטר, גמליאל

18.5.20206:30:0018.5.20207:00:00לידיעה- חלוקת מחשבים כיתות ד' בי"ס אלומות בין השעות 9:00-12:00
18.5.20208:15:0018.5.20209:30:00ספורט מנהלים 

18.5.202010:00:0018.5.202011:30:00ישיבה בנושא בינוי מוסדות חינוך - נושאים : אלומות , מוריה , דרך אמת, אוהל מאיר, וי'זניץ , שוהם,אלון יזרעאל ,אוטיסטים -  משתתפים: ישראל, טינה ,שלום שלמה , שריקי יצחק 
18.5.202012:00:0018.5.202012:30:00לברך-קורס הכשרת נשים חרדיות לתעסוקה

18.5.202013:00:0018.5.202014:00:00חלוקת סלי מזון
18.5.202016:00:0018.5.202016:30:00פגישה בלשכה בנושא האנדרטה ברובע - מעיין כהן+שלמה מליחי+כפיר

18.5.202016:30:0018.5.202018:00:00ישיבה בלשכה עם טינה+אסי אברהם יו"ר ועד הורים עירוני+מוטי צינטרוביץ+ארז כהן
18.5.202018:00:0018.5.202018:30:00חמוטל+יניב

18.5.202018:30:0018.5.202020:00:00ניתוח עלויות הסעות
19.5.20208:00:0019.5.20208:30:00חלוקת סלי מזון

19.5.202011:30:0019.5.202012:30:00פגישה בלשכה עם ניסים תורג'מן מפקד הנפה+דודי נחום
19.5.202013:00:0019.5.202014:00:00ישראל ביתנו - חברי המועצה

19.5.202015:30:0019.5.202016:00:00הענקת שי לזוכה בתחרות בינגו עירונית
19.5.202016:30:0019.5.202017:30:00מתווה הסעות נועם מוריה



19.5.202017:30:0019.5.202018:00:00ארז וחביב - אישור המתווה לשנה זו
20.5.20209:00:0020.5.202010:30:00טינה+סיגל ברגר

20.5.202010:30:0020.5.202011:00:00צילום עם רוזליה שמוקר
20.5.202011:00:0020.5.202011:30:00הרב גולד 

20.5.202011:30:0020.5.202019:00:00הכנת מכתבים לשרים: בת אל וכפיר
20.5.202016:00:0020.5.202017:00:00שריקי איתי עינב - פרוטוקול ועדת מכרזים  

20.5.202017:00:0020.5.202018:00:00שריקי ועינב - משנה למנכ"ל
21.5.20209:00:0021.5.20209:30:00 אורן אקיקוס

21.5.20209:30:0021.5.202010:30:00פגישה בלשכה בנושא בית אבות-שלום עמרני+יוסי אהרון+חביב+שלמה
21.5.202011:00:0021.5.202012:00:00סל קליטה עליה מצרפת 

21.5.202012:00:0021.5.202013:00:00ישיבה בלשכה בנושא מרכז לגיל הרך - מודל הפעלה 
21.5.202013:00:0021.5.202013:30:00מכתב לשר החינוך - גלנט

21.5.202013:30:0021.5.202014:00:00מכתב לשרת התחבורה ושר האוצר - עוקף כביש 65
21.5.202014:00:0021.5.202015:00:00מכתב משותף עם בית שאן לשרת התחבורה ושר האוצר - כביש 71

21.5.202015:00:0021.5.202016:00:00מכתב לשרת התחבורה - רכבת העמק
21.5.202016:00:0021.5.202017:00:00הנחת זר לנספי סודן

21.5.202017:00:0021.5.202017:30:00רועי בר
21.5.202017:30:0021.5.202018:00:00מליחי - דני עוזר מירי רגב

21.5.202018:00:0021.5.202019:00:00תשובה לדו"ח ביקורת מבקרת העירייה
22.5.202011:00:0022.5.202013:00:00גינדי, בוריס, ברקן

22.5.202014:30:0022.5.202017:00:00יום הולדת לדניאל בן בשעה 14
23.5.202021:00:0023.5.202021:30:00מכתב לסיגל ברגר 

24.5.20207:00:0024.5.20208:00:00חלוקת מנות מזון לדיירי ההוסטל ומקבץ דיור
24.5.20208:30:0024.5.20209:00:00מענה לדו"ח ביקורת הופץ



24.5.202010:00:0024.5.202011:00:00משה חדיף ותקשוב
24.5.202011:30:0024.5.202012:00:00חמוטל ושלום - הנדסה
24.5.202012:00:0024.5.202012:30:00חיים גורן חכ"ל קק"ל

24.5.202013:00:0024.5.202014:00:00ביקור בבי"ס אלון יזרעאל-פטנט מתקן מייבש כביסה (נטלי/מאירה-נא להודיע למנהלת ביה"ס)
24.5.202015:00:0024.5.202015:30:00אתי וישראל

24.5.202015:30:0024.5.202016:00:00פגישת עבודה-אינה אוקון
24.5.202016:30:0024.5.202017:00:00יהודית ואוסנת

24.5.202017:00:0024.5.202017:30:00יהודית - פרוייקטים
24.5.202018:00:0024.5.202018:30:00שלמה מליחי

25.5.20208:15:0025.5.20209:30:00ספורט מנהלים 
25.5.202010:00:0025.5.202011:00:00צורי כהן - 

25.5.202011:00:0025.5.202011:30:00שריקי - כספים, חוזים ות.ב.רים
25.5.202011:30:0025.5.202012:30:00שלום וחמוטל - עדכונים

25.5.202013:00:0025.5.202014:30:00קנטור שריקי ושלום - מכרזים ות.ב.רים
25.5.202015:30:0025.5.202017:00:00מיכאל ברקן + בוריס יודיס  - פגישה + סיור 

26.5.20209:00:0026.5.202010:00:00פגישה בלשכה בנושא התייעלות מתנ"ס-דניאל יגיש לפני הפגישה שלד של התכנית
26.5.202010:00:0026.5.202012:00:00פגישת עבודה טינה

26.5.202010:30:0026.5.202011:30:00פרס האקתון בית ספר יהודה
26.5.202012:00:0026.5.202013:00:00שיחת חתך-יהודה כהן

26.5.202013:00:0026.5.202013:30:00קנטור - שיחה מקדימה ועדכון טלאל
26.5.202018:30:0026.5.202020:00:00מכתב לשר החינוך - מיזוג וסגירת בתי ספר

27.5.20208:00:0027.5.20208:30:00שלחנו מכתב לשמחון וגלנט
27.5.20208:30:0027.5.20209:00:00 הזמנה לחנוכת המשרד האזורי לחזרה הכללית לקראת מפקד האוכלוסין  בראשות מנכ"ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- פרופ' דני פפרמן 

27.5.20209:00:0027.5.202011:00:00ועדת תאום תנועה



27.5.202011:00:0027.5.202012:00:00 טקס החלפת פיקוד מת"ח עפולה 
27.5.202013:00:0027.5.202014:00:00 פ"ע ראש עיריית עפולה

27.5.202017:00:0027.5.202019:00:00טקס הכתרה לקייס לדקון גשאוו אדיסו טסמה
27.5.202020:00:0027.5.202021:30:00יום הולדת אצל שלום

28.5.20206:00:0028.5.20207:00:00ערב שבועות
28.5.20209:30:0028.5.202011:00:00פגישה עם שלמה מליחי + לירז וזן + שלום שלמה

28.5.202013:00:0028.5.202015:00:00שוק עירוני
31.5.20209:30:0031.5.202010:30:00מנכ"ל חברת דונה 

31.5.202011:00:0031.5.202011:30:00פגישה עם ישראל קנטור: דרכי גישה וחניה שוהם
31.5.202012:00:0031.5.202013:00:00הצגת מצגת לקראת הביקור אצל מנכ"ל משרד הפנים

31.5.202013:30:0031.5.202015:00:00מכתב לשר השיכון ושר האוצר
31.5.202015:30:0031.5.202016:00:00פגישה עם סתיו הררי + יערה להענקת הספר "הלב הטוב של יערה"

31.5.202016:00:0031.5.202016:30:00אורלי -לבדוק  דו"ח בשוק העירוני
31.5.202017:00:0031.5.202017:30:00מכתב לאורי דולב - מפקח רמ"י - הרשאות שמגיע לעפולה

31.5.202018:00:0031.5.202018:30:00ארוע קליטה במקבץ
1.6.20208:15:001.6.20209:30:00ספורט מנהלים 

1.6.202010:00:001.6.202010:30:00שגב - חברה כלכלית דו"ח 2019
1.6.202010:30:001.6.202012:00:00שלום וחמוטל - תוספת רכב

1.6.202012:00:001.6.202013:00:00פגישה בנושא הפארק וקהילה + דניאל בן + אמילי זיידל + אחיקם  + אלי מלול + בתאל אשכנזי
1.6.202013:00:001.6.202014:00:00אחיקם - כללי

1.6.202014:30:001.6.202017:00:00יציאה למודיעין
1.6.202017:00:001.6.202019:00:00הזמנה מאת אל"מ ערן אוליאל מפקד חטיבת כפיר,טקס חניכת מבנים חדשים חטיבת כפיר - מפח"ט  900

1.6.202020:00:001.6.202022:30:00הפועל רמת גן - הפועל עפולה - משחק מס' 29
2.6.202011:30:002.6.202012:30:00פגישה רה"ע- טינה ולדמן+ מיכל כהן מנהלת בי"ס נופים



2.6.202012:30:002.6.202017:00:00תכנית מתאר עפולה -ישיבת עבודה בעיריית עפולה בהשתתפות: אבי אלקבץ ראש העיר, ישראל קנטור - מהנדס העיר, יואל מטמון, אהוד יוסטמן, גיא דייגי, מתן כתריאל- ממנהל התכנון, יהונתן כהן לטאנט, רז עפרון - לשכת התכנון המחוזית, יאיר אביגדור וצוות מנעד
2.6.202019:00:002.6.202020:00:00יציאה

2.6.202020:00:002.6.202023:00:00יערה וגבי 
3.6.20207:00:003.6.20208:00:00סיור בצפון מערבית

3.6.20209:00:003.6.20209:30:00פגישת המשך- הצגת מצגת לקראת הביקור אצל מנכ"ל משרד הפנים- בתאל+ נדב
3.6.20209:30:003.6.202010:00:00שלמה מליחי

 RMC 3.6.202010:00:003.6.202011:00:00פגישה בלשכה עם פרופ' נמרוד רוזן  בעלים של
3.6.202011:30:003.6.202012:00:00פגישה רה"ע עם שמעון פרי, יו"ר עמותת דור לדור+ יאיר כתר

3.6.202012:00:003.6.202013:30:00ביקור רה"ע בעמותת דור לדור- מיכאל ברקן+בוריס יודיס+ יאיר כתר
3.6.202015:00:003.6.202015:30:00איתי קידר - טלפון - טלאל ואחזקת רכב

3.6.202017:00:003.6.202018:00:00ישיבת קואליציה
3.6.202018:00:003.6.202020:00:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין 5-20,25-11

4.6.20209:00:004.6.20209:30:00שריקי -  בקרה תקציבית, וכספי פיתוח
4.6.20209:30:004.6.202010:30:00סיור במרכז לגיל הרך, ובבית ספר שוהם

4.6.202011:00:004.6.202012:00:00מפגש של ועדת קשרי חוץ במש"מ- תדרוך בZOOM סקירת מנכ"ל משרד החוץ יובל רותם בהשתתפות חיים ביבס
4.6.202012:00:004.6.202013:00:00ישיבה בנושא רחובות יהלום ושוהם - חד סטריות  נוכחים: ראש העיר, ישראל, טלאל, אלכס, יואל, דני, מוסא, רונן, היאם - מתכננת 

4.6.202013:00:004.6.202013:30:00קנטור- הערכות בניית פרוייקטים מפעל הפיס
4.6.202015:30:004.6.202016:30:00פגישה טינה ולדמן- נושאים דחופים

4.6.202017:00:004.6.202017:30:00שלום - פרוטוקול מועצה ושוטף
4.6.202020:00:004.6.202022:30:00משחק מס' 30

5.6.20209:30:005.6.202010:30:00עמי אסייג
5.6.202010:30:005.6.202011:00:00אורן- נופים אלומות

5.6.202011:00:005.6.202011:30:00שלום עדכונים
7.6.20208:15:007.6.20209:45:00 ספורט מנהלים



7.6.20209:30:007.6.202010:00:00תכתובת ויצו - לישיבה
FW: 7.6.202010:00:007.6.202011:00:00  ישיבה בנושא ויצ"ו -  הצגת תכנון ראשוני   נוכחים: ראש העיר, ישראל קנטור, אדר' יואב קיסוס, דניאל בן, אמילי זיידל, משה אדרי

7.6.202011:00:007.6.202012:00:00פגישה בלשכה עם פרופ' נמרוד רוזן  בעלים של RMC + גבי אדרי
7.6.202012:00:007.6.202013:00:00פגישה בלשכה עם פרופ' נמרוד רוזן  בעלים של RMC + רחמיאן

7.6.202013:00:007.6.202014:00:00פגישה עם שוקי פליין מרשף בטחון בנושא שאטלז
7.6.202014:30:007.6.202015:00:00מצגת למשרד הפנים

7.6.202015:30:007.6.202017:00:00קידום דיור לחרדים / בהשתתפות: יוסי חדד, מנהל מינהל אוכלוסיות ומרקם ותיק + אילון כהן , מנהל אגף חרדים 
7.6.202017:30:007.6.202019:30:00פגישה הורי נופים- טינה+ אסי אברהם+ יערית אהרוני+ חן בנאי יו"ר ועד הורים בי"ס נופים

7.6.202019:30:007.6.202020:00:00שיחה עם טינה  - גלית למעלות
8.6.20208:30:008.6.20209:30:00פגישה בנושא תקציבי פיתוח, גינון ומפעל הפיס- מנכ"ל+שריקי+קנטור+שמעון עמר+רביד

8.6.20209:30:008.6.202010:00:00חביב ואליאור
8.6.202010:00:008.6.202010:30:00צילום במתחם קולנוע החדש (בין ביה"ח העמק למתחם)- צילום כפיר

8.6.202010:30:008.6.202013:00:00יציאה למשרד הפנים בירושלים
8.6.202013:00:008.6.202015:00:00פגישה עם עפולה

8.6.202015:30:008.6.202016:30:00פגישה עם ביבס במודיעין
8.6.202017:00:008.6.202019:00:00חזרה

9.6.20209:00:009.6.202010:00:00פגישה בלשכה בנושא  תביעה ייצוגית בעניין הפארק העירוני-עו"ד לירן+שלום+איתי
9.6.202010:00:009.6.202011:30:00פגישה ראש העיר עם עדיאל מנהל המינהל+ תמיר ברקין+ ישראל קנטור+ איציק שריקי+ מיטל ג'יבלי

9.6.202011:30:009.6.202012:30:00פגישה ראש העיר עם מפקדי משטרת עפולה יוצא- אלי גוזלן, נכנס- רמי חורי
9.6.202013:00:009.6.202014:30:00פורום מנהלים 

9.6.202015:00:009.6.202015:30:00יציאה עם מליחי
9.6.202015:45:009.6.202018:00:00טקס פתיחת כביש- הזמנה מאלי ברדה (מליחי)
9.6.202019:45:009.6.202023:00:00מפגש עם השרה מירי רגב, כולל א.ערב (מליחי)

10.6.20207:30:0010.6.20209:00:00שחר וקנין 



10.6.20209:00:0010.6.202010:00:00פגישה עם קנטור+ שחר אורן,מנכ"ל החברה הכלכלית, בנושא: קידום שיווק מגרשים לתעשיה באז"ת תדיראן 
10.6.202010:30:0010.6.202012:30:00טינה - גנים, ותגובה לאורנה שמחון

10.6.202012:30:0010.6.202013:30:00ביקור בבריכה העירונית- תכנית שחייה לכיתות ה'
10.6.202015:00:0010.6.202015:30:00דור ורחלי לשלוח מתנה 

10.6.202016:00:0010.6.202017:30:00פגישה בלשכה עם יאנה קריספיל בנושא פורום תרבות ופנאי, אמהות צעירות
10.6.202020:00:0010.6.202022:30:00עכו עפולה - משחק מספר 31

11.6.20209:00:0011.6.202010:30:00פגישה עם פראג' משרד החינוך + טינה ולדמן+ שריקי+ ישראל קנטור+ שמעון אמויאל+ מאיר עוזרי
11.6.202010:30:0011.6.202011:30:00פגישה בנושא קייטנות קיץ גנ"י וביה"ס

11.6.202011:30:0011.6.202012:30:00פגישת המשך בנושא הפארק וקהילה + דניאל בן + אמילי זיידל + אחיקם  + אלי מלול + בתאל אשכנזי
11.6.202013:15:0011.6.202014:00:00פגישה עם רה"ע- דניאל בן+ אמילי+ יניב בוגנים+ עופרה קלמן 13:15

11.6.202015:00:0011.6.202017:00:00מכתב תשובה לאורנה שמחון
11.6.202019:00:0011.6.202023:00:00בר מצוה לרועי 

12.6.20208:30:0012.6.20209:00:00איחולי בריאות בני הייק
12.6.202010:00:0012.6.202011:00:00פגישה ראש העיר + מיכאל ברקן

12.6.202011:30:0012.6.202012:00:00מליחי - גלנט בטלפון
14.6.20208:15:0014.6.20209:30:00ספורט מנהלים

14.6.20209:30:0014.6.202010:00:00לידן אלבז
14.6.202010:00:0014.6.202011:30:00פגישה בלשכה בנושא איכות הסביבה וצעירים

14.6.202011:30:0014.6.202012:00:00אירינה יעקובוב
14.6.202012:30:0014.6.202013:30:00פגישה עם איתי חורש - מוטורולה סולושיין פתרונות תקשורת

14.6.202014:00:0014.6.202014:30:00ניידת דם
14.6.202015:00:0014.6.202015:30:00סרטון לגוונים וכתבות

14.6.202016:00:0014.6.202017:30:00פגישה בנושא כח אדם- שלום שלמה+חמוטל+דוד זריהן
14.6.202017:30:0014.6.202018:00:00לידיעה - וועדת בטיחות (הזמנה מ"מ ראש העיר)



14.6.202018:00:0014.6.202019:00:00אסי יו"ר ועד הורים
15.6.20209:00:0015.6.20209:30:00חזון ותוכנית בת אל וכפיר

15.6.20209:30:0015.6.202010:00:00ביקור בקאנטרי- תכנית שחייה לכיתות ה'
15.6.202010:30:0015.6.202011:30:00פגישה+ סיור ברובע יזרעאל-  עו"ד שלדון שורר+ כפיר

15.6.202012:00:0015.6.202013:00:00פגישה עם אלירם דדון ויצחק טנזי בנושא מעונות בית כנסת חניכי הישיבות
15.6.202013:00:0015.6.202013:30:00רוזן נמרוד

15.6.202017:00:0015.6.202017:30:00שריקי- הלוואות לועדת כספים
15.6.202018:00:0015.6.202018:30:00עדכון ועדת כספים

15.6.202020:00:0015.6.202022:30:00אחי נצרת עפולה - משחק מספר 32
16.6.202011:30:0016.6.202013:00:00פגישה עם יואב שמחי יו"ר ההסתדרות הלאומית   + שלמה מליחי 

16.6.202013:00:0016.6.202013:30:00פגישת ראש העיר עם ישראל קנטור+ מיטל ג'יבלי- בנושא מקרקעי ישראל
16.6.202013:30:0016.6.202014:00:00אחיקם וכפיר - נופים

16.6.202015:00:0016.6.202015:30:00חטיבת כפיר לשכת מנכ"ל
16.6.202016:30:0016.6.202017:00:00גני אוהל מאיר

16.6.202019:00:0016.6.202020:00:00איתי יועצים 
17.6.20209:00:0017.6.202010:00:00עינב ורון צור

17.6.202010:00:0017.6.202011:00:00מסיבת סיום ביה"ס כרמים בעמק 10:00 
17.6.202011:00:0017.6.202012:30:00סיור בבית ספר אורט אורייתא גבעת המורה 

17.6.202012:50:0017.6.202013:20:00מיכל כהן, מנהלת בי"ס נופים
17.6.202013:30:0017.6.202014:00:00ישראל גרינשטיין

17.6.202015:30:0017.6.202016:00:00דירקטוריון החברה הכלכלית
17.6.202016:30:0017.6.202017:00:00טינה וסיגל ברגר

17.6.202017:00:0017.6.202017:30:00יערית וחן בנאי -נופים - ביטלו
17.6.202018:00:0017.6.202019:15:00לברך- טקס חלוקת מלגת עיריית עפולה- מחולק ל-2 קבוצות 



17.6.202019:45:0017.6.202020:45:00מסיבת סיום יב' , בית ספר רימונים   19:45 
18.6.20207:30:0018.6.20209:30:00הנחת תפילין רועי  בביכ"נ היכל אברהם

18.6.202010:00:0018.6.202010:30:00שלום וחמוטל - כח אדם
18.6.202011:00:0018.6.202012:00:00הרשאות תשתיות על בהסכם הגג- הצגת מצגת- ישראל קנטור+ איציק שריקי+ מיטל ג'יבלי

18.6.202012:30:0018.6.202013:30:00פגישת ראש העיר עם הרב סגל+ שלום שלמה
18.6.202013:30:0018.6.202014:00:00פגישת ראש העיר עם ישראל קנטור+ רונן קלניצקי בנושא: חניון פארק הרכבת, חד סטריות שהם ויהלום, כיכר ההסתדרות שיבולים

18.6.202014:00:0018.6.202014:30:00שלום שלמה- זימון מועצת עיר
18.6.202015:30:0018.6.202016:00:00אורנה שמחון וסיגל ברגר בטלפון

18.6.202016:30:0018.6.202017:00:00מכתב הזמנה לשר
18.6.202018:30:0018.6.202019:00:00עפולה בני לוד - משחק מספר 33

18.6.202019:30:0018.6.202022:00:00חתונה דור זריהן - אורן וענת
19.6.20209:30:0019.6.202010:00:00לברך- פורום חברי מועצה- דני דסטה

19.6.202013:30:0019.6.202015:30:00ברית רותם ושי גלעדי 
20.6.20207:00:0020.6.202012:30:00עליה לתורה רועי 

21.6.20208:15:0021.6.20209:30:00ספורט מנהלים
21.6.20209:30:0021.6.202010:00:00טינה - סקירה טלפונית בענין עפולה עלית והערכות קייטנות

21.6.202010:00:0021.6.202010:30:00פגישה עם מוטי אלוש
21.6.202010:30:0021.6.202011:00:00נדב ואורי כדורגל

21.6.202011:30:0021.6.202014:00:00הצגת תכניות עבודה אגף תאום ובקרה
21.6.202014:30:0021.6.202015:00:00אחיקם וכפיר 

21.6.202016:00:0021.6.202017:00:00שיחת זום- ראש העיר+ תמיר ברקין+ ישראל קנטור+ מיטל ג'יבלי
21.6.202017:00:0021.6.202017:30:00אורה פרץ - ספר תורה  (חביב)

21.6.202017:30:0021.6.202018:00:00לדבר בטלפון עם אורנה בשמחון
21.6.202018:00:0021.6.202019:00:00ישיבת קואליציה 



21.6.202019:00:0021.6.202021:00:00הזמנת לישיבות מועצת עיר: 6-20,26-11 וישיבה 7-20-27-11
22.6.20208:30:0022.6.20209:00:00שרית - סיכום הצגת אגף תאום ובקרה

22.6.20209:00:0022.6.202010:00:00שריקי וכפיר - ת.ב.רים
22.6.202010:00:0022.6.202010:30:00טינה - מצגת חינוך

22.6.202010:30:0022.6.202012:30:00ראיון צוערים
22.6.202012:30:0022.6.202013:30:00פגישה ראש העיר עם איגור פופוב, קונסול רוסיה בחיפה+ מיכאל ברקן+ בוריס יודיס

22.6.202013:30:0022.6.202014:00:00הנחת זר עם הקונסול
22.6.202014:00:0022.6.202014:30:00ישראל קנטור+ מוחמד טאהא

22.6.202016:00:0022.6.202017:00:00הגעת בני נוער מתוכנית בני מצווה לפגישה עם ראש העיר
22.6.202017:30:0022.6.202018:30:00יציאה לטבריה

22.6.202021:00:0022.6.202021:30:00אשקלון עפולה - משחק מספר 34
23.6.20209:00:0023.6.202010:00:00פגישה בנושא היערכות לשיפוצי קיץ - מוסדות חינוך

23.6.202010:00:0023.6.202011:00:00ישיבה בנושא מבנה מסחר ועירייה- נוכחים: ראש העיר, ישראל קנטור, אדר' גבי שוורץ, מיכל שדה, שאדי, מיטל חן
23.6.202011:30:0023.6.202012:30:00לברך- יום היערכות לצוותים חינוכיים לתכנית הקיץ של מחלקת הנוער

23.6.202013:00:0023.6.202013:30:00איציק שריקי+ איתי קידר- מפעל אמניר
23.6.202013:30:0023.6.202014:00:00אחיקם וחמוטל - התארגנות לביקור השר

23.6.202016:15:0023.6.202016:45:00פגישת ראש העיר עם שר החינוך- יואב גלנט+ ח"כ אופיר כץ
23.6.202016:45:0023.6.202017:30:00פגישת ראש העיר עם שר החינוך, יואב גלנט ופורום הנהלה

23.6.202017:00:0023.6.202018:30:00חנוכת בית אריאלה 
23.6.202017:30:0023.6.202018:30:00תא מנהלים

23.6.202019:00:0023.6.202020:30:00בסניף
24.6.20209:00:0024.6.20209:30:00פגישה בנושא התרמות עם פנינה אלמקייס, רכזת האגודה למלחמה בסרטן בעפולה+ חן סדן, יו"ר האגודה

24.6.202010:00:0024.6.202011:00:00פגישה עם נתנאל כהן+ שירה עמרני, פסגות ותעסוקה בנושא: הצגת תכנית תעסוקה לחרדיות
24.6.202011:30:0024.6.202012:00:00שריקי וגיא בנק ברקליס



24.6.202012:00:0024.6.202012:30:00ביקור בקאנטרי- תכנית שחייה לכיתות ה' 
24.6.202012:30:0024.6.202013:00:00ביקור בבריכה העירונית- תכנית שחייה לכיתות ה' 

24.6.202013:00:0024.6.202014:00:00פגישה בנושא שיתוף ציבור, שרית דהן+כפיר בזק
24.6.202014:00:0024.6.202015:30:00לידיעה- מינוי בפועל למנהל תלמוד תורה ממ"ח עפולה - בהשתתפות טינה ולדמן+ יעקב אלברט

24.6.202018:00:0024.6.202019:00:00קטיה - מסיבת סיום פרטית של  תדהר בהיכל התרבות
24.6.202019:00:0024.6.202020:00:00מסיבת סיום כיתות ו'  (בנים)  בית ספר נועם מוריה  19:00

24.6.202020:00:0024.6.202020:30:00ברכה לג'קי וולף והזמנה לפתיחת המרכז לגיל הרך
25.6.20208:00:0025.6.20209:00:00אחיקם וכפיר 

25.6.20209:00:0025.6.202011:00:00יציאה למרכז שלטון מקומי-רח' הארבעה 19 ת"א
25.6.202011:00:0025.6.202012:30:00כינוס דירקטוריון משכ"ל והחברות הבנות 02/20 

25.6.202012:30:0025.6.202013:30:00גילה גמליאל ומליחי
25.6.202014:00:0025.6.202016:00:00חזרה

25.6.202016:00:0025.6.202016:30:00שלום וחוטל - כח אדם
25.6.202017:30:0025.6.202018:00:00טלפונים למורים

25.6.202019:30:0025.6.202022:00:00בר מצווה רום רביבו
25.6.202020:00:0025.6.202020:30:00עפולה אום אל פאחם-משחק מספר 35
26.6.20209:00:0026.6.202010:00:00סיור נקיון גבעת המורה ועפולה עלית
26.6.202010:00:0026.6.202010:30:00חביב  - חתונה מוטי ויהודית שוורץ

26.6.202010:30:0026.6.202011:00:00אורנה שמחון - טלפון - נופים מעלות ניסים
26.6.202011:00:0026.6.202012:00:00אחיקם וכפיר

28.6.20208:15:0028.6.20209:30:00ספורט מנהלים
28.6.202010:00:0028.6.202011:30:00טינה, גלית וסיגל ברגר

28.6.202011:30:0028.6.202013:00:00ברכה לתלמידי אורט אורן - בגרות 5 יחידות
28.6.202014:00:0028.6.202014:30:00פ.ע. בת  אל (נאוה ואלי)



28.6.202015:30:0028.6.202016:00:00שמעון עמר
28.6.202017:30:0028.6.202018:00:00יציאה

28.6.202018:00:0028.6.202019:30:00אזכרה מיקי קורב 
29.6.20208:30:0029.6.20209:00:00חביב ואליאור

29.6.20209:00:0029.6.20209:20:00מיכאל ברקן, בוריס יודיס, חביב פרץ
29.6.20209:30:0029.6.202010:30:00פגישה עם אמיר חיר +סיור בבית אבות ליד בית החולים

29.6.202010:30:0029.6.202011:00:00כפיר- צילום סרטוני סיום לבתי הספר
29.6.202011:00:0029.6.202011:30:00מסיבת סיום כיתות ו' בית זאב

29.6.202011:30:0029.6.202013:00:00פגישה וסיור בבית ספר בית זאב בנושא- שיפוצי קיץ. בנוכחות: ראש העיר, טינה ולדמן, נירה לפס, איציק שריקי, ישראל קנטור, כפיר בזק, שמעון אמויאל, אסי אברהם, יו"ר ועד הורים בית ספרי
29.6.202013:00:0029.6.202015:00:00צהריים- חביב פרץ ומוטי שוורץ

29.6.202015:00:0029.6.202015:30:00שלום עינב ושרית - מכרז נקיון
29.6.202015:30:0029.6.202016:00:00כפיר - נופים מעלות

29.6.202016:30:0029.6.202017:30:00אורנה שמחון - אישור מודעה משותפת נופים אלומות ומעלות
29.6.202020:30:0029.6.202022:00:00הפועל פתח תקוה עפולה -משחק מספר 36

30.6.202011:30:0030.6.202012:30:00מפגש בגלריה עם 6 תלמידות מסיימות מגמת אומנות- בי"ס אורט אורן
30.6.202012:30:0030.6.202013:30:00פגישה בנושא תכנית גינון ברחבי העיר והשכונות- ראש העיר, שלום שלמה, איציק שריקי, שמעון עמר

30.6.202013:30:0030.6.202014:00:00הרב שמואל דוד
30.6.202017:00:0030.6.202018:00:00ביקור סגן השר לביטחון פנים-  גדי יברקן

1.7.20209:00:001.7.20209:30:00שי - נסיעה לחיפה
1.7.202010:00:001.7.202011:00:00טינה ולדמן-  פגישת עבודה

1.7.202011:00:001.7.202012:00:00הרב שמואל דוד
1.7.202012:00:001.7.202012:30:00פגישה הכנה לאמקו ים עם חיים גורן+ אורי גורן

1.7.202012:30:001.7.202014:00:00פגישה עם אבי סייג מנכ"ל אמקו ים +דוד ברודה, מנהל מח' מבנים+ עו"ד מטעמם+ נתנאל כהן+ עו"ד חיים גורן+ עו"ד עופר רזניק בנושא מבנים יבילים
1.7.202015:00:001.7.202016:00:00כתבות לסיום שנה



1.7.202016:30:001.7.202017:00:00 דיון מכרז בטחון
1.7.202018:00:001.7.202019:00:00לברך- מפגש ראשון של מיזם "שומרות הסף"

1.7.202019:00:001.7.202019:30:00טקס סיום בנות שירות לאומי- הזמנה מר' ויטל ציוני
2.7.20208:30:002.7.202010:30:00נסיעה לירושלים

2.7.202010:30:002.7.202012:00:00פגישה עם שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן
2.7.202012:00:002.7.202014:00:00נסיעה חזרה

2.7.202015:00:002.7.202015:30:00הבהרות מכרז נקיון 
2.7.202016:00:002.7.202016:30:00מכתבים לשר השיכון - קדם מימון ובית ספר ויזניץ

2.7.202020:30:002.7.202022:30:00עפולה נוף הגליל - משחק מספר 37
2.7.202022:30:002.7.202023:00:00חתונה קארין ואסף אלישע

5.7.20208:15:005.7.20209:30:00ספורט מנהלים
5.7.20209:30:005.7.202010:00:00בת אל להכין את כל הפרויקטים שבמעקב קנטור לשיחה היום

5.7.202010:00:005.7.202010:30:00פגישת ראש העיר עם ישראל קנטור+ רונן קלניצקיי+ מיטל חן בנושא תכנון רח' ההסתדרות
5.7.202011:00:005.7.202012:00:00ישיבה בנושא רח' כורש-שפרינצק-המגן+הסדרי בטיחות ברח' הנשיא + תכנון ככר ברח' ההסתדרות-שפרינצק-רבין נוכחים: ישראל, טלאל, אלכס, דני, יואל, רונן, היאם - בשיר

5.7.202012:00:005.7.202012:30:00שרון יונה ומנכ"ל
FW: 5.7.202012:30:005.7.202013:30:00ישיבת המשך בנוגע לככר שיבולים. נוכחים: ראש העיר, ישראל, טלאל, אלכס, דני, יואל, רונן, אוסאמה חטיב

5.7.202015:00:005.7.202015:30:00טלפון -אילנית שושני בעניין בית ספר אלומות
5.7.202015:30:005.7.202016:30:00ישיבת קורונה

5.7.202017:00:005.7.202017:30:00ברית- דור ורחלי רחמים 
5.7.202017:30:005.7.202018:30:00סרטון חרום קורונה

5.7.202019:00:005.7.202019:30:00הילולא של רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש- הזמנה מאלירם דדון
5.7.202020:00:005.7.202021:00:00פוסט ומכתב 7 גנים בבידוד

6.7.20208:00:006.7.20209:00:00עליה לתורה יולי ק.
6.7.20209:30:006.7.202010:00:00פגישת עבודה- אינה אוקון



6.7.202010:00:006.7.202012:00:00תכנית מתאר עפולה - ישיבת הכנה בנושא תחבורה לקראת הישיבה ב - 13.7 - בלשכת מהנדס העיר מר ישראל קנטור - בהשתתפות: יואל מטמון, דורון מגיד, איציק פוירשטיין, עירית שפרבר, גיא דייגי/מתן כתריאל, מירב לוי, רונן כנורי/טל בכר חסון, רן זילברשטיין
6.7.202012:30:006.7.202013:30:00פגישה עם הבנק הבינלאומי מירב מנהלת הסניף וערן ביטראני

6.7.202014:00:006.7.202014:30:00מיכאל ברקן 
6.7.202017:00:006.7.202018:30:00טקס מצטיינים בתי ספר יסודיים- תלמידים מצטיינים+ הורים + מנהלת בית הספר

7.7.20209:00:007.7.202011:30:00פגישה וסיור בבית ספר אלומות בנושא- שיפוצי קיץ. בנוכחות: ראש העיר, טינה ולדמן, איציק שריקי, ישראל קנטור, כפיר בזק, שמעון אמויאל, אילנה עוז- מנהלת בי"ס, אסי אברהם, יו"ר ועד הורים בית ספרי
7.7.202017:00:007.7.202018:00:00לברך- קונצרט סיום ופרידה מהבוגרים- לחצי שעה

8.7.20208:30:008.7.20209:00:00ינקי - בטלפון - עדכון חולים בקהילה, וטרם התקבל עדכון מהשר בקשר לבית הספר
8.7.20209:00:008.7.20209:30:00אחיקם ושלום

8.7.20209:30:008.7.202010:00:00עינב -  תלמידי "נופים"
8.7.202010:30:008.7.202011:00:00ישיבה בנושא כח -אדם - חמוטל + טלאל

8.7.202011:00:008.7.202012:00:00 פ.ע. עם שריקי  בנושא עדכון  תקציב 2020
8.7.202012:00:008.7.202013:00:00קובי בנבניסטי ועירית - תקציבי מפעל הפיס

8.7.202013:00:008.7.202013:15:00גיא עטיה
8.7.202013:30:008.7.202014:30:00שלום שלמה+ חמוטל גנון

8.7.202015:30:008.7.202017:00:00טינה ולדמן
8.7.202017:00:008.7.202017:30:00פגישה עם יורם אורנשטיין מנכ"ל מרכז הפועל

8.7.202017:30:008.7.202019:00:00נטע יורם יוסי - כדורסל נשים
9.7.20207:30:009.7.20208:00:00לידיעה- אליפות ישראל בטניס- פתיחת משחקים

9.7.20208:00:009.7.20209:00:00יציאה
9.7.20209:00:009.7.202010:00:00דיון בבית משפט בנצרת

9.7.202010:00:009.7.202010:30:00ניחום נדב אלמקיאס ז"ל - האתרוג 11
9.7.202010:30:009.7.202011:30:00סיור בבית הספר של החופש הגדול

9.7.202012:00:009.7.202013:30:00פגישה בנושא הכנה לקראת ועדה מלווה, הקמת חטיבות- טינה ולדמן, סיגל ברגר, נגה בן אילוז, שמעון אמויאל
9.7.202015:30:009.7.202016:30:00שלמה מליחי (לאחר הדיון אמקו-ים)



9.7.202016:30:009.7.202017:30:00יאנה קריספל
10.7.20209:30:0010.7.202010:00:00לידיעה- אליפות ישראל בטניס- המשך משחקים, כולל גמר זוגות (שידור ישיר ערוץ 5)

10.7.202010:00:0010.7.202012:00:00מפגש בקפה קפה - עפולה עלית
10.7.202012:00:0010.7.202013:00:00סיור חיזוק לסוחרים בשוק הישן

11.7.202017:00:0011.7.202018:00:00אליפות ישראל בטניס, גמר גברים וגמר נשים- לברך 
12.7.202011:00:0012.7.202011:30:00ענבל כידרה
12.7.202011:30:0012.7.202012:00:00תמר דיגמי

12.7.202012:00:0012.7.202013:00:00פגישה בנושא מחשב לכל כיתה- קבלת החלטה בהשתתפות הורים בפרויקט מחשב לכל כיתה איציק שריקי+ טינה ולדמן+ מאיר סלע+ גלית+ כפיר+ אסי אברהם+ מנהלות בתי הספר+ יו"ר ועד הורים בית ספרי
12.7.202013:00:0012.7.202013:30:00תמר - המשך

12.7.202013:30:0012.7.202014:00:00שלביות שיפוצים ומבנים זמניים
12.7.202015:00:0012.7.202016:00:00זום ברכה לוואי-טק

12.7.202016:00:0012.7.202017:30:00עדיאל אילוז
12.7.202017:30:0012.7.202018:00:00ליאור מגן ועדיאל

13.7.20209:00:0013.7.202010:00:00ישראל קנטור+  ינקי בנושא מבני חינוך ויזניץ בעפולה עילית
13.7.202010:00:0013.7.202011:30:00תכנית מתאר עפולה - תנועה ותחבורה ציבורית והקשר של עפולה למערכת התחבורה האזורית והארצית

13.7.202011:30:0013.7.202012:00:00פגישה עם ישראל קנטור
13.7.202012:30:0013.7.202013:00:00שיחה שגרתית עם נועה שמיר רונן, רכזת אזור הצפון על בוגרת תכנית צוערים (בתאל)  

13.7.202013:30:0013.7.202014:30:00באגף החינוך
13.7.202015:00:0013.7.202016:00:00שיחת זום עם מחלקת ספורט 

13.7.202018:30:0013.7.202019:00:00לברך- טקס סיום פרויקט מנהיגות צעירה וחלוקת תעודות- מח' קליטה
14.7.202011:30:0014.7.202012:30:00פגישה עם אלינה אטלין+ מיכל שדה בנושא פרוגרמה לבניין העירייה החדש

14.7.202012:30:0014.7.202013:30:00פגישה עם שמעון עמר ושרית - תכנית עבודה גינון
14.7.202014:30:0014.7.202015:00:00צילום עם הקונסול הרוסי + השגריר

14.7.202015:15:0014.7.202016:15:00טקס משגיחי כשרות של נשות בית אריאל בגן רימון 



14.7.202017:00:0014.7.202017:15:00עופרה קלמן 
14.7.202018:00:0014.7.202019:30:00מפגש עם קבוצת סטודנטים מנהיגות סטודנטיאלית "מתגלים" 

14.7.202019:30:0014.7.202020:30:00הפגנה עם הצופים
15.7.20209:00:0015.7.20209:30:00מור פגישת היכרות + כפיר 

15.7.20209:30:0015.7.202010:00:00יותם ויסמן 
15.7.202010:00:0015.7.202010:30:00ישראל קנטור+ איציק שריקי בנושא שיפוצי קיץ ביה"ס אלומות ובית זאב 

15.7.202010:30:0015.7.202011:00:00תזכורת- צילום סרטון ברכה לאורט
15.7.202011:00:0015.7.202011:30:00פגישה עם יואב שלמה 

15.7.202012:00:0015.7.202013:00:00פגישת היכרות עם אמיר טולדנו מנהל אזור קופ"ח מאוחדת+ כפיר בזק+ בתאל
15.7.202014:00:0015.7.202014:30:00יציאה

15.7.202014:30:0015.7.202015:30:00אצל  רונן פלוט
15.7.202015:30:0015.7.202016:00:00סיור בפארק ובאצטדיון של נוף הגליל

15.7.202016:00:0015.7.202017:00:00אסיפה כללית- מי נעם
15.7.202017:00:0015.7.202017:30:00נסיעה

15.7.202017:30:0015.7.202018:30:00אזכרה סבתא 
15.7.202019:00:0015.7.202019:30:00שריקי - תקציב פיס לדיווח

C1 16.7.20208:30:0016.7.20209:00:00אורן - אלומות, גינת כלבים פארק
16.7.20209:00:0016.7.202010:00:00פגישה בנושא מבנה ארגוני לבניין העירייה הנוכחי- שלום, חמוטל, שרית

16.7.20209:30:0016.7.202010:00:00מבנה ארגוני פיזי לבניין העירייה הנוכחי- איתי קידר+ אורלי חקוקי
16.7.202010:00:0016.7.202011:00:00טקס מצטיינים לבוגרי החטיבה העליונה - טינה , חביב , נגה בן אילוז , כפיר בזק, שלום שלמה 

16.7.202011:00:0016.7.202011:30:00לנחם אבלים בטלפון + אביסרור
16.7.202011:30:0016.7.202012:30:00הרב דיסלר בתיאום מול הלשכה 

16.7.202013:00:0016.7.202014:00:00במחנה עמוס - תחילת אספלט - הזמנה מרן
16.7.202017:00:0016.7.202018:30:00פגישה עם חבר הכנסת ניר ברקת + שלמה מליחי+ שלום שלמה



16.7.202018:30:0016.7.202020:00:00בסניף
17.7.20209:00:0017.7.20209:30:00בועז יוסף - אישור דחוף להלוואות

17.7.202010:00:0017.7.202010:30:00שמעון אמויאל - סקירה קצרה של שיפוצי הקיץ
19.7.20208:15:0019.7.20209:30:00ספורט מנהלים

19.7.202010:00:0019.7.202010:30:00תדרוך לשכה
19.7.202010:30:0019.7.202011:00:00חמוטל - פ.ע. קצר

19.7.202011:00:0019.7.202011:30:00לנחם אבלים בטלפון
19.7.202011:30:0019.7.202013:00:00פגישת ראש העיר עם נשיא אוניברסיטת בר אילן, פרופ' אריה צבן+ מנכ"ל האוניברסיטה זוהר ינון+ מאוד פינקו, סמנכ"ל משאבי אנוש+ פרופ' נמרוד רוזן+ כפיר בזק דובר העירייה

19.7.202013:00:0019.7.202014:30:00ארוחת צהריים עם אורחי אוניברטיסת בר אילן
19.7.202015:30:0019.7.202016:00:00שלום שלמה+ כפיר חנוכה 

19.7.202016:00:0019.7.202016:30:00פגישה בנושא שיפוצים במוסדות חינוך- שלום שלמה+ לידן אלבז
19.7.202016:30:0019.7.202017:30:00פ.ע. שלום

20.7.20209:00:0020.7.202010:00:00פגישת ראש העיר עם טינה ולדמן+  מואנה פארס, ראש אגף בכיר בתכניות לאומיות במשרד החינוך+ יניב סופן מנהל התוכנית הארצית למצוינות בפריפריה ועופר בן שבת – מנהלת התוכנית למצוינות בעפולה
20.7.202010:00:0020.7.202011:00:00סיור בבית ספר בית-זאב - ישראל קנטור, איציק שריקי, טינה ולדמן , שמעון אמויאל, משה אדרי, לידן אלבז

20.7.202011:30:0020.7.202012:30:00סיור בבית ספר אלומות- ישראל קנטור, איציק שריקי, טינה ולדמן , שמעון אמויאל, משה אדרי, לידן אלבז
20.7.202012:30:0020.7.202013:30:00פגישה בנושא תקציב והזמנות - שיפוצי קיץ

20.7.202015:30:0020.7.202016:00:00חמוטל - כח אדם
20.7.202016:30:0020.7.202017:00:00יהודה - הנחיות קורונה עפולה עלית

20.7.202017:00:0020.7.202018:30:00פגישה עם בית ספר אלומות- חגית פרץ+ סיגל+ טינה ולדמן+ יהודה משה+ אורן אקיקוס
21.7.20208:30:0021.7.20209:00:00דפנה קבלו

21.7.20209:00:0021.7.202010:00:00פגישה היכרות עם סיגל קינן
21.7.202011:00:0021.7.202012:00:00פגישת זום- ראש העיר עם אילנית שושני+ פרג' פראג'+ ישראל קנטור+ איציק שריקי+ טינה ולדמן+ שמעון 

21.7.202012:00:0021.7.202013:30:00פגישת התנעה לפרויקטים שפ"פים בעפולה עם שרון פלוטניצקי ראש אגף בשלטון המקומי במשרד להגנת הסביבה+ רועי שמחה+ שלום שלמה+ איציק שריקי+ שמעון עמר
21.7.202015:00:0021.7.202015:30:00 ישיבה עם חמוטל ושלום בנושא בת-אל בניאס 



21.7.202015:30:0021.7.202016:00:00 ישיבה עם שלום וחמוטל בנושא העובדת אסתי יצחק 
21.7.202016:00:0021.7.202016:30:00 ישיבה עם חמוטל ושלום בנושא העובדת טל סויסה 

21.7.202016:30:0021.7.202017:30:00שלום חמוטל וליאור
21.7.202020:00:0021.7.202021:15:00ספורט מנהלים

22.7.20209:30:0022.7.202011:00:00סיורי בית ספר שוהם וגני כפיר
22.7.202011:00:0022.7.202011:30:00כפיר ועינב - מזרקות

22.7.202012:00:0022.7.202012:30:00פ.ע.שרית  
22.7.202012:30:0022.7.202013:30:00ישיבת הנהלה בכירה

22.7.202016:00:0022.7.202017:00:00סיור בספורטק, עמית שלומי ארז וכפיר
23.7.20209:00:0023.7.202010:00:00פגישה בנושא הצגת תכנית פיתוח C1 ושכונת רובע יזרעאל- ראש העיר, שלום שלמה, ישראל קנטור, שריקי יצחק 

23.7.202010:00:0023.7.202011:00:00פגישה בנושא אירועים בפארק העירוני- שרית, יניב, כפיר, אחיקם, לירז
23.7.202011:00:0023.7.202013:00:00פ.ע.- ישראל קנטור 

23.7.202011:00:0023.7.202012:30:00ישיבת הנהלה בזום -של  שלטון מקומי 
23.7.202013:00:0023.7.202014:00:00ישיבת עבודה יאיר כתר 

23.7.202014:30:0023.7.202015:00:00עינב ובני - חכ"ל
23.7.202019:00:0023.7.202021:00:00סיור בטיילת - שמעון עמר , שלום, כפיר ,דני שמואל , ישראל, יהודה משה - יש להגיע עם בגדי ספורט 

24.7.202012:30:0024.7.202014:30:00מיון תיקים בדגש מקדמות
26.7.20208:15:0026.7.20209:30:00ספורט מנהלים

26.7.202010:30:0026.7.202011:00:00יום הולדת שלמה מליחי- הרמת כוסית 
26.7.202010:30:0026.7.202011:00:00הרמת כוסית לשלמה מליחי ליום הולדת

26.7.202011:00:0026.7.202012:00:00פגישה בנושא תכניות פדגוגיות לשנה"ל תשפ"א- טינה ולדמן, איציק שריקי, מאיר סלע
26.7.202012:30:0026.7.202013:30:00פגישה עם הרב אפריים בן צבי + שלמה מליחי 

26.7.202016:15:0026.7.202016:45:00צילום עם התלמידים עומר שחר ואריאל כהן, נבחרו למועצת נוער מחוזית 
27.7.20208:30:0027.7.20209:00:00מפגש יקל"ר וחיילי פיקוד העורף - נוכחות ומסכות



27.7.20209:00:0027.7.202010:00:00פגישה עם משה חורי וענבל כידרה
27.7.202010:00:0027.7.202012:00:00 ועדת תאום תנועה - 10:00

27.7.202012:00:0027.7.202013:30:00פגישה בבית ספר אלומות- ישראל קנטור, איציק שריקי, טינה, שמעון, גלית, יהודה משה, אורן אקיקוס, מנהלת בית הספר+ 3 נציגי הורים
27.7.202013:30:0027.7.202015:00:00מפגש עם מבקרי רשויות

27.7.202015:00:0027.7.202016:00:00לירז וזאן
27.7.202016:00:0027.7.202017:00:00ישיבה עם שלום המנכ"ל

27.7.202018:00:0027.7.202019:00:00אביי ושי במוקד
28.7.20208:30:0028.7.20208:45:00 אורי ברוך עם נציגי אלקטרה 

28.7.202011:30:0028.7.202012:30:00פ.ע. עם טינה 
28.7.202012:30:0028.7.202013:00:00 פ.ע. עם הגזבר בנושא הערכות למועצה.

28.7.202013:00:0028.7.202014:30:00 תכנית מתאר עפולה-מערך התחבורה- ראש העיר + ישראל - מנעד
28.7.202015:00:0028.7.202015:30:00בועז יוסף - טלפון - עדכון אישור הלוואה ומענק איזון

28.7.202015:30:0028.7.202016:00:00ישיבה עם שמעון עמר 
28.7.202020:00:0028.7.202022:00:00עפולה בני לוד

29.7.20208:30:0029.7.20209:30:00סיור בנושא נחל המורה- ישראל קנטור, שלמה מליחי, שמעון עמר, רביד, יהודה משה 
29.7.202010:00:0029.7.202010:30:00רו"ח אילן ששון - שיחת פתיחה - מבקר דו"חות עירייה - שלום , עינב , שריקי 

29.7.202010:30:0029.7.202011:00:00שיחה טלפונית-  ח"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות (לשכת השר מחייגים)
29.7.202011:00:0029.7.202012:00:00דודו אואט

29.7.202012:00:0029.7.202012:30:00פגישה רחל קרמר + יניב בוגנים
29.7.202012:30:0029.7.202013:30:00ראש עיריית עפולה-מר אבי אלקבץ + טינה ולדמן-ראש מינהל חינוך + שלום שלמה-מנכ"ל העירייה + אלירם דדון ישראל שניאור

29.7.202012:30:0029.7.202013:30:00פגישת זום- מנכ"ל ש"ס הרב חיים ביטון+ שלום שלמה+ טינה ולדמן+ אלירם דדון
29.7.202014:00:0029.7.202014:30:00אורלי חקוקי -  בענין ביטוח לאומי

29.7.202015:30:0029.7.202017:00:00מליחי
29.7.202017:00:0029.7.202018:30:00מפגש עם שגב בענין בית זאב



30.7.20209:00:0030.7.20209:30:00מוטי אלגרבלי+ כפיר בזק
30.7.202010:00:0030.7.202010:30:00ישיבה בנושא תכנית מתוקנת ועדת תאום תנועה

30.7.202011:00:0030.7.202011:30:00מליחי - בענין בית האבות
30.7.202012:00:0030.7.202012:30:00ניחום אבלים אצל משפחת רחמני ריבקה ז"ל- שרה מלכין 1   

31.7.20209:00:0031.7.202010:30:00סיור בשכונות
31.7.202013:00:0031.7.202014:00:00שישי ביחד - במסגרת הפגת הבידוד  לקשישים ( מפגש אחרון) 

2.8.20208:15:002.8.20209:30:00ספורט מנהלים
2.8.202010:00:002.8.202010:30:00ישיבה עם צורי כהן בנושא פרוטוקולים של ועדת שמות 

2.8.202010:30:002.8.202011:00:00צילום חתונה
2.8.202011:00:002.8.202012:30:00הרב גפני בדרך אמת

2.8.202012:30:002.8.202013:00:00חלוקת שי לחיילי חטיבת כפיר -4 חיילים  חלוקה ע"י ראש העיר בשעה 12.00 
2.8.202013:00:002.8.202013:30:00מוטי שוורץ בטלפון - קליין

2.8.202013:30:002.8.202014:00:00שלום ואיתי קידר - דרכי טיפול בהקצאה לרב סגל
2.8.202015:30:002.8.202017:00:00ישיבה עם שלום וישראל 

2.8.202020:00:002.8.202022:00:00עפולה - מרמורק
3.8.20208:30:003.8.202012:00:00סיור פרויקטים הנדסיים

3.8.202013:00:003.8.202014:00:00ישיבת הנהלה כדורגל
3.8.202014:00:003.8.202015:30:00ארוחת צהריים כדורגל

3.8.202015:00:003.8.202015:30:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 
3.8.202016:15:003.8.202017:30:00חתונה לירון ותומר  (הבת של סוזן ברמי)

3.8.202018:00:003.8.202019:00:00חנוכת כיכר אבירם
4.8.20209:00:004.8.202010:00:00פגישה בנושא הקצאות- שלום שלמה, שריקי, עינב פרץ, איתי קידר, יואל מטמון, מיטל ג'יבלי, מיטל חן

4.8.202010:00:004.8.202010:30:00בחינת המעמד המוניציפאלי של מ.א בוסתן אל מרג' - שיחת הוועדה הג"ג עם ראש עיריית עפולה
4.8.202010:30:004.8.202011:00:00מיטל ועינב - בנושא נכסים והקצאות



4.8.202011:00:004.8.202011:30:00צילום לטלויזיה חתונה בפארק
4.8.202011:30:004.8.202012:30:00פגישת זום בנושא הקורנה פגישה יזומה של משרד הבריאות - רופא הנפה + רופאת המחוז , נציג פיקוד העורף , נציג של המשטרה  שרית , סיגל בניאס, טינה שלום 

4.8.202011:30:004.8.202012:30:00 הזמנה: חמל זום עיריית עפולה, משרד הבריאות 
4.8.202012:30:004.8.202013:00:00משחק עפולה עירי

4.8.202013:00:004.8.202013:30:00קנטור וחמוטל - ניהול נכסים
4.8.202015:30:004.8.202016:30:00שרון יונה 

4.8.202017:00:004.8.202018:00:00חלוקת שי לילדי כיתות א ' (התכנסות וברכות ראש העיר ב-.17.30 ) 
4.8.202020:00:004.8.202022:00:00כנס מתגייסים בבריכה החיצונית  בקאנטרי עפולה - התכנסות 20.00  ברכות ראש העיר 20.15   

5.8.20209:00:005.8.202010:00:00ישיבה בנושא תקצוב אצטדיונים ברחבי העיר - שלום , שריקי, עמית אשכנזי , שלומי אלבאז 
5.8.202010:30:005.8.202011:30:00פגישה נושא פתיחת בי"ס חב"ד לבנות עם הרב אליהו קריצ'בסקי, מנכ"ל רשת אהלי יוסף יצחק+ חביב פרץ+ טינה ולדמן+ גלית דגן+ הרב לסקר+ הרב סגל ב, הקצאת שטח

5.8.202011:30:005.8.202011:30:00ישיבה בני הייק וישראל קנטור 
5.8.202012:00:005.8.202013:00:00ישיבה בנושא הקצאות א. תעשייה תדיראן - ישראל , יואל, ושחר אורן 

5.8.202013:00:005.8.202014:00:00רונן קלניצקי - תוכניות תנועה ושבילי אופניים
5.8.202016:00:005.8.202017:30:00פגישת המשך לאסיפה הכללית של מי נעם- אלי ברדה+ רונן פלוט

5.8.202018:30:005.8.202021:00:00אירוע חופה  לעולים חדשים - (ילנה ואלכסיי )בפארק העירוני ע"י הרב פנחס מלכה  
6.8.20209:00:006.8.202010:00:00קובי בנבניסטי וצוות מפעל הפיס בעפולה

6.8.202010:00:006.8.202013:30:00תכנית מתאר עפולה-וועדת היגוי מס' 2 בהשתתפות: אבי אלקבץ ראש העיר,ונציגי עירייה,אהוד יוסטמן, יהונתן כהן-ליטאנט,אורי אילן, גיא דייגי, מתן כתריאל, וועדה מרחבית יזרעאלים, וועדה מרחבית גליל מזרחי, נציגי רשויות ומשרדי ממשלה, יאיר אביגדור וצוות התכנון
6.8.202011:00:006.8.202011:30:00מפגש של ועדת קשרי חוץ במש"מ-אורח נדב אייל עורך חדשות החוץ של ערוץ 13

6.8.202013:30:006.8.202016:30:00ביקור חולים - הלל יפה
6.8.202016:30:006.8.202017:00:00אישור הלוואה משרד הפנים

9.8.20208:15:009.8.20209:30:00ספורט מנהלים
9.8.202010:00:009.8.202011:30:00טקס פתיחת המרכז לגיל הרך במעמד ראש העיר ומפעל הפיס

9.8.202011:30:009.8.202012:30:00  חנוכת ספריה קהילתית
9.8.202012:30:009.8.202013:00:00חביב והמחמ"ד חיים גבאי - בכל נושאי הממ"ד



9.8.202013:00:009.8.202014:30:00פגישה בנושא קול קורא שטחים פתוחים- שלום שלמה, שריקי, שרית, שמעון עמר, נתנאל כהן+ יועץ
9.8.202016:00:009.8.202017:30:00דודו ושרון - כדורגל

9.8.202017:30:009.8.202018:30:00חוזים וכספים כדורגל
9.8.202020:30:009.8.202022:30:00מפגש פרידה לעובדת שיצאה לגמלאות מראיסה -  ממתנס שחקים - ברכות ראש העיר.20.45

10.8.20209:00:0010.8.202010:00:00פגישת עבודה- תמר דיגמי
10.8.202010:00:0010.8.202012:00:00 כנס של שלטון מקומי - בנושא מנהיגות מקומית משבר הקורנה הישיבה (בזום)

10.8.202012:00:0010.8.202013:00:00טקס קבלת תעודות לתלמידים מצטיינים- אולמפיאדת המחר פרויקט ואי טק - בהשתתפות ראש העיר  מר אבי אלקבץ וטינה ולדמן 
10.8.202013:00:0010.8.202015:00:00סיגל ואחיקם - תדרוך והכנה
10.8.202019:00:0010.8.202019:30:00חביב עדכון קצר נועם מוריה

10.8.202020:00:0010.8.202020:30:00סיגל ברגר - הערכות קולות קוראים קורונה
11.8.20208:30:0011.8.20209:00:00אורן - אלומות נופים

11.8.20209:00:0011.8.20209:30:00יציאה + מסמך לגלנט
11.8.20209:30:0011.8.202011:00:00עם השר גלנט - אצל רונן פלוט

11.8.202011:30:0011.8.202012:00:00ישיבה עם משה קוטיגרו 
11.8.202012:00:0011.8.202013:30:00ועדה יישובית - התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360

11.8.202016:00:0011.8.202018:00:00חמוטל ושלום - קב"ט, מנהלת ארועים, דיווחי הנדסה וגזברות
11.8.202018:30:0011.8.202019:30:00אירוע כדור סל - ליגה מקומות עבודה( חלוקת גביע) 

12.8.20209:00:0012.8.202010:00:00ישיבת וועדת מל"ח
12.8.202010:00:0012.8.202010:10:00 פגישה שלום, חמוטל ולירז אליהו 

12.8.202010:30:0012.8.202012:30:00הערכות פתיחת שנת לימודים חינוך בצל הקורונה - טינה , גלית דגן , נגה בן אילוז , איילת טיננבאום , מאיר סלע, אביבה גבאי , חמוטל, שלום שלמה, שריקי יצחק , הרי ליבוביץ , שרית דהן, כפיר , בת אל , 
12.8.202012:30:0012.8.202013:30:00פגישה עם מנכ"לית עמותת פידל, מיכל אברה סמואל +דני דסטה

12.8.202014:00:0012.8.202015:00:00שרית - הערכות לקליטת כח אדם, קולות קוראים קורונה
12.8.202015:30:0012.8.202017:00:00ישיבה בנושא בלפוריה - עו"ד אבי גולדהמר,שריקי, קנטור , יואל, איתי קדר שלום שלמה  

12.8.202017:00:0012.8.202018:30:00 סיור בנושא קול קורא שפ"פים - שלום שלמה , שמעון עמר , מיטל ארגמן , רביד גלסמן ,שריקי יצחק , שלמה מליחי , יהורם לוי , תמר דיגמי :17.00



13.8.20209:00:0013.8.20209:30:00פגישה עם שלומי אלבז והרצל קהת 
13.8.20209:30:0013.8.202011:30:00סיור בית זאב אלומות שוהם וגני מאיר

13.8.202011:30:0013.8.202011:45:00 ישיבה מקדימה עם אייל בצר 
13.8.202012:00:0013.8.202013:00:00ישיבה עם אייל בצר ושריקי יצחק 
13.8.202013:00:0013.8.202013:30:00רדיו קול רגע - קורונה עיר ירוקה

13.8.202013:30:0013.8.202014:00:00ערוץ 13 - קורונה עיר ירוקה
13.8.202014:30:0013.8.202016:00:00שלום ושריקי - מועצה

13.8.202016:00:0013.8.202017:00:00חיים גורן
14.8.202012:00:0014.8.202013:00:00קנטור וחביב

14.8.202014:00:0014.8.202016:00:00הנהלת כדורגל
16.8.20208:15:0016.8.20209:30:00ספורט מנהלים

16.8.202010:30:0016.8.202012:00:00פגישה עם רון צור+  עינב פרץ+ שרית דהן בנושא סדנת הנהלה לחדשנות
16.8.202012:30:0016.8.202013:00:00פגישת עבודה טינה 

16.8.202013:00:0016.8.202014:00:00ישיבת זום היערכות לפתיחת שנה"ל תשפ"א- עפולה- קישור בגוף הזימון
16.8.202014:00:0016.8.202015:00:00קרן קורונה

16.8.202015:00:0016.8.202015:30:00אחיקם - שלומי
16.8.202017:30:0016.8.202018:00:00בת - אל

16.8.202018:00:0016.8.202019:00:00ישיבת קואליציה 
16.8.202019:00:0016.8.202019:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר 8-20,28-11

16.8.202019:30:0016.8.202020:30:00ישיבת מועצת עיר 9-20,29-11
16.8.202020:30:0016.8.202022:00:00צוות הכדורגל - אצל אפרת

17.8.20208:30:0017.8.20209:00:00הפגנה קרן קר"ב
17.8.20209:00:0017.8.20209:30:00ישיבה עם בלנדר משה 

17.8.20209:30:0017.8.20209:45:00ישיבה עם אורן בנושא ביה"ס אלומות 



17.8.202010:00:0017.8.202010:30:00חלוקת תיק שירות טליה מלכה 
17.8.202010:30:0017.8.202011:00:00ישיבה בנושא מכונות טיאוט - שלום שלמה  , שמעון עמר , שריקי יצחק 

17.8.202011:00:0017.8.202011:30:00פגישה עם אילן וקנין וכפיר בנושא השקת ספרים כולל צילום בלישכה
17.8.202012:00:0017.8.202012:30:00אישור ת.ב.רים

17.8.202015:30:0017.8.202016:00:00פגישה עם חמוטל ומאיר עוזרי
17.8.202018:00:0017.8.202018:30:00אורנה שמחון - מענה להורי נופים פניה מלשכת השר

17.8.202019:00:0017.8.202019:30:00בועז יוסף בטלפון - בענין חברי המועצה
17.8.202019:30:0017.8.202021:00:00שלום מייצג - הקרנת סרט לילדים 

18.8.20208:00:0018.8.20208:30:00סיור אלון יזרעאל ובית זאב 
18.8.20208:30:0018.8.20209:00:00שריקי - דחיפות ת.ב.רים לפתיחת שנת לימודים

18.8.20209:00:0018.8.202011:00:00פורום הנהלה 
18.8.202011:00:0018.8.202011:30:00כפיר

18.8.202011:30:0018.8.202013:00:00הערכות פתיחת שנת לימודים חינוך בצל הקורונה  בנושא קולות קוראים - ישיבת המשך - והערכות נקיון לגנים ובתי הספר
18.8.202015:00:0018.8.202016:30:00ישיבת כח אדם ודרגות

18.8.202016:30:0018.8.202017:00:00מענה ליועץ המשפטי - עבור מומו לוי
19.8.20208:00:0019.8.20209:00:00סיור תשתיות שוהם והשלמות אבן בית זאב

19.8.20209:00:0019.8.202010:00:00פגישה בנושא בית ספר לוטרינריה- פרופ' נמרוד רוזן+ ד"ר אסף זרצקי+ כפיר בזק
19.8.202010:00:0019.8.202010:30:00 צילום - שי תמונות מזכרת מטורניר מאסטרס וולו - עם עודד הירשברג-

19.8.202010:30:0019.8.202012:00:00אחיקם
19.8.202012:00:0019.8.202014:00:00 סיור ליד בית ספר סי.פי - חביב , ישראל , שריקי , יעקב זורגר :12.00

19.8.202014:00:0019.8.202015:30:00ארוחת צהריים - יואב שמחי, מליחי, קנטור, שריקי וחביב
19.8.202019:00:0019.8.202020:30:00פעילות לילדי עולים  חלוקת ילקוטים -

20.8.20209:00:0020.8.202010:00:00ישיבה בנושא סופרבוס  צחי, טינה , אביב מרדכי , ובת אל 
20.8.202010:30:0020.8.202011:30:00ישיבה עם חיים אמסל בנושא מצוינות ארגונית - שרית , שלום , חמוטל , נדב 



20.8.202011:30:0020.8.202012:30:00 ישיבה עם טינה , נגה , יוני חזי, ואיריס אהרון דוד בנושא מתווה לימוד על יסודי 
20.8.202012:30:0020.8.202014:00:00 ישיבה בנושא הערכות לפתיחת שנה - טינה וסיגל ברגר המפקחת 

20.8.202014:30:0020.8.202015:00:00 סיור בגינה הקהילתית נטיעת עץ עם שרת הקליטה 
20.8.202015:00:0020.8.202016:30:00 ביקור שרת הקליטה - פנינה טמנו שאטה 

20.8.202016:30:0020.8.202017:30:00הכנסת ספר תורה משפחת צקול ' גדי ואילנה ( אחות של זהבה)- כתיבת אותיות 
21.8.202010:00:0021.8.202011:00:00פרוטוקול מועצת עיר

21.8.202011:00:0021.8.202013:00:00הכנת מסמכים לשרים - בית ספר וטרינריה
23.8.20208:15:0023.8.20209:30:00ספורט מנהלים

23.8.20209:30:0023.8.202012:00:00מפגש היערכות לפתיחת שנת הלימודים- פורום מנהלים 
23.8.202012:00:0023.8.202012:30:00לברך סייעות - דוד זריהן

23.8.202012:30:0023.8.202013:30:00עינב, נדב, בתאל תמר - מספרי תלמידים
23.8.202016:00:0023.8.202018:00:00חמוטל - המשך כח אדם

23.8.202018:00:0023.8.202019:00:00 טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס אוהל מאיר  , בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ
24.8.202010:00:0024.8.202011:15:00טינה מייצגת  -  ביקור בביה"ס אורט עפולה אצל אירס אהרון דוד

24.8.202011:00:0024.8.202012:30:00סיור שוהם ואוהל מאיר
24.8.202011:15:0024.8.202011:45:00  פגישה עם מפקד מרחב העמקים + מפקד תחנת המשטרה :

24.8.202012:30:0024.8.202013:00:00בדיקת קורונה
24.8.202013:30:0024.8.202014:30:00ישיבה עם ישראל ושריקי יצחק בנושא תב"ר רובע יזרעאל( הישיבה בזום) 

24.8.202014:30:0024.8.202015:30:00פגישה בנושא הסעות לחינוך הממלכתי דתי - טינה , גלית , שריקי , מאיר סלע (ישיבה בזום)
24.8.202016:00:0024.8.202017:00:00סיגל ברגר מתווה ה-ו  לבית המוסיקה

24.8.202020:00:0024.8.202020:30:00חתונה יהל וארז 
25.8.202012:00:0025.8.202012:30:00ישיבה בנושא תכניות פדגוגיות לשנת הלימודים תשפ"א - בזום 

25.8.202014:30:0025.8.202015:30:00בקרה ורישום הקבוצה
25.8.202018:00:0025.8.202020:00:00הצגת לילדים "זה שלי " בגן בני ישראל 



26.8.20209:30:0026.8.202010:30:00ישיבה בנושא כפר הילדים טינה, אשר בן שימול סמנכ"ל חינוך כפר הילדים , משה דולב מנכ"ל שלמה מלכה מנהל כפר הילדים וחביב ,בת אל 
26.8.202011:00:0026.8.202011:30:00בדיקת קורונה שניה

26.8.202018:00:0026.8.202018:30:00פרויקט אבות ובנים  - (לא התחייבנו) 
27.8.20209:00:0027.8.202010:00:00ביקור ראש העיר  ביה"ס ממח חרדי קביעת מזוזה + קבלת תלימידים כיתות א' - טינה, גלית , נגה בן אילוז 

27.8.202010:00:0027.8.202010:30:00כנס בבית ספר מרום
27.8.202010:30:0027.8.202011:30:00סיור בניה שוהם אלון לאה גולדברג

27.8.202011:30:0027.8.202013:30:00סיור עם אסי אברהם 
27.8.202015:00:0027.8.202016:30:00ישיבה עם עמית אשכנזי + שלומי אלבז + ושלום שלמה 

27.8.202017:00:0027.8.202018:30:00טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס יהלום , בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ
28.8.202010:00:0028.8.202011:00:00טקס תלמידי כיתות א'- בית ספר מעלות ניסים, בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ

28.8.202011:00:0028.8.202012:00:00סיור עם חביב - אולפנא, שוהם, בית זאב וגני אוהל מאיר
28.8.202013:00:0028.8.202013:30:00קנטור בענין כביש לאה גולדברג 

30.8.20208:15:0030.8.20209:30:00ספורט מנהלים
30.8.202010:00:0030.8.202010:15:00ברכה ב-zoom- כנס גננות - באחריות איילת טננבאום וציביק קוסטא (מפקחת הגנים)- באחריות איילת טננבאום לשלוח קישור בזום

30.8.202010:30:0030.8.202011:00:00ישיבה עם מיכאל ברקן 
30.8.202011:00:0030.8.202012:00:00לקבוע סדר יום ל-1.9

30.8.202012:00:0030.8.202012:30:00בת אל - הסעים
30.8.202012:30:0030.8.202014:00:00טינה, נגה וגלית - הערכות חדר מצב

30.8.202014:30:0030.8.202016:00:00סיור מוסדות חינוך- אישור בטיחות ועבודת אלומות
30.8.202016:00:0030.8.202017:00:00סיור עם המבקרת בשכונת מורדות עפולה הצעירה - חצרות פנימיות/ רחוב?

30.8.202019:00:0030.8.202020:00:00טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס תדהר , בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ
30.8.202021:00:0030.8.202023:30:00אירוע סוף קיץ לבני הנוער  לתושבי עפולה בלבד  + פורום הנהלה 

31.8.20208:30:0031.8.20209:30:00זום שלטון מקומי וגרוטו - מודל הרמזור
31.8.202010:00:0031.8.202014:30:00סיור מסכם מוסדות חינוך



31.8.202016:45:0031.8.202017:15:00 טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס מרום, בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ
31.8.202017:30:0031.8.202018:00:00 טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס גוונים , בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ

31.8.202018:00:0031.8.202019:00:00נסיעה
31.8.202019:00:0031.8.202021:00:00הפועל פ"ת נגד הפועל עפולה 

1.9.20207:45:001.9.20208:30:00 פתיחת שנת לימודים בביה"ס בית זאב - טינה, גלית דגן , נגה בן אילוז ,שלום , חביב , שלמה מליחי , כפיר - 
1.9.20208:30:001.9.20208:45:00 פתיחת שנת לימודים ביה"ס אלון יזרעאל - טינה , נגה , גלית  חביב , שלום , שלמה מליחי , כפיר  : 

1.9.20209:00:001.9.202010:00:00 פתיחת שנת לימודים ביה"ס אורט אורן עפולה עלית - טינה , גלית , נגה , חביב , שלום , שלמה מליחי, כפיר - 
1.9.202010:15:001.9.202010:45:00 פתיחת שנת לימודים בגני ילדים - בגני כפיר - טרום חובה, חובה - טינה, גלית , נגה , חביב , שלום , כפיר , שלמה מליחי ,איילת טננבוים  : 

1.9.202011:00:001.9.202012:30:00טקס קבלת תלמידי כיתות א' ביה"ס שוהם בהשתתפות ראש העיר 
1.9.202011:00:001.9.202012:00:00 פתיחת שנת לימודים בביה"ס שוהם - טינה , גלית , נגה , חביב , שלום, שלמה מליחי, כפיר : 

1.9.202011:00:001.9.202012:00:00טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס שהם , בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ
1.9.202013:00:001.9.202014:30:00סיכום יום הערכות וארוחת צהרים - הנהלה

1.9.202016:00:001.9.202017:30:00ישיבה אסיפה כללית בזום+ הרמת כוסית לכבוד חג ראש השנה   
1.9.202020:30:001.9.202023:30:00ערב ישראלה

2.9.20209:00:002.9.202010:30:00ישיבה בנושא נועם מוריה עם מנהל ביה"ס עדי גבר , חביב , שלום אדרי , טינה , ועד  המורים , סגנית בית הספר נילי , אסי אברהם, נגה בן אילוז, גלית דגן 
2.9.202010:30:002.9.202011:00:00ישיבת המשך עם חביב בנושא העתקת נועם לעפולה

2.9.202011:30:002.9.202012:00:00ישיבה עם צביקה גלב ושלום המנכ"ל 
2.9.202012:30:002.9.202013:30:00ויז'ניץ

2.9.202014:30:002.9.202015:30:00תגובה לתלמידים מערים אדומות
2.9.202018:00:002.9.202020:00:00פגישה עם עדיאל אילוז וסיעת היזרעאלים

2.9.202022:00:002.9.202023:00:00מנכ"ל משרד הפנים - חינוך טבריה
2.9.202023:00:002.9.202023:30:00מוני מעתוק- רימונים

3.9.20209:00:003.9.202010:00:00חלוקת שי תלמידי כיתות א', בית ספר אלון יזרעאל- בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ
3.9.202010:00:003.9.202011:30:00חלוקת שי לתלמידי כיתות א' בביה"ס נופים ובית ספר אלומות בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ



3.9.202011:45:003.9.202012:30:00ישיבה בנושא שבילי אופנים - ישראל , רונן קלניצקי, דראושה אברהים 
3.9.202012:30:003.9.202013:00:00 ראיון רדיו קול רגע 12.15

3.9.202019:30:003.9.202021:30:00הפועל עפולה נגד הפועל נוף הגליל 
4.9.20209:00:004.9.202010:30:00סיור השלמות מוסדות חינוך ונקיון

4.9.202010:30:004.9.202011:00:00אורן ויהודה - סייעת גן דובדבן
4.9.202012:30:004.9.202013:00:00בית אבות משלב

6.9.20208:15:006.9.20209:30:00ספורט מנהלים
6.9.202011:00:006.9.202012:30:00פגישת הכנה לתיק של גדעון פורת עם נחום 

6.9.202012:30:006.9.202014:30:00פגישה בנושא ועדת היגוי - הצגת פרוגרמה ראשונית לבניין העירייה החדש- חמוטל , עינב , שרית, בתאל , שלום , שריקי , אלינה אטלין  ומיכל שדה , ישראל 
6.9.202015:30:006.9.202016:00:00יציאה

6.9.202016:00:006.9.202018:00:00הרמת כוסית  עם מי נועם עם ראש העיר רונן פלוט ועם אלי ברדה 
7.9.20209:00:007.9.202010:00:00פ.ע. ישראל קנטור 

7.9.202010:30:007.9.202011:00:00 ביקור בביה"ס זהרי תורה  :
7.9.202011:30:007.9.202012:00:00פגישה עם יותם ויסמן 

7.9.202012:00:007.9.202013:00:00נושאים לדיון + מצגת לגילה גמליאל
7.9.202014:30:007.9.202016:00:00ישיבה בנושא הסברה בחינוך - טינה , אורנית פורן סויסה , כפיר , אחיקם 

7.9.202016:00:007.9.202017:30:00פגישה עם יאנה קרספיל ותמר דיגמי 
7.9.202018:30:007.9.202019:30:00שיחה עם איריס קרל - בענין הפטיש

8.9.202011:00:008.9.202012:00:00   חלוקת שי תלמידי כיתות א' בית ספר בן צבי - בהשתתפות ראש העיר 
8.9.202012:30:008.9.202013:00:00צילום עם ירון אזנשטיין - תרומה לקהילה 

8.9.202013:00:008.9.202013:00:00 הרב שמואל דוד - שי לראש העיר
8.9.202014:00:008.9.202014:30:00מנכ"ל רשות הגליל -שלומי אטיאס

8.9.202014:30:008.9.202016:00:00ביקור שר הדתות -ח"כ  יעקב אביטן 
8.9.202017:00:008.9.202017:30:00צילומים על המשפחה ה-60 אלף



C1 6 8.9.202017:30:008.9.202018:00:00ניחום אבלים - אורית בלולו - אגמון
8.9.202018:30:008.9.202019:30:00הופעה של חן הררי וזמרים מקומיים נוספים 

9.9.20209:00:009.9.202010:30:00סיור בגן אחיות  - חובה וגן תימורים טרום חובה  - (גזירת סרט + חלוקת שי לילדי הגן ) 
9.9.202010:30:009.9.202011:30:00פ.ע.- טינה ולדמן 

9.9.202011:30:009.9.202012:00:00 הקלטה לסרטון 60 אלף 
9.9.202012:30:009.9.202013:00:00 ישיבה עם יוסי פחימה 

9.9.202014:00:009.9.202014:30:00שלמה מליחי ודודי אריאלי - אשכול איכות הסביבה
9.9.202015:00:009.9.202015:30:00ביקור ח"כ שרה גמליאל - ארוחת צהרים :

9.9.202015:30:009.9.202017:00:00 ביקור ח"כ שרה גמליאל 
9.9.202017:00:009.9.202020:00:00פעילות תרומה לקהילה לראש השנה - תמר דיגמי , שלום שלמה , חביב , שלמה מליחי , כפיר, טינה, שרית דהן 

9.9.202020:00:009.9.202020:30:00יום הולדת 60 אהרון מלכה
10.9.20207:45:0010.9.20208:45:00 סיור תשתיות בלאה גולדברג ושוהם - ישראל קנטור , שלום שלמה , שמעון עמר :7.45

10.9.20209:00:0010.9.202010:00:00חלוקת שי תלמידי כיתות א' בית ספר בית זאב 
10.9.202010:30:0010.9.202011:00:00ביקור בגלריה חלוקת תווים אלטשולר שחם 

10.9.202011:00:0010.9.202013:00:00כינוס דירקטוריון משכ"ל והחברות הבנות 03/20- שימו לב- לבקשתכם, השיחה תתקיים באמצעות הזום, קישור לשיחה בתוך הזימון.
10.9.202015:00:0010.9.202016:30:00ישיבה עם אילנית שושני בנושא שידרוג בפני רעידות אדמה - אוהל מאיר , אלומות , מעלות  ישן , וכרמים - שריקי , ישראל , טינה , איילת שושני , חביב  

10.9.202016:30:0010.9.202019:00:00טקס הנחת אבן פינה בית הכנסת כתר יוסף 
11.9.20209:00:0011.9.202011:00:00סיורים בעיר

11.9.202011:00:0011.9.202014:00:00מיילים ודואר
12.9.20206:00:0012.9.20207:00:00הדבקה בבית אבות משלב - 16 סיעודיים אומתו כחולים

13.9.20208:15:0013.9.20209:30:00ספורט מנהלים
13.9.202010:00:0013.9.202010:30:00קביעת מזוזה לגנים של דרך אמת טרום חובה וחובה 

13.9.202010:30:0013.9.202011:00:00 סיור  עם אלירם דדון בנושא עפולה עלית רח' יצחק שדה רחוב הרצוג 15 (תחילת סיור רח' הרצוג 15) 
13.9.202011:00:0013.9.202011:30:00ישיבה עם מתח מפקד תחנה של משטרת עפולה רמי חורי - שב"חים ברח' ירושלים , שוק ישן , רעש מוזיקה קריוקי ברובע ( בעיקר בימי שישי ) 



13.9.202011:30:0013.9.202013:00:00ועדת אכיפה חציון א' חצי שנתית  עם מפקד התחנה ובנוכחות ראש העיר - שלום , שלמה מליחי, חביב , חנן בן דוד , עומר לב, יובל כהן,טינה, אורן אקיקוס, שרית דהן ,שמעון עמר, יהודה כהן, ישראל קנטור, תמר דיגמי, אביי בדגן , בת אל , כפיר , סיגל בניאס , ישראל פפולביץ , יה
13.9.202013:00:0013.9.202014:30:00יוסי וקנין

13.9.202014:00:0014.9.202015:30:00מטולה
13.9.202014:30:0013.9.202015:00:00יום הולדת לכפיר

13.9.202015:00:0013.9.202016:00:00יציאה
13.9.202019:00:0013.9.202020:00:00חלוקת תעודות יוזמה עיסקית - התכנסות שעה 18.30 ברכות ראש העיר  19.00

13.9.202020:30:0013.9.202021:30:00הרמת כוסית לשנה החדשה ופרידה מעמי אסייג 
14.9.202010:00:0014.9.202010:30:00הרמת כוסית של מחלקת דוברות

14.9.202013:00:0014.9.202014:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 
14.9.202016:00:0014.9.202018:30:00מיילים
14.9.202018:30:0014.9.202019:00:00יציאה

14.9.202019:45:0014.9.202021:45:00הפועל רעננה נגד הפועל עפולה 
15.9.20209:00:0015.9.202011:30:00ישיבת ועד מנהל בזום - ועדי מנהל בתי הספר בעפולה

15.9.20209:00:0015.9.202011:30:00פגישה בנושא ועד מנהל אורט  3 -  בתי ספר - יהודה , אורן , אלון , - טינה , איריס אהרון דוד , סיגל ברגר , שריקי יצחק , איריס קרל , יוני חזי , שלום אדרי , שולה מנור 
15.9.202012:00:0015.9.202013:00:00 צילום לעיתון 

15.9.202013:00:0015.9.202013:30:00ישיבה בנושא תרומת מזון לקשישי עפולה - יאיר כתר,  מיכאל ברקן ,סיגל בניאס 
15.9.202013:30:0015.9.202014:30:00הרמת כוסית מחלקת נוער - שלום , חביב , שלמה מליחי , כפיר - (לא התחייבנו)

15.9.202015:00:0015.9.202016:00:00ישיבה בנושא אישור מגרשי מכוניות - שלום , ישראל , שלמה מליחי , יואל ,אלכס, עינב פרץ , איתי קידר 
15.9.202017:45:0015.9.202018:30:00 ( באמצעות הזום)דיון ראשי ראשויות לקראת חגי תשרי בצל הקורנה - בראשות שר הפנים  : 17.45

15.9.202018:30:0015.9.202019:30:00הרמת כוסית וקביעת מזוזה - רון עבודות עפר 
15.9.202019:30:0015.9.202021:00:00כרטיס פרויקט להרמת כוסית לחיילים בודדים - התכנסות 18.30 ברכות ראש העיר 19.00

15.9.202021:30:0015.9.202023:00:00ינקי זורגר
16.9.20209:00:0016.9.202010:00:00ישיבה בנושא הערכות לסגר קורונה - חביב, חמוטל, שלום , עינב , שרית 

16.9.202010:15:0016.9.202011:15:00הצגת נתוני גיוס (הישיבה בזום)



16.9.202010:45:0016.9.202011:00:00זבד הבת לאורן הבת של כפיר 
16.9.202011:30:0016.9.202012:00:00הרמת כוסית כדורגל

16.9.202012:00:0016.9.202013:00:00ישיבה בנושא מפעל הפיס - שריקי יצחק , שלום  שלמה , ישראל קנטור, שרית דהן , מאיר סלע , אתי וקנין , הודיה אמסלם  
16.9.202013:00:0016.9.202013:30:00ישיבה בנושא החלטה עקרונית - פניות תושבים 

16.9.202013:30:0016.9.202014:00:00ישיבה בנושא גיבוש מענה לשאילתות בנושא החינוך ומנהל אוכלוסין איתי קידר , עינב פרץ שלום שלמה 
16.9.202014:30:0016.9.202015:00:00הרמת כוסית משה דיסלר 
16.9.202015:00:0016.9.202015:30:00הרמת כוסית אלירם דדון 

16.9.202016:00:0016.9.202017:00:00הלוויה אם הפעוטה
16.9.202017:00:0016.9.202018:00:00חנוכת מגרש מיני פיץ 

16.9.202019:30:0016.9.202020:30:00 שלמה מליחי מייצג - גמר ליגת קיץ 2020 - חלוקת גביעים+ הרמת כוסית  
17.9.20207:30:0017.9.20208:00:00עפולה - עיר אדומה

17.9.20209:00:0017.9.20209:00:00נסיעה
17.9.20209:30:0017.9.202010:30:00גדעון פורת נ' אלקבץ ישיבת גישור בפני כב' המגשרת נעמה פינטו 

17.9.202011:00:0017.9.202011:30:00סיור אספלט שוהם
17.9.202012:30:0017.9.202013:30:00הרמת כוסית לראש השנה  מחלקת קידום נוער - יהודית פרץ , שלום , שלמה מליחי , חביב , כפיר ,יהודית פרץ 

17.9.202013:30:0017.9.202015:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 33/2020 מהנדס/ת הרשות המקומית
17.9.202015:00:0017.9.202016:00:00ישיבה בנושא הפארק - אחיקם,  דניאל בן , שלומי אלבאז,אמילי 

17.9.202016:00:0017.9.202016:30:00מכתב לראש רמ"י
17.9.202020:30:0017.9.202022:30:00הפועל עפולה נגד הפועל א.א. פאחם 

18.9.20209:00:0018.9.202010:30:00סיור ערב ראש השנה
18.9.202010:30:0018.9.202011:30:00טלפונים לחג במשרד

18.9.202011:30:0018.9.202012:00:00יהודה ושוהם
18.9.202012:00:0018.9.202013:00:00מיילים במשרד

18.9.202013:00:0018.9.202013:30:00שמעון עמר בקשר עם דוד זריהן + חביב



20.9.202019:30:0020.9.202021:30:00ברור מעמיק לנדבקים בשרשרת
21.9.20209:00:0021.9.202010:00:00ישיבה בנושא שאליתות - שלום , עינב , שרית,  חמוטל,  

21.9.202010:00:0021.9.202012:00:00ישיבה בנושא  הערכות לסגר קורנה לאחרי חג ראש השנה - ישיבת המשך  - חביב , חמוטל, שלום , עינב , שרית ,בת אל , סיגל , דודי וניסים פיקוד העורף  
21.9.202012:00:0021.9.202013:30:00סיגל בניאס, אינה, קיריל, טינה, איילת טננבאום - הילדה אלריקה 

21.9.202012:20:0021.9.202013:00:00 שידור רדיו קול רגע :12.20
21.9.202015:00:0021.9.202016:00:00ישיבה בנושא מחשוב - הרי , שרית, שלום , חמוטל , סיגל בניאס , טינה , שריקי , איתי קידר, עינב , אינה אוקון  ,יהודה כהן , בתאל , תמר דיגמי , ישראל , כפיר , שמעון עמר , נתנאל , סיגל קינן 

21.9.202016:00:0021.9.202017:00:00ישיבה בנושא כח אדם - חמוטל , שלום,  טינה , סיגל בניאס , שרית, דניאל , נתנאל,איציק  שריקי, עינב , מיטל תומר 
21.9.202017:00:0021.9.202018:30:00ישיבה ראשונית בנושא ש.פ.ע

22.9.20208:00:0022.9.20208:30:00סיור שמרטפיה - גני כפיר
22.9.20208:30:0022.9.20209:00:00טלפונים למאומתי עירייה 

22.9.202010:30:0022.9.202013:00:00 ברח' יצחק שדה 40 - בת אל , סיגל קינן , יהודה משה , גנדי, כפיר, שמעון עמר , חמוטל , שלום ,חביב , שלמה מליחי
22.9.202013:30:0022.9.202014:00:00שיחות למאומתים

22.9.202014:00:0022.9.202014:30:00אבי גולדהמר - היטל השבחה
22.9.202014:30:0022.9.202015:30:00התייעצות והחלטה - פרסום מכרז מהנדס עיר ומהנדס ועדה

22.9.202016:00:0022.9.202017:00:00מכתב לשימרון
22.9.202017:00:0022.9.202018:00:00שיחה עם תמיר ברקין - פארק הרכבת, אזור תעסוקה 1056, הסכם גג

22.9.202018:00:0022.9.202019:00:00טלפון למאומתים: 
23.9.20209:00:0023.9.202010:00:00ראיונות למנהלי אזור --9.10- 9.00: שוקי חלבי,  9.20- 9.10: יותם ויסמן ,9.20-9.30 : אליחי כהן 

23.9.202011:00:0023.9.202012:00:00הסברה 25 חיילים סדירים מ-11:00-19:00 נדרש מסיכות לחלוקה 
23.9.202021:00:0023.9.202022:00:00בדיקת קורונה בעירייה

24.9.20208:00:0024.9.20209:00:00חיובי קורונה (גם הגזבר, סיגל בניאס ומיטל הילף))
24.9.202011:00:0024.9.202012:00:00ישיבה בזום בנושא הערכות לקורנה בנושא יום כיפור  יריד וארבעת המינים  - ישיבת המשך - חמוטל, שרית, שריקי , שלום , כפיר , בתאל , סיגל מיטל , ניסים,דודי פיקוד העורף , עינב פרץ, חביב , טינה, סיגל בניאס שמעון עמר   ,  

24.9.202019:30:0024.9.202021:30:00בית"ר ת"א בת ים נגד הפועל עפולה 
27.9.20206:00:0027.9.20206:30:00ערב יום כיפור



28.9.20205:00:0028.9.20205:30:00יום כיפור 
29.9.202010:00:0029.9.202011:00:00ישיבת הערכות קורונה- בזום

29.9.202011:30:0029.9.202012:30:00ישיבה בנושא שבת אנפלגד - נעמה סרוסי נציגת המיזם , רות קבסה מנכלית , דניאל בן , יניב בוגנים , אמילי, תמר דיגמי 
29.9.202017:00:0029.9.202019:00:00תאום כללית ומאוחדת בקהילת גבעת המורה

30.9.20209:00:0030.9.202010:00:00ישיבה בנושא פארק תחנה - ישראל , מיטל גיבלי , איתי קידר , שלום, שריקי, נתנאל , 
30.9.202012:00:0030.9.202013:00:00ישיבה בנושא  המוסיקה - טינה , גלית , לילך מידן, דניאל בן ומאיר סלע 

1.10.20209:00:001.10.202010:00:00ישיבה בנושא הצגת מודלים שונים להקמת בית ספר חדש בעיר 
1.10.202011:45:001.10.202012:45:00הדרכה לרשויות מקומיות על דשבורד משרד הבריאות

1.10.202013:30:001.10.202014:30:00פגישה עם מנכ"ל המדרשה הישראלית למנהיגות בני ציון- ניתאי שריקי 
2.10.20208:00:002.10.20209:00:00רדיו קול רגע אביטל ועמי

2.10.20209:30:002.10.202012:00:00סיור
3.10.20206:00:003.10.20206:30:00סוכות

4.10.20206:00:004.10.20206:30:00חוהמ"ס
4.10.20207:30:004.10.20208:00:00 אישור רפואי מחלים קורונה

4.10.20209:00:004.10.20209:30:00מפגש פיקוח
4.10.20209:30:004.10.202012:30:00פגישה - מעקב מוטמנים

4.10.202012:30:004.10.202015:00:00סיור בעיר
5.10.20209:30:005.10.202010:00:00שיקים לנטע

6.10.20209:00:006.10.202011:30:00מיפוי קורונה
6.10.202011:30:006.10.202012:30:00יהודית פרץ

6.10.202013:00:006.10.202013:30:00שיחה עם ד"ר וייס וגיטה הנפתית
6.10.202017:00:006.10.202018:00:00קבלת 160 סלי מזון

6.10.202018:00:006.10.202019:00:00הערכות לחלוקה
7.10.20209:00:007.10.202011:30:00סיגל בניאס, שריקי, שלום, עינב ושרית - קטיעת השרשרת וחלוקת סלים



7.10.202011:30:007.10.202013:00:00ניתוח חולים ומחלימים
7.10.202013:00:007.10.202015:00:00זום עם ראש הממשלה - וביבס

7.10.202016:00:007.10.202019:00:00תחרות שחמט עירונית בתכנסות שעה 16.00 ברכות ראש העיר 18.30 
8.10.20209:00:008.10.202010:30:00אחיקם וכפיר - הסברה קורונה

8.10.202011:00:008.10.202012:00:00ישיבה בנושא הערכות קורונה לשמחת תורה
8.10.202012:00:008.10.202013:00:00הכנת ופיזור סלי מזון

8.10.202014:00:008.10.202016:00:00פורום מייעץ - ראשי רשויות בראשות פרופ' איתמר גרוטו
8.10.202016:00:008.10.202018:00:00סלי מזון לקהילות- זורגר, טנג'י, קורונה ורווחה

8.10.202021:30:008.10.202022:30:00זום - הושענה רבה
9.10.20206:00:009.10.20206:30:00הושענא רבה

9.10.202010:00:009.10.202012:00:00ישיבה בנושא כח אדם- הערכות לעבודה בקפסולות
9.10.202012:30:009.10.202013:00:00שיחה עם שלום מזרחי בקשר לחולה קורונה - מבקשים גולדן קייר,  ובקשר להלווית צמח ז"ל

11.10.20209:00:0011.10.202010:00:00ישיבת עדכון לשכה
11.10.202014:30:0011.10.202016:30:00ישיבת אסטרטגיה - אחיקם , כפיר , מנשה שריקי

11.10.202016:30:0011.10.202017:00:00הלוויה צמח דוד ז"ל 
12.10.20209:00:0012.10.202010:00:00ישיבה בנושא  תיכון חדש - טינה , שמעון אמויאל , ונגה בן אילוז , ישראל , שלום שלמה 

12.10.202011:00:0012.10.202012:00:00ניחום אבלים משפחת צמח דוד
12.10.202012:00:0012.10.202013:00:00ישיבה בנושא אזורי רישום - נדב, טינה , שלום, שרית דהן, בת אל , גלית דגן, נגה בן אילוז , איילת, יהודית דוד, רפאל מטלדור 

12.10.202017:00:0012.10.202018:00:00וועדת חינוך 
12.10.202017:30:0012.10.202018:30:00ישיבה בזום-מטה רשויות קביעת פרמטרים לתוכנית רמזור-חיים ביבס,שי חג'ג',שלמה דולברג,איציק אשכנזי+ראשי רשויות משתתפים-בגוף הזימון+לירון דורון לוי,רות דיין מדר,מירה סלמון,עינת פלינט,שרון אינסלר שיק+ פרופסור גמזו לחצי שעה ראשונה

13.10.20207:00:0013.10.20208:00:00בלשכה הערכות זום
13.10.20208:00:0013.10.20209:00:00ערוץ 13 - אברי גלעד - קורונה

13.10.20209:00:0013.10.202011:00:00סיור ברובע יזרעאל - ישראל , שמעון אמויאל 
13.10.202011:00:0013.10.202011:30:00ישיבה בנושא שדרוג והריסת מבנים בביה"ס יהודה - ישראל, חביב , שריקי, וטינה 



13.10.202011:30:0013.10.202013:00:00ישיבה בנושא הקמת מרכז תעסוקה וחוסן עירוני - נתנאל, תמר, שלום שלמה, בוריס יודיס  
13.10.202013:30:0013.10.202014:00:00צהריים

13.10.202014:30:0013.10.202015:30:00 יחידות דואר בעיר עפולה 
13.10.202016:00:0013.10.202017:00:00צלם ידיעות

14.10.20209:00:0014.10.202010:00:00ישיבת הכנה בעניין כפיר סרוסי - אבי גולדהמר, שלום שלמה , ואיתי קידר 
14.10.202010:00:0014.10.202011:00:00ישיבה עם אחיקם 

14.10.202011:00:0014.10.202012:00:00 (  פורום מצומצם)ישיבה קצרה  בנושא קורנה  -11.00
14.10.202012:00:0014.10.202013:00:00סיור קורונה עפולה עלית - סופר, בנק הפועלים, מרכז מסחרי

14.10.202013:00:0014.10.202013:30:00מנהל בית החולים- תרופת קורונה, התנגדות בניה
14.10.202014:00:0014.10.202015:00:00 פורום ראשי ראשויות מייעץ לשר הבריאות בתקופת הקורנה :1415

FW: 14.10.202015:00:0014.10.202016:00:00וועדה עליונה לפתיחת בתי"ס על יסודי - גדי מארק יו"ר הוועדה / שימו לב הוועדה מתקיימת בזום / לו"ז בתוך הזימון
14.10.202016:00:0014.10.202018:00:00טלפון לחולים וניחום אבלים

14.10.202018:00:0014.10.202020:00:00מיילים 
15.10.20208:45:0015.10.20209:15:00ישיבת קורנה קצרה - עינב , שרית , שלום , חמוטל , שריקי , נדב , בתאל , כפיר , סיגל - 8.45

15.10.20209:15:0015.10.202010:15:00סיור עם מחלקת שפע ברחוב בני ישראל-  שמעון עמר ,גנדי , ישראל ,שלום שלמה , יהודה משה , רונן ,  
15.10.202010:30:0015.10.202011:15:00סיור עם מחלקת שפע בשדרות רובע יזרעאל

15.10.202011:30:0015.10.202012:30:00ישיבה בנושא תכנית וויטק  - ארתור מתכנית וויטק ,  גלית דגן , טינה - (הישיבה בזום) 
15.10.202013:30:0015.10.202014:00:00מודל ניר ברקת - 

16.10.20209:00:0016.10.20209:30:00הנחיות לחינוך - לקראת פתיחה ביום ראשון 18.10.2020 של גני הילדים
16.10.20209:30:0016.10.202010:30:00חמוטל 

16.10.202011:00:0016.10.202012:30:00מפגש ראשי ראשיות ערים ירוקות 
16.10.202012:30:0016.10.202013:00:00נוסחאת רמזור 16.10.2020

18.10.20206:00:0018.10.20206:30:00רמזור ירוק - 3
 ZOOM 18.10.20209:00:0018.10.20209:45:00וועדת נגישות



18.10.20209:45:0018.10.202010:15:00ניחום אבלים רחל יחיאל ז"ל - יהושע 72 ב' (קרוס)
18.10.202011:00:0018.10.202012:00:00פגישה עם אורנה שמחון בנושא איחוד נופים ואלומות

18.10.202012:00:0018.10.202013:30:00ישיבת קורונה בנושא פתיחת גנים - חלוקת מחשבים התארגנות כללית - שלום, שרית, טינה , חמוטל , אביבה גבאי , כפיר, סיגל, בת אל , שריקי , עינב , מיטל תומר 
18.10.202014:30:0018.10.202015:30:00ישיבת קורונה - פיתוח מודל חדש במקום רמזור- בת אל , נדב , מיטל תומר , כפיר, שרית , שלום , עינב , שריקי , סיגל , חמוטל , שלום

18.10.202015:30:0018.10.202017:00:00ישיבה בנושא מגורי המסילאים עם תמיר ברקין - שריקי יצחק  הגזבר , ישראל קנטור מהנדס העיר, מיטל גיבלי , איתי קידר , עינב פרץ 
18.10.202017:30:0018.10.202019:00:00 אופיר כץ - עפולה עיר  רפואה 

19.10.20206:00:0019.10.20206:30:00רמזור ירוק - 2.7
19.10.20209:00:0019.10.202010:00:00סיור ברח'  בני עקיבא - שמעון עמר , דוד זריהן  , שלום שלמה , רונן קלינצקי , רביד גלסמן 

19.10.202010:00:0019.10.202011:00:00ישיבה בנושא פרויקט במרחב הציבורי - אחיקם , כפיר , נתנאל כהן , שלומי אלבאז 
19.10.202011:00:0019.10.202012:00:00ישיבה עם הקרן לידידות - שיתוף פעולה עליה וקליטה  גד בן ארי - מנכ"ל ובני חדד מנהל מערך עליה 

19.10.202012:00:0019.10.202013:30:00ישיבת צוות במרכז הגיל הרך 
19.10.202014:00:0019.10.202015:00:00הערכות לקראת ביקור שר הבריאות

19.10.202016:00:0019.10.202018:00:00ישיבה בנושא תקציב שנתי 2021 - סקירה ראשונית  - שלום , שריקי יצחק 
19.10.202018:00:0019.10.202020:00:00הכנת מצגת לשר הבריאות

19.10.202020:00:0019.10.202020:30:00 שלחנו מסמכי מענק איזון לאופיר כץ
19.10.202020:30:0019.10.202021:00:00רשיונות עסק - חביב קנטור

20.10.20206:00:0020.10.20206:30:00רמזור ירוק - 2.4
20.10.20208:00:0020.10.20209:00:00ברית הודיה זכור

20.10.20209:00:0020.10.202010:00:00ישיבה  עם יאיר כתר שלמה מליחי וחביב פרץ - בית אבות
20.10.202010:00:0020.10.202010:30:00שר הבריאות 

20.10.202010:30:0020.10.202011:00:00  ביקור ח"כ שר  הבריאות יולי אדלשטיין+ פרופסור גרוטו + מיכל כהן דר : 10.30
20.10.202011:00:0020.10.202011:45:00ביקור שר הבריאות יולי אדלשטיין  שולחן עגול  - במקום פתוח - דודי פיקוד העורף וניסים תורגמן :11.00-11.45

20.10.202011:45:0020.10.202014:00:00 ביקור ח"כ שר יולי אדלשטיין + ראש העיר :11.45
20.10.202014:00:0020.10.202014:30:00קבוצת עבודה של ראשי רשויות בנושא חקירות אפידמיולוגיות



20.10.202015:00:0020.10.202015:30:00מורן ודודו אוחיון ברית 
20.10.202016:30:0020.10.202016:45:00פגישה עם שמעון עמר 

20.10.202017:00:0020.10.202018:00:00ישיבה בנושא הצגת תוכנית עובדי קבלן אגף שפע + יהודה משה
20.10.202018:00:0020.10.202019:00:00ראיון ברדיו קול רגע בנושא נדל"ן (הסכם גג, קצב גדילה , מסחר וכו' ) 

20.10.202019:00:0020.10.202020:00:00מנכ"ל - כח אדם *** שפע
20.10.202020:00:0020.10.202020:30:00חתונה אביב מרדכי - רובע יזרעאל

21.10.20208:30:0021.10.20208:45:00 לידן אלבאז + איתי קידר 
21.10.202011:00:0021.10.202011:30:00קרן אלומות עם קלימי 

21.10.202011:30:0021.10.202012:30:00ביקור מחלקת קורונה בבית החולים
21.10.202013:30:0021.10.202014:30:00קישור טלפוני - ניחום אבלים ( מיכאל קוגן , נעמי שפירא, יוספה קורן )

21.10.202014:30:0021.10.202015:00:00 לקשר עם נשיא המכללה פרופסר יצחק הרפז 
21.10.202015:00:0021.10.202016:00:00פ.ע. נתנאל כהן 

21.10.202016:00:0021.10.202017:30:00פ.ע. טינה 
21.10.202018:00:0021.10.202018:30:00פ.ע. סיגל

21.10.202019:00:0021.10.202020:00:00הערכות לדיון משפטי ועדת הנחות
22.10.20208:30:0022.10.20208:30:00 (ברכה בזום)ברכות לצוות הנשים בממוגרפיה -  :8.45

22.10.202010:00:0022.10.202010:30:00טלפונים לחולים, וניחום אבלים
22.10.202010:30:0022.10.202011:00:00צילום סרטונים

22.10.202011:00:0022.10.202012:00:00ישיבה בנושא תכלול מוסדות ציבור c-1   טינה, תמר , ישראל , שלום , שריקי יצחק, חביב 
22.10.202012:00:0022.10.202013:00:00פ.ע. שלמה מליחי 

22.10.202014:00:0022.10.202016:00:00מפגש עם אגף תאום ובקרה - עדכונים ושיחות קורונה 
23.10.20209:00:0023.10.202010:30:00שגב

23.10.202010:30:0023.10.202011:00:00סלי מזון קורונה 
23.10.202011:00:0023.10.202012:00:00מערכת משרד הבריאות - שלום 



23.10.202012:00:0023.10.202014:00:00טלפונים לחולים
24.10.202018:30:0024.10.202019:30:00יניב פרץ 

24.10.202019:30:0024.10.202020:00:00הערכות לישיבת חרום
24.10.202020:00:0025.10.20200:00:00קטיעת שרשרת ההדבקה בשמרטפיה

25.10.20208:30:0025.10.20209:30:00ישיבת לשכה - מעקב אחר כל הפרוייקטים לפי נושאים ומנהלים
25.10.202010:00:0025.10.202014:30:00סרולוגית איכילוב

25.10.202015:00:0025.10.202015:30:00קנטור וחביב - רשיונות עסק וכביש גישה לאה גולדברג 
25.10.202015:30:0025.10.202016:30:00ישיבה עם אחמד דבח 

25.10.202016:30:0025.10.202016:45:00לקשר עם פרופסור הרפז יצחק 
25.10.202017:00:0025.10.202018:00:00שיחות לחולי קורונה

25.10.202018:00:0025.10.202018:30:00מכתב לבועז יוסף - הלוואה לאיזון? פיתוח? + מפגש חברה כלכלית
26.10.20208:30:0026.10.20209:00:00יציאה לדיון - ועדת הנחות - דני צרפתי

26.10.20209:00:0026.10.202010:30:00דיון בעתירה  סרוסי כפיר נגד עיריית עפולה 
26.10.202010:30:0026.10.202011:30:00ישיבה בנושא קשישים של בית אבות - יאיר כתר , סיגל בניאס , שרית דהן , נועה עובדיה ( מרכזת החומר) 

26.10.202011:30:0026.10.202012:30:00טלפונים לחולי קורונה
26.10.202014:00:0026.10.202015:00:00ביקור ראש מנהל ביטחון וחרום מרכז השילטון המקומי- ( בהשתתפות ראש העיר)  

26.10.202015:00:0026.10.202016:30:00פ.ע. שלום
26.10.202017:30:0026.10.202018:00:00עינב - קריטריונים למענק יובל

26.10.202019:00:0026.10.202020:00:00נסיון לאתר מאומת - ***** מאור+סיגל בניאס (עצור בקישון)
27.10.20209:00:0027.10.202010:00:00אולפן Ynet - קורונה - מתווה א' - ב'

27.10.202010:15:0027.10.202011:00:00סיור בביה"ס אלון יזרעאל - ישראל , שמעון אמויאל 
27.10.202011:30:0027.10.202012:00:00ישיבת כ"א בדגש לתקציב שכר 2021

27.10.202012:00:0027.10.202013:30:00ישיבה בנושא עריכת פרוגרמה לתכנון מבנה העירייה חדש - בת אל , נדב , שלום , שרית , סיגל , ישראל , חמוטל , שריקי , עינב , כרמית 
27.10.202014:30:0027.10.202015:00:00חביב ויואל



27.10.202015:30:0027.10.202017:00:00הערכות פתיחת א-ב'
27.10.202018:00:0027.10.202018:30:00שלום ואחיקם

28.10.20209:15:0028.10.202010:00:00 ניחום אבלים איתי יצחק ז"ל : 9.15
28.10.202010:00:0028.10.202010:30:00תיק אלקבץ נ' פורת - קדם משפט בפני השופטת נבילה דלה מוסא 

28.10.202010:30:0028.10.202013:00:00פרוייקטים בהנדסה
28.10.202015:00:0028.10.202016:30:00פגישה בזום עם שר החינוך- חבר הכנסת יואב גלנט בנושא מתווה החזרה ללימודים

28.10.202016:30:0028.10.202018:30:00מפגש עבודה של ראשי רשויות בנושא מודל הרמזור
28.10.202018:30:0028.10.202019:00:00טינה בטלפון - ארבעה או חמישה ימי חינוך ויוח"א

28.10.202020:00:0028.10.202020:30:00מנהלות היסודי -קשיים במתווה חזרה של כיתות א-ב' -
28.10.202021:00:0028.10.202022:00:00סיגל ברגר בטלפון מתווה א-ב'

29.10.20204:30:0029.10.20205:00:00יום הזיכרון ליצחק רבין
29.10.20208:30:0029.10.20209:00:00עינב זום חינוך - מתווה א-ב'

29.10.20209:00:0029.10.202010:00:00בפגישת הכרות עם אלה מנכלית חברה למתנסים + מנהל מחוז חיפה והעמקים + יור' דרקטוריון שחק'ים - אלי מלול 
29.10.202010:00:0029.10.202011:30:00היערכות פתיחת כיתות א-ב ביום ראשון

29.10.202011:30:0029.10.202012:00:00פ.ע. אינה אוקון 
29.10.202012:00:0029.10.202012:15:00 ישיבה עם יואל מטמון 

29.10.202012:30:0029.10.202012:45:00 ישיבה עם אתי וקנין 
29.10.202013:00:0029.10.202013:30:00סיור בשוק - אורן

29.10.202014:00:0029.10.202015:00:00פגישה עם הרב אורי  מקלב + הרב גולד + הרב גרינשטיין + הרב דיסלר והרב בלום
29.10.202015:15:0029.10.202016:15:00מפגש בזום-ראשי רשויות -מטה קורונה מש"מ-עם ח"כ גבי אשכנזי שר החוץ וחבר קבינט קורונה-חיים ביבס,שלמה דולברג-(רשימת ראשי רשויות בגוף הזימון)

29.10.202016:30:0029.10.202017:30:00מכתב בינוי מעודכן לגדי מארק
29.10.202019:00:0029.10.202019:30:00יום  הליכה הבין לאומי  -כפיר , אחיקם , שלומי אלבאז , יניב בוגנים 

29.10.202019:30:0029.10.202019:45:00צילום בהיכל התרבות בנושא חודש מודעות לסרטן השד - תמר , יאנה קריספיל , אילנה פינטו , שרי בן אברהם , צילה רגב , פנינה בלילתי , דניאלה בן חמו, כפיר 
29.10.202020:00:0029.10.202022:00:00ערב רומנטי - כפיר , אחיקם , יניב,  שלומי אלבאז, דניאל בן,  אמילי, שלום שלמה   יונה 



30.10.20209:30:0030.10.202011:00:00סיור אגף שפע - עפולה עלית
30.10.202011:00:0030.10.202013:00:00סיכום שבועי, פרוטוקול מכרזים, פרוגראמה בנין עירייה

1.11.20207:30:001.11.20209:00:00פתיחת שנה מחדש בבית ספר שוהם ויהלום
1.11.202010:00:001.11.202010:30:00פגישה עם יהודה כהן 

1.11.202010:30:001.11.202011:00:00סיור פיצוץ מים  בגן ברקת 
1.11.202011:30:001.11.202013:00:00איזורי רישום g.i.s - רפאל מטלדור , שריקי יצחק , שרית , שלום , טינה , נדב , בת אל , גלית דגן, נגה בן אילוז, איילת טננבום, ציונה אלמקייס 

1.11.202014:00:001.11.202014:30:00דידי הררי - ערב רומנטי בפארק
1.11.202014:30:001.11.202015:30:00ראיון זום ערוץ 20

1.11.202015:30:001.11.202016:00:00פגישה עם צורי כהן 
1.11.202016:00:001.11.202018:00:00חביב - צוות חשיבה

1.11.202019:00:001.11.202019:30:00פ.ע. חמוטל - מוצרים שונים לעובדים
1.11.202019:30:001.11.202020:00:00מיילים

2.11.20209:00:002.11.202010:30:00סיור בביה"ס בית זאב לכיתות א- ד 
2.11.202011:30:002.11.202012:00:00תקציב ריהוט ומצלמה הבית האדום

2.11.202012:00:002.11.202013:00:00ישיבה בנושא הריסת בתי ספר אוהל מאיר ומעלות - ישראל , חביב שמעון אמויאל, שריקי יצחק 
2.11.202013:00:002.11.202014:00:00סיור  בנושא מגרש כדור רגל - קרן היסוד - ישראל, שריקי , שלומי אלבאז , עמית אשכנזי , שלום 

2.11.202014:30:002.11.202015:00:00קישור טלפוני עם אהוד יוסטמן ממנהל תכנון - 
2.11.202016:00:002.11.202016:30:00פגישה עם אהרון אמינוף 

2.11.202018:00:002.11.202019:00:00נסיעה
2.11.202019:15:002.11.202021:15:00הפועל עכו - הפועל עפולה 

3.11.20208:00:003.11.20208:30:00קמפיין רכבת
3.11.20208:30:003.11.20209:00:00הסעות ת"ת נר הצפון

3.11.202011:00:003.11.202012:30:00הרב רפי פרץ - שר המורשת
3.11.202012:30:003.11.202013:00:00דו"ח תושבים נכנסים ועוזבים



3.11.202014:00:003.11.202014:30:00שלום אדרי - פרס חינוך אליאור ומעלות ניסים
3.11.202014:30:003.11.202015:00:00מליחי - רכבת, מכבי

3.11.202016:00:003.11.202017:00:00פגישת הכרות עם עו"ד אהוד פאי
3.11.202017:00:003.11.202018:30:00ישיבת רמזור מצומצמת-בזום-הישיבה תעסוק במתווה כחלק מהשלב השלישי ליציאה מהסגר-משתתפים-יו"ר מש"מ,יו"ר מרכז מועצות אזוריות,מנכ"ל משרד הפנים,האלוף גורדין,פרופסור גמזו,פרופסור אש,ד"ר שרון אלרעי-פרייס+נציגים מהרשויות המקומיות-(רשימה בגוף הזימון)+יוחאי,מירה,רות 

4.11.20208:30:004.11.20209:00:00ניתוח קורונה - עליה במאומתים מ-2 ל-5
4.11.20209:30:004.11.202010:00:00סיור בקניאל - שביל אופניים - עודד כהן עמוס עמוסי

4.11.202010:00:004.11.202011:00:00פגישה עם רן קויתי מנהל סוכונות עסקים קטנים ובינונים- פגישה של חצי שעה במשרד -  שלמה מליחי, שלום שלמה  
4.11.202010:15:004.11.202011:00:00קבוצת עבודה ראשי רשויות בנושא חינוך

4.11.202011:00:004.11.202011:30:00סיור באיזור תעשייה עם רן קיויתי + שחר אורן + אייל בצר + שלום + שלמה מליחי , נתנאל , בוריס יודיס 
4.11.202011:30:004.11.202012:00:00מבודדים ששבו מחו"ל

4.11.202012:30:004.11.202013:30:00ישיבה בנושא הערכות פרוגרמה לתכנון מבנה העירייה חדש עם אדר' גבי שוורץ  - בת אל , נדב , שלום , שרית, סיגל , ישראל,חמוטל , עינב , שריקי ,כרמית  
4.11.202014:00:004.11.202015:00:00מפגש בזום-שר האוצר-ח"כ ישראל כץ ושר החינוך -ח"כ -יואב גלנט- בנושא מתווה צהרונים-חיים ביבס,שי חג'ג', וראשי הרשויות  המקומיות והאזוריות-שלמה דולברג,איציק אשכנזי,איתן אטיה,איתי חוטר,מיכל מנקס,לירון דורון לוי,מירה סלמון,נועה בן אריה-14:00-

4.11.202016:00:004.11.202016:30:00ישיבה עם יעקב זורגר  
4.11.202017:00:004.11.202018:00:00ישיבת כח אדם - שלום וחמוטל

5.11.20208:30:005.11.20209:00:00פגישה עם חן סדן - יו"ר האגודה למלחמה בסרטן סניף עפולה - 08:45
5.11.20209:00:005.11.202010:30:00ישיבה בנושא פסק דין כפיר סרוסי - שלום , אחיקם, איתי קידר  , עינב, עו"ד אבי גולדהמר 

5.11.202010:30:005.11.202011:30:00פ. ע.- שלמה מליחי 
5.11.202011:30:005.11.202012:30:00סיור חבצלת 8 א' + פקאן

5.11.202014:00:005.11.202015:30:00ניתוח תושבים נכנסים ויוצאים
5.11.202016:00:005.11.202018:00:00מפגש השקה מקוון - מהלך א' תחילה בעפולה( ראש העיר עולה לברכות בשעה 16.00) 

6.11.202011:30:006.11.202013:00:00מאומתים חדשים
6.11.202015:00:006.11.202016:30:00עפולה - ראשל"צ

7.11.202020:00:007.11.202021:30:00שלומי ושרון
8.11.20208:00:008.11.20208:30:00עינב- בדיקת כח אדם



8.11.20208:45:008.11.20209:30:00 ישיבה  חמוטל + שלום ורנית פקרמן  :8.45
8.11.202010:00:008.11.202011:00:00ישיבה עם מפקד התחנה משטרת עפולה מפקד מרחב העמקים שלום אביטן ומת"ח רמי חורי 

8.11.202011:00:008.11.202011:30:00קנטור - התנגדות להעברת ביוב מרחביה  ברובע יזרעאל
8.11.202011:30:008.11.202012:00:00ישיבה עם הרב שמואל דוד 

8.11.202012:00:008.11.202013:00:00חיים גורן
8.11.202014:30:008.11.202015:30:00ברית אלירם דדון - היכל חביב

8.11.202021:00:008.11.202022:30:00הרצאה עמית סגל ( בזום) לברך 500 תושבים 
9.11.20208:30:009.11.20209:00:00עינב ושלום - בדיקת כח אדם

9.11.20209:00:009.11.20209:30:00מיטל ג'יבלי וסיגל - קידום עבודות ריבוד כבישים וגינון מכספי רמ"י
9.11.202012:00:009.11.202013:00:00מפגש במנהלת שכונות עפולה עלית - יהודה משה , שלמה מליחי , שמעון עמר , שלום, איציק בן דוד , אתי זבטני 

9.11.202014:30:009.11.202015:00:00ניחום אבלים - אלי ימין, שלום ברון
9.11.202018:00:009.11.202019:00:00הערכות חינוך בלתי פורמאלי

9.11.202019:30:009.11.202020:00:00עינב- המשך דיון כח אדם והתייחסות לתשובת היועמ"ש
9.11.202020:30:009.11.202023:00:00ערב אצל אלמוג ושלום

10.11.202012:30:0010.11.202013:30:00חלוקת מחשבים - מיזם ראש העיר פעימה ראשונה ( נוכחות ראש העיר ) 
10.11.202014:30:0010.11.202015:30:00גזבר דו"ח מרשם תושבים

10.11.202015:30:0010.11.202016:00:00חמוטל - אישי
10.11.202016:00:0010.11.202017:00:00חמוטל עינב ושלום - בדיקת כח אדם

10.11.202017:00:0010.11.202018:30:00ישיבת כ" א - חמוטל ושלום 
10.11.202019:00:0010.11.202019:30:00אחיקם - עדכונים

11.11.20209:00:0011.11.202010:00:00ישיבה עם מיכאל ברקן בנושא שיתוף ומזוג דור לדור  , יאיר כתר , סיגל בניאס 
11.11.202010:00:0011.11.202010:30:00חלוקת מחשבים - מחשב לכל הכיתה

11.11.202011:00:0011.11.202012:00:00יום הרוקח  הישראלי - ( ברכות ראש העיר בשעה 11.00)
11.11.202012:00:0011.11.202013:00:00חלוקת מחשבים - מחשב לכל הכיתה



11.11.202013:00:0011.11.202013:30:00בת אל - שטחים בבנין עירייה
11.11.202015:00:0011.11.202016:00:00פ.ע. חכ"ל ועדן יוקלר

11.11.202016:00:0011.11.202016:30:00גזבר - ביצוע 2020
11.11.202017:00:0011.11.202018:30:00ישיבה בזום-מטה רשויות עם פרופ' רוני גמזו, הפרוייקטור היוצא ופרופ' נחמן אש, הפרוייקטור הנכנס-חיים ביבס,שלמה דולברג,שי חג'ג',איציק אשכנזי,רם סידס,איתי, חוטר,מיכל,מנקס,לירון דורון לוי,יוחאי וג'ימה,רות דיין,מירה סלמון,עינת פלינט,שרון-(משתתפים בגוף הזימון)

11.11.202018:30:0011.11.202019:30:00רשות יציבה 2020
12.11.20206:00:0012.11.20206:30:00פגישה עם ח"כ שוסטר  - נדחה!!!

12.11.202010:00:0012.11.202010:30:00ישיבה בנושא עדכון ועד מנהל - שריקי , מאיר סלע, טינה 
12.11.202010:30:0012.11.202011:30:00 פגישה עם הגזבר בנושא עדכון תקציב 2020

12.11.202011:30:0012.11.202012:00:00ישיבה  עם שלום ויניב בוגנים - בנושא היכל התרבות
12.11.202013:00:0012.11.202013:30:00אצל מליחי - ח"כ עמית הלוי

12.11.202014:00:0012.11.202015:00:00מאומתים 12.11.2020 ומעון צליל מיתר
12.11.202015:30:0012.11.202016:30:00אצל מליחי - ח"כ אתי עטיה

12.11.202017:30:0012.11.202019:00:00טקס התייחדות חטיבת כפיר - הנחת זר העירייה ע"י ראש העיר 18.30 
12.11.202019:00:0012.11.202019:30:00בדרי

12.11.202020:00:0012.11.202022:00:00ערב בפארק
13.11.202012:00:0013.11.202013:00:00תקציב 2021 - טיוטא לאישור מהמנכ"ל

13.11.202014:00:0013.11.202014:30:00יציאה
13.11.202015:00:0013.11.202016:30:00ניר השרון - עפולה

14.11.202016:00:0014.11.202018:30:00מאומתים 14.11.2020 - משפחת *** מורחבת
15.11.20208:30:0015.11.20209:30:00תחקיר משפחת *** - והנחיית סגירה למוסדות החינוך

15.11.202010:00:0015.11.202011:00:00פ.ע. מיכאל ברקן 
15.11.202011:00:0015.11.202012:00:00ישיבה בנושא בניית מבני מסחרי בצמוד לבניין העירייה - הצעת מתווה - חיים גורן , שגב  סיטי, נתנאל , שריקי יצחק , איתי קידר , ישראל קנטור , שלום שלמה 

15.11.202012:00:0015.11.202013:00:00גזבר ומנכ"ל - תקציב 2021
15.11.202013:00:0015.11.202013:30:00ישיבה אביבה גבאי ושרית דהן 



15.11.202014:30:0015.11.202017:00:00מאומתים בעקבות משפחת ***
15.11.202017:00:0015.11.202019:00:00באגף תאום ובקרה - שיחות עם אורנה שמחון ומיכל כהן דר, בענין זהרי תורה וגן רימון א'- לירון ובת אל

15.11.202019:00:0015.11.202020:00:00בדיקות קורונה בבית לשתי המשפחות *** בנורדאו 
16.11.20209:00:0016.11.20209:30:00תרגיל מס' 1 מערכת השועל 

16.11.202010:00:0016.11.202011:00:00פגישה עם מיכאל דוד להנצחת צמח דוד ז"ל 
16.11.202012:00:0016.11.202013:00:00פ.ע. דני דסטה 

16.11.202014:30:0016.11.202015:00:00חג הסיגד 
16.11.202015:00:0016.11.202016:00:00מכרז פומבי מס' 20 /39/20 מהנדס /ת הרשות המקומית 

16.11.202016:00:0016.11.202017:30:00מכרז פומבי מס' 40/20/20 - מנהל / מנהלת אגף תכנון עיר ומ"מ מהנדס /ת הוועדה המקומית לתכנון ובניה עפולה 
16.11.202017:30:0016.11.202018:00:00מפגשי סיכום עם אורה ועם יוסי + יועמ"ש ומבקרת

16.11.202019:00:0016.11.202021:00:00הפועל עפולה - הפועל ירושלים
17.11.20208:00:0017.11.20209:00:00קורונה - משפחת **** - אמהות חולות, ילדים שליליים

17.11.20209:00:0017.11.202011:00:00פורום הנהלה - בזום
17.11.202012:30:0017.11.202013:00:00קישור  טלפוני עם רות אלמליח - 073-3934017-( מרים)054-6655917 

17.11.202013:30:0017.11.202015:30:00הכנת מכתב צרכים להסכם הגג
17.11.202015:30:0017.11.202016:30:00אישור פרוטוקול ועדת מכרזים לבחירת מהנדס העיר

17.11.202017:00:0017.11.202017:30:00בחינת תקציב 2021
17.11.202018:00:0017.11.202019:00:00הלוויה יחיאל אמסלם ז"ל

17.11.202019:00:0017.11.202021:00:00משחק כדור סל - הפועל עפולה - אליצור אשקלון 
18.11.20209:30:0018.11.202010:00:00הענקת תעודה לאביעד ערוסי כרב קהילת התימנים בעפולה עלית 

18.11.202010:00:0018.11.202011:00:00ניחום משפחת אמסלם
18.11.202011:00:0018.11.202012:30:00בית אבות - דיון קבלת אחריות

18.11.202012:30:0018.11.202013:30:00פגישה עם יור' ויצו ישראל אורה קורזים  + שרי בן אברהם + נציגה שלה במעמד האישה בת שבע חייט הנושאים לפגישה מעמד האישה , ונושאים של חינוך , תמר דיגמי , טינה , גלית דגן 
18.11.202014:30:0018.11.202015:30:00מיילים וקורונה



18.11.202015:30:0018.11.202017:00:00זום פורום היוועצות שר הבריאות עם ראשי רשויות נבחרים (מצ"ב הודעה)
18.11.202017:00:0018.11.202017:30:00אישור פרוטוקול מהנדס ועדה

18.11.202017:30:0018.11.202018:00:00מאומתים - ***
18.11.202018:00:0018.11.202020:00:00חוזה הסכם גג

19.11.20208:30:0019.11.20209:30:00פ.ע. סיגל ומיטל - הסכם הגג
19.11.20209:30:0019.11.202012:30:00ועדת תאום תנועה 

19.11.202012:30:0019.11.202013:30:00ניחום אבלים - יואב רחמים
19.11.202014:30:0019.11.202015:00:00התייעצות עם היועמ"ש אבי גולדהמר והמבקרת עינב 

19.11.202015:00:0019.11.202015:30:00קישור טלפני עם יעקב קובי בלינשטיין -  משרד אביב -  סיון 
19.11.202016:00:0019.11.202016:30:00סרטון קורונה

19.11.202017:00:0019.11.202017:30:00רמי שביט - בקשה לאישור מפעל חיוני
19.11.202017:30:0019.11.202018:00:00סרטון מניעת אלימות כנגד נשים

19.11.202018:00:0019.11.202018:30:00נוהל שעון נוכחות
20.11.20209:00:0020.11.202010:00:00מאומתי קורונה 20.11.2020 - נושקים לצהוב

20.11.202010:00:0020.11.202011:30:00הסכם הגג- ניתוח תקציבים, פרוייקטים בביצוע, ופרוייקטים שנידחו
20.11.202011:30:0020.11.202012:00:00יהודה ושאולי - ש.פ.ע

20.11.202013:00:0020.11.202015:00:00הצפה במשרד, וברחוב הקונגרס
20.11.202016:00:0020.11.202018:00:00תפילה בבית משפחת יחיאל אמסלם ז"ל

22.11.20208:00:0022.11.20208:30:00לתאם חלוקת מחשבים באורן ואלון
22.11.20209:00:0022.11.20209:30:00ישיבה בנושא קבוצת כדור - רגל - שגב סיטי , שלום , עמי אסייג 

22.11.202010:00:0022.11.202010:30:00ישיבה שריקי + חביב 
22.11.202010:30:0022.11.202012:00:00ישיבת הכרות ושיתוף פעולה עם ארגון אלמנות ויתומי צה"ל- תמר דיגמי , כפיר בזק , יניב בוגנים 

22.11.202012:00:0022.11.202013:00:00פ.ע. שלמה מליחי 
22.11.202013:30:0022.11.202014:00:00דני שמואל- צנרת ניקוז הקונגרס



22.11.202014:00:0022.11.202015:30:00שיחת זום לראשי הרשויות עם שר החינוך בנושא: הפעלת מערכת החינוך 
22.11.202015:30:0022.11.202016:30:00ישיבה עם מפקד לשכת גיוס טבריה רס"ן דותן ראובן לפגישת הכרות + שיתוף פעולה+ עדי רכזת הכנה לצה"ל

22.11.202016:30:0022.11.202017:30:00קבלת פנים מורות המאה מירי מאורט יהודה , שמרית  מעלות ניסים , והגננת רונית מפרזון 
22.11.202018:00:0022.11.202018:30:00תאום ביקור שר המשפטים

22.11.202018:30:0022.11.202019:30:00פרוטוקול ועדת תאום תנועה
23.11.20207:00:0023.11.20208:00:00עדכון קורונה - שרית ולירון גורליק

23.11.20208:30:0023.11.20209:00:00עינב - עדכון ביקורת
23.11.202010:00:0023.11.202012:00:00חלוקת מחשבים עם שר החינוך

23.11.202012:15:0023.11.202013:45:00הדרכת דשבורד רשויות בתצורה החדשה + עידכון
23.11.202014:30:0023.11.202015:30:00סיור ביצחק שדה 41 עפולה עלית

23.11.202015:30:0023.11.202016:30:00הערכות לביקור שר המשפטים
23.11.202019:00:0023.11.202021:00:00מכבי אחי נצרת נגד הפועל עפולה 

24.11.20209:00:0024.11.202010:00:00ישיבה בנושא בית כנסת רובע יזרעאל - שלום , שריקי , ישראל קנטור , ואמיר רביבו , אורטל פרץ 
24.11.202010:00:0024.11.202011:00:00ועידת בית אבות

24.11.202011:30:0024.11.202013:00:00ישיבה בנושא ביטול הסכם הגג
24.11.202013:00:0024.11.202013:30:00ניחום אבלים שמואלי

24.11.202013:30:0024.11.202014:00:00ניחום אבלים רקוביצקי 
24.11.202015:45:0024.11.202017:30:00ביקור שר המשפטים- אבי ניסנקורן

24.11.202017:30:0024.11.202018:00:00ישיבה עם שלום בנושא מוסדות חינוך חרדי 
24.11.202019:30:0024.11.202021:30:00 משחק כדורסל - מכבי הוד השרון סנו- הפועל עפולה 

25.11.20209:00:0025.11.202010:00:00ישיבה בנושא רישוי מגרשי מכוניות - שלום , ישראל , שלמה מליחי , יואל , אלכס , עינב פרץ,  איתי קידר , טל סויסה, אהוד פאי  - ( ישיבת המשך ) 
25.11.202010:00:0025.11.202010:30:00שמעון שלום וטינה  , בינוי ותחזוקה

25.11.202010:30:0025.11.202011:00:00ציון יום המאבק למניעת  אלימות נגד נשים ועובדי העירייה - (הקרנת הסרט אישה עובדת)   דברי פתיחה ראש העיר בשעה .10.30
25.11.202010:30:0025.11.202013:00:00אירוע לעובדי העיריה במסגרת שבוע למניעת אלימות נגד נשים 



25.11.202011:00:0025.11.202011:30:00 סיור של ראש העיר וקנטור ברחוב יצחק שמיר עפולה הצעירה :11.00
25.11.202011:30:0025.11.202012:30:00בוקר של זהב מוסיקפה 

25.11.202012:30:0025.11.202013:00:00ניחום אבלים אצל משפחת גוזלן 
25.11.202014:00:0025.11.202014:30:00גולדהמר מירי ועינב  - ביקורת

25.11.202014:30:0025.11.202015:00:00פגישה עם רז אורן
25.11.202015:00:0025.11.202016:30:00ישראל 100 מפגש התנעה- ראשי רשויות מקומיות (בזום)

25.11.202019:00:0025.11.202020:00:00הרצאה של נעמת עם שיתוף  ראשי ערים של יוקנעם ובית  שאן (בזום )
25.11.202020:00:0025.11.202021:00:00ערב פרידה ממנכ"לית קרן גרינספון ישראל- גלינה ורומן (בזום)

26.11.20209:00:0026.11.20209:30:00פ.ע. שרית ורונאת
26.11.20209:30:0026.11.202010:30:00ישיבה עם לירז וזאן 

26.11.202010:30:0026.11.202011:00:00ישיבה בנושא הערכות לפרוגרמה לתכנון מבנה העירייה חדש עם האדריכל גבי שוורץ  (ישיבת המשך)
26.11.202011:00:0026.11.202011:30:00יריב בן עזר

26.11.202011:30:0026.11.202013:30:00ישיבה עם ח"כ ינון אזולאי + מלכיאלי + שלום שלמה+ צורי כהן + טנגי' 
26.11.202014:00:0026.11.202015:30:00זום פורום היוועצות שר הבריאות עם ראשי רשויות נבחרים (מצ"ב הודעה)

26.11.202016:00:0026.11.202016:30:00ישיבת מועצת הרשות לפיתוח הגליל 
26.11.202020:00:0026.11.202022:00:00אירוע מסכם לשבוע המאבק למניעת אלימות נגד נשים  - דברי פתיחה ראש העיר 

27.11.20208:30:0027.11.20209:30:00קרן אלקריף
27.11.20209:30:0027.11.202011:00:00מפגש בלשכה

27.11.202011:00:0027.11.202011:30:00רן רחמני - כביש מורדות עפולה הצעירה
27.11.202012:00:0027.11.202013:00:00שיחות עם מאומתים 27.11.2020

27.11.202015:00:0027.11.202017:00:00הפועל עפולה - רמת גן
29.11.20208:30:0029.11.20209:00:00שרית ולירון גורליק - קורונה 29.11.2020
29.11.20209:00:0029.11.20209:30:00שריקי ויואל הכנה לפגישה עם  בלפוריה

29.11.20209:30:0029.11.202010:30:00ישיבה בנושא בלפוריה - איציק שניידר , יריב בן עזר, שריקי , יואל מטמון ,שלום ,כפיר , איתי



29.11.202010:30:0029.11.202011:00:00קישור טלפוני  תמיר רבקין -  
29.11.202011:00:0029.11.202012:00:00ישיבה בנושא ביקורת דייר יואל יעקב מאחורי מתחם התחנה  נתנאל ועינב פרץ 

29.11.202012:00:0029.11.202013:00:00פגישת הכרות עם מהנדס עיר  החדש שנכנס לתפקיד יוסי  גפני ווינשטיין
29.11.202014:00:0029.11.202014:30:00מזל טוב להולדת הבן של אושרי דרעי

29.11.202014:30:0029.11.202015:00:00ישיבה עם חביב ושריקי - ועדת כספים
29.11.202015:00:0029.11.202015:30:00ניחום אבלים דוד פרץ ז"ל (אבא של חנניה)

29.11.202015:30:0029.11.202017:00:00מימוש בחינת הסכם הגג - ישראל , שריקי יצחק , מיטל ג'בלי , שלום שלמה , אחיקם , כפיר , איתי קידר , עו"ד אבי גולדהמר , עידית פתאל הגלילי מתכננת ערים מפז כלכלה 
29.11.202018:00:0029.11.202020:00:00מכתב לשר האוצר ושר השיכון על הסכם הגג

30.11.20208:30:0030.11.20209:00:00 סדנא לאזרחות חורף 2020 -  לברך 
30.11.20209:00:0030.11.20209:30:00עינב ושלום - ביקורת כח אדם

30.11.20209:30:0030.11.202010:00:00שיחות עם מאומתים 30.11.2020 
30.11.202010:00:0030.11.202012:00:00סיור בית ספר גוונים

30.11.202012:00:0030.11.202013:00:00פ.ע. אינה אוקון
30.11.202013:00:0030.11.202013:30:00עינב ואחיקם

30.11.202013:30:0030.11.202014:00:00קישור טלפוני עם אהוד יוסטמן ממנהל תכנון 
30.11.202014:30:0030.11.202015:00:00איתי קידר - שיחה קצרה

30.11.202016:30:0030.11.202017:00:00שיחות עם מאומתים  -
30.11.202017:15:0030.11.202019:00:00שיחת זום לראשי הרשויות עם שר החינוך בנושא: החזרת מערכת החינוך

1.12.202011:00:001.12.202012:00:00שיחת פתיחה ותוכנית חפיפה - אורה פיסטינר
1.12.202012:00:001.12.202012:30:00מכתב חרדים בהסכם הגג

1.12.202012:40:001.12.202014:00:00ישיבה עם ח"כ  גבי אשכנזי - שר החוץ
1.12.202014:30:001.12.202015:30:00פגישה עם אתי קיסוס מנהלת מחוז משרד הרווחה 

1.12.202015:30:001.12.202016:00:00פגישה אישית עם סיגל בניאס
1.12.202017:00:001.12.202019:00:00יציאה לנס ציונה



1.12.202019:00:001.12.202021:00:00סקציה נס ציונה נגד הפועל עפולה 
2.12.20209:00:002.12.20209:15:00 צילום ראש העיר בנושא מיזם חיילי חטיבת כפיר עם נציגת הדואר רונית מיכלשטיין : 9.00-9.15

2.12.20209:30:002.12.202011:00:00סיור עם חזי צאיג  יו"ר דואר שראל + דני גולדשטיין מנכ"ל הדואר  אח"כ עולים לסניף נוסף של הדואר בעפולה עלית  ברח' קפלן 
2.12.202011:00:002.12.202011:30:00יום המוגבלויות הבינלאומי

2.12.202011:30:002.12.202012:30:00מאומתים 2.12.2020 - משפחת **** על שלוחותיה
2.12.202012:30:002.12.202014:30:00פגישה עם שלום בנושא מועצת עיר

2.12.202015:30:002.12.202016:00:00ישיבה עם ישראל קנטור 
2.12.202016:00:002.12.202017:00:00ישיבה בנושא קולות קוראים בענף הספורט -שלום שלמה  ,שלומי אלבאז , עמית אשכנזי , אתי וקנין 

2.12.202018:00:002.12.202020:00:00אחיקם לירון ושרית - מאומתים 2.12.2020 - 19 חדשים - מצב חרום
3.12.20208:00:003.12.20208:30:00שר החינוך, גלנט - בטלפון תיקצוב מוס"ח - במיוחד שוהם שלב ב'

3.12.20208:30:003.12.20209:00:00קובי בנבניסטי - בטלפון תיקצוב מוס"ח - במיוחד שוהם שלב ב'
3.12.202010:00:003.12.202010:30:00בחינוך - רישום גני ילדים

3.12.202011:00:003.12.202011:30:00צילום מוגבלויות
3.12.202011:30:003.12.202012:00:00ינקי זורגר וכפיר + סגן ראש העיר בני ברק - מוסדות חינוך וויז'ניץ

3.12.202012:00:003.12.202014:00:00מפגש עם השרה לקידום קהילתי אורלי לוי אבוקסיס
3.12.202014:15:003.12.202015:00:00 ח"כ איילת שקד :14.15

3.12.202015:30:003.12.202017:00:00ישיבת קורונה - היערכות
3.12.202017:00:003.12.202018:00:00שיחות עם מאומתים 3.12.2020
4.12.202011:00:004.12.202012:00:00שיחות עם מאומתים 4.12.2020

4.12.202012:00:004.12.202013:00:00מיכל כהן  דר - הדבקה בבית ספר יובלים 
4.12.202015:00:004.12.202017:00:00הפועל עפולה נגד הפ' איכסל עמאד 

5.12.202017:30:005.12.202019:00:00גביע המדינה לנוער - הפועל עפולה-הפועל עכו - נדחה - קורונה ***
6.12.20208:30:006.12.20209:30:00להכין מצגת דמוגרפיה ומצגת קורונה

6.12.20209:30:006.12.202010:00:00פגישה עם הרב שמואל דוד



6.12.202010:00:006.12.202010:30:00ניחום אבלים איציק וגולן  דהן
6.12.202010:30:006.12.202012:30:00סיור בית ספר תדהר

6.12.202012:00:006.12.202014:00:00ישיבת קורונה - היערכות
6.12.202014:00:006.12.202015:30:00מאומתים 5.12.2020 - יובלים, יהודה וכדורגל בעקבות ***

6.12.202018:00:006.12.202019:00:00קואליציה
6.12.202019:00:006.12.202020:00:00ישיבת מועצה שלא מן המניין 10-20,30-11

6.12.202020:00:006.12.202021:00:00ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 11-20,31-11
6.12.202021:00:006.12.202022:00:00ישיבת מועצת עיר מן המניין 12-20,32-11

7.12.20207:30:007.12.20208:00:00עפולה עיר אדומה 7.3
7.12.20209:00:007.12.20209:30:00שרית - מבצע בדיקות קורונה

7.12.202010:00:007.12.202010:30:00 סיור במרכז רפואי גריאטרי מוריה- צמוד למרכז רפואי העמק :
7.12.202010:45:007.12.202011:30:00 סיור אצל מוטי אלגרבלי :10.45-11.15

7.12.202011:30:007.12.202012:00:00חלוקת מחשבים - בית זאב
7.12.202012:00:007.12.202012:30:00ישיבה בנושא מפעל מחזור  גז - איציק שניידר , שטנג',  - מנכ"ל, יואל , ישראל,  

7.12.202012:30:007.12.202013:00:00רדיו קול רגע
7.12.202013:00:007.12.202014:00:00ישיבת חירום קורונה

7.12.202014:00:007.12.202014:30:00ערוץ 11
7.12.202014:30:007.12.202015:00:00גלי צהל
7.12.202015:00:007.12.202015:30:00ערוץ 13

7.12.202015:30:007.12.202016:00:00ישיבה עם ויטל ציוני בנושאים : בית כנסת הגדול , ושרות לאומי 
7.12.202017:00:007.12.202017:30:00קולות קוראים

7.12.202018:00:007.12.202018:30:00(  ראש העיר עולה לברכות בזום)בחירות למועצת נוער עירונית  18.00
8.12.20208:00:008.12.20209:00:00ערוץ כאן

FW: *** 08/12/2020 8.12.20209:00:008.12.202012:30:00*** הרשמה לכנס "נשים על הקורונה" - השפעת הקורונה על נשים בשלטון המקומי שיערך ביום



8.12.20209:00:008.12.20209:30:00אימון מכין - סימולטור לשנת 2020
yent8.12.20209:30:008.12.20209:40:00

8.12.202010:30:008.12.202011:00:00גלי צה"ל 
8.12.202011:00:008.12.202012:30:00פורום מנהלי בית ספר

8.12.202012:30:008.12.202013:00:00ניחום אבלים רחל ממן ז"ל אמא של צליל ממן 
8.12.202013:00:008.12.202013:30:00ולנת"ע- תמ"א 10/ב9/2 

8.12.202013:30:008.12.202014:30:00בדיקות ווק- אין 
8.12.202014:30:008.12.202016:30:00טלפונים לחולי קורונה - 

8.12.202016:30:008.12.202017:00:00יפה (צדוק) נאווי
8.12.202017:30:008.12.202018:30:00שש עם עודד בן עמי

8.12.202019:00:008.12.202021:00:00משחק כדורסל - הפועל עפולה - מכבי רעננה יובלים 
9.12.20209:00:009.12.202010:00:00שיחה עם שחר הפרוייקטור  ומיכל כהן דר - - הגבלות: שבוע הבא ה'-יב' לומדים מהבית, אין קייטנת יסודי וסגירת מרכזי קניות גדולים - עד יום שבת

9.12.202010:20:009.12.202010:30:00רדיו צפון 
9.12.202011:00:009.12.202011:30:00חלוקת שי לחג חנוכה לעובדים 
9.12.202011:30:009.12.202012:00:00חלוקת מחשבים אולפנה  צביה 

9.12.202013:00:009.12.202014:00:00יום הולדת - שלום, רחלי, שי וזהבה
9.12.202015:30:009.12.202016:00:00ישיבה  עם מוחמד טאהא בנושא בית כנסת ברובע יזרעאל 

9.12.202016:00:009.12.202017:00:00שיחות עם מאומתים 9.12.2020
9.12.202017:30:009.12.202019:00:00מפגש מדגים לתכנית המובילים בשלטון המקומי - בונים חברת מופת  

9.12.202019:00:009.12.202020:00:00קורונה - עדכון יום דיגומים
10.12.20206:00:0010.12.20206:30:00שיפור במגמת הרמזור

10.12.20208:30:0010.12.20209:00:00שחר ורחלי - דסק קורונה
10.12.20209:30:0010.12.202011:30:00סיור בית ספר אוהל מאיר

 C2 10.12.202011:30:0010.12.202012:00:00ישיבה עם ישראל קנטור  בנושא היתרי חפירה וניקוז וביוב באזור שיבולים



10.12.202012:00:0010.12.202012:30:00שיחה אישית עם אבי אלקבץ: תכנית המובילים בשלטון המקומי - בונים חברת מופת
10.12.202012:30:0010.12.202013:30:00חלוקת טבלאטים של עמותת רוח טובה  

10.12.202013:30:0010.12.202014:00:00שיחה עם מאומתים 
10.12.202014:00:0010.12.202014:30:00חמוטל - סיכום פגישה
10.12.202014:30:0010.12.202015:30:00פ.ע. איתי קידר ושלום

10.12.202016:00:0010.12.202018:00:00טל ספיר - ביקור חולים
11.12.20206:00:0011.12.20206:30:00עפולה כתומה

11.12.20208:30:0011.12.20209:30:00עדכון מפקד התחנה ופורום בטחון - עפולה כתומה, אין סגר, יש להגביר הסברה ואכיפה
11.12.202010:00:0011.12.202011:00:00ניחום אבלים - חיים ג'רבי ז"ל וגרמאי גדעון 

11.12.202011:00:0011.12.202013:00:00סלים ומאומתים 11.12.2020
11.12.202015:00:0011.12.202017:00:00מ.ס.כפר קאסם סוהיב נגד הפועל עפולה 

13.12.20207:30:0013.12.20209:30:00שיחה עם מאומתים 12-13/12/2020
13.12.20209:30:0013.12.202011:00:00דוד מטולה - פגישה וסיור

13.12.202011:00:0013.12.202011:30:00ישיבה עם קצין מטה רשויות מנהלת קורנה 
13.12.202011:30:0013.12.202012:00:00הזמנה לטקס נר ראשון - מערך מתנדבים  לעלות בזום ברכות ראש העיר 

13.12.202012:00:0013.12.202012:45:00פגישה עם ח"כ עודד פורר
13.12.202013:30:0013.12.202015:30:00פגישה עם שחר טל מגן ישראל

13.12.202016:00:0013.12.202017:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 
14.12.20207:30:0014.12.20209:00:00מאומתים 14.12.2020 - והערכות לביקורת המדינה - עופר שלח

14.12.20209:30:0014.12.202010:30:00הוועדה לענייני ביקורת המדינה - כשלון המערך לקטיעת שרשראות ההדבקה
14.12.202014:00:0014.12.202015:30:00פגישה ועדת קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי (בזום)

14.12.202015:30:0014.12.202016:00:00פגישה בנושא בית הכנסת ברובע
14.12.202016:00:0014.12.202016:30:00פ.ע עם שלום
14.12.202016:30:0014.12.202017:00:00פ.ע. חמוטל



14.12.202017:00:0014.12.202019:30:00שיחה עם מאומתים
14.12.202019:30:0014.12.202020:00:00אישור הארכה למפעל אלפא מטל באז"ת המשולש

15.12.20208:00:0015.12.20208:30:00שיחה עם מאומתים 15.12.2020
15.12.202010:30:0015.12.202011:00:00ביטוח לאומי - תאונת עבודה קורונה

15.12.202011:30:0015.12.202012:30:00פגישה עם משפחת פילו - אחיקם, יריב, שלומי, יקיר, אברהם, רינה, דודו נחמיאס
15.12.202013:45:0015.12.202014:15:00כתיבת אותיות/הכנסת ספר תורה - משפחת דרורי

15.12.202015:00:0015.12.202016:30:00ישיבה עם תמר דיגמי + שמעון קדוש בנושא חקר הקהילה החרדית - סקירה כללית ראשונית 
15.12.202016:30:0015.12.202017:30:00רינה - עדכונים מרכז לגיל הרך

15.12.202017:30:0015.12.202018:30:00עינב וכפיר
15.12.202019:00:0015.12.202021:00:00משחק כדור סל - מכבי רמת גן עירוני - הפועל עפולה 

16.12.20208:00:0016.12.20209:00:00סיור ברחוב הקונגרס הציוני - פיצוץ מים ופריצת ביוב
16.12.20209:00:0016.12.202010:00:00הכנה לחפיפת מהנדס עיר ומהנדסת ועדה. ומנהל אגף שפ"ע

16.12.202010:00:0016.12.202010:30:00סיור בבית הכנסת הגדול - שלום , לידן אלבאז , בת אל 
16.12.202010:30:0016.12.202011:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 43/2020 - מנהל /ת אגף שפ"ע

16.12.202011:00:0016.12.202012:00:00זום עם צוות תכנון חיבור העפולות
16.12.202012:00:0016.12.202012:30:00דקלה - צילום עם מבשר חיים

16.12.202012:30:0016.12.202013:00:00תערוכת גופי תאורה מזכוכית  - הדלקת נר חנוכה  ע"י ראש העיר 
16.12.202014:00:0016.12.202014:30:00ישיבה  עם עינב ואחיקם - תשובה למכתב 

16.12.202014:30:0016.12.202015:00:00יום הולדת מיכל סולטן
16.12.202015:00:0016.12.202016:00:00פגישה מיכאל ברקן + בוריס יודיס 

16.12.202016:00:0016.12.202017:30:00ישיבה בנושא תיאום ציפיות והתארגנות לפיתוח אתר ההנצחה של חטיבת כפיר - ראש אגף תחום אנדרטאות הרצל שמואל , מפקד חטיבה ערן אוליאל , עמותת הלוחמים דן מנור , אדריכל כספי 
16.12.202018:00:0016.12.202019:30:00דו"ח מאומתים 16.12 מעודכן

17.12.20209:30:0017.12.202010:00:00הדלקת  נר חנוכה - דור לדור אצל מוסקוביץ ברטינה 
17.12.202010:00:0017.12.202010:30:00הדלקת נר חנוכה-  קליין  רינה 



17.12.202011:00:0017.12.202012:00:00ישיבת חברי הנהלת מש"מ בזום
17.12.202012:00:0017.12.202013:00:00זימון לישיבת אסיפה כללית 

17.12.202013:00:0017.12.202014:00:00ישיבה בנושא  תקציב - אורי אילן , חמוד , שריקי יצחק 
17.12.202014:00:0017.12.202014:15:00שיחה טלפונית עם מנכ"ל תנובה אייל מניס בנושא משק החלב

17.12.202014:00:0017.12.202014:30:00שיחה עם אורי אילן - דיון נוסף, השהייה או 11 ד' לתוכנית חיבור העפולות
17.12.202014:30:0017.12.202016:00:00המשך ועדת בחינה מכרז פומבי 43/2020 - מנהל/ת אגף שפ"ע

17.12.202016:00:0017.12.202016:30:00מכתב לארגון כ"נ
17.12.202016:30:0017.12.202017:30:00הדלקת נרות עם ההורים

17.12.202017:30:0017.12.202018:00:00שיחה עם נציג קהילת אגדיר
17.12.202020:00:0017.12.202021:00:00הדלקת נר חנוכה ומופע לנוער - ברכות ראש העיר בשעה 20.00 בזום 

18.12.20208:30:0018.12.20209:30:00מאומתים 18.12.2020 
18.12.202010:00:0018.12.202010:30:00מיכל כהן דר - הדבקות בחוגלה

18.12.202011:00:0018.12.202011:30:00חביב סל למשפחת יוסף צ'אנקוראל ז"ל
18.12.202012:00:0018.12.202013:00:00מאומתים 18.12

18.12.202014:00:0018.12.202014:30:00יציאה למגרש - טקס חיים ג'רבי 14:20
18.12.202015:00:0018.12.202017:00:00הפועל עפולה - כפר שלם

19.12.20209:30:0019.12.202010:30:00יציאה לעכו
19.12.202010:30:0019.12.202012:30:00הפועל עכו - הפועל עפולה

20.12.20209:30:0020.12.202010:30:00מאומתים 19.12.2020 
20.12.202011:30:0020.12.202013:00:00ישיבת רילוקיישן - יש להכין רעיונות סביב נושא קליטת תושבים והתאקלמותם בעיר- (ישיבת המשך) 

20.12.202013:30:0020.12.202015:00:00טלפונים למאומתים
20.12.202015:00:0020.12.202015:30:00פגישה בנושא בית הכנסת ברובע- משה אדרי , אורטל , אמיר רביבו 

20.12.202015:30:0020.12.202016:45:00מפגש עם שר החינוך-חה"כ יואב גלנט-בנושא -מאמץ משותף להמשך הפעלת מערכת החינוך לאור העליה בתחלואה בציבור הכללי-חיים ביבס,שי חג'ג',שלמה דולברג,איציק אשכנזי,ראשי הרשויות המקומיות והאזוריות,מיכל מנקס,איתי חוטר,לירון דורון לוי,רות דיין,שרון אינסלר,צחי-15:30-
20.12.202017:00:0020.12.202018:00:00ישיבה בנושא פורום קליטה- אינה אוקון , בוריס יודיס , מיכאל ברקן , אחיקם משה דוד 



20.12.202018:00:0020.12.202018:30:00שיחה עם יונתן  הוועדה המחוזית - תוכנית המתאר וחיבור העפולות 
21.12.20208:00:0021.12.20209:00:00מאומתים 21.12.202 

21.12.20209:30:0021.12.202010:00:00חלוקת מחשבים - אורט אורן
21.12.202010:15:0021.12.202011:30:00אירוע סיום חגיגי תכנית מאיצים דיגיטליים

21.12.202011:30:0021.12.202012:30:00איזורי רישום g.i.s - רפאל מטלדור , שריקי יצחק , שרית , שלום , טינה , נדב , בת אל , גלית דגן, נגה בן אילוז, איילת טננבום, ציונה אלמקייס , פליקיס , סיגל קינן , לירון גורליק - ישיבת המשך 
21.12.202012:30:0021.12.202014:30:00חיסון נגד קורונה

21.12.202015:00:0021.12.202016:00:00ישיבה בנושא מפעל תמוז - נתנאל כהן , שלום , שחר אורן ויזמי מפעל תמוז 
21.12.202016:00:0021.12.202016:30:00שיחה קצרה עם רומן זולו - שלום ושלומי

21.12.202016:30:0021.12.202017:30:00ניחום אבלים (אח של שמואל) יוסף צ'נגואל ז"ל
21.12.202017:30:0021.12.202018:30:00ניחום אבלים אליס לסרי ז"ל

22.12.20208:30:0022.12.202010:00:00מאומתים 22.12.2020
22.12.202010:00:0022.12.202011:30:00הרחבת המנדט של שינוי גבולות וחלוקת הכנסות אזור תעשייה אלון תבור - רא העיר עולה בזימון בשעה 10.45 

22.12.202011:30:0022.12.202013:00:00ישיבה על עדכונים בנושא הסכם הגג - נתנאל כהן , מיטל גיבלי , ישראל קנטור ,יוסי גפני , שלום , שריקי, סיגל קינן , 
22.12.202013:00:0022.12.202014:00:00צילום סרטון חינוך (מופת)

22.12.202015:30:0022.12.202016:30:00פגישה עם סמנכ"ל פיתוח ואסטרטגיה של מקורות , נועם בן שוע מנהל יחדת תכנון , אייל בן דוד מנהל יחידת ניהול פרויקטים , זיו כהן מנהל פרויקט 
22.12.202016:30:0022.12.202017:30:00ישיבת קורונה - שרית , לירון , עינב , שלום שלמה 

22.12.202017:30:0022.12.202018:30:00מאומתים 22.12.2020
22.12.202019:00:0022.12.202021:00:00משחק כדור סל - הפועל עפולה - הפועל ח.מודיעין מגה 

23.12.20208:30:0023.12.202010:00:00לירון ושרית - קורונה - לרכוש סטורציה ומד חום, ופלייר מניעת הדבקה
23.12.202010:00:0023.12.202010:15:00פגישה עם אחיקם ואינה

23.12.202010:30:0023.12.202011:30:00פגישה עם אחיקם
23.12.202012:00:0023.12.202013:00:00ישיבה בנושא פורום הנהלה מצומצם -אילנית שטרית , חברי הועד , ניסים אוחיון , אלי ימין , עופרה דויודוב , אילנה מרציאנו , יניב בוגנים , שלום שלמה , תמר דיגמי , טינה ולדמן , בתאל אשכנזי , נגה 

23.12.202013:00:0023.12.202015:00:00הערכות הלוויה צדוק נאווי - ראש העיר לשעבר
23.12.202015:30:0023.12.202017:00:00מסע הלוויה  של צדוק נאווי ז"ל ראש עיריית עפולה לשעבר



23.12.202017:00:0023.12.202018:30:00נוהל חבצלת ארועים
23.12.202018:30:0023.12.202019:30:00מאומתים 23.12.2020 נוספים

23.12.202020:00:0023.12.202022:00:00משחק ותיקי עפולה - אלירן כהן
24.12.20208:30:0024.12.20209:30:00התאמות מבנה הבית האדום - יועץ משפטי

24.12.20209:30:0024.12.202011:30:00 ישיבה מקדימה ---- לדיון הוכחות בתיק  אלקבץ נ' פורת 72717-10-18
24.12.20209:30:0024.12.202010:00:00יפעת ואביב מלכה - התרסקות גג בכדורי - בטיפול שרית

24.12.202010:00:0024.12.202010:30:00ישיבה עם יורם ברגר
24.12.202010:30:0024.12.202012:00:00לנחם עמי אסייג ומשפחת נאווי

24.12.202012:00:0024.12.202013:00:00ישיבת ועד מנהל -( ישיבה פנימית ) - טינה , איציק שריקי , מאיר סלע , נגה בן אילוז 
24.12.202013:00:0024.12.202014:00:00מאומתים 24.12.2020 

24.12.202014:00:0024.12.202015:30:00ישיבה בנושא דוח  ביקורת חכ"ל - עינב , שריקי, שלום , נתנאל כהן , יעל אשל , בני אליהו  
24.12.202016:30:0024.12.202018:00:00ישיבת קורונה - כפיר , שלום , שריקי , עינב , שרית , חמוטל, טינה, גלית , נגה , אביבה גבאי, איילת סיגל בניאס, נדב, בתאל , כרמית , מיטל , יהודה כהן , גידי  עובדיה , שלמה מליחי , חביב 

25.12.20209:00:0025.12.20209:30:00שלום שלמה בלפוריה
25.12.202010:00:0025.12.202011:00:00אזכרה  לדני חייט ז"ל  

25.12.202011:00:0025.12.202014:00:00עדכון למאומתים 25.12.2020
25.12.202015:00:0025.12.202017:00:00הפועל עפולה נגד הפועל פ"ת 

27.12.20208:30:0027.12.202015:00:00אימון סימולטור - מפקדת פיקוד העורף
27.12.202010:00:0027.12.202011:00:00ניחום אבלים החייל בניה  אשרף ז"ל

27.12.202012:00:0027.12.202012:30:00אופיר בוכניק
27.12.202015:30:0027.12.202016:00:00ישיבה בנושא שיתוף ומיזוג - דור לדור סיעודי - יאיר כתר , שמעון פרי , דן שילר חבר הנהלה של דור לדור , חביב  , שלמה מליחי 

27.12.202016:00:0027.12.202017:30:00מאומתים 27.12.2020 
27.12.202018:00:0027.12.202019:30:00פגישה בזום-עם שר הבריאות- יולי אדלשטיין-בנושא-מערך החיסונים הלאומי ומתן מענה לתושבי כל הרשויות מצפון עד דרום-חיים ביבס,שלמה דולברג+ראשי השלטון המקומי

28.12.20209:00:0028.12.202010:00:00מאומתי קורונה 28.12.2020
  c-2 28.12.202010:00:0028.12.202010:10:00 ישיבה עם יוסי גפני בנושא תכניות בית אבות שקומי ותכנית



28.12.202010:30:0028.12.202010:45:00 ישיבה עם יואל מטמון  
28.12.202011:00:0028.12.202012:30:00ישיבה עם טינה 

28.12.202014:00:0028.12.202015:00:00ישיבת אסטרטגיה 
28.12.202015:00:0028.12.202016:00:00הלוויה של אבא של אינה אוקון - דוד רפפורט ז"ל 

28.12.202016:00:0028.12.202017:00:00ישיבה בנושא ועידת בית אבות ( ישיבת המשך ) - יאיר כתר , שלמה מליחי , חביב פרץ, רז אורן , שמעון פרי 
28.12.202017:00:0028.12.202018:30:00ישיבה בנושא מתן קביעות ודרגות לעובדים - שלום שלמה , חמוטל , 

28.12.202019:00:0028.12.202020:00:00תוספת מאומתים 28.12.2020
29.12.20209:00:0029.12.202010:00:00מפגש עם אגף קורונה 

29.12.202010:00:0029.12.202011:00:00ניחום אבלים אינה אוקון 
29.12.202011:30:0029.12.202012:00:00ישיבה בנושא אכיפה - יהודה כהן , מאור אנגל , נציג ממשטרת עפולה 

29.12.202012:00:0029.12.202014:00:00שיחות עם מאומתי קורונה 29.12.2020
29.12.202014:30:0029.12.202015:30:00ישיבת חפיפה עם ישראל קנטור ויוסי גפני 

29.12.202016:00:0029.12.202017:00:00התארגנות לסדנא עם רון
29.12.202018:15:0029.12.202019:15:00דיון בראשות ראש הממשלה חה"כ בנימין נתניהו עם ראשי הרשויות של הליכוד

29.12.202019:00:0029.12.202021:00:00משחק כדור סל - הפועל מטה אשר - הפועל עפולה 
29.12.202019:30:0029.12.202021:30:00הפ' נוף הגליל נגד הפועל עפולה 

30.12.20209:00:0030.12.20209:30:00התאמות חדר מבקרת
30.12.20209:30:0030.12.202010:00:00שלמה מליחי - עדכון טורבינת פיקלים אלון תבור

30.12.202010:00:0030.12.202010:30:00ישיבה עם שלמה מליחי  ואיתי קידר בנושא מורדות עפולה הצעירה 
30.12.202010:30:0030.12.202011:00:00הכרות עם אלעד אדרי  מפקד מחוז צפון 

30.12.202011:00:0030.12.202012:00:00פגישה עם "צוות" סניף העמקים 
30.12.202012:30:0030.12.202013:10:00ישיבה בנושא בניית בית כנסת ב- c-1 - יוסי גפני , משה אדרי , אורה , שריקי , שלום , 

30.12.202013:10:0030.12.202013:10:00 רדיו קול רגע - על מצב הקורנה בעיר 
30.12.202014:00:0030.12.202015:00:00הלוויה של דובה ולדמן ז"ל 



30.12.202016:00:0030.12.202017:00:00ישיבה עם אורה מהנדסת הועדה בנושא תכנית חפיפה + פגישה 
30.12.202017:00:0030.12.202018:45:00רמ"י- פגישה מדוע תוכנית b1 + b2 מעוכבת?

30.12.202019:30:0030.12.202020:00:00ניסים - תאום הדרכות באגף למתשאלים (רק לעפולה)
31.12.20209:00:0031.12.20209:30:00בתיה אדרי -  קורונה

31.12.202010:00:0031.12.202012:00:00פורום קהילה מפגש ראשון - דברי פתיחה וברכות ראש העיר רק בהתחלה בשעה 10.00 
31.12.202010:30:0031.12.202011:00:00פרישה לגמלאות של ישראל קנטור 

31.12.202011:00:0031.12.202012:00:00שכונת הפועלים - פגישה למניעת העברת זכויות חכירה - אגודה שיתופית
31.12.202012:00:0031.12.202013:00:00 ניחום זורי ולדמן

31.12.202014:00:0031.12.202014:30:00ניחום אבלים שלום מזרחי (דוד סויסה)
31.12.202014:30:0031.12.202015:00:00סיור בביה"ס אלון יזרעאל - יוסי גפני, רומן זולו 

31.12.202015:00:0031.12.202015:30:00חיסונים בבית דור לדור
31.12.202015:30:0031.12.202016:00:00סיור בקולנוע

31.12.202016:00:0031.12.202016:30:00לברך את חביב במשרד 
31.12.202018:00:0031.12.202018:30:00תוספת מאומתים 31.12.2020


