
שעת סיוםתאריך סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא
1.1.201913:00:001.1.201914:30:00ישיבת עבודה 

1.1.201919:30:001.1.201920:00:00בר מצווה אליה אולמי הנסיכה צומת חוצות המפרץ משפחת אלימלך 
1.1.201915:00:001.1.201916:00:00קבלת קהל 

1.1.201920:30:001.1.201921:30:00הזמנה לארוע 7 שנות ויז'ניץ בעפולה - הזמנה מיעקב זורגר
1.1.201911:30:001.1.201913:30:00ועדת בחינה לסייעות / סייעות גן חברה עירונית לחינוך

1.1.20199:30:001.1.201910:30:00ישיבת עבודה 
2.1.201912:30:002.1.201914:00:00שר שלום ג'רבי - מנכ"ל שירות אזרחי 

2.1.201911:00:002.1.201911:30:00לירז אליהו -שלום שבת 
2.1.201920:00:002.1.201921:00:00הזמנה מאהרון מלכה- מפגש דיירים מחיר למשתכן עם ח"כ רועי פולקמן

2.1.201915:00:002.1.201918:00:00אזכרה אבא סימה אסולין  
2.1.201910:00:002.1.201911:00:00פ.ע חינוך 

2.1.201912:00:002.1.201912:30:00מיזם "רבדים" 
3.1.201913:00:003.1.201917:00:00נסיעת עבודה אמית לאן 

3.1.201910:30:003.1.201912:00:00וועדת יועצים 
3.1.201917:30:003.1.201918:30:00פתיחה חגיגית - מועדון פעילות לאוכלוסייה הבוגרת - הזמנה ממרציאנו (מתכנסים בשעה 17:00)

3.1.201916:00:003.1.201917:00:00אזכרה תמר פרץ אופקים 
3.1.20199:00:003.1.201910:00:00קבלת קהל 

3.1.201918:30:003.1.201919:00:00חורף חם קהילת רובע יזרעאל- לא התחייבנו
3.1.201920:00:003.1.201920:30:00פתיחת תערוכה אחרונה לשנה זו- בגלריה העירונית

3.1.201910:30:003.1.201911:00:00ועדת יועצים - חכ"ל 
4.1.20198:00:005.1.20198:30:00שבת במלון דן פנורמה בחיפה 

4.1.20198:00:004.1.201911:00:00ועדת בחינה לסייעות / סייעות גן חברה עירונית לחינוך
6.1.20198:20:006.1.20198:50:00חגיגות ימי הולדת ילדי נובמבר דצמבר 

6.1.201915:30:006.1.201916:30:00קבלת קהל 
6.1.20199:15:006.1.20199:45:00ועדת בחינה למינוי סגן מנהל אגף תכנון ובקרה

6.1.201911:00:006.1.201912:00:00ועדת יועצים - ראיונות התרשמות עם רו"ח לחכ"ל 
6.1.201914:30:006.1.201915:00:00ישיבה בנושא הסעות ביה"ס תשע"ט 

6.1.201917:00:006.1.201918:00:00פגישה עם נגה שרון  17:00 עד 17:40
7.1.201918:00:007.1.201919:30:00פגישה עם השרה איילת שקד

13.457.1.201913:45:007.1.201915:00:00אריאל משעל - מנכ"ל משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל - היכרות -
7.1.201910:30:007.1.201911:00:00עודכן: ועדת קבלה מ"מ מפקח/ת וטרינרי/ת

7.1.20199:00:007.1.20199:30:00פגישה עם ליאת פורטל + חביב פרץ
7.1.201919:45:007.1.201920:15:00ערב העצמת נשים - הזמנה מאיתי כהן - מתכנסים בשעה 19:30



7.1.201910:00:007.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
8.1.201917:00:008.1.201918:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 

8.1.201912:00:008.1.201914:30:00קבלת קהל 
8.1.201911:00:008.1.201912:00:00 ישיבה בנושא אבני דרך נוכחים:חביב פרץ ,  יואל , אלכס, קובי איתם, ארז- מנהל פרויקטים,  אלקנה, ואדים-11:00

8.1.201910:00:008.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
9.1.201920:00:009.1.201920:30:00חתונה בירושלים הגן באורה רח היסמין מושב אורה  הרב שמואל דוד 

9.1.201921:30:009.1.201923:00:00חזרה
9.1.201915:00:009.1.201916:30:00נסיעה לאור יהודה

9.1.201910:30:009.1.201912:30:00ניחום אבלים אורנה עמרני
9.1.201916:30:009.1.201918:00:00פגישה עם נסים פרץ מנכ"ל נתיבי ישראל + קנטור + הרב עזריאל

9.1.201910:00:009.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
9.1.20199:00:009.1.201910:00:00ישיבת עבודה 

9.1.201919:30:009.1.201920:00:00ריחן ויצחק דוד חתונה משפחת אלימלך ואזולאי 
10.1.201916:00:0010.1.201917:00:00פגישה עם עדיאל אילוז 16:10

10.1.201910:45:0010.1.201911:30:00(ליד פונדק האושר)ניחום אבלים משפחת נחום  10:45
10.1.201921:30:0010.1.201922:00:00במוצאש הילולה בבא סאלי - מושב גדיש 

10.1.201910:00:0010.1.201911:00:00פגישה עם מר אשר בן שימול סיום תפקידו בכפר הילדים + מנהל הנכנס שלמה מלכה + מנכל מפעל להכשרת ילדי ישראל משה דולב
10.1.201910:00:0010.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

10.1.201915:00:0010.1.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
10.1.201912:00:0010.1.201912:30:00ישיבת עבודה 

10.1.201912:30:0010.1.201914:30:00קבלת קהל
10.1.201915:00:0010.1.201916:00:00ישיבה בנושא תאורה ברחבי העיר משתתפים: ישראל, חביב פרץ, יצחק שריקי, שלום שלמה, אורי ברוך, אבי ישראלי 

10.1.201917:00:0010.1.201917:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:00 חדר ישיבות אורן
11.1.20199:30:0011.1.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

12.1.201919:00:0012.1.201919:30:00הילולה בבא סאלי - מושב גדיש 
13.1.201919:00:0013.1.201922:00:00בן עמי אושרה ורבקה שריקי - ערב הוקרה 

13.1.201910:30:0013.1.201912:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 38/2018- פקח/ית רב תכליתי/ת ורישוי עסקים
13.1.201913:30:0013.1.201915:30:00ברית - פיני אזולאי 

13.1.201916:00:0013.1.201917:00:00קבלת קהל
13.1.201913:00:0013.1.201914:00:00פגישה בנושא המזרקות

13.1.201910:00:0013.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
13.1.201910:00:0013.1.201910:30:00קבלת קהל סמי 

13.1.201914:00:0013.1.201914:30:00ברית
13.1.201913:30:0013.1.201915:30:00ברית



13.1.201914:00:0013.1.201914:30:00אורי גורן
14.1.201916:00:0014.1.201919:00:00טעימות אולם "לוקא" שעה- 17:45

14.1.201911:00:0014.1.201912:30:00ניחום אבלים משפחת נטף + פרץ + אסייג
14.1.201913:00:0014.1.201914:00:00פגישת עבודה חינוך 

14.1.201910:00:0014.1.201911:00:00פגישה עם ד"ר גלית קאופמן מנכ"לית שירותי בריאות מכבי מחוז צפון 
14.1.201910:00:0014.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

15.1.201916:00:0015.1.201921:00:00טקס פרס ארצי של שר החינוך לנוער מתנדב על שם אלעד ריבן ז"ל - לתלמיד דללין דסטאו מעפולה 
15.1.20199:00:0015.1.201911:00:00פורום הנהלה 

15.1.201910:00:0015.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
15.1.201917:00:0015.1.201918:00:00סיור עם אהרון מלכה יו"ר ועד מנהלת c-1 +חברי הועד - 15 דיירים 

16.1.201910:00:0016.1.201911:00:00פגישה עם עודד פרל  
16.1.201918:00:0016.1.201920:00:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מס' 6/11, 1-19

16.1.201910:00:0016.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
16.1.201916:00:0016.1.201918:00:00ישיבת קואליציה

16.1.201911:30:0016.1.201913:00:00פגישה עם נתנאל 
16.1.201913:00:0016.1.201913:30:00אצל יעקב + חביב ושלום

17.1.201910:00:0017.1.201911:00:00פגישה עם יוסי ז'אן ניצן עפולה
17.1.201913:00:0017.1.201914:00:00ועדת שימוע- עובדי חכ"ל 

17.1.201911:00:0017.1.201912:00:00וועדת מכרזים - דיון איכות הסביבה בשעה 11:00
17.1.201910:00:0017.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

17.1.201915:00:0017.1.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
17.1.201919:00:0017.1.201922:00:00אלדר ויסכה - חתונה. הורים : דניאלה ולאה קרס + דוד ואסתר חדד .

18.1.20199:00:0018.1.201910:00:00טקס לזכרה של שלי דדון ז"ל - הלב הטוב של שלי 
18.1.20199:30:0018.1.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

20.1.201919:30:0020.1.201920:30:00סדר ט"ו בשבט עם בני המנשה 
20.1.201917:00:0020.1.201918:00:00חנוכת בית כנסת "היכל חביב"- במעמד השר לשרותי דת ח"כ יצחק וקנין

20.1.201912:00:0020.1.201913:00:00פגישה בנושא בית הכנסת עם הרב עזריאל ומשלחת מצרפת 
20.1.20199:30:0020.1.201911:30:00פגישה בנושא תוכנית מתאר עפולה - הצגת הליך התכנון + שלמה אנקרי מקדם התכנון ממינהל התכנון + אדריכל יאיר אביגדור וצוות התכנון + קנטור + חביב + שלום + שלמה מליחי + יואל מטמון

20.1.201913:30:0020.1.201913:45:00ועדת בחינה מכרז פנימי 2/2019- סגן/ית מנהל אגף משאבי אנוש
20.1.201910:00:0020.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

20.1.20199:00:0020.1.201912:30:00 לוקא" פגישה עם שני"
20.1.201915:30:0020.1.201916:30:00פגישה עם אסי אברהם + סמנכ"לית חינוך+ מנכ"ל + חביב פרץ

20.1.201914:30:0020.1.201915:30:00ישיבה בנושא פארק עירוני בc1 חביב פרץ+קנטור+מוחמד איברהים+אמיר בלום+מיטל חן +חיים שבח +אבי ישראלי +אורן סבן 
21.1.201910:00:0021.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 



21.1.20192:00:0022.1.20192:00:00חתונה בת 
22.1.201918:30:0022.1.201919:00:00הזמנה לערב מופעי ראווה של בי"ס להתעמלות אומנותית רשת שחקים עפולה

22.1.201914:00:0022.1.201914:30:00ועדת יועצים - מינוי יועמ"ש לתביעה שהגיש מוטי נבון 
22.1.201913:00:0022.1.201915:00:00פורום תא מנהלים 

22.1.201911:00:0022.1.201911:30:00ניחום אבלים משפחת אדרי רח' משמר הירדן 11/3 (גמלאי עירייה)
22.1.201910:00:0022.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

23.1.201918:00:0023.1.201920:00:00ועדת בניין ערים
23.1.20198:00:0023.1.201911:00:00נסיעה לחיפה 

23.1.201910:00:0023.1.201911:30:00עדכון מערכת הרכש
23.1.201910:00:0023.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
24.1.20198:20:0024.1.20198:45:00פגישה עם תהילה סרוסי 

24.1.201919:30:0024.1.201920:30:00תחרות פתיחת שנת הליגה של מועדון שחמט שחקים 
24.1.201913:15:0024.1.201913:30:00פגישה עם דקלה מרזר בשעה 13:15

24.1.201913:30:0024.1.201915:00:00פגישה הבית היהודי בשעה: 13:30
24.1.201915:30:0024.1.201916:30:00פגישת עבודה טינה ולדמן+ חביב פרץ- סגן ראש עיריית עפולה  + שמעון אמויאל 

24.1.201920:00:0024.1.201922:30:00משפחת סילקו - בר מצווה לבן גיא 
24.1.201910:00:0024.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

24.1.201915:00:0024.1.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
24.1.20199:15:0024.1.201911:00:00סיור בתי ספר - אוהל מאיר+ מעלות נסים + נועם מוריה + חביב

25.1.20199:30:0025.1.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
27.1.201917:30:0027.1.201918:00:00מזוזה בסי1 אליהו סבח 

27.1.201910:30:0027.1.201911:00:00פגישה עם דניאל בן 
27.1.20192:00:0028.1.20192:00:00יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

27.1.201911:00:0027.1.201912:00:00פגישה בנושא : ספורט 
27.1.201916:30:0027.1.201917:30:00פרץ דוד לעזיז 

27.1.201914:00:0027.1.201915:00:00קבלת קהל
27.1.201920:00:0027.1.201922:00:00ישיבת נחלים  

27.1.201917:30:0027.1.201918:30:00ישיבת דירקטוריון חברה כלכלית
27.1.201910:00:0027.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

28.1.201914:00:0028.1.201916:00:00ביקור במפעל תנובה תל יוסף 
28.1.201916:00:0028.1.201916:30:00חזרה מתנובה 

28.1.201918:00:0028.1.201918:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 18:00 חדר ישיבות אורן
28.1.20198:30:0028.1.201910:30:00תפילת שחרית ובר מצווה אולמי פאר

28.1.201911:30:0028.1.201912:00:00קבלת קהל



28.1.20198:30:0028.1.201910:00:00תפילת שחרית ובר מצווה אולמי פאר 
28.1.201910:00:0028.1.201910:30:00פגישה עם אורן אקיקוס 

28.1.201910:00:0028.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
28.1.201913:30:0028.1.201914:00:00יציאה לתנובה 

29.1.201916:15:0029.1.201917:00:00טקס חנוכת בית רוטשילד במרכז הילדים אמונה 16:15
29.1.201916:30:0029.1.201917:00:00דודו אוחיון 
29.1.201914:30:0029.1.201915:00:00קבלת קהל

29.1.201913:30:0029.1.201914:00:00אביי דג'ן פגישה  בשעה 13:30 
29.1.201910:00:0029.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

29.1.201917:00:0029.1.201918:30:00אסיפה שנתית של ארגון הקבלנים והבונים צפון
29.1.201912:30:0029.1.201913:00:00פגישה עם מוטי יוגב 

29.1.201911:00:0029.1.201912:00:00פגישת היכרות עם מפקחת רשותית מינהל חברה ונוער בעפולה גב' רבקה פורמן מעוז + חנן
30.1.201911:00:0030.1.201912:00:00פגישה עם נגה בן אילוז ושמואל צנקואל { בני המנשה } 

30.1.201917:15:0030.1.201918:15:00סיון בן שימול 
30.1.201913:00:0030.1.201914:00:00ישיבה עם  חיים גבאי מפקח מחמ"ד+ שלום אדרי + אורלי סיסו מפקחת גני ילדים  

30.1.20198:20:0030.1.20198:50:00חגיגות ימי הולדת ילדי ינואר 
30.1.201910:00:0030.1.201911:00:00פורום ראשי ערים - הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק - כל ראשי הרשויות מנהלת בית החולים פרופ' בלונדהיים ויו"ר העמותה גיורא ענבר

30.1.201910:00:0030.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
30.1.201912:00:0030.1.201912:30:00ארז דהן -כרטיס עירוני תושב חכם 

31.1.201913:15:0031.1.201914:15:00אליעזר ברוייר פגישה
31.1.20198:15:0031.1.20199:30:00פגישת הנהלה כדורסל 

31.1.201912:00:0031.1.201913:00:00פגישה עם יורם כמיסה ודוידי בן ציון 
31.1.201915:00:0031.1.201916:00:00קבלת קהל 

31.1.201911:00:0031.1.201912:00:00פגישת עבודה עם אבי ישראלי
31.1.201910:00:0031.1.201911:00:00טל איתן -יו"ר וועד הורים ביה"ס אוהל מאיר שעה :10:00

31.1.201910:00:0031.1.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
31.1.201915:00:0031.1.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

31.1.201919:00:0031.1.201920:30:00דוידי בן ציון 
31.1.201910:30:0031.1.201911:00:00הרב שמואל דוד 

1.2.20199:30:001.2.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
3.2.201913:45:003.2.201914:15:00קבלת קהל

3.2.201914:30:003.2.201915:00:00קביעת חלוקת כרטיסים בהיכל התרבות 
3.2.201911:00:003.2.201912:30:00פרוייקט "מתגלים" בשעה 11:00

3.2.201910:00:003.2.201910:30:00קבלת קהל



3.2.201917:00:003.2.201918:00:00פגישה עם עדי גבר בשעה 17:00
3.2.201910:00:003.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

3.2.201914:00:003.2.201914:30:00פגישה לירז אליהו
3.2.201915:00:003.2.201915:30:00דניאלה בן חמו 

3.2.201910:45:003.2.201911:00:00קדם פגישה - "מתגלים" 
3.2.201910:30:003.2.201911:00:00קבלת קהל

4.2.201912:00:004.2.201912:30:00ראיון בקול רגע על האירוע 
4.2.201920:30:004.2.201922:00:00אירועי יום המשפחה עם סיון רהב מאיר ובניה ברבי

4.2.201911:00:004.2.201911:30:00ציון אוחנה 
4.2.201917:00:004.2.201918:00:00פגישת הכרות עם ד"ר אמנון  אלדר מנכ"ל רשת אמית 

4.2.201920:00:004.2.201922:30:00אירוע בניה ברבי + סיון רהב מאיר 
4.2.20198:00:004.2.20199:00:00הכנסת ספר תורה לזכרו של אילן אוחיון במעמד הרב אפריים בן צבי 

4.2.201910:00:004.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
4.2.201912:30:004.2.201913:30:00לנחם - רקוביצקי העליה 58 א2+רביבו הולנד 5/5

5.2.201912:00:005.2.201912:30:00מוסא חאכו - זהירות בדרכים בשעה 12:00
5.2.201917:00:005.2.201918:00:00הכנסת ספר תורה -תהלוכה מרח' אסף שמחוני 32 ע. עלית לביכ"נ מלכות דוד חניכי הישיבות רחוב יצחק שדה 54 

5.2.20198:30:005.2.201912:30:00משאית בטיחות - באגף תפעול ניידת הדרכת בטיחות
5.2.201910:00:005.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

5.2.201913:00:005.2.201914:00:00קבלת קהל
6.2.201915:30:006.2.201917:30:00ישיבה בנושא תכנית מתאר עפולה ישיבת המשך - שלמה אנקר , יאיר אביגדור ,  ישראל, יואל , שלמה מליחי , חביב , שלום שלמה , יצחק שריקי, שרית דהן

6.2.201918:00:006.2.201919:00:00ישיבת קואליציה-בלשכה
6.2.20198:00:006.2.20199:00:00פגישת עבודה

6.2.201919:00:006.2.201920:00:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 7/11, 2-19
6.2.201912:30:006.2.201913:00:00פגישה עם רינה חדד 

6.2.201910:00:006.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
6.2.201912:00:006.2.201912:30:00פגישה עם אבנר קובי מנהל בית אוהל מאיר 

6.2.20199:30:006.2.201910:30:00ועדת תמיכות
6.2.20199:00:006.2.201911:00:00סיור בתי ספר - אולפנא צביה אמי"ת יהודה 

7.2.201910:00:007.2.201912:00:00הכרות עם מרכז צעירים 
7.2.201912:00:007.2.201913:30:00טקס הסרת הלוט ע"ש יעקב דהאן

7.2.201914:30:007.2.201915:30:00אליחי בטיטו 
7.2.201910:00:007.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

7.2.201915:00:007.2.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
8.2.20199:30:008.2.201911:00:00ניהול שוטף משרד 



10.2.201911:30:0010.2.201912:00:00קבלת קהל
10.2.201914:00:0010.2.201914:30:00פגישה עם רחל דייני 

10.2.201914:30:0010.2.201915:00:00וועדת יועצים חכ"ל 
10.2.201917:00:0010.2.201921:00:00נסיעה עבודה לתל אביב 
10.2.201910:00:0010.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

10.2.201910:00:0010.2.201911:00:00משה מרציאנו
11.2.201910:30:0011.2.201911:30:00פגישה עם צהלון בשעה 10:30

11.2.201916:30:0011.2.201917:00:00אזכרה אמא דודו פרץ פלאפל גולני 
11.2.201917:00:0011.2.201917:30:00פגישה בנושא מפגע תברואתי פח אשפה מוטמן 

11.2.201911:30:0011.2.201912:30:00פגישת עבודה 
11.2.201910:50:0011.2.201911:20:00פגישה עם חביב וצהלון 

11.2.201917:30:0011.2.201918:00:00קבלת קהל
11.2.201918:00:0011.2.201919:00:00פ.ע נגה בן אילוז 

11.2.201919:00:0011.2.201919:30:00קבלת קהל 
11.2.201910:00:0011.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

11.2.201912:30:0011.2.201913:00:00לנחם - מירי חיון ז"ל -רחוב שפרינצק
12.2.20199:15:0012.2.201910:00:00המשך סיור בבי"ס "נעים הליכות"

12.2.20198:00:0012.2.20198:15:00ביקור שמואל אבוהב מנכ"ל משרד החינוך - פגישה בבית יעקב רח' עליית הנוער 10 - 08:00-08:15
12.2.201912:00:0012.2.201912:45:00מכרז 09/2018 הפקת דברי דפוס {בהמשך למייל מיום 05/02/2019} 

12.2.201915:15:0012.2.201917:15:00ועדת בחינה למינוי דובר העירייה בשעה 15:15
12.2.201910:00:0012.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

12.2.201915:00:0012.2.201915:30:00לוויה אבא של שי דהן
12.2.201913:15:0012.2.201915:15:00ועדת בחינה למינוי משנה למנכ"ל בשעה  13:15

12.2.20198:15:0012.2.20199:15:00ביקור מנכ"ל משרד החינוך בבית יעקב החדש ובתלמוד תורה בנים - (רח' עליית הנוער 10)
12.2.201919:00:0012.2.201920:00:00הפועל עפולה-מכבי חיפה  כדורסל

Canceled: 13.2.201918:00:0013.2.201920:00:00ועדת בניין ערים
13.2.201911:00:0013.2.201912:30:00ביקור וסיור בבית חולים העמק- הזמנה מפרופ' אורנה בלונדהיים 

13.2.201910:00:0013.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
13.2.201912:45:0013.2.201913:30:00קבלת קהל 
13.2.201914:15:0013.2.201914:45:00קבלת קהל 

13.2.201913:30:0013.2.201914:00:00ועדת יועצים 
13.2.201916:30:0013.2.201917:30:00פגישה עם אליאור בטיטו בשעה 16:30 

13.2.20199:30:0013.2.201910:00:00לנחם אליהו וקנין-קדושי השואה 203 
14.2.201916:30:0014.2.201917:00:00לברך את נבחרת ההתעמלות האומנותית שחוזרים מפולין-בלשכה



14.2.201913:00:0014.2.201916:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 40/2018- מזכיר/ה בלשכת מנכ"ל (13:00-16:00)
14.2.201910:00:0014.2.201910:30:00קבלת קהל

14.2.201913:45:0014.2.201914:45:00חיים גבאי - שלום אדרי {פיקוח ח.דתי}
14.2.201912:15:0014.2.201912:45:00קבלת קהל 

14.2.20198:45:0014.2.20199:00:00יד לקהילה סיור 
14.2.201910:30:0014.2.201910:45:00קבלת קהל

14.2.201910:00:0014.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
14.2.201915:00:0014.2.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

14.2.20199:05:0014.2.201910:00:00קבלת קהל 
15.2.20199:30:0015.2.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

17.2.20199:00:0017.2.201910:30:00וועדת היגוי - חינוך דתי בשעה 9:00
17.2.201918:00:0017.2.201919:00:00חגיגות ה-70 למרכז הילדים אמונה-בהיכל התרבות

17.2.201912:00:0017.2.201912:30:00קבלת קהל 
17.2.201915:00:0017.2.201916:00:00ישיבה בנושא החברה הכלכלית ומתחם התחנה עפולה - חיים גורן , איתי קדר , עינב פרץ , ישראל , שריקי יצחק , שלום שלמה, חביב פרץ, שלמה מליחי, 

17.2.201910:00:0017.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
17.2.201916:30:0017.2.201917:30:00ליווי קהילת בני המנשה 

17.2.201914:00:0017.2.201914:30:00קבלת קהל 
17.2.201913:00:0017.2.201913:30:00שי מליחי ספירת ציוד אינוונטר 

18.2.201918:00:0018.2.201919:00:00ערב הוקרה של מתנדבי תחנת עפולה ביחד עם נציגות העירייה - במעמד מפקד התחנה
18.2.201915:00:0018.2.201916:30:00יאיר, ידידיה, סגן ראש העיר עפולה - חביב פרץ

18.2.20198:30:0018.2.20199:00:00יום הולדת לילידי חודש פברואר 8:20
18.2.201913:00:0018.2.201915:00:00נסיעה לרמת השרון

18.2.201910:00:0018.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
18.2.20199:30:0018.2.201910:30:00ישיבה עם מנכ"ל משכ"ל פגישת הכרות 

18.2.201916:30:0018.2.201918:30:00חזרה מרמת השרון 
19.2.201912:00:0019.2.201913:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 3/2019- פקח/ית עירוני/ת רב תכליתי
19.2.201911:00:0019.2.201912:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 2/2019- פקח/ית חניה ורב תכליתי/ת

19.2.20199:00:0019.2.201910:00:00קבלת קהל
FW: 19.2.201913:00:0019.2.201915:30:00 פורום תא מנהלים
19.2.201910:00:0019.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

Canceled: 19.2.201915:45:0019.2.201916:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 15:45 באולם אורן
19.2.201916:30:0019.2.201918:00:00ועדת בנין ערים

20.2.201913:30:0020.2.201914:00:00 פגישה חביב ושלום ומאור
20.2.201915:00:0020.2.201916:00:00ועדת אכיפה חצי שנתי סיכום פעילות 2018 - התווית מדיניות חציון א'  2019- 



20.2.201911:00:0020.2.201913:00:00דודו אברגל מנחם מאיר 
20.2.201917:30:0020.2.201918:00:00קבלת קהל 

20.2.20199:00:0020.2.201910:00:00פגישה עם נתנאל 
20.2.201910:00:0020.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

20.2.201917:00:0020.2.201917:30:00קבלת קהל 
20.2.201910:00:0020.2.201911:00:00פתיחת כולל בני המנשה 

21.2.20199:00:0021.2.201911:00:00יציאה  לירושלים 
21.2.201919:00:0021.2.201919:30:00 קונצרט לעולים - בבית פוזנק

21.2.201910:00:0021.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
21.2.201915:00:0021.2.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

21.2.201919:30:0021.2.201921:00:00בר מצווה משפחת שדו 
21.2.201911:00:0021.2.201915:00:00ביקור במוזיאון העולמי עם יהודי אפריקה ונשיא העדה צפון מרקו 

22.2.20199:30:0022.2.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
FW: 24.2.201915:30:0024.2.201916:30:00 פגישה עם חביב פרץ וישראל קנטור

24.2.201917:00:0024.2.201917:30:00אושרת לוי בשעה 17:00
24.2.201917:45:0024.2.201918:15:00קבלת קהל

24.2.201917:30:0024.2.201918:30:00פגישה עם לירז ואזן בשעה 17:30
24.2.201910:00:0024.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

24.2.201919:00:0024.2.201920:00:00ישיבת עבודה 
24.2.201912:30:0024.2.201913:00:00הכשרת מכלול חינוך בחירום ברשות 

24.2.201920:30:0024.2.201921:30:00אירוע נשים בשחקים - חודש אדר
24.2.201912:30:0024.2.201913:30:00ביקור בועז דהן מנהל מחלקת ספריות במשרד התרבות והספורט ונציגי החברה למתנסים בספריית גבעת המורה

25.2.201915:00:0025.2.201916:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 4/2019- מדריך/ה ביחידה לקידום נוער
25.2.201919:30:0025.2.201920:00:00הרצאה של הגב' אביבה חייבי  - 

25.2.201914:30:0025.2.201915:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 6/2019- מרכז/ת במוקד קליטה
25.2.201913:00:0025.2.201914:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 7/2019- בודק/ת בקשות להיתרי בניה

25.2.201918:00:0025.2.201918:30:00 קבלת קהל יצחק גבאי 
25.2.201910:00:0025.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

25.2.20198:30:0025.2.20199:00:00יום שיא לשכבת ז' בנושא בר/ בת מצווה 
25.2.201910:00:0025.2.201912:00:00ישיבת הנהלת בית אבות משלב עפולה 

25.2.201914:00:0025.2.201914:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 5/2019- מנהל/ת מוקד קליטה עירוני ליוצאי אתיופיה
26.2.201915:30:0026.2.201916:30:00ישיבת עבודה בשעה 15:30

26.2.201910:30:0026.2.201911:30:00אופיר סופר נתנאל כהן 
26.2.201910:00:0026.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 



26.2.201910:00:0026.2.201910:30:00מוחמד טהה 
27.2.20192:00:0028.2.20192:00:00כנס שלטון מקומי -יריד חדשנות אורבנית 

27.2.201917:00:0027.2.201917:30:00ערב השקה גמ"ח - בבית גבי ורבקי בית מעשים טובים 
27.2.201919:30:0027.2.201921:00:00עפולהאוס - ערב של ידע כלים ורעיונות בתחום הבנייה השיפוץ ועיצוב הבית 

27.2.201910:00:0027.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
27.2.201921:45:0027.2.201922:15:00קבלת קהל 

27.2.201911:00:0027.2.201912:00:00טכס "אדם לאדם אדם" לזכרו של הרב פרץ ציוני (מתכנסים בשעה 10:40 ראש העיר מברך בשעה 11:00)
28.2.201917:00:0028.2.201918:00:00פגישת המשך חינוך דתי צוות מוביל - בשעה 17:00

28.2.201914:00:0028.2.201915:00:00חביב פרץ מ"מ ראש העיר עפולה (קרין 046520431)
28.2.20199:30:0028.2.201910:30:00ישיבת עבודה והיערכות בשעה : 09:30

28.2.201911:00:0028.2.201911:30:00מופע "פרי עמלנו" - תלמידי כיתות י - יב' ' - לא התחייבנו
28.2.201919:00:0028.2.201920:00:00מופע חגיגי  "פרי עמלנו"  מופע להורים    - פתיחת דלתות 18:30

28.2.201919:30:0028.2.201920:30:00חתונה ניב וליאל -{יורם פרץ}
28.2.201910:00:0028.2.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

28.2.201915:00:0028.2.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
28.2.201912:00:0028.2.201913:00:00פגישה בנושא שימור אתרים + מנכ"ל עומרי שלמון ומנהל מרחב אורי ציוני 

1.3.20199:30:001.3.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
3.3.201913:00:003.3.201913:30:00קביעת חלוקת כרטיסים בהיכל התרבות 

3.3.201917:00:003.3.201918:00:00ישיבת קואליציה
3.3.20198:00:003.3.20199:00:00אזכרה קנטור 

3.3.201918:00:003.3.201920:00:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מס' 8/11, 3-19
3.3.201910:00:003.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

4.3.201910:00:004.3.201911:00:00ישיבה עם רחמים נינו מנהל מחוז חיפה והעמקים - חברה למתנסים - פגישת הכרות וסטטוס 
4.3.201917:00:004.3.201917:30:00קבלת קהל 

4.3.201910:00:004.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
4.3.20199:00:004.3.201910:00:00פגישה בנושא חינוך מחוז חרדי

4.3.201912:30:004.3.201913:00:00וועדת יועצים - שיחה בנושא האנדלוסית 
4.3.201919:00:004.3.201920:30:00משחק כדורגל 

5.3.201915:15:005.3.201915:45:00 פרחי מצווה 2019 בית ויצ"ו שחקים 15.15
5.3.20198:00:005.3.20198:30:00ביקור לימודי 

5.3.20192:00:008.3.20192:00:00ימי השתלמות תרבות יהודית 
5.3.201910:00:005.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

6.3.201919:00:006.3.201921:30:00חתונה שיר וחביב - יצחק ורחל ויצמן 
6.3.201910:00:006.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 



7.3.201916:00:007.3.201918:30:00הכנסת ספר תורה - ע"ש שלום דהן ז"ל
7.3.201910:00:007.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

7.3.201915:00:007.3.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
8.3.20199:30:008.3.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

8.3.201911:30:008.3.201913:30:00אירוע לציון יום האשה ותמיכה בבית רות-בשוק הישן-מבקשים שתגיע ב 12:00
8.3.201911:00:008.3.201911:30:00ניחום אבלים לוגסי-מנחם אוסישקין 40 +משפחת גולן אורנים 9

10.3.201914:00:0010.3.201915:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 10/2019- מנהל/ת יישובי בתוכנית הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול (14:00- 15:00)
10.3.201912:00:0010.3.201913:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 9/2019- מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי (12:00-13:00)

10.3.201919:30:0010.3.201920:30:00בר מצווה עילאי - נורית שחר
10.3.201919:30:0010.3.201921:00:00יום האישה הבינלאומי 

10.3.201915:00:0010.3.201916:00:00קרן ילדנו - עפולה
10.3.201910:00:0010.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

10.3.201913:30:0010.3.201914:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 14/2019- עו"ס לטיפול ומניעת התעללות בקשישים (13:30-14:00)
10.3.201917:30:0010.3.201918:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן בשעה 17:30

Canceled: 10.3.20198:45:0010.3.201912:00:00תרגיל מחוזי משותף בביה"ס גוונים עפולה - לו"ז סופי
10.3.201913:00:0010.3.201913:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 13/2019- עו"ס משפחה (13:00-13:30)

10.3.201912:40:0010.3.201913:00:00ועדת בחינה מכרז פנימי 4/2019- מזכיר/ת לשכת ממלא מקום וסגן ראש העיר (12:40-13:00)
11.3.201915:00:0011.3.201916:00:00צוהר

11.3.201911:30:0011.3.201914:30:00חזרה מירושלים 
11.3.20198:30:0011.3.201910:30:00יציאה לירושלים 

11.3.201919:30:0011.3.201922:30:00קבלת קהל 
11.3.201916:30:0011.3.201917:30:00דוברות 

11.3.201912:00:0011.3.201912:30:00לברך באולפן לעולים בויצ"ו ברח' עומר 
11.3.201910:00:0011.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
11.3.201918:00:0011.3.201919:30:00הכתרה - הצגת סוף שנה
11.3.20199:30:0011.3.201910:00:00דירה בירושלים לפורים 

11.3.201910:30:0011.3.201911:30:00חביב פרץ+איציק שריקי+יוסי+אפרים-עפולה
12.3.201918:00:0012.3.201919:00:00קבוצת מנהיגות "מתגלים" - לובי גלריה בשעה 18:00

12.3.201914:45:0012.3.201915:15:00קבלת קהל 
12.3.201916:30:0012.3.201917:30:00בניה אוהל מאיר בשעה 16:30

12.3.201919:30:0012.3.201920:30:00אליהו ואלמוג חתונה - הבת של דני שמואל 
12.3.201911:00:0012.3.201912:00:00ניחום אבלים משפחת אמסלם

12.3.201915:15:0012.3.201916:30:00אזכרה - סימה שדו בשעה 15:30 בית העלמין עפולה 
12.3.201913:00:0012.3.201914:00:00הכנה לקראת מכרז פינוי אשפה



12.3.201914:00:0012.3.201915:00:00קבלת קהל
12.3.201910:00:0012.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

13.3.201916:00:0013.3.201917:00:00ישיבה עם עופרה קלמן +דניאלה בן חמו + חביב פרץ  
13.3.201917:00:0013.3.201918:00:00פגישה עם השרה איילת שקד ואלונה ברקת 

13.3.201917:15:0013.3.201917:40:00ועדת שימוע -עובדי קאנטרי קלאב עפולה 
13.3.201910:15:0013.3.201911:15:00טקס זה"ב לזכרו של נתנאל אהרון ז"ל הבן של יוסי אהרון - זהירות בדרכים 

13.3.201912:00:0013.3.201913:00:00קבלת קהל רפאל טרבלסי 
13.3.201910:00:0013.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

13.3.20199:00:0013.3.201910:15:00סיור עם זאב שוורץ מנכ"ל מי נועם בגבעת המורה 
13.3.201918:00:0013.3.201920:00:00ועדת בנין ערים

14.3.201912:30:0014.3.201913:30:00וועדת בטיחות בשעה 12:30
14.3.201910:00:0014.3.201911:00:00עמותת "עילי" - כדורגל לילדים עם צרכים מיוחדים בשעה  10:00

14.3.201920:00:0014.3.201922:00:00תמר ואיציק - רחל פרץ 
14.3.201910:00:0014.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

14.3.201915:00:0014.3.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
15.3.20199:00:0015.3.201910:00:00נועם מוריה כדורסל
15.3.20199:30:0015.3.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

15.3.201910:00:0015.3.201911:00:00רכיבה על אופניים בפארק 
15.3.201912:00:0015.3.201913:00:00הזמנה לאירוע הצגת תוצרים של תלמידי תארבות 
17.3.201916:30:0017.3.201917:30:00מסיבת פורים לחברי מרכז יום הקשיש - דור לדור 

17.3.201913:00:0017.3.201913:30:00ועדת בחינה מכרז פנימי 5/2019- מזכיר/ה בלשכה המשפטית ומבקרת העירייה
17.3.201918:00:0017.3.201918:30:00קבלת קהל- חגית , אמא של אגם דהן (בקשת מעבר לאלון ) בהשתתפות טינה ודלמן+ חביב פרץ

17.3.201919:00:0017.3.201921:00:00מפגש קידום צפון - אופיר סופר בשעה 20:00
17.3.201910:00:0017.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

17.3.201913:00:0017.3.201916:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 11/2019- אב בית / איש אחזקה בבית ספר (13:00-16:00)
17.3.201912:00:0017.3.201912:30:00הדס בטיחות בדרכים 

18.3.201917:30:0018.3.201920:00:00וועדת היגוי -חינוך דתי, בשעה 17:30.
18.3.201911:00:0018.3.201912:00:00נשף פורים עירוני - דור לדור

18.3.201910:00:0018.3.201910:45:00אלי יוסף בשעה 10:00
18.3.201914:00:0018.3.201916:00:00ביקור עופר בוסתן ראש מנהל הספורט פגישת הכרות  - פגישה בלשכה וסיור באצטדיון ע"ע

18.3.20199:30:0018.3.201910:00:00קבלת קהל 
18.3.201910:00:0018.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

18.3.201915:30:0018.3.201916:00:00פגישה עם אסף מצו פיוס ושמעון אמויאל
18.3.201913:00:0018.3.201913:30:00אלירם דדון 



18.3.201917:00:0018.3.201917:30:00קבלת קהל 
19.3.20199:30:0019.3.201910:30:00פגישה בנושא התנהלות בתחום משאבי אנוש, שכר ונוכחות

19.3.201910:00:0019.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
19.3.201912:00:0019.3.201915:00:00חגיגת העדלאידע העירונית בנושא קרנבל בספארי 

19.3.201912:00:0019.3.201915:00:00חגיגות עדליאדע בנושא קרנבל בספארי
19.3.201921:00:0019.3.201922:00:00מסיבת פורים לצעירי העיר 30+ ב"יולה בר" (שחקים+מרכז צעירים)

20.3.20192:00:0021.3.20192:00:00תענית אסתר 
20.3.201912:00:0020.3.201912:30:00אמיר אתחלתא 

20.3.201919:30:0020.3.201921:00:00הפנינג פורים לכל המשפחה עם להטוטן בשעה 19:30
20.3.201916:30:0020.3.201918:00:00הפנינג פורים ענק בויצ"ו-פעילות ומופע של טל מוסרי ובוב ספוג

20.3.201910:00:0020.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
21.3.201914:00:0021.3.201915:00:00לברך את העובדות ביום האישה - מלון רמדה נתניה

21.3.20192:00:0022.3.20192:00:00פורים
21.3.20198:00:0021.3.20198:30:00קריאת מגילה הזמנה טלפונית מאלישע יעקב בשעה 8:00

21.3.201911:00:0021.3.201912:30:00מסיבת פורים בבית פוזנק לתושבי גבעת המורה
21.3.201912:00:0021.3.201913:00:00נסיעה לנתניה

21.3.201910:00:0021.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
21.3.201915:00:0021.3.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

21.3.201921:00:0021.3.201922:00:00לברך- אירוע פורים של מחלקת הנוער - מופע סטנדאפ 
22.3.20199:30:0022.3.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

22.3.20199:00:0022.3.201910:00:00אתגר קאהוט במרכז מצוינות גבעת המורה 
24.3.201912:30:0024.3.201913:00:00ד"ר יחיאל פריש ,אורנה וחיים גבאי בשעה 12:30

24.3.201911:30:0024.3.201912:00:00שי ארד - צוהר .  פגישה בשעה 11:30
24.3.201910:00:0024.3.201911:00:00ישיבה בנושא אמקו ים בע"מ - החברה הכלכלית 

24.3.201913:00:0024.3.201914:00:00סיור בפארק העירוני + הרב לנג 
24.3.201914:00:0024.3.201920:30:00אזכרה 

24.3.201912:00:0024.3.201912:30:00פגישה בנוגע להקצאות + הרב סגל
24.3.201910:00:0024.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

24.3.201920:30:0024.3.201921:30:00פגישת היערכות אנדלוסית בשעה 20:30
25.3.201910:00:0025.3.201911:00:00פגישה בנושא תיכון יהודה-משתתפים: חביב+טינה+יעל לפר ביטון

25.3.201913:00:0025.3.201916:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 15/2019- מזכיר/ת לשכת מהנדס עיר (13:00-16:00)
25.3.201912:15:0025.3.201913:00:00סיור עם אבי ישראלי ושושי תושבת עפולה בשעה 12:15

25.3.201911:00:0025.3.201911:15:00פגישת עבודה טינה ולדמן+ חביב  פרץ 11:00-11:15
25.3.201918:00:0025.3.201921:30:00כדורסל משחק בית 



25.3.20199:00:0025.3.201910:00:00פגישת המשך בעניין תחום ספורט עפולה מודל הפעלה 
25.3.201916:30:0025.3.201918:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 
25.3.201910:00:0025.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

25.3.201919:00:0025.3.201920:00:00כדורסל -הפועל עפולה 18:45
25.3.20198:30:0025.3.20199:00:00יום הולדת ילידי חודש מרץ 8:20

26.3.201912:00:0026.3.201913:00:00ישיבה בנושא תמ"א 10/ב/11 - תחנת כוח מבואות גלבוע 
26.3.201913:45:0026.3.201914:45:00טורניר נבחרות ייצוגיות בתי"ס יסודיים בכדורגל 13:45

26.3.201917:00:0026.3.201918:00:00ישיבת וועדת מכרזים בחדר ישיבות ברוש
26.3.201910:00:0026.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

26.3.201919:30:0026.3.201920:00:00בת מצווה ליאם - הורים : ליאת ואייל פורטל 
26.3.201911:00:0026.3.201912:00:00קבלת קהל 

26.3.201913:00:0026.3.201913:30:00'לברך -אליפות לבתי ספר בכושר גופני לכיתות י'-יב 13:15
26.3.201915:30:0026.3.201916:30:00אביטל - חווית התנ"ך בשעה 15:30

26.3.201913:00:0026.3.201913:30:00פורום מנהלי יסודי בלבד.
27.3.201916:45:0027.3.201918:15:00אזכרה סבתא חיננה

27.3.201917:00:0027.3.201922:00:00יריד מעצבים מ 17:00 עד 22:00
27.3.201910:00:0027.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

27.3.201911:00:0027.3.201913:00:00חנוכת בניין ע"ש הלמסלי במתחם "בית אורי" 
28.3.201915:30:0028.3.201916:00:00סיור אצל תושבת העיר-  ענת 

28.3.201910:00:0028.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
28.3.201915:00:0028.3.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

28.3.201920:30:0028.3.201921:30:00ישיבת עבודה 
28.3.201918:00:0028.3.201919:00:00אזכרה דוד חנניה פרץ - מושב גדיש 

28.3.201914:30:0028.3.201915:30:00עודכן: הזמנה מעודכנת לטקס פרס החינוך 
28.3.201914:15:0028.3.201915:15:00ועדת יקיר העיר

28.3.201921:30:0028.3.201922:00:00אירוע אפרת שמואלי 
28.3.201911:30:0028.3.201914:30:00זמן משרד 

29.3.20199:30:0029.3.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
30.3.201922:00:0030.3.201922:30:00אנדלוסית 

31.3.201917:30:0031.3.201920:00:00וועדת היגוי חינוך דתי בשעה 17:30
31.3.201910:00:0031.3.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

31.3.201910:00:0031.3.201916:00:00נסיעה עם הרב שמואל דוד לירושלים - יד שרה
1.4.201916:30:001.4.201917:00:00יוסי אלמקייס 

1.4.201915:30:001.4.201916:00:00פגישה עם שי ארד - צוער 



1.4.201914:30:001.4.201915:15:00ועדת יקיר העיר 
1.4.201918:00:001.4.201918:30:00פגישה עם הרב עדי גבר 

1.4.201910:00:001.4.201910:30:00פגישת עבודה טינה ולדמן+ חביב פרץ
1.4.201910:00:001.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

1.4.201917:15:001.4.201917:45:00פגישה עם חן הררי 
1.4.201912:30:001.4.201914:00:00פגישה עם יו"ר הבית היהודי הרב רפי פרץ {תואם מול שני טלפוני ב11/03} בשעה 12:30

2.4.201912:00:002.4.201913:00:00ישיבת המשך בנושא חלופות ראשוניות אוהל מאיר - משתתפים: ישראל, חביב פרץ, אתי וקנין, אושרת בראון, אבנר קובי 
2.4.201915:00:002.4.201916:00:00חביב מייצג- חגיגת בר/בת מצווה לילדי כפר הילדים עפולה עילית

2.4.201917:00:002.4.201917:45:00 בדיקת ראומטולוג פרופסור מדר 17:20
2.4.201910:30:002.4.201911:00:00יום מעשים טובים-הוקרה לקהילת מתנדבים ידיד לחינוך ונשות ויצו -בחדר מורים בבי"ס אלון יזרעאל

2.4.201911:30:002.4.201912:30:00יום מעשים טובים-בי"ס אורט 
2.4.201916:00:002.4.201919:00:00טקס הסרת הלוט גן קירשטיין ע"ש שלי דדון ז"ל

2.4.201910:00:002.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
2.4.201914:00:002.4.201915:15:00 טורניר נבחרות ייצוגיות בתיה"ס יסודיים כדורסל

2.4.201920:30:002.4.201922:00:00פרויקט שלום שבת עם הפרויקט של רביבו
3.4.201918:00:003.4.201919:00:00חינוך דתי בשעה  טינה + חיים גבאי 18:00

3.4.201917:00:003.4.201918:00:00הכנסת ספר תורה משפחת ברום 
3.4.201918:00:003.4.201918:30:00לברך - מפגש עם פורום רכזי מובילי התנדבות בעפולה(בחדר ישיבות אורן)

3.4.201917:00:003.4.201918:00:00ועדת בחינה מכרז לתפקיד מנהל קרית החינוך תיכון שש שנתי- ממ"ד יהודה
3.4.201914:30:003.4.201916:00:00פורום מנהלים+ הרמת כוסית לחג הפסח- (בית חינוך חדש רשת "נועם צביה"- וייז)

3.4.201916:00:003.4.201917:00:00פגישה עם ד"ר יחיאל פריש וחיים גבאי
3.4.201910:00:003.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

3.4.20198:00:003.4.20198:30:00כנס מחקר אפריל 2019 בין השעות 8:00-15:00  - הזמנה ממרכז רפואי העמק - סיוון  מרכז ההדרכה  ( יש אפשרות להגיע8.30 )
3.4.201911:00:003.4.201913:00:00ביקור חיים אסייג גד דעי יו"ר האיגוד המקצועי הסתדרות המורים בשעה 11:00

4.4.201915:30:004.4.201916:00:00בראבו - ארוחת צהריים קבוצת כדורסל 
4.4.201911:00:004.4.201911:30:00סדר פסח בית ספרי -אוהל מאיר {זימנו לברך במייל}

4.4.201920:00:004.4.201921:00:00קונצארט שמיניית ווקאל 
4.4.20198:30:004.4.201910:30:00מיזם הזכרון בבית יד לבנים בין השעות 8:30-12:00

4.4.201910:00:004.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
4.4.201915:00:004.4.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

4.4.201919:00:004.4.201920:00:00טקס חלוקת מלגת עירייה - התכנסות 18:30
4.4.201913:00:004.4.201913:30:00פגישה בנושא תשלומים לחכ"ל 

4.4.201916:00:004.4.201917:00:00פגישה בנושא ביה"ס אמית יהודה- הגשת הערכת תקציב לתש"פ- בהשתתפות טינה ולדמן, שמעון אמויאל, יצחק שריקי גזבר,  חביב פרץ, ד"ר שלום אדרי,מאיר סלע ונגה בן אילוז ואיריס פז 
4.4.201913:00:004.4.201914:00:00ישיבה עם ראש העיר - ישראל , חביב , שריקי יצחק 



5.4.20199:30:005.4.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
5.4.201910:10:005.4.201912:10:00מוקדמות אליפות ישראל בהתעמלות בפס אקרובטי בהשתתפות 13 אגודות מהצפון ונבחרת עפולאית. גילאי  7-16 (לראשונה בעפולה) ( 10.10: ברכות ראש העיר  + חלוקת מדליות ) 

5.4.20199:15:005.4.201910:15:00קונסרבטוריון - צלילי אביב ביובלים 
7.4.201915:00:007.4.201916:00:00הרמת כוסית מפעל קמברלי עפולה 

7.4.201919:00:007.4.201921:00:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מס' 9/11, 4-19
7.4.201914:30:007.4.201915:30:00מפגש מורים ביה"ס אמית יהודה- בהשתתפות טינה ולדמן, חביב פרץ, נגה בן אילוז, אלי ניסנהולץ  וצוות המורים אמית יהודה

7.4.201918:00:007.4.201919:00:00ישיבת קואליציה 
7.4.201918:00:007.4.201921:30:00מועצת עיר 
7.4.201913:30:007.4.201914:00:00קבלת קהל  

7.4.201910:00:007.4.201913:00:00ביקור במועצה אזורית מגידו- ביה"ס קשת התקווה וביה"ס פלגים. בהשתתפות חביב פרץ, טינה ולדמן אברהם אזולאי מנכ"ל המועצה, קארין ראש מינהל החינוך במועצה, ושמעון אמוןיאל.
7.4.201916:00:007.4.201916:30:00 מרפאת עומר 16:10

7.4.201910:00:007.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
7.4.201917:00:007.4.201918:00:00הלוויה של רות קניאל ז"ל 

8.4.20199:30:008.4.20199:45:00ועדת בחינה מכרז פנימי 8/2019- פקח/ית וטרינרי/ת
8.4.20199:00:008.4.20199:40:00ועדת בחינה מכרז פומבי 19/2019- מנהל/ת אגף תכנון עיר וממלא מקום מהנדס הועדה לתכנון ובניה 

8.4.201916:00:008.4.201916:30:00הרמת כוסית האגודה למלחמה בסרטן - הוזמנת ע"י יעיש 
8.4.201916:30:008.4.201917:00:00פגישה עם דקלה בשעה 16:30

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

8.4.201915:30:008.4.201916:00:00ענת 0528481129 סיור 
8.4.201918:00:008.4.201918:30:00השופט חנא סבג ב18:00 תואם מול רחלי 

8.4.201910:00:008.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
8.4.201919:30:008.4.201920:00:00בר ובת מצווה - משה ומרים -  שמעון שטרית 

8.4.20199:40:008.4.201911:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 20/2019-  מזכיר/ה בלשכה המשפטית
9.4.201912:30:009.4.201915:30:00ניהול שוטף משרד

9.4.201910:00:009.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
10.4.20199:00:0010.4.20199:30:00סדר פסח בשעה 09:00

10.4.20199:00:0010.4.201910:00:00פגישה בנושא  מכרז לבחירת רשת מפעילה (תיכון יהודה), בהשתתפות טינה ולדמן, חביב פרץ, איציק שריקי, מאיר סלע ועו"ד נועה בן ארי
10.4.201910:00:0010.4.201911:30:00הרמת כוסית לכבוד חג הפסח תשע"ט

10.4.201912:30:0010.4.201913:30:00ניחום אבלים רות קניאל ז"ל 
10.4.201914:00:0010.4.201915:15:00דיון ואישור תבחינים - נוהל חלוקת כרטיסים ע"י רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים 

10.4.201915:00:0010.4.201916:00:00ישיבת המשך תכנון בניית בי"ס אוהל מאיר,  נוכחים: ראש העיר, חביב פרץ, ישראל, טינה ולדמן, אושרת בראון, אתי וקנין, אבנר קובי
10.4.201910:00:0010.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

10.4.201918:00:0010.4.201920:00:00ועדת בנין ערים



10.4.201917:00:0010.4.201917:30:00קבלת קהל 
11.4.201916:00:0011.4.201920:00:00יריד צדקה 

11.4.201917:45:0011.4.201918:15:00אזכרה דודו 
11.4.201914:00:0011.4.201914:30:00ישיבת תיקון פרוטוקול מס' 5/2019 בשעה 14:00

11.4.201919:30:0011.4.201920:00:00חיים גורן בשעה 19:30
11.4.201910:00:0011.4.201910:30:00פגישה עם מירי ואזן 

11.4.201911:15:0011.4.201911:45:00 הרמת כוסית  במועצה הדתית:11.15
11.4.201910:00:0011.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

11.4.201915:00:0011.4.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
11.4.201912:00:0011.4.201913:00:00הרמת כוסית לכבוד חג הפסח 
11.4.201912:00:0011.4.201913:00:00הרמת כוסית לכבוד חג הפסח 

12.4.20199:30:0012.4.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
12.4.201910:30:0012.4.201911:00:00גילוי מצבה דודו 

14.4.201919:30:0014.4.201920:00:00אביב בת מצווה - עדיאל אילוז 
14.4.201915:30:0014.4.201916:00:00דוד אוחנה   סטודיו 1  בשעה 15:30 

14.4.201918:00:0014.4.201919:00:00יום מעשים טובים - הפנינג עירוני שחקים בשיתוף עם בני נוער - 17:45
14.4.201911:00:0014.4.201912:00:00הרמת כוסית הסתדרות

14.4.201916:30:0014.4.201917:30:00הרמת כוסית לפסח מרכז מורשת של יהודי אתיופיה - דני דסטה , חביב , שלמה מליחי , שלום שלמה , כפיר 
14.4.201914:00:0014.4.201915:00:00פגישה עבודה 

14.4.201910:00:0014.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
14.4.201912:00:0014.4.201913:00:00פגישה עם רולדין ואריה בנינו 

14.4.20199:00:0014.4.201910:00:00הרמת כוסית תל - בר ( ברכות בשעה -9.00) 
15.4.201916:30:0015.4.201917:30:00הרמת כוסית לחג הפסח 

15.4.20199:45:0015.4.20199:55:00ועדת בחינה מכרז פנימי 17/2019- רכז/ת מחלקת פיקוח על הבניה
15.4.20199:25:0015.4.20199:35:00ועדת בחינה מכרז פנימי 12/2019- רכז/ת חשבות הנדסית

15.4.20199:00:0015.4.20199:10:00ועדת בחינה מכרז פנימי 16/2019- רכז/ת מידע ושימושים חורגים
15.4.20199:10:0015.4.20199:20:00ועדת בחינה מכרז פנימי 15/2019- מנהל/ת מחלקת נכסים ותאום רשויות

15.4.20199:15:0015.4.20199:25:00ועדת בחינה מכרז פנימי 11/2019- מפקח/ת בניה בכיר/ה
15.4.201915:00:0015.4.201916:00:00 הרמת כוסית תחנת מד"א עפולה :15.00

15.4.201912:00:0015.4.201912:30:00יום העצמאות , פגישה בשעה 12:00
15.4.201910:00:0015.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

15.4.20199:40:0015.4.20199:50:00ועדת בחינה מכרז פנימי 13/2019- מנהל/ת מחלקת פרויקטים עירוניים
15.4.20199:50:0015.4.201910:00:00ועדת בחינה מכרז פנימי 14/2019- מנהל/ת מחלקת חשבות חוזים והנגשה

15.4.201913:30:0015.4.201914:30:00הרמת כוסית כדורגל



15.4.201918:00:0015.4.201918:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 18:00 בחדר ישיבות אורן
16.4.201915:30:0016.4.201917:00:00פגישה עם יו"ר קק"ל דני עטר

16.4.201912:45:0016.4.201914:00:00הרמת כוסית מחלקתית לכבוד חג הפסח 
     11:10   US 16.4.201911:00:0016.4.201911:30:00 כליות
16.4.201910:00:0016.4.201912:30:00סיור בעיר לקראת החג

16.4.201914:00:0016.4.201915:00:00 הרמת כוסית לפסח במפעל עורב בעפולה עלית :14.00
16.4.201910:00:0016.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

16.4.201917:30:0016.4.201918:30:00הרמת כוסית סיירת הורים 
16.4.201919:00:0016.4.201920:00:00הרמת כוסית מנהלת בית אשכול 

17.4.201916:00:0017.4.201918:30:00 כדורסל 18:00
17.4.201910:00:0017.4.201911:00:00הרמת כוסית בית אבות משל"ב עפולה 

17.4.201914:30:0017.4.201915:00:00פגישה עם נגה בן אילוז 
17.4.201913:00:0017.4.201914:00:00הרמת כוסית לחג חברת סופרבוס

17.4.201912:00:0017.4.201913:00:00הרמת כוסית  אצל עו"ד לואי זרייק 
17.4.201910:00:0017.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

17.4.201919:00:0017.4.201920:00:00ערב התאחדות יוצאי קווקאז 
17.4.201915:05:0017.4.201915:35:00ועדת יועצים - בחירת יועמ"ש לטיפול בתיק שהגישה אמקו ים 

18.4.201915:15:0018.4.201915:30:00 ישיבה בנושא - התרשמות לקריטריונים מכרז שמאים נוכחים: חביב פרץ,ישראל קנטור, יואל מטמון,גדעון קרול שמאי -15:15
18.4.201911:00:0018.4.201912:00:00צילום כף רגל דו צדדי בשעה 11:00 

18.4.201914:30:0018.4.201914:45:00  ישיבה בנושא - התרשמות לקריטריונים מכרז שמאים נוכחים: חביב פרץ,ישראל קנטור, יואל מטמון מור כלכלה ושמאות מקרקעין -14:30
18.4.201916:30:0018.4.201916:45:00 ישיבה בנושא - התרשמות לקריטריונים מכרז שמאים נוכחים: חביב פרץ,ישראל קנטור, יואל מטמון,פרס שמאות וניהול מקרקעין-16:30

18.4.201915:45:0018.4.201916:15:00 ישיבה בנושא - התרשמות לקריטריונים מכרז שמאים נוכחים: חביב פרץ,ישראל קנטור, יואל מטמון,דותן דרעי אורן נס בע"מ - 15:45
18.4.201916:15:0018.4.201916:30:00 ישיבה בנושא - התרשמות לקריטריונים מכרז שמאים נוכחים: חביב פרץ,ישראל קנטור, יואל מטמון,זייד את זייד חסן שוקרי שמאי --16:15

18.4.20199:15:0018.4.20199:45:00פגישה עם חן ההרי בנושא הקמת להקת נוער 
18.4.201916:00:0018.4.201916:15:00 ישיבה בנושא - התרשמות לקריטריונים מכרז שמאים נוכחים: חביב פרץ,ישראל קנטור, יואל מטמון,גדי דגני שמאי-- 16:00

18.4.201919:00:0018.4.201919:30:00לידור והודיה - דודי חייט חתונה  
18.4.20199:00:0018.4.20199:15:00פגישה עם דניאל בן - הקמת להקת נוער ייצוגית 

18.4.201911:00:0018.4.201912:00:00סיור בשוק
18.4.201910:00:0018.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

18.4.201915:00:0018.4.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
18.4.201914:45:0018.4.201915:00:00 ישיבה בנושא - התרשמות לקריטריונים מכרז שמאים נוכחים: חביב פרץ,ישראל קנטור, יואל מטמון קובי קלפון --14:45

18.4.201914:00:0018.4.201915:00:00אצל שדו
18.4.201915:30:0018.4.201915:45:00 ישיבה בנושא - התרשמות לקריטריונים מכרז שמאים נוכחים: חביב פרץ,ישראל קנטור, יואל מטמון, לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין -15:30

18.4.201913:15:0018.4.201913:45:00 הרמת כוסית תחנת המשטרה עפולה :13.15



19.4.20199:30:0019.4.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
21.4.201910:00:0021.4.201919:00:00יום קהילה בני מנשה

21.4.201920:00:0021.4.201921:30:00הילולת הצדיק גאון רבי מאיר אבוחיצרא - בשעה 20:30  בבית משפחת סבח { הזמנה מאליהו סבח ואלירם דדון } 
21.4.201910:00:0021.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

22.4.201916:00:0022.4.201918:00:00תחרות שחמט עירונית-בפארק העירוני
22.4.201919:00:0022.4.201921:00:00עפולה - בית"ר תל אביב
22.4.201910:00:0022.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

23.4.201914:30:0023.4.201915:30:00גביע ראש העיר במיני גולף בפארק
23.4.201910:00:0023.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

23.4.201911:30:0023.4.201914:30:00ניהול שוטף משרד 
24.4.201915:30:0024.4.201916:30:00לברך את הצועדים - קהילה  חרדית

24.4.201912:00:0024.4.201913:00:00קביעת שלט תורם בבית רות ע"ש משפחה מהקהילה האירנית - הזמנה מאיריס טברסקי מנכ"לית בית רות (לא התחייבנו)
24.4.201910:00:0024.4.201912:00:00חנוכת דרך נוף  גבעת המורה של קק"ל +דני עטר-     10:30 איסוף מהיכל הספורט  לרחבת הטקס.     11:00 תחילת הטקס.        12:00 חזרה לחניה בהיכל הספורט

24.4.201910:00:0024.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
24.4.20197:30:0024.4.201914:00:00צעדת יערות גבעת המורה ה-50

25.4.201911:30:0025.4.201914:30:00ניהול שוטף משרד 
25.4.201910:00:0025.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

25.4.201915:00:0025.4.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
26.4.20199:30:0026.4.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

27.4.201910:00:0027.4.201912:00:00נוער - אסי גלבוע עפולה
27.4.201921:00:0027.4.201923:00:00חגיגות המימונה 
28.4.201914:00:0028.4.201914:30:00חיה מוסדות חיה 

28.4.201919:00:0028.4.201921:00:00 נצרת עלית - עפולה + חביב + איתי הבן של אבי ושי : 18.00
28.4.201911:30:0028.4.201912:00:00ראובן אפרתי קבלת קהל 
28.4.201910:00:0028.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

28.4.201917:00:0028.4.201918:00:00פגישה עם אורית מסופרבוס ובני המנשה - תואם בעזרת נגה בשעה 17:00
29.4.201915:30:0029.4.201916:30:00ישיבה בנושא פרימיום (תרבות לפריפריה) עם מנכלית אורית דה קסטרו - חביב , שריקי יצחק, שלמה מליחי , צורי כהן , עופרה קלמן , יאיר כתר יניב בוגנים, אבי אלבז עוזר מנכ"ל 

29.4.201910:00:0029.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
29.4.201912:00:0029.4.201913:00:00פגישה בנושא תוכנית מתאר עם כל צוות המתאר והיועצים + שלמה אנקרי

29.4.201910:30:0029.4.201911:30:00פ.ע שלום שלמה + חמוטל גנון 
29.4.201918:00:0029.4.201919:00:00וועדת היגוי חינוך דתי בשעה 18:00

30.4.201918:30:0030.4.201919:30:00תערוכת קהילה "יוצרת-זוכרת"
30.4.201919:30:0030.4.201920:00:00ישיבת קואליציה

30.4.201913:30:0030.4.201916:00:00ועדת בחינה מכרזים פומביים 18/2019+ 29/2019- רכז/ת פרויקטים באגף תאום תכנון בקרה ושיפור השרות לתושב (13:30-16:00)



30.4.201910:00:0030.4.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
30.4.201912:00:0030.4.201913:00:00סיור במקלט -  כפר הילדים בשעה 12:15 

30.4.201920:00:0030.4.201921:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מס' 10/11, 5-19
30.4.201916:30:0030.4.201917:00:00 פגישה עם התלמיד אופק וויסמן ספרטאי מצטיין בג'ודו :16.30

1.5.201911:00:001.5.201912:00:00טקס זיכרון לחללי הטרור ופעולות האיבה
1.5.20199:00:001.5.201911:00:00גמיל ותהה פגישה בנושא מקלט

1.5.201911:00:001.5.201913:30:00עצרת טרור באנדרטה
1.5.201920:00:001.5.201921:30:00עצרת הזיכרון לשואה והגבורה

1.5.20197:50:001.5.20199:00:00חביב וטינה נסיעה למשרד החינוך נצרת עלית בשעה 07:50
1.5.201913:00:001.5.201914:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 21/2019 - מנהל/ת מחלקת פיקוח אכיפה

2.5.201914:00:002.5.201915:00:00פגישה עם חביב פרץ אשר נחמיאס נטע סיון בנושא תמיכות עירונייות ושיתופי פעולה 
2.5.201918:00:002.5.201919:00:00ערב התייחדות באנדרטת הזיכרון לשואה ולגבורה

2.5.20199:00:002.5.201910:00:00בן דניאל + עודד פרל
2.5.201920:00:002.5.201922:30:00ישיבת נחלים - עם יו"ר הבית היהודי רפי פרץ 

2.5.201918:00:002.5.201919:00:00אנדרטת הסבון
2.5.201910:00:002.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

2.5.201915:00:002.5.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
2.5.20199:00:002.5.201910:30:00סיור בגן נועם 

3.5.20198:00:003.5.201910:30:00עצרת גני ילדים 
3.5.201911:30:003.5.201912:30:00מייקל קוזבניקוב- חייל מצטיין מעפולה לנשיא המדינה

3.5.20199:30:003.5.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
5.5.201920:00:005.5.201921:00:00לברך - תערוכה עיר נפש - תערוכה חדשה 

5.5.201919:00:005.5.201920:00:00אזכרה לשלי דדון - היכל השבעה
5.5.201910:00:005.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

5.5.201913:30:005.5.201915:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 25/2019 מזכיר/ה בפניות הציבור
5.5.201915:30:005.5.201916:30:00ברית ציון פרץ {מזמין אלי פרץ}

5.5.201916:30:005.5.201920:00:00קבר הרשבי 16:15 יציאה מאולמי פאר
6.5.201918:15:006.5.201919:45:00אזכרה אריאלה דוד 18:15 בית עלמין, 19:00 מנחה היכל אברהם .

6.5.201912:30:006.5.201919:30:00מרפאת כאב תל השומר  
6.5.201911:00:006.5.201913:00:00ניהול שוטף משרד 

6.5.201910:00:006.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
6.5.201920:00:006.5.201921:00:00לברך- ערב בני ובנות מצווה תלמידי רימונים  

7.5.201911:15:007.5.201911:40:00אוהל יזכור - קריאת תהילים 
7.5.201913:30:007.5.201914:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 30/2019 נהג/ת מנוף חשמל עד 10 טון



7.5.201913:45:007.5.201914:00:00 ועדת בחינה מכרז פומבי 34/2019 מפקח/ת וטרינרי/ת 13:45-14:00
7.5.201914:00:007.5.201915:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 22/2019 פקח/ית שיטור עירוני

7.5.201910:00:007.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
7.5.201920:00:007.5.201921:15:00עצרת הזיכרון לחללי מערכות ישראל

7.5.201915:00:007.5.201915:30:00קבלת קהל 
8.5.201918:00:008.5.201919:00:00בלאנס ישי ריבו - לא בוטח

8.5.20198:30:008.5.201910:30:00התכנסות בחדר ההנצחה בביה"ס עם המשפחות השכולות.          9.15: טקס הזכרון ברחבת הדשא של ביה"ס 8:50
8.5.201921:00:008.5.201923:30:00עפולה חוגגת עצמאות 71 למדינת ישראל

8.5.20193:00:009.5.20193:00:00יום הזיכרון
8.5.201920:00:009.5.20190:00:00חגיגה בפארק ובמתחם הרכבת

8.5.201919:30:008.5.201922:00:00האגף לתרבות יהודית מארח את ישי ריבו בערב יום העצמאות 
8.5.201910:00:008.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

8.5.201910:00:008.5.201912:30:00טכס יום הזיכרון - בית עלמין צבאי 
8.5.201910:30:008.5.201912:30:00עצרת זכרון בבית העלמין

8.5.201911:00:008.5.201914:00:00הקמות של הגברה ותאורה
9.5.201912:00:009.5.201913:30:00לשאת דברי ברכה ביום שכולו תורה-ביכ"נ קול יעקב של טנזי  רח' הולנד 16 בניין הכוכב

9.5.201919:30:009.5.201923:00:00מוצאי עצמאות
9.5.20193:00:0010.5.20193:00:00יום העצמאות

9.5.201910:00:009.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
9.5.201915:00:009.5.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

9.5.201919:30:009.5.201922:00:00ערב יקיר העיר עפולה וקבלת פנים ראש העיר ורעייתו
10.5.201910:00:0010.5.201912:00:00טקס יום הנצחון על הנאצים "דין פאביידה"

10.5.20199:30:0010.5.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
10.5.201913:30:0010.5.201914:30:00אפטר עצמאות בשוק העירוני הישן

10.5.20199:30:0010.5.201910:00:00מצעד רגלי לציון יום הניצחון של הנאצים 
11.5.201920:30:0011.5.201921:30:00חגיגת עצמאות לחיילים-מופע סטנדאפ של מני עוזרי

11.5.201920:30:0011.5.201922:00:00ערב הוקרה לחיילי צה"ל, כוחות הביטחון והשירות הלאומי בני העיר עפולה
12.5.201912:00:0012.5.201913:00:00סיכום  תלמידי שכבת ד' את הסיור והלמידה "עפולה עירי"

12.5.201915:00:0012.5.201916:00:00ניחום אבלים פטירת אדבה שמעון ז"ל בעלה  של גילה שמעון עובדת משק-רחוב קרן היסוד 3/13 קומה ג'
12.5.201914:30:0012.5.201915:00:00לנחם אורי הרוש

12.5.201918:45:0012.5.201920:15:00אזכרה שכטמן בית כנסת טוניסאים - תפילת מנחה וערבית ב-18:45
12.5.201913:30:0012.5.201914:00:00פגישה עם דקלה מרזר בשעה 13:30 

12.5.201910:00:0012.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
12.5.201910:30:0012.5.201911:15:00עפולה עירי" מנחה אהוד רזנר תלמידי בית ספר מעלות"



12.5.20199:15:0012.5.201910:00:00 עפולה עירי" - מנחה אברמוביץ מילו תלמידי בית ספר יהלום"
12.5.201918:30:0012.5.201919:30:00ערב ריקודים בפארק הרכבת לכבוד יום הנצחון

12.5.20199:00:0012.5.201912:00:00עפולה עירי 
12.5.201914:00:0012.5.201915:00:00פגישה עם איתי כהן בשעה 14:00

13.5.201920:00:0013.5.201922:00:00גל גבאי מיזם 929 תנ"ך ביחד - עדי גבר פירוט 
13.5.201919:30:0013.5.201920:30:00שעה 19:30 ישיבה 

13.5.201911:30:0013.5.201912:30:00וועדת בטיחות בנושא חינוך 
13.5.201917:00:0013.5.201918:00:00אירוע

13.5.201918:00:0013.5.201919:30:00ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה מס'  20190001 תאריך 13/05/2019
13.5.201910:00:0013.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
13.5.201914:00:0013.5.201915:00:00רינה חדד 8381 פגישה 

13.5.201911:00:0013.5.201911:30:00 (  לברך בשעה 11.00)ארגון מג"ל עפולה והעמקים :11.00
14.5.201917:00:0014.5.201917:30:00פגישה עם אליאור בטיטו ב17:00

14.5.201917:45:0014.5.201918:45:00נריה יוסף - תלמיד . בנושא : בית ספר יהודה. בשעה 17:45 
14.5.201912:30:0014.5.201913:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 24/2019 מפקח/ת בניה בכיר/ה

14.5.201910:00:0014.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
14.5.201912:30:0014.5.201913:30:00חגיגת עצמאות לאזרחים ותיקים-ארוחת צהריים בגן אירועים כחול -ירוק תל עדשים - 12:45

14.5.201911:30:0014.5.201912:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 28/2019 עובד/ת חינוך טיפול בקידום נוער
14.5.201911:30:0014.5.201912:30:00שריון וועדת בחינה 

15.5.201910:30:0015.5.201911:30:00סיור כולל בני המנשה 
15.5.201915:45:0015.5.201916:15:00קבלת קהל 

15.5.20198:20:0015.5.20199:05:00 ימי הולדת ילדי חודש אפריל + מאי 8:20
15.5.201910:00:0015.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

15.5.201910:30:0015.5.201911:30:00סיור כולל בני המנשה ר"ע וחביב 
15.5.201918:00:0015.5.201919:00:00פגישה עם וועד בני המנשה - צעיר ובוגר בשעה 18:00

15.5.201919:00:0015.5.201920:00:00אזכרה אמא של אלישע יעקב ב19:00
15.5.20199:30:0015.5.201910:30:00פגישה בנושא ביה"ס "יחדיו" - טינה וחביב 

15.5.201912:30:0015.5.201914:30:00סמינר בבית שאן לתלמידי כיתות ו' -גיבוש והכנה למופע הסיום השנתי "הכל מכל קול"
15.5.201916:30:0015.5.201917:30:00ישיבה בנושא ארנה עפולה - ישראל , שריקי יצחק , אתי וקנין אדר' אברהם קוריאל, חביב , שלום שלמה , שלמה מליחי 

16.5.201920:00:0016.5.201921:00:00הילולה רבי מאיר בשעה 20:00
16.5.201913:00:0016.5.201913:30:00פגישת עבודה 
16.5.201915:00:0016.5.201915:30:00פגישת עבודה 

16.5.201912:00:0016.5.201912:30:00קבלת קהל 
16.5.201919:30:0016.5.201920:30:00חלוקת תעודות בגרות לבוגרי תשע"ח - באורט עפולה עילית



16.5.201920:30:0016.5.201921:30:00משחק אחרון של קבוצת כדורשת בנות (בהיכל הספורט)
16.5.201917:30:0016.5.201918:00:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:30 אולם אורן

16.5.201910:00:0016.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
16.5.201915:00:0016.5.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

16.5.201914:00:0016.5.201915:00:00ביקור השר אורי אריאל - תואם מול נגה בשעה 14:00
16.5.201910:00:0016.5.201911:30:00 ועדת בחינה מכרז פומבי 27/2019 אב בית / איש תחזוקה בבית ספר 10:00-11:30

17.5.20199:30:0017.5.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
17.5.201913:00:0017.5.201915:00:00ישיבת הנהלת כדורסל 

19.5.201918:00:0019.5.201919:00:00אולפנת צביה -  פגישה עם הרב שלומי פלס ויריב קנדרו בשעה 18:00
19.5.201911:45:0019.5.201912:00:00ועדת בחינה מכרז פנימי 7/2019 עו"ס מלווה אזרחים ותיקים וניצולי שואה

19.5.201915:00:0019.5.201916:00:00שריון - אקדמיה כדורסל 
19.5.201912:15:0019.5.201913:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 16/2019 רכז/ת קהילתי בתחום התמכרויות

19.5.201912:00:0019.5.201912:15:00ועדת בחינה מכרז פומבי 17/2019 עו"ס משפחה
19.5.201914:00:0019.5.201914:30:00אורטל ביטון  - רכזת גני ילדים פגישה 

19.5.201911:30:0019.5.201911:45:00ועדת בחינה מכרז פנימי 6/2019 עו"ס לחוק סיעוד
19.5.201917:15:0019.5.201918:00:00סיור שמואל פרץ 

19.5.201910:00:0019.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
19.5.20199:00:0019.5.201910:30:00סיור בני עקיבא 

20.5.201914:30:0020.5.201915:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 33/2019 מזכיר/ה בפניות הציבור שלוחת גבעת המורה
20.5.201918:00:0020.5.201918:30:00אלעד אלישע 

20.5.201915:30:0020.5.201916:00:00רועי כהן  -קבלת קהל 
20.5.201910:00:0020.5.201911:30:00בחינת מודל הפעלת מרכז מצויינות של קק"ל בעפולה - שר שלום ג'רבי בשעה 10:00

20.5.201912:30:0020.5.201913:00:00פגישה עם מיכאל אוסטרואומוב מתאגרף לקבלת מלגה 
20.5.201911:30:0020.5.201912:00:00פגישה עם שר שלום ג'רבי ויצחק ארביב מנהל מחלקת מעוף קרן קיימת

20.5.201921:00:0020.5.201922:00:00מסיבת סיום עונה הפועל עפולה- במיי פלס (בצמוד לבנק הפועלים)
20.5.201910:00:0020.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

20.5.201913:45:0020.5.201914:15:00ועדת בחינה מכרז פומבי 23/2019 פיכולוג/ית חינוכי/ת 
20.5.201913:30:0020.5.201913:45:00ועדת בחינה מכרז פומבי 35/2019 רכז/ת תכנית מנהיגות צעירה לעולים חדשים 

20.5.201914:00:0020.5.201914:30:00פגישה עם דניאל בן ויוסי מלכה 
20.5.201918:50:0020.5.201919:30:00טכס מלגות קרן אלומות - מתחילים בשעה 19:00 - 18:50

21.5.201920:00:0021.5.201921:00:00לברך-מסיבת יום העצמאות ארגון צוות יוצאי צה"ל- באולמי פאר
21.5.201918:30:0021.5.201919:30:00הפנינג ל"ג בעומר "בית לגדול טוב" - בשחקים(  התכנסות ב- 17.00 ברכות ראש העיר 18.30)

21.5.20193:00:0024.5.20193:00:00חופש
21.5.201910:00:0021.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 



22.5.201921:00:0022.5.201921:30:00 הדלקת מדורה  ל"ג של הקהילה ליטאית 
22.5.201920:30:0022.5.201921:00:00(הזמנה מאלירם דדון)הדלקה מרכזית" ציבור בני תורה - ברחבת רחוב אסף שמחוני ליד גן המשחקים "

22.5.20198:30:0022.5.201910:30:00מפגש עם  טינה מנהלת אגף החינוך , חביב פרץ , יוני, אליעזר ואלי אמית יהודה עפולה  וצוות מורים
22.5.201910:00:0022.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

22.5.201919:00:0022.5.201921:30:00ערב ל"ג בעומר-סיור מדורות
22.5.20199:00:0022.5.201912:00:00קורס חברה וכלכלה ראיה מגדרית

23.5.201910:00:0023.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
23.5.201915:00:0023.5.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

23.5.20199:00:0023.5.201915:00:00נוהל בחירת גורם מפעיל מוסד חינוך בחטיבה העליונה - בהשתתפפות מנכ"ל משרד החינוך ומנכ"ל מרכז השלטון המקומי 
24.5.20199:30:0024.5.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

24.5.201912:30:0024.5.201914:00:00בריתה שחר - נכדה ראש העיר בשעה 13:00
26.5.201919:00:0026.5.201920:00:00ישיבת קואליציה

26.5.201920:00:0026.5.201921:30:00ישיבת מועצה 6-19,11-11
26.5.20199:15:0026.5.201912:45:00מעגלי שיח- זקנה כתקופת חיים חדשה 

26.5.201918:00:0026.5.201919:00:00כנס בנושא מיצוי זכויות  בדיור הציבורי בהשתתפות משרד השיכון 
26.5.201910:00:0026.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
27.5.201917:30:0027.5.201918:30:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 

27.5.201917:00:0027.5.201917:30:00מסיבת סידור כיתות א' בית ספר אוהל מאיר בשעה 17:15
27.5.201911:30:0027.5.201912:30:00יעקב -נושא ישיבת הסדר ישיבה 

27.5.201910:30:0027.5.201911:00:00קבלת קהל 
27.5.201919:00:0027.5.201920:00:00לברך-מופע פרי קאמרי בית ספר בן צבי כיתות א עד ו + מחלקת כלי קשת והמקהלות של הקונסרבטוריון ( התכנסות 19.00 ברכות ראש העיר 19.15) 

27.5.201916:00:0027.5.201916:30:00פגישה עם מזל איובי  עמידר - בנושא בני המנשה בשעה 16:00
27.5.201910:00:0027.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

27.5.201913:00:0027.5.201915:00:00ועדת כוח אדם - ישראל קנטור + שלום שלמה + חביב פרץ + עדן יוקלר 
28.5.201914:00:0028.5.201914:30:00פגישת עבודה טינה ולדמן+ חביב פרץ+ עדי גבר 14:00

28.5.201912:00:0028.5.201912:30:00פגישה עם דנית רובינשטיין בשעה 12:00
28.5.201911:30:0028.5.201912:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 26/2019 מזכיר/ת מהנדס תנועה כבישים וניקוז

28.5.201911:00:0028.5.201911:45:00פגישה עם עו"ד חיים גורן בשעה 11:00
28.5.201919:00:0028.5.201919:30:00תערוכה ע"ש מרב בן משה- תלמידי מגמות האומנות  - אורט, צביה , וניר העמק (ברכות בשעה 19.00) 

28.5.201912:30:0028.5.201914:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 31/2019 מזכיר/ת קבלה בועדה המקומית לתכנון ובניה 
28.5.201919:30:0028.5.201920:30:00מסיבת סיום בי"ס לכדורגל מחלקת נוער - במגרש הסינטטי בעפולה עלית

28.5.201910:00:0028.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
28.5.201915:00:0028.5.201915:30:00ניחום מאיר עמר רחוב לוטם 26 ב' 

28.5.201917:30:0028.5.201919:00:00טקס יהודי אתיופיה שנספו בעלייתם לארץ דרך סודן (ברכות ראש העיר 17.30 ) 



28.5.20198:30:0028.5.20199:30:00פגישת עבודה 
29.5.201919:30:0029.5.201920:00:00אירוע גיבור מקומי  אבי  אלבאז מייצג 

29.5.201912:15:0029.5.201912:45:00פגישת עבודה 
29.5.20199:00:0029.5.201912:00:00קורס חברה וכלכלה ראיה מגדרית -קארין

29.5.201918:00:0029.5.201920:00:00ועדת בנין ערים
29.5.201916:30:0029.5.201917:30:00אליהו נושא : בית כנסת תפארת ישראל 

29.5.201920:30:0029.5.201921:00:00עדי ובן חתונה  - יהורם לוי
29.5.201910:00:0029.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

29.5.201913:00:0029.5.201914:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 36/2019 מנהל/ת יחידת החינוך היסודי
30.5.201919:00:0030.5.201922:00:00יגל שדו בר מצווה - הבן של ארז שדו 

30.5.20199:00:0030.5.201910:30:00ישיבת צוות בין מקצועי מס' 3 בית ספר אוהל מאיר { לא אישרנו הגעה ביקשנו פרטים נוספים + רשימת משתתפים } בשעה 09:00
30.5.201919:00:0030.5.201920:00:00חגיגת בר/בת מצווה במרכז הילדים אמונה

30.5.201916:00:0030.5.201916:30:00ברית - ילד שלום שלמה 
30.5.201921:00:0030.5.201921:30:00חיים ועדי חתונה - שמחה אוחיון משפחה של דינה וקנין מנתניה 

30.5.201910:00:0030.5.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
30.5.201915:00:0030.5.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

30.5.20199:00:0030.5.201917:00:00יאיר גנץ - רטורנו סיור צהריים ליד בית שמש - פרטים מיאיר גנץ מתגלים ב13:30
30.5.201911:00:0030.5.201911:30:00גרשון בלולו נושא: קהילה 

30.5.201915:00:0030.5.201916:00:00פגישה עם חביב פרץ + דוידי בן ציון . עידית ילמן מצטרפת 
30.5.201913:00:0030.5.201914:00:00הרב לנג

30.5.201920:00:0030.5.201921:00:00קונצארט להקה דרום אמריקאית - (לא התחייבנו) 
31.5.20199:30:0031.5.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

31.5.201910:00:0031.5.201911:00:00אירוע משותף להורים וילדים בנושא רובוטיקה של העיר המח"ר ( ברכות ראש העיר ב- 10.00) 
2.6.201916:00:002.6.201916:30:00אמיר אתחלתא 

2.6.201911:30:002.6.201912:30:00סיור היכל הספורט ע"ע בשעה 11:30
2.6.201919:00:002.6.201920:00:00קונצרט סיום הרכבים ייצוגיים (פרידה מהבוגרים)

2.6.20193:00:003.6.20193:00:00יום ירושלים
2.6.201914:30:002.6.201915:00:00קבלת קהל 

2.6.201910:00:002.6.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
2.6.201917:00:002.6.201917:30:00קבלת קהל 
2.6.201917:30:002.6.201918:00:00קבלת קהל 
2.6.201913:00:002.6.201913:30:00קבלת קהל 

2.6.201910:00:002.6.201910:30:00ביקור מזכלית הסתדרות המורים יפה בן דוד
3.6.20199:00:003.6.201912:00:00קורס חברה וכלכלה ראיה מגדרית - קארין



3.6.201915:30:003.6.201916:30:00ישיבה בנושא  היתרים ברחוב המלאכה - שלמה מליחי , ישראל קנטור , איתי קידר, חביב פרץ 
3.6.20197:00:003.6.20199:00:00עליה לתורה ובר מצווה של אורי הבן של רמי ועינב פרץ  

3.6.201921:00:003.6.201923:00:00ערב מופע מחווה להקות צבאיות מצה"ל באהבה 
3.6.201913:00:003.6.201913:30:00קבלת קהל 

3.6.201919:00:003.6.201920:00:00לברך-אירוע יום ירושלים - תרבות יהודית 
3.6.201917:00:003.6.201920:00:00יום ירושלים - תרבות יהודית 

3.6.201914:00:003.6.201915:00:00ועדת כוח אדם- חכ"ל 
3.6.201911:00:003.6.201911:30:00יעקב זורגר  מוסדות חינוך ויזניץ בשעה 11:00

4.6.201917:30:004.6.201921:30:00הכנסת ספר תורה לע"נ שמעון פרץ הזמנה בקלסר 
4.6.201915:30:004.6.201916:30:00יום האשה- ארוחת צהריים עם עובדות העירייה

4.6.201914:00:004.6.201915:00:00יציאה-יום האשה
4.6.201911:00:004.6.201912:00:00ביקור וסיור - חיים ביבס יו"ר מרכז שלטון מקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות

4.6.201918:30:004.6.201919:00:00מסיבת סיום בית ספר אוהל מאיר בשעה 18:30 
4.6.201920:00:004.6.201921:00:00מסיבת סיום כיתות י"ב בית ספר אורט אורן

4.6.201910:00:004.6.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
4.6.201918:00:004.6.201919:00:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 18:00 חדר ישיבות אורן

5.6.201918:00:005.6.201921:00:00הכנסת ספר תורה אשדוד גד דיעי בשעה 17:00  / בשעה 18:45 תהלוכה לבית כנסת "הצבי ישראל" / 20:30 סעודת מצוה במתנ"ס 
5.6.20199:00:005.6.201918:00:00נסיעה לחדרה , ובאר שבע

5.6.201919:30:005.6.201921:00:00"הכל מכל קול"
5.6.201910:00:005.6.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

6.6.201920:00:006.6.201921:00:00מסיבת סיום ניר העמק-התכנסות ב -18.30- ברכות ראש העיר 20.20
6.6.201920:00:006.6.201921:00:00בר מצווה יקיר תמם - הבן של גולן ומירה תמם 

6.6.201917:00:006.6.201918:00:00אירוע חרדים - הצגה "הגיבור" מעמד קבלת התורה בשעה 17:00 
6.6.20198:00:006.6.201914:30:00אמקו ים - משרד עו"ד שי בשעה 10:00

6.6.201916:30:006.6.201919:30:00אירוע שבועות שחקים בשיתוף בי"ס יהלום
6.6.201914:30:006.6.201915:30:00פגישת עבודה בהשתתפות טינה ולדמן+ חביב פרץ+ נגה בן אילוז + סגן אלוף אייל סבאג בנושא כיתת שוחרים + ברוך מירו ואבי הרוש( מפקד השלוחות ומפקד שלוחת עפולה)

6.6.201912:00:006.6.201913:30:00ישיבה בנושא הצגת הפרוייקט - תוכנית כוללנית - תכנית כביש 71 והתאמה לתכנית מער  החדשה וחיבור לכביש 65 החדש - איציק פרויינשטין , דורון מגיד , שריקי יצחק , ישראל קנטור , יואל מטמון
6.6.201915:00:006.6.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

7.6.20199:30:007.6.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
9.6.201917:00:009.6.201917:30:00 הדיברות 10

9.6.20193:00:0010.6.20193:00:00שבועות
10.6.201913:00:0010.6.201915:00:00משרד החינוך 

10.6.201917:30:0010.6.201918:00:00הקראת פסוקים , חידון עם פרסים בשעה 17:30
10.6.20198:00:0010.6.20199:30:00עליה לתורה אלרואי - תהילה סרוסי



10.6.201920:00:0010.6.201922:00:00אירועי 70 שנה מרכז הילדים אמונה ( להגיע לברך )  התכנסות 20:00 ברכות ראש העיר 20:45  הדלקת משואה בשעה 21.00
10.6.20199:00:0010.6.201912:00:00קורס חברה וכלכלה ראיה מגדרית -קארין 
10.6.201915:00:0010.6.201916:30:00סיכום אירועי יום העצמאות בשעה 15:00

11.6.201919:15:0011.6.201920:45:00  סיום חוגים בית ספר כדורסל הזמנה מיוסי מלכה 19:15
11.6.201919:00:0011.6.201920:00:00חביב מייצג- מסיבת סיום בי"ס לכדורסל-חוגים - בבריכה העירונית בעפולה עלית

11.6.201910:00:0011.6.201911:30:00כנס בעלי עסקים  ( ברכות ראש העיר 10.30) 
11.6.201920:00:0011.6.201920:30:00חתונה נתנאל וסאלי הבן של איציק ופלורי טוביאנה 

11.6.201912:00:0011.6.201919:00:00סיור פורום תא מנהלים - במעמד ראש העיר (פרטים נוספים יישלחו בהמשך)
11.6.201910:00:0011.6.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

11.6.20198:15:0011.6.20199:00:00 חגיגת ימי הולדת  ילידי חודש יוני :8.15
11.6.201920:00:0011.6.201920:30:00בר/בת מצווה דניאל חיים ומיכל ההורים ששי ושני הלל 

12.6.201910:15:0012.6.201912:00:00לברך 10:20 סבב ראשון.  לברך 11:30 סבב שני. סל תרבות לילדי גני טרום חובה -הצגה "לציונה כנף אחת" + חלוקת ספרים ע"י נועם חורב 
12.6.201912:00:0012.6.201913:00:00פגישה עם מנהלת בי"ס בן צבי - אורלי חן

12.6.201918:10:0012.6.201919:10:00וועדת כספים 
12.6.201916:30:0012.6.201918:00:00היערכות לשיפוץ  קיץ מוסדות חינוך

12.6.201916:00:0012.6.201916:30:00חביב+ אוריאל אבוחצירא
12.6.201915:00:0012.6.201916:00:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 15:00 חדר אורן

12.6.201914:00:0012.6.201915:00:00ראיון עם מציעים מכרז ניהול תיכון יהודה 
13.6.201917:30:0013.6.201918:30:00פרחי מצווה 2019 של ויצו עולמית בשיתוף שחקים ( ברכות ראש העיר שעה 18.00)

13.6.201912:30:0013.6.201913:00:00שיתופי פעולה בת אל מגור 
13.6.201912:00:0013.6.201912:30:00דקלה מרזר  

13.6.201910:00:0013.6.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
13.6.201915:00:0013.6.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

13.6.201913:00:0013.6.201914:00:00וועדת בטיחות - בנושא מוסדות חינוך תכנית עבודה וצפי לטיפול ליקויים 
13.6.201911:00:0013.6.201912:00:00פגישה עם יעקב שושן  

13.6.201919:00:0013.6.201920:45:00נסיעה לת"א 
13.6.201910:30:0013.6.201912:00:00לברך 10:20 סבב ראשון.לברך  11:30 סבב שני - סל תרבות לילדי גני חובה-הצגה "לציונה יש כנף אחת" - (נועם חורב מגיע ב9:30)

13.6.201914:30:0013.6.201915:30:00חנוכת מבנה מינהל החינוך החדש
14.6.20199:30:0014.6.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

14.6.201911:00:0014.6.201912:00:00חלוקת תעודות בגרות וספר מחזור-בוגרי תשע"ח מחזור א'
16.6.201920:00:0016.6.201921:00:00מסיבת סיום י"ב' אלון בן גוריון - התכנסות בשעה 19:30

16.6.201915:00:0016.6.201917:00:00יום הגבר-ארוחת צהריים
16.6.201913:30:0016.6.201915:00:00יציאה

16.6.201920:00:0016.6.201920:30:00כנס הריון ולידה לציבור דתי / חרדי בשעה 20:00



16.6.201916:30:0016.6.201917:30:00מוטי יוגב ואידית סילמן - תואם מול נטע 
16.6.201910:00:0016.6.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

16.6.201912:00:0016.6.201912:30:00ניחום אבלים אמא של ברכה אבוטבול מזכירה בתיכון אלון-הדגן 40 עפולה
16.6.20198:30:0016.6.201911:00:00סיור - יוני חזי , לידן ,עדי

16.6.201920:00:0016.6.201922:00:00פדיון וברית נכד סימה אסולין 20:00
16.6.201918:00:0016.6.201919:00:00הסכם לשימוש בפארק העירוני והמתנ"ס

16.6.20193:00:0017.6.20193:00:00יום הגבר - וועד עובדים 
17.6.201919:00:0017.6.201919:30:00חתונה דוד ורחל - הורים צבי ושושי גלב 

17.6.201917:00:0017.6.201917:45:00נהיל זועבי 0522813648
17.6.201919:30:0017.6.201920:30:00מסיבת סיום-בי"ס רימונים

17.6.201915:00:0017.6.201916:30:00ישיבה בנושא תכנית מתאר עפולה - ישראל קנטור ,גזבר , שלום שלמה ,  חביב , שלמה מליחי , שלמה אנקר , גיא דייגי, מנהל תכנון , אדר' יאיר אביגדור , רן זלברשטיין תנועה , רן חקלאי , מילה נוימן פרוגרמה , מירב לוי ניהול , רז עפרון , שלומי זאבי ,
17.6.201912:00:0017.6.201913:30:00ביקור רפי פרץ 

17.6.201916:30:0017.6.201917:30:00הלוויה מות אמה של אורטל ביטון 
17.6.201920:00:0017.6.201920:30:00חתונה דרור יצחק יסמין הורים : איציק ואילנה יעקב 

17.6.20199:00:0017.6.201912:00:00קורס חברה וכלכלה ראיה מגדרית - קארין 
17.6.201918:00:0017.6.201919:00:00מסיבת סיום אולפנא - בחצר האולפנא

18.6.201910:00:0018.6.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
18.6.201912:00:0018.6.201921:00:00נסיעה לירושלים

18.6.20193:00:0020.6.20193:00:00יום ירושלים 
19.6.20198:00:0019.6.201916:30:00ירושלים

19.6.201920:00:0019.6.201921:00:00מסיבת סיום קרית חינוך אמי"ת יהודה - בבית הכנסת בביה"ס. 20:00 התכנסות 20:15 ברכות
19.6.201910:00:0019.6.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

20.6.201917:00:0020.6.201918:30:00מסיבת סיום בי"ס כרמים בעמק-התכנסות בשעה 17:00.    17:30-ברכות
20.6.201912:30:0020.6.201913:00:00עדיאל אילוז

20.6.201914:30:0020.6.201915:00:00פגישת עבודה 
20.6.201911:00:0020.6.201912:00:00ניקוז בית העלמין , פגישה עם : מהנדס העיר, רב העיר , שלום מזרחי .

20.6.201920:00:0020.6.201921:30:00בר מצווה אלרואי - תהילה ויהושוע סרוסי 
20.6.201914:00:0020.6.201914:30:00קבלת קהל 

20.6.201910:00:0020.6.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
20.6.201915:00:0020.6.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

20.6.201912:00:0020.6.201912:30:00קבלת קהל 
20.6.201920:00:0020.6.201921:00:00בר צווה אלרואי-ההורים תהילה ויהושע סרוסי

20.6.201913:00:0020.6.201913:30:00קבלת קהל 
21.6.20199:30:0021.6.201911:00:00ניהול שוטף משרד 



21.6.201911:00:0021.6.201912:00:00ירין קנדרו
23.6.20199:00:0023.6.201912:00:00 גאזי מפקח + דניאל בן פגישה בשעה 10:00

23.6.201918:00:0023.6.201919:00:00מסיבת סיום בי"ס בית זאב- התכנסות בשעה 18.00 . 18:15 ברכות
23.6.20197:00:0023.6.201911:00:00משרד החינוך

23.6.201910:00:0023.6.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
23.6.201918:30:0023.6.201919:00:00מסיבת סיום נועם מוריה בשעה 18:30  בשעה 19:15 ברכות תלמידות מצטיינות: תהל כהן ומוריה שבת 

23.6.201919:00:0023.6.201920:00:00מסיבת סיום בי"ס אלומות-התכנסות 18:45. ברכות 19:15
23.6.201916:30:0023.6.201917:30:00דוד הרמן  בנושא פעילות קהילתית יגיע עם :  עליזה מנחם , סמדר ישראל , לילך סבג  

23.6.201913:00:0023.6.201914:00:00פגישה עם חלד - זארובי פיצוחי הגליל{ בהמשך לפנייה במכתב לר"ע - מצ"ב } בשעה 13:00
24.6.201916:30:0024.6.201917:00:00פגישה עם קרן אלקריף בשעה 16:30

24.6.201915:30:0024.6.201916:00:00חלוקת תיקי שירות עירייה -  לתלמידי פנימיית אומן {6 תלמידים}.
24.6.201919:30:0024.6.201920:30:00מסיבת סיום בי" יהלום-התכנסות בשעה 19:00

24.6.201918:00:0024.6.201919:00:00מסיבת סיום ילדי ביה"ס מרום - כיתות א-ו' +חלוקת תנ"ך לתלמידי כיתות ו'  (התכנסות תלמידים 17.30 - וברכות ראש העיר 18.00 ) 
24.6.20199:00:0024.6.201912:00:00קורס חברה וכלכלה ראיה מגדרית -קארין 

24.6.201913:00:0024.6.201914:00:00הרב פן פזי פגישה 
24.6.201910:00:0024.6.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

24.6.201917:00:0024.6.201918:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:00 בחדר ישיבות אורן
25.6.201912:00:0025.6.201915:00:00ניהול שוטף משרד 

25.6.201919:00:0025.6.201920:00:00מסיבת סיום בי"ס גוונים-באשכול פיס- 19:00 התכנסות.  19:15 ברכות
25.6.201910:00:0025.6.201910:30:00 ( חצי שעה)פתיחת סניף משאלות עפולה - קביעת מזוזה  :10.00

25.6.201911:00:0025.6.201911:30:00אורה ומאיר חזי-הענקת תעודת הוקרה
25.6.20197:30:0025.6.20198:30:00מכרז חטיבת ביניים משרד החינוך

25.6.201916:15:0025.6.201916:45:00ועדה חקלאית
25.6.201915:00:0025.6.201916:00:00פגישה עם אלכס דסקל + אורי אבוטבול 

25.6.201910:00:0025.6.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
25.6.201918:00:0025.6.201919:00:00מסיבת סיום בי"ס בן צבי-בבית הספר

25.6.201917:00:0025.6.201918:00:00הכנסת ספר תורה פיני מלכה
26.6.201912:00:0026.6.201913:00:00סיור בית ספר מעלות ניסים יחד עם לידן ועדי ב 12:00

26.6.201914:00:0026.6.201915:00:00פגישה עם תימורה שירי סמנכלית אורט בנושא ביה"ס יהודה בהשתתפות חביב פרץ והגזבר
26.6.201911:00:0026.6.201912:00:00פגישת עבודה 

26.6.201915:30:0026.6.201916:00:00קבלת קהל 
26.6.201919:00:0026.6.201920:30:00מסיבת סיום בי"ס אוהל מאיר-באשכול פיס - התכנסות 19:00, ברכות ראש העיר: 19:30

26.6.20199:30:0026.6.201910:30:00פגישה בנושא שעות תקן לביה"ס אורט יהודה בהשתתפות שולה מנור, יוני חזי, נוגה בן אילוז ורונית אברך.09:30
26.6.201916:30:0026.6.201917:00:00קבלת קהל 



26.6.201913:00:0026.6.201914:00:00סיור גן תאנה א' - יחד עם הגננת רויטל ביטון  
26.6.201918:00:0026.6.201919:00:00מסיבת סיום בית ספרית-מעלות נסים-התכנסות 18:00. ברכות 18:15 

27.6.201912:00:0027.6.201913:00:00הלוויה אבי פילוסוף
27.6.201916:00:0027.6.201920:00:00הכנסת ספר תורה - ר' מימון וחסיבה אברג'ל 

27.6.201913:00:0027.6.201913:30:00קבלת קהל 
27.6.201911:00:0027.6.201912:00:00פגישה עם מפיקות פסטיבל הסרטים בשעה 11:00

27.6.201918:00:0027.6.201918:45:00מסיבת סיום בי"ס תדהר-בהיכל התרבות
27.6.201919:00:0027.6.201920:00:00סיבת סיום בי"ס אלון יזרעאל-באשכול פיס(התכנסות 19.10 ברכות ראש העיר 19.30)

27.6.201910:00:0027.6.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
27.6.201921:00:0027.6.201923:00:00כנס מתגייסים ושירות לאומי עירוני תלמידי כיתות י"ב ברכות ראש העיר  בשעה 21.00-21.15 

27.6.201915:00:0027.6.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
28.6.201914:00:0028.6.201915:00:00לברך - אירוע סיום שנה "תארבות" 

28.6.20199:30:0028.6.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
30.6.201917:00:0030.6.201918:00:00ועדת בנין ערים

30.6.201919:30:0030.6.201920:30:00ישיבת מועצה בשעה 19:30
30.6.201911:00:0030.6.201912:00:00פגישה מתגלים עפולה חביב ויאיר גנץ

30.6.201914:30:0030.6.201915:30:00הרב יוסף סגל 
30.6.201913:15:0030.6.201914:00:00להקת זמר - נערים בשעה 13:15

30.6.201919:30:0030.6.201922:00:00זימון לישיבות מועצה 7-19,12-11 מעודכן, 9-19,14-11
30.6.201918:30:0030.6.201919:30:00קואליציה

30.6.201920:30:0030.6.201921:00:00תהל בת מצווה משפחת בר אילן בטי ושאולי 
30.6.201919:30:0030.6.201921:00:00ישיבות מועצה 8-19,13-11  , 7-19,12-11

30.6.201910:00:0030.6.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
1.7.201912:00:001.7.201913:00:00מנהל חינוך 

1.7.201918:00:001.7.201918:30:00שלום מייצג - הזמנה למסיבת סיום עונת פעילות חוג שחיה וטריאתלון
1.7.201918:30:001.7.201919:30:00טקס סיום שנה של בנות השירות הלאומי של האגודה להתנדבות התכנסות 18:00 ברכות ראש העיר 18:45

1.7.201910:00:001.7.201911:00:00עמית אשכנזי בשעה 10
1.7.201910:00:001.7.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

1.7.201917:00:001.7.201918:00:00פרטי
1.7.20199:00:001.7.201912:00:00קורס חברה וכלכלה ראיה מגדרית - קארין 

2.7.201912:20:002.7.201913:20:00פגישה עם אופיר סופר בשעה 12:20
2.7.201913:15:002.7.201913:30:00דניאלה בן חמו 

2.7.201910:00:002.7.201911:30:00ביקור מנכ"ל משרד החינוך בביה"ס יובלים
2.7.201917:00:002.7.201918:00:00אמיר שפריר + הורי אוהל מאיר . בשעה 17:00



2.7.201916:00:002.7.201917:00:00הרב עזריאל רבנות 
2.7.201920:30:002.7.201921:30:00פגישה עם הגב' שמחה שטמלר בשעה 20:30

2.7.201919:00:002.7.201920:00:00ערב הוקרה לרב שלומי 
2.7.201919:30:002.7.201920:30:00מסיבת סיום בי"ס יובלים-בביה"ס

2.7.201910:00:002.7.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
2.7.201913:30:002.7.201914:30:00פגישה עם גילה שוורץ פלא  בשעה 13:30

3.7.20197:30:003.7.201913:00:00יעקב סבן ב9:30 - בנושא פנסיה {יש להביא את האישורים שכתובים בגוף הזימון} שיחה מול זהבה 046827257
3.7.201919:30:003.7.201920:30:00שירה ודביר חתונה - יעקב ואילנה סבג 

3.7.201912:30:003.7.201913:30:00ישיבה בנושא אליפות אירופה בכדור שער עיוורים 2020 - חביב מוטי שוורץ , רועי רוזנברג , לימור גולדברג רכזת פרויקטים 
3.7.201916:30:003.7.201918:30:00וועדת היגוי חינוך דתי בהשתתפות טינה, חביב פרץ, שמעון, נוגה בן אילוז, מנהלי ביה"ס הדתי.

3.7.20199:00:003.7.20199:30:00סיור במרכז פסג"ה - לידן + איציק 
3.7.201910:45:003.7.201911:15:00 ניחום אבלים רונית בוסתן : 10.45

4.7.201912:00:004.7.201913:00:00לנחם משפחת מזרחי
4.7.20199:00:004.7.20199:45:00ישיבה בנושא אירועי קיץ הציבור החרדי - אלירם דדון , צורי כהן , יניב בוגנים , ודניאל בן , בתאל מגור , חביב פרץ 

4.7.201917:30:004.7.201920:30:00אירוע מדרחוב לילדים הפנינג, מופעים ויצירות...
4.7.201916:30:004.7.201922:00:00יום הולדת 60 לשי בשעה 18:30 בדיוק - משפחת בלומנטל הודעה פלא 12.6

4.7.201914:00:004.7.201915:00:00הרב שמואל דוד
4.7.201919:00:004.7.201920:00:00מסיבת סיום כפר הילדים בוגרי מחוזר יד + פרידה מבנות שירות לאומי 

4.7.201910:00:004.7.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
4.7.201917:00:004.7.201919:30:00מדרחוב

4.7.201915:00:004.7.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
4.7.201919:30:004.7.201920:30:00מסיבת סיום בוגרי כפר הילדים עפולה עלית - בכפר הילדים (חביב מייצג)

5.7.20199:30:005.7.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
5.7.201917:00:005.7.201918:00:00קבלת שבת

7.7.201913:30:007.7.201914:30:00הזמנה למסיבת חומש של תלמידי תלמוד תורה ויז'ניץ (הזמנה מיעקב זורגר) (תכנסות ב- 13.00 ברכות ראש העיר 13.30 )
7.7.201915:00:007.7.201916:00:00 ועדת בחינה מכרז פומבי 37/2019 מנהל/ת אגף תכנון עיר וממלא מקום מהנדס הועדה 15:00-16:00

7.7.201910:00:007.7.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
8.7.201920:30:008.7.201921:30:00חתונה שיר וניר - הורים : איציק ואילנה יעקב. - לאסוף את יפה תמם גולן אבלין זהבה בנימין 

8.7.201912:00:008.7.201912:30:00פגישה מי נע
8.7.201916:30:008.7.201920:30:00ישיבה בנושא תכנית אב - חיים גבאי מהמחמ"ד, נגה אילוז , חביב פרץ , טינה ולדמן , שלום אדרי - ישיבת המשך 

9.7.201910:00:009.7.201911:00:00פגישה עם : מהנדס העיר, יעקב זורגר בשעה 10:00
9.7.201916:30:009.7.201917:30:00הנהלה בכירה-בלשכה

9.7.201912:00:009.7.201913:00:00אוהל מאיר + בית המוסיקה בשעה 12:00
9.7.201911:00:009.7.201912:00:00פגישה מקדימה עם אבנר וטל



10.7.201919:00:0010.7.201921:00:00טכס סיום חלוקת גביעים בליגה למקומות עבודה בקט רגל 2019
10.7.201918:00:0010.7.201920:00:00ועדת בנין ערים

10.7.201916:45:0010.7.201917:45:00 ביקור במועדון של נשים  שיוצרות בעבודת יד :16.45
FW: 10.7.201916:30:0010.7.201918:00:00 וועדת ביטחון - בנושא היערכות לקיץ

10.7.201919:00:0010.7.201921:30:00טכס סיום וחלוקת גביעים בליגה למקומות עבודה בקט-רגל 2019-         19:00- גמר ליגה ב'.  20:00-גמר ליגה א'.   21:00 טכס חלוקת גביעים
10.7.201912:00:0010.7.201913:00:00סופרמקרט רח' שרת - פינת הקונגרס הציוני בשעה 12:00

10.7.20199:00:0010.7.201912:00:00קורס חברה וכלכלה ראיה מגדרית - קארין 
10.7.201917:00:0010.7.201919:30:00יריד המרכזים החדשים של ישראל 

10.7.201916:00:0010.7.201922:00:00ירושלים 
11.7.201912:45:0011.7.201913:15:00פגישה עם בני עקיבא -תואם מול דקלה 

11.7.20198:00:0011.7.20198:30:00פגישה עם רחלי רכזת "יחד" בנוגע לבחירת מחליף עבור עדי גבר בשעה 08:00
11.7.201910:00:0011.7.201910:30:00ברכות קייטנת ישתבח

11.7.201917:30:0011.7.201920:30:00אירוע מדרחוב לילדים הפנינג, מופעים ויצירות...
11.7.201917:45:0011.7.201919:00:00מדרחוב-נפגשים ברחבת בנין העירייה 17:45

11.7.201914:30:0011.7.201916:00:00ביקור שר התחבורה ח"כ בצלאל סמוטריץ'
11.7.201910:00:0011.7.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

11.7.201915:00:0011.7.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
12.7.201911:00:0012.7.201914:00:00מרכז צעירים מזמין אתכם לפיקניק קהילתי באווירה משפחתית סל הפיקניק עליכם - ואנחנו דואגים לכל השאר כולל צינון ואיורור 

12.7.20199:30:0012.7.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
14.7.201910:00:0014.7.201911:00:00הזמנה מד"ר בלונדהיים -פתיחה של בית חולים חירום במבנה החדש-נתרם ע"י הרב אקשטיין ז"ל 

14.7.201919:30:0014.7.201921:30:00ערב הוקרה למרי נחמיאס בשיתוף העדה התוניסאית-בבית אשכול 
14.7.201917:30:0014.7.201918:30:00שיתופי פעולה מכללת שאנן בשעה 17:30

14.7.201915:30:0014.7.201916:30:00 , ישיבה בנושא פרוייקט מלונאות גבעת המורה - ישראל , מיטל , אושרת בראון, יואל : 15:30:16.30
14.7.20193:00:0018.7.20191:30:00חופשה קארין

14.7.201914:00:0014.7.201915:00:00ישיבה מקדימה וועדת מכרזים לשימוע - הכנה לחילוט ערבות ציון ממן 
14.7.20198:15:0014.7.20198:50:00 פגישת עבודה במשרדו של חביב פרץ, בהשתתפות טינה ולדמן+ טל יו"ר וועד ההורים ביה"ס אוהל מאיר   08:15

14.7.201912:00:0014.7.201913:00:00פגישה עם קובי כהן על התכנון של אוהל מאיר  אתי וקנין - זימון במידת הצורך לאחר שיחה טלפונית 
14.7.20199:00:0014.7.201910:00:00אצל חביב בלשכתו- ישיבה בנושא היערכות לאישור בטיחות לקראת פתיחת שנת הלימודים תש"פ 

15.7.20199:00:0015.7.201910:00:00פגישה בשעה 09:00 עם רותם ינאי   
15.7.201920:00:0015.7.201921:00:00חתונה לידור וצליל - רוני ורונית בן שימול

15.7.201920:00:0015.7.201920:45:00הזמנה אליפות הצפון לערים בקט רגל ע"ש יוסי איבר אזולאי ז"ל ( האירוע מתחיל ב- 16.30 חלוקת הגביע ע"י ראש העיר 21.30 ) 
15.7.201922:00:0015.7.201923:00:00הילולא דצדיקיא רבינו חיים בן עטר האור החיים הקדוש- הזמנת כבוד

15.7.201920:00:0015.7.201921:30:00הילולת הצדיק חיים בן עטר הזמנה משלום ואלירם דדון 
15.7.201919:30:0015.7.201920:00:00ליאת אור וירון - עופרה ואורי קלמן 



15.7.201915:00:0015.7.201916:00:00צביה
15.7.201911:00:0015.7.201912:00:00משרד החינוך כ"א

15.7.201911:00:0015.7.201913:00:00משרד החינוך
15.7.201915:00:0015.7.201917:00:00משרד החינוך 

16.7.201918:00:0016.7.201919:00:00 פסטיבל אימוץ כלבים-פעילות קיץ מרכז צעירים- 18:00 התכנסות.   18:15 הצגת כלבי משטרה.  18:50 ברכת ראש העיר
16.7.201915:00:0016.7.201916:00:00וועדת בטיחות - מצ"ב הזמנה בשעה 15:00

16.7.20199:30:0016.7.201912:30:00ניהול שוטף משרד 
16.7.201916:30:0016.7.201918:00:00שריון וועדת מכרזים - יש לדבר עם חביב על הנושאים  באופן סופי ביום א' ולעדכן את קארין 

16.7.201918:00:0016.7.201918:30:00שלום,חביב ושלמה מייצגים-פתיחת המאפה הצרפתי בהיי-טק+קביעת מזוזה - שידור חי רדיו קול רגע
16.7.201920:00:0016.7.201921:00:00חתונה: אלה ועזראל . הורים : פאני ודוד אזולאי. 

16.7.201913:00:0016.7.201914:00:00בשעה 13:00 פגישה עם שון דניאל עידן אבשלום - חברת שחקן אמיתי  
16.7.201918:00:0016.7.201919:00:00(התכנסות 17:30)לברך- כנס סייעות רשויות מקומיות מטעם ההסתדרות  18:30

17.7.201916:30:0017.7.201917:30:00סיור בשעה 16:30
17.7.201918:00:0017.7.201919:00:00ישיבת הורים צוות מצומצם - בית ספר אוהל מאיר בשעה 18:00

17.7.201920:30:0017.7.201922:00:00לשאת דברכי ברכה - "שיר המעלות" לציון 15 שנים למוסדות "דרך אמת" בהשתתפות חכ"ים ורבנים -הזמנה מהרב גרינשטיין - התכנסות 20:00 - תחילת ארוע 20:30 
17.7.201910:00:0017.7.201911:00:00פגישה בנושא רב הקהילה-שלמה מליחי+הרב שמואל דוד.+חביב

17.7.201912:30:0017.7.201913:30:00פגישה עם ינקי - מנכ"ל רשת צביה יחד עם גזבר העירייה בשעה 12:30
17.7.201918:30:0017.7.201920:00:00הפנינג משפחות בבריכה במימון הקרן לידידות-במסגרת אירועי קיץ מחלקת קליטה

17.7.201920:00:0017.7.201921:00:00שיר המעלות - ציון 15 שנים מוסדות חינוך דרך אמת 
17.7.201916:00:0017.7.201916:20:00לשכת מנכ"ל - שלום שלמה 

18.7.201917:45:0018.7.201919:00:00מדרחוב-נפגשים ברחבת בנין העירייה 17:45
18.7.201917:30:0018.7.201920:30:00אירוע מדרחוב לילדים הפנינג, מופעים ויצירות...

18.7.201920:00:0018.7.201921:00:00הילולה אור החיים הקדוש - מוטי גבסי בשעה 20:00
18.7.201912:30:0018.7.201915:30:00ניהוך שוטף משרד

18.7.201915:00:0018.7.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
18.7.201910:00:0018.7.201911:00:00אולפנא - ברכה לקראת משלחת לפולין בשעה 10

18.7.201916:00:0018.7.201917:00:00ניחום אבלים  אשר מגדס ז"ל אחיה של רבקה דהן  סייעת בחב' העירונית-בורוכוב 7א ע. עלית+ניחום אבלים צחי צאלח עייני ז"ל רח' הצפצפות
19.7.20199:30:0019.7.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

21.7.201919:30:0021.7.201920:30:00מנגנים ושרים ג'אז -ערב תרבות לכל המשפחה במרכז העיר - אירוע מחלקת קליטה
21.7.201917:30:0021.7.201919:00:00ישיבת ועדת כח אדם מס' 7/19 בנושא בחירת מנהל/ת אגף ספורט וחוגים 

FW: 10:15-12:30 21.7.201910:15:0021.7.201912:30:00מכרז פומבי 45/2019 מלווה לעולים (פרויקטור) לתחום עידוד עליה מארצות חבר העמים
21.7.201913:00:0021.7.201914:00:00פגישה עם אוריאל אבוחצירא 

21.7.201919:00:0021.7.201920:30:00יוסי מלכה - ישיבת הנהלה כדורסל 
21.7.201910:00:0021.7.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 



FW: 10:00-10:15 21.7.201910:00:0021.7.201910:15:00ועדת בחינה מכרז פומבי 46/2019 פסיכולוג/ית חינוכי/ת
22.7.201915:00:0022.7.201918:00:00ניהוך שוטף משרד

22.7.201910:00:0022.7.201913:30:00מרפאת כאב תל השומר - תואם מול מזכירות המרפאה ע"י חביב ב06/05 13:00
22.7.201910:00:0022.7.201917:00:00מרפאת כאב תל השומר - תואם מול מזכירות המרפאה ע"י חביב ב06/05 13:00

22.7.201917:00:0022.7.201918:00:00ישיבה בנושא תכנית הסדרת גנים - חביב , שלמה מליחי , שלום שלמה , טינה אבי אלבז , איתי קידר , + חברי קואלציה 
22.7.201911:00:0022.7.201912:00:00ניחום אבלים הרב מנחם גולד {לאחר שיחה עם צורי נמצא רק מחר בעפולה ולאחר מכן חוזר לירושלים } 

22.7.201912:00:0022.7.201913:00:00ניחום אבלים- הרב גולד - שקנאי 11 גבעת המורה
22.7.201910:00:0022.7.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

23.7.201913:00:0023.7.201916:30:00ביקור וסיור עם שר הדתות יצחק וקנין
23.7.201919:00:0023.7.201919:30:00שלמה מייצג-ערב גיבוש למתנדבי עמותת לדור לדור

23.7.201917:30:0023.7.201918:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:30 חדר ישיבות אורן
23.7.201910:00:0023.7.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

23.7.201919:00:0023.7.201919:30:00לברך סטודנטים פרויקט מתגלים 
24.7.201911:30:0024.7.201912:30:00קבלת קהל 

24.7.201914:10:0024.7.201914:40:00פגישה בנושא חינוך {נירית בן שטרית}
24.7.20199:00:0024.7.201910:00:00ישיבה עם יו"ר אורי אילן וועדה מחוזית לתכנון ובניה של מחוז  צפון 

24.7.201913:00:0024.7.201913:30:00מסיבת הפתעה שרית 
24.7.201910:00:0024.7.201911:00:00פגישה עם הרב שמואל דוד - במועצה 

24.7.201918:00:0024.7.201919:00:00חוגגים סוף שנה ביחד - משתתפי "חזקים ביחד"
24.7.20193:00:0025.7.20193:00:00ירושלים

24.7.201915:10:0024.7.201916:10:00משרד החינוך 
24.7.201919:00:0024.7.201920:00:00בני מנשה+נגה

24.7.201916:30:0024.7.201917:30:00לברך 16:30- חגיגת יובל באולם  "משכן דבורה"  בבית אורי
25.7.201913:00:0025.7.201916:00:00ניהול שוטף משרד 

25.7.201910:00:0025.7.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
25.7.201921:30:0026.7.20192:30:00פגישה עם ראש העיר

25.7.201911:00:0025.7.201912:00:00פגישה עם שלום מזרחי - חביב פרץ 
26.7.20199:30:0026.7.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

28.7.201911:00:0028.7.201912:00:00אושרי אקוקה 
28.7.201916:30:0028.7.201917:00:00פגישה עם מנכ"ל העירייה ואיתי כהן 

28.7.201917:30:0028.7.201918:30:00ישיבה בנושא הקמת פורום חשיבה עירוני - שלמה מליחי , חביב , שלום שלמה , כפיר , אורן , שמואל ברתור ,אנדי סקרופה, אבי מזרחי, יחיאל רוש ,חיימי עמי, שמרית אליה , אילן יהודה, יעקב ביטון, יוסף כיטוב  
28.7.20193:00:0031.7.20193:00:00נגה בחופש

28.7.201910:00:0028.7.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
28.7.201913:00:0028.7.201914:00:00אמיר אתחלתא 



28.7.20199:30:0028.7.201910:30:00פגישה במועצה דתית 
29.7.201918:00:0029.7.201920:00:00תל אביב 

29.7.201914:30:0029.7.201917:30:00קבלת קהל 
29.7.201913:15:0029.7.201914:00:00פרוייקט מתגלים פגישת עבודה 

29.7.201910:00:0029.7.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
29.7.201917:30:0029.7.201918:00:00אליפות ישראל בכדורגל למרכזי צעירים 

29.7.201910:30:0029.7.201913:30:00משלב עפולה בית אבות
29.7.20199:00:0029.7.201912:00:00קורס חברה וכלכלה ראיה מגדרית - קארין 

30.7.201911:00:0030.7.201912:00:00אולם היכל הספורט- טהא
30.7.201917:30:0030.7.201920:00:00הזמנה לאירוע צפונבורי - ייצוג חביב 

30.7.201915:00:0030.7.201916:00:00פגישת עבודה 
30.7.201910:00:0030.7.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

31.7.201911:00:0031.7.201913:30:00יציאה לירושלים
31.7.201913:30:0031.7.201915:30:00אצל תמיר בן משה-בהוראת ראש העיר

31.7.201910:00:0031.7.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
31.7.201919:30:0031.7.201922:30:00פתח תקווה - בית יהודי 

1.8.201918:00:001.8.201919:00:00אזכרה איתי אילוז ז"ל (אח של עדיאל)  - בבית העלמין הצבאי. לאחר מכן תפילה בבית המשפחה רח' לוטם 26/א 
1.8.201911:00:001.8.201912:00:00סיור בהיכל הספורט - עם מחמוד וירון .תואם מולם לבקשת חביב ב 31/07

1.8.201916:15:001.8.201917:15:00פגישה עם טינה 
1.8.201910:00:001.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

1.8.201915:00:001.8.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
1.8.201913:00:001.8.201914:00:00יורם כמיסה 

1.8.201915:00:001.8.201916:30:00מינוי מנהל/ת ביה"ס אולפנא צביה 
2.8.20199:30:002.8.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

4.8.201920:30:004.8.201921:30:00גרשון בר כוכבא 
4.8.201918:00:004.8.201919:00:00קבלת קהל 

4.8.201912:00:004.8.201913:00:00פגישת עבודה 
4.8.201910:00:004.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

4.8.201910:00:004.8.201912:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 47/2019 מנהלת יחידת החינוך העל יסודי 10:00-12:00
4.8.201916:00:004.8.201918:00:00מכרז - אולפנת צביה {טינה} משרד החינוך 16:30

5.8.201912:50:005.8.201913:50:00פגישת עבודה 
5.8.201917:00:005.8.201922:00:00פתח תקווה עם ראש העיר

5.8.201910:00:005.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
5.8.201912:00:005.8.201913:00:00פגישה בנושא להקת בנים עם לילך מידן ויונה משה דוד - מנהלת יחסי הציבור של רשת שחקים בשעה 12:00



6.8.201916:00:006.8.201917:00:00קבלת קהל 
6.8.201918:00:006.8.201918:30:00עידו בוסקילה+2 נציגי הורי גן ברכת רחל +חביב+טינה

6.8.201912:00:006.8.201916:00:00סיור של תמיר בן משה   מנהל מינהל הפיתוח  בעפולה  - שריקי יצחק גזבר העירייה , ישראל קנטור מהנדס העיר , אתי וקנין מנהלת פרויקטים , טינה ולדמן סמנכלית חינוך , שמעון אמויאל 
6.8.201910:00:006.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

6.8.201919:00:006.8.201921:00:00  הכרות וברכות קבוצת המנהיגות מתגלים:19.00
7.8.201912:00:007.8.201913:30:00ישיבה בנושא ועדת היגוי ישבת פרויקט לאומי - רחמים , רוני מנ"כל הפרויקט , שלמה מליחי , חביב , שלום שלמה, טינה , אבי אלבאז 

7.8.201915:30:007.8.201916:30:00פגישה היערכות ביום רביעי 07/08 בשעה 15:30  - על ערב פתיחת שנת לימודים בתאריך 2.9 
7.8.201910:30:007.8.201911:30:00קבלת קהל 

7.8.20198:00:007.8.201910:00:00משרד החינוך 
7.8.201910:00:007.8.201914:00:00תרבות יהודית - טבריה שמואל ברבי 

7.8.201916:30:007.8.201917:00:00דניאלה בן חמו 
7.8.201910:00:007.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

7.8.201917:00:007.8.201918:00:00קבלת קהל
7.8.201915:15:007.8.201915:30:00פגישה מקדימה לישיבת היערכות 

8.8.20198:00:008.8.20199:00:00קנטור+אוהל מאיר
8.8.201915:00:008.8.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

8.8.201916:00:008.8.201918:00:00סיור בעפולה
8.8.201914:00:008.8.201915:30:00קבלת קהל 

8.8.201911:00:008.8.201913:00:00עדי וליט
9.8.20199:30:009.8.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

11.8.20193:00:0012.8.20193:00:00תשעה באב
12.8.201918:00:0012.8.201919:30:00וועדת חינוך

12.8.201918:00:0012.8.201920:30:00וועדת חינוך בשעה 18:00
12.8.201913:15:0012.8.201914:15:00פגישה עם שרון כהן בשעה 13:15  - מכללה טכנולוגית 

12.8.201912:00:0012.8.201913:00:00עודכן: כינוס חרום ארוע תרבות חרדית
12.8.201914:30:0012.8.201915:30:00חנוכת מעון מעונות חיה יא' מנחם א'

12.8.201910:00:0012.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
12.8.201920:00:0012.8.201921:00:00חתונה עדי דבורה וירון הורי הכלה : ורד ושמעון חנניה מורציאנו

13.8.201916:30:0013.8.201917:00:00קבלת קהל 
13.8.201920:30:0013.8.201921:00:00לברך-פעילות ספורט קרוספיט-בפארק העירוני

13.8.201914:30:0013.8.201915:30:00פגישה עם ניר ברקת והצוות המקצועי ומנהלת התכנית  "ישראל צומחת" ( מי שאינו יכול להשתתף בפגישה-נא להודיע במייל לראש העיר)
13.8.201918:00:0013.8.201919:00:00הכנסת ספר תורה  אברהם טנג'י - כתיבת אותיות 

13.8.201911:00:0013.8.201914:00:00ניהול שוטף משרד 
13.8.201910:00:0013.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 



13.8.201921:00:0013.8.201921:30:00לברך- מופע של מרגי-פעילות מחלקת נוער
13.8.201921:00:0013.8.201923:00:00יוחאי ורעות חתונה , הורי החתן : משה ואושרה בן עמי. 

14.8.201910:00:0014.8.201911:00:00פגישה עם מני גיבלי לבקשת חביב
14.8.201912:30:0014.8.201914:30:00ניהול שוטף משרד 

14.8.201920:00:0014.8.201921:00:00חינה עידן וחן הבן של ציון וזהבה פרץ 
14.8.201916:00:0014.8.201920:00:00יום הילד-בבריכה העירונית

14.8.201920:30:0014.8.201921:30:00 לשאת דברי ברכה- מופע גדול לציבור החרדי  בהשתתפות חכ' מיכאל מלכיאלי (הזמנה מאלירם דדון)
14.8.201911:00:0014.8.201912:00:00קבלת קהל 
15.8.20199:30:0015.8.201910:30:00קבלת קהל 

15.8.201918:00:0015.8.201923:00:00חגיגת ט"ו עם פבלו רוזנברג וגל רודיטי יריד בירה ופוד טארקס
15.8.201918:30:0015.8.201922:00:00פסטיבל הבירה

15.8.201913:00:0015.8.201914:00:00 ישיבה עם טינה , אפרים גריינפלד - רשת צביה, ד"ר שלום אדרי, שמחה ורוית
15.8.201912:30:0015.8.201913:00:00יום הולדת לאורן אקיקוס
15.8.201910:00:0015.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

15.8.201910:30:0015.8.201911:30:00ניחום אבלים נעמי וקנין רח' הראשונים  1 עפולה+מירטה פרמן רח' וולפסון 4 
15.8.201915:00:0015.8.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

15.8.201917:00:0015.8.201918:00:00בני המנשה בשעה 17:00 
16.8.20199:30:0016.8.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

18.8.20199:30:0018.8.201910:00:00מסיבת הפתעה לעמי בן ברוך גיל 80- אולמי פאר 9:20
18.8.20199:00:0018.8.20199:30:00יום הולדת ילידי יולי-אוגוסט

18.8.201918:00:0018.8.201919:30:00זימון לישיבת מועצה 10-19,15-11 
18.8.201915:00:0018.8.201916:00:00פגישה

18.8.20198:00:0018.8.201911:00:00יעקב שדו {מסיבת הפתעה 80 עמי בן ברוך}בשעה 09:00
18.8.201910:00:0018.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

18.8.201912:30:0018.8.201913:30:00פגישה אצל אליאור בטיטו בשעה 12:30 - תואם לבקשת אליאור מיום 12/08
18.8.201917:00:0018.8.201918:00:00ישיבת קואליציה

18.8.201910:00:0018.8.201911:00:00דקלה מרזר
19.8.201919:30:0019.8.201920:30:00עידן וחן חתונת הבן של ציון וזהבה פרץ

19.8.201913:30:0019.8.201914:30:00מסיבת סיום לדניאל טייכנר 
19.8.201915:30:0019.8.201916:30:00קבלת קהל 

20.8.201918:00:0020.8.201920:00:00פסטיבל הורים וילדים שמרכז צעירים מקיים
20.8.201920:30:0020.8.201921:30:00 שנה לעליית התיישבות יהודי תימן בעפולה-שלמה מייצג 70 

20.8.201919:30:0020.8.201921:00:00אירוע לזכרו של דן סלע ז"ל-בספריה( חביב מייצג) 
20.8.201910:00:0020.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 



20.8.201910:00:0020.8.201917:30:00יום המשפחה ימית 2000 חולון-
21.8.201910:30:0021.8.201911:30:00שמעון אמויאל - גן נועם מוריה 

21.8.201917:30:0021.8.201918:30:00ועד בית הכנסת לצעירים - תואם מול דקלה לבקשתה 
21.8.201910:00:0021.8.201911:00:00ניחום אבלים אספה אורקה 

21.8.201910:00:0021.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
21.8.201915:30:0021.8.201916:30:00מסיבת ברית -ילד אבי אלבאז 

21.8.201911:00:0021.8.201912:00:00פגישה דניאל מנכל שחקים ושרון כהן מנהל שיווק מכללת מלמ בשעה 11:00 {חביב לידיעה} 
22.8.201910:00:0022.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

22.8.201915:00:0022.8.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
22.8.201911:30:0022.8.201914:30:00ניהול שוטף משרד 
23.8.20199:30:0023.8.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

25.8.201916:00:0025.8.201917:00:00וועדת בטיחות בשעה 16:00 - מצ"ב הזמנה
25.8.201910:00:0025.8.201911:00:00כנס סייעות וגננות הזמנה מאורטל ביטון 25/08 10:15

25.8.20198:30:0025.8.201913:00:00יום הערכות גננות 
25.8.201915:15:0025.8.201916:15:00קבלת קהל 

25.8.201910:00:0025.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
25.8.201911:00:0025.8.201912:00:00הרב בן פזי

25.8.201917:00:0025.8.201918:00:00מפגש הורים וילדים כיתות א' 
25.8.201918:00:0025.8.201919:00:00מפגש הורים וילדים העולים לכיתות א ' 

26.8.201910:00:0026.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
26.8.201912:00:0026.8.201913:30:00משרד החינוך כח אדם 

26.8.201915:30:0026.8.201916:30:00מסיבת פורשים בית ספר אמית יהודה 
26.8.201918:00:0026.8.201919:00:00טקס קבלת הילדים העולים לכיתות א' 

26.8.201919:30:0026.8.201920:30:00מסיבת סיום גרעין 
FW: 27.8.201918:30:0027.8.201919:30:00טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס גוונים

27.8.201917:30:0027.8.201918:15:00 'טקס קבלת הילדים העולים לכיתה א 17:30
27.8.201912:30:0027.8.201913:00:00פגישת עבודה עם קארין 

27.8.201914:00:0027.8.201915:00:00ישיבת ההיערכות אירוע פתיחת שנה בשעה 14:00
27.8.201916:00:0027.8.201917:30:00ישיבת וועדת מכרזים בחדר ישיבות אורן בשעה16:00

28.8.201913:00:0028.8.201915:00:00משרד החינוך 
28.8.201919:00:0028.8.201920:00:00גמר ליגת קט-רגל

28.8.201918:00:0028.8.201919:00:00טקס קבלת הילדים העולים לכיתות א' 
28.8.201910:00:0028.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

28.8.20198:00:0028.8.201916:00:00פורום תא מנהלים+ היערכות לשנת הלימודים התש"פ



28.8.201918:00:0028.8.201920:00:00ועדת בניין ערים
28.8.201917:00:0028.8.201918:00:00טקס קבלת הילדים העולים לכיתה א' 

28.8.201920:15:0028.8.201920:45:00 אימון בכורה של קבוצת הוותיקים - התכנסות 20.00 ברכות ראש העיר 20.15 :20.15
29.8.20198:30:0029.8.201912:00:00סיור מנהלים מוסדות חינוך - עדכון בהמשך מנטלי ברום

29.8.201916:30:0029.8.201917:30:00טקס קבלת הילדים העולים לכתות א' 
29.8.201915:00:0029.8.201916:00:00ישיבה עם ראש העיר 

29.8.201910:00:0029.8.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
29.8.201915:00:0029.8.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

29.8.201922:30:0029.8.201923:30:00לשאת דברי ברכה- מופע סליחות עם הפייטן יובל טייב במעמד שר הדתות הרב יצחק וקנין 
29.8.201920:00:0029.8.201921:00:00שיר וניצן מתחתנים הבת של אלי מלול 
29.8.201918:00:0029.8.201919:00:00טקס קבלת הילדים העולים לכיתות א' 

FW:  08:45 30.8.20198:45:0030.8.20199:45:00טקס קבלת ילדי כיתות א' ביה"ס שהם
30.8.20199:30:0030.8.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

FW: 30.8.201910:00:0030.8.201911:00:00טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס מעלות ניסים
1.9.20199:30:001.9.201910:30:00טקס פתיחת שנה"ל באורט-אורן

1.9.20198:30:001.9.20199:30:00טקס פתיחת שנה"ל-אלון בן גוריון
1.9.201917:30:001.9.201918:00:00לברך- טקס סיום מתנדבי מד"א

1.9.201910:00:001.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
1.9.201918:30:001.9.201919:30:00קבלת קהל 

1.9.20198:15:001.9.201912:30:00סיור פתיחת שנה בבתי"ס וגנ"י- יציאה בשעה 8:15 מרחבת בנין העירייה (אוטובוס)
1.9.201914:30:001.9.201915:30:00בחירת יועצמש ומנכל חברה כלכלית - לידיעה 

1.9.201914:45:001.9.201915:15:00דרך אמת בנות - הזמנה לטקס פתיחת שנה כיתות א' 
1.9.201911:30:001.9.201912:30:00ביקור בגן רימון א'+אחיות

2.9.20199:30:002.9.201912:30:00סיור פתיחת שנה עם תמיר בן משה בגנ"י חדשים: גן רונה רמון, גן תמר, גן דובדבן וביקור בבי"ס גוונים
2.9.201915:30:002.9.201915:50:00מאיר עוזרי 

2.9.201910:00:002.9.201911:30:00סיור עם תמיר בן משה בגנים חדשים -   גן רונה רמון + תמר רובע יזרעאל + גן דובדבן א' ב' 
2.9.201920:30:002.9.201922:00:00ערב הצדעה לחינוך (הזמנה מחביב פרץ)

2.9.201920:00:002.9.201920:30:00ברכת דרך - החינוך הדתי פותח שנה עם האומן חנן בן ארי
2.9.201916:30:002.9.201918:00:00ניהול שוטף משרד 

2.9.201910:00:002.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
2.9.201911:30:002.9.201912:30:00סיור עם תמיר בן משה - פתיחת שנה בגוונים
2.9.201920:00:002.9.201922:00:00אירוע פתיחת שנה - חינוך דתי. מצ"ב הזמנה 

3.9.20199:00:003.9.201910:30:00ביקור תחילת שנה- בית ספר אורט יהודה , בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ , מ"מ ראש העיר חביב פרץ  וטינה ולדמן ראש מינהל החינוך
3.9.201920:00:003.9.201921:00:00חתונה אליאור ואביגיל הבן של אלה 



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

3.9.201918:00:003.9.201919:30:00הכנסת ספר תורה מושב גדיש  מהשעה 17:00
3.9.20198:00:003.9.20198:30:00משלחת לפולין 

3.9.201913:00:003.9.201913:30:00פגישת עבודה עם קארין 
3.9.201920:00:003.9.201921:00:00חתונה סיון גזברות 

3.9.201910:45:003.9.201912:15:00ביקור תחילת שנה- בית ספר אולפנא צביה , בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ , מ"מ ראש העיר חביב פרץ  וטינה ולדמן ראש מינהל החינוך
3.9.201914:30:003.9.201916:00:00איילת שקד

4.9.201919:30:004.9.201920:00:00לברך- חגיגות 50 שנות פעילות להקה מפורסמת בקרב הציבור הרוסי,בהשתתפות זמרים מפורסמים מרוסיה
4.9.201910:00:004.9.201911:00:00מרכז חכם בשעה 10:00

4.9.201913:00:004.9.201913:30:00קביעת מזוזה וחנוכת משרדים אגף תאום ובקרה ואגף תרבות (במבנה הישן של אגף החינוך)
4.9.201911:00:004.9.201911:30:00פגישת עבודה עם קארין 

4.9.201920:00:004.9.201922:00:00טקס חנוכת מבנה חדש לישיבה בגבעת המורה - רח' הרצוג 15 בהשתתפות חכ"ים - הזמנה מאלירם דדון
FW: 4.9.201916:00:004.9.201919:00:00אירוע ההשקה של "הזירה" תכנית צוותי החדשנות בשלטון המקומי

5.9.201913:00:005.9.201914:00:00פגישה - חב"ד
5.9.201910:00:005.9.201911:30:00ועדת היגוי בנושא תכנית חוג לכל ילד - רבקה פורמן מפקחת רשותית+טינה+דניאל בן+ גלית דגן+אבי אלבאז+שירלי יצחק+מנהלות בתי"ס יסודיים-(גלית מודיעה למנהלי בתי"ס יסודיים כולל חרדים)

5.9.20199:00:005.9.201910:00:00דניאלה בן חמו
5.9.201921:30:005.9.201922:30:00כנס חיזוק בביכ"נ היכל אברהם במעמד הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף ורבי יהודה דרעי רבה של באר שבע

5.9.201915:00:005.9.201916:00:00קומונריות + דקלה
5.9.201910:00:005.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

5.9.201915:00:005.9.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
5.9.201918:30:005.9.201920:30:00תערוכת "החיים שאחריי" -ניצולת שואה מבית יתומים בגרמניה

6.9.20193:00:008.9.20193:00:00שבת הבית היהודי 
6.9.20199:30:006.9.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

8.9.201915:00:008.9.201916:00:00היכל הספורט
8.9.201910:45:008.9.201911:15:00קבלת קהל 

8.9.201913:00:008.9.201914:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 53/2019 מנהל/ת מחלקת קידום נוער ברשות 
8.9.201910:00:008.9.201912:30:00ועדת בחינה מכרז 49/2019 מזכיר/ת לשכה 

8.9.201910:00:008.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
8.9.20199:30:008.9.201910:30:00קבלת קהל 

8.9.201917:00:008.9.201918:30:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 
8.9.201912:30:008.9.201913:00:00מכרז פומבי 52/2019 מפקח/ת בנייה

8.9.201914:30:008.9.201916:00:00וועדת בחינה מכרז פומבי 51/2019 עובד/ת חינוך טיפול בקידום נוער
9.9.20193:00:0010.9.20193:00:00נסיעה לירושלים 



FW: 9.9.201915:30:009.9.201917:00:00מתאר עפולה-ישיבת עבודה בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ, ישראל קנטור מהנדס העירייה, יואל מטמון, שלמה אנקר/גיא דייגי-מנהל התכנון, אדריכל  יאיר אביגדור, רן זילברשטיין-תנועה, רן חקלאי/מילה נוימן-פרוגרמה, מירב לוי - ניהול,רז עפרון(שלומי זאבי-נוף -במידה ויתא
9.9.201917:15:009.9.201918:15:00שושנה אמויאל אזכרה

9.9.201910:00:009.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
9.9.201910:00:009.9.201912:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 55/2019 רכז/ת פניות הציבור 

9.9.201920:00:009.9.201921:00:00נוי ודניאל מתחתנים הבת של עמוס אעידן 
10.9.201914:00:0010.9.201914:30:00פגישה עם דני עובדיה עו"ס רווחה

10.9.201911:30:0010.9.201914:00:00ניהול שוטף משרד 
10.9.201919:30:0010.9.201921:00:00טקס התייחדות חללי חטיבת כפיר במעמד הרמטכ"ל

10.9.201916:00:0010.9.201917:00:00פגישה עם הרב בן פזי - ישיבת הסדר 
10.9.201910:00:0010.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

10.9.20199:30:0010.9.201910:00:00טינה מייצגת - מפגש פתיחת שנת הפעילות של מתנדבי ידיד לחינוך בעפולה :9:45
11.9.201913:00:0011.9.201914:00:00פתיחה רשמית למרכז רפואי עפולה ורובע יזרעאל 

11.9.20198:00:0011.9.20199:00:00אסף רחמני צבעי 08:00
11.9.201917:30:0011.9.201918:30:00אזכרה אמא בית עלמין

11.9.201919:00:0011.9.201920:00:00הזמנה לסדנא לוועדי בתים- 19:00 התכנסות. 19:30 ראש העיר מברך
11.9.201910:00:0011.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

11.9.20199:00:0011.9.201912:00:00מכרז פומבי 54/2019 פקיד/ת גבייה
11.9.201910:30:0011.9.201911:30:00'מנהיגות שבדרך" - קבוצת מנהיגות צעירה ילדים ז'-י"

12.9.20198:30:0012.9.20199:00:00סיור גן תמרים גננת ליאת אזולאי בשעה 08:30
12.9.201912:00:0012.9.201913:00:00שולמית סנדרוביץ -{סדנת זוגיות }  

12.9.201914:00:0012.9.201916:30:00ניהול שוטף משרד 
12.9.201911:00:0012.9.201912:00:00קבלת קהל 

12.9.201910:00:0012.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
12.9.201915:00:0012.9.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

12.9.20199:30:0012.9.201910:00:00מסיבת הפתעה כפיר בזק
12.9.201918:30:0012.9.201919:30:00אירוע פרידה מאורנה בלונדהיים - בבית חולים - התכנסות   18.00 ברכות ראש העיר 19.15 -19.30( לו"ז דוברים בהמשך ) 

13.9.20199:30:0013.9.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
15.9.201912:00:0015.9.201913:30:00ניהול שוטף משרד 

15.9.201920:00:0015.9.201921:00:00יריד מעצבים 
15.9.201910:00:0015.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

15.9.201921:00:0015.9.201922:00:00אירוע מופע סליחות - אתחלת"א מרכז חבד בהשתתפות הרב עמאר רבה של ירושלים+הרב שמואל אליהו רבה של צפת
15.9.201918:00:0015.9.201919:00:00שלמה מייצג-הרמת כוסית של המורים הגמלאים עפולה והסביבה 

15.9.20199:30:0015.9.201910:00:00ועדת בחינה מכרז פנימי 20/2019 מנהל/ת הפארק העירוני
15.9.201916:00:0015.9.201916:30:00חביב מייצג-הרמת כוסית לראש השנה למתנדבים 



16.9.201912:00:0016.9.201912:30:00ארבעת המינים בשעה 12:00
16.9.20199:00:0016.9.201910:00:00פגישה תרבות יהודית בשעה 09:00

16.9.201915:30:0016.9.201917:00:00האדמור מויזניץ 
16.9.201919:00:0016.9.201920:00:00אלעד אלישע 

16.9.201911:00:0016.9.201911:30:00פגישת עבודה עם קארין 
16.9.201916:00:0016.9.201917:00:00חנוכת בית קלאבהאוס עמית-עמותה שיקומית לפגועי נפש 

16.9.201914:00:0016.9.201915:00:00הרב יונתן   
16.9.201916:00:0016.9.201917:00:00אצל האדמור מויז'ניץ בביכ"נ ברחוב הזית 1 (של הרב דויטש)+סיור ברח' פרג (מיקום הקצאת ביכ"נ)

16.9.201910:00:0016.9.201912:00:00הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תש"פ
16.9.201910:00:0016.9.201911:00:00הרמת כוסית ראש השנה 

17.9.201910:00:0017.9.201911:00:00הנחת אבן פינה בית דוידה ע"ש דוידה שכטמן ז"ל
17.9.20190:00:0017.9.20191:00:00יום בחירות

17.9.201914:00:0017.9.201917:00:00ניהול שוטף משרד 
17.9.201910:00:0017.9.201911:00:00הנחת אבן פינה - פרוייקט בית דוידה - הזמנה מעומרי שכטמן מצ"ב 

17.9.201911:00:0017.9.201912:00:00הרמת כוסית עמותת "מודה אני" - הזמנה מאמיר תורג'מן
18.9.201914:30:0018.9.201915:30:00פגישה בנושא התנעת משלחת לפולין לשנת 2020, בהשתתפות נוגה בן אילוז ן+ חנן בן דוד+ יוני חזי+ שמחה שטמלר  + תמר דגמי+ חביב פרץ14.30-15.30  14.30-15.30

18.9.201912:00:0018.9.201913:00:00פגישה עם סטודנט
18.9.201918:00:0018.9.201920:00:00ועדת בניין ערים

18.9.201919:00:0018.9.201919:30:00פגישת היכרות
18.9.20199:00:0018.9.201911:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 48/2019 - מנהל מחלקה לשירותים חברתיים 

18.9.201910:00:0018.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
18.9.201910:15:0018.9.201910:45:00ועדת בחינה 56/2019 פסיכולוג/ית חינוכי/ת 

19.9.20199:00:0019.9.201917:00:00הרמת כוסית לקראת ראש השנה 
19.9.20199:00:0019.9.201910:00:00פגישה עם הרב בן פזי ישיבת הסדר בשעה 09:00

19.9.201919:00:0019.9.201920:00:00דהן בני חתונת בת 
19.9.201910:00:0019.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

19.9.201915:00:0019.9.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
20.9.201912:00:0020.9.201913:00:00הנהלת כדורסל - היכל הספורט 

20.9.20199:30:0020.9.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
22.9.201916:00:0022.9.201916:30:00לוויה חנניה פרץ עפולה 

22.9.201915:00:0022.9.201916:00:00נציגה מקק"ל אשר חביב דיבר עמה - הדר 
22.9.201915:00:0022.9.201919:00:00ארוחת צהריים וברכות - טיול אגף תרבות

22.9.201916:30:0022.9.201917:30:00מפגש גננות 
22.9.201918:00:0022.9.201919:00:00מודיעין  כפר רות



22.9.201914:45:0022.9.201915:00:00פגישה במשרדו של חביב פרץ 
22.9.201910:00:0022.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

22.9.201911:45:0022.9.201914:30:00סיור מבנים ששופצו ע"י קק"ל עם  יו"ר קק"ל מהשעה 12:00 - תואם מול מעיין מקק"ל    {לו"ז מפורט מעודכן } 
22.9.20199:00:0022.9.201911:00:00בי"ח עדי 

22.9.201916:30:0022.9.201919:30:00הרמת כוסית לעובדי ומתנדבי העמותה
23.9.201915:00:0023.9.201916:00:00הרב איתמר ואבישג - לבקשת אלעד אלישע מיום 15/09

23.9.201910:30:0023.9.201911:30:00אורלי חן בית ספר בן צבי - פגישה 
23.9.201910:00:0023.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

23.9.201913:00:0023.9.201914:00:00 חביב מייצג - הרמת כוסית לכבוד ראש השנה משטרת עפולה 
23.9.201919:00:0023.9.201920:00:00שיאל בר מצווה מאור ושירלי מלול 

23.9.20198:30:0023.9.20199:00:00שלמה מייצג- מיזם "בעמק נוהגים אחרת"- סדנת נהיגה לתלמידי בי"ס אלון שכבת י"א +י"ב-בהשתתפות הרלב"ד ומשרד החינוך 8:45
24.9.201912:30:0024.9.201913:30:00ניחום אבלים חנניה פרץ רחוב גלבוע

24.9.201912:00:0024.9.201913:00:00קבלת קהל   
24.9.201910:00:0024.9.201911:00:00פגישה עם דניאלה בן חמו בשעה 10:00 לאחר תיאום ב19.9

24.9.201915:00:0024.9.201917:00:00ניהול שוטף משרד 
25.9.201917:00:0025.9.201917:30:00הרב לנג 

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

25.9.201918:30:0025.9.201919:30:00הרמת כוסית יד לבנים עפולה 
25.9.201910:00:0025.9.201910:15:00הרמת כוסית קומה 3 

25.9.201917:30:0025.9.201918:30:00הרמת כוסית מנהלת שכונות
25.9.201911:00:0025.9.201911:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 60/2019 נהג מנוף לפינוי גרוטאות וגזם עד 15 טון 11:00-11:15

25.9.201919:30:0025.9.201920:30:00הרמת כוסית שבט מנשה
26.9.201914:00:0026.9.201915:00:00הרמת כוסית לחג-"עורב מערכות"-במפעל עורב עפולה עילית
26.9.201910:00:0026.9.201913:00:00סיור בעיר ובשוק לקראת החג-נפגשים ברחבת בנין העירייה

26.9.201919:00:0026.9.201920:00:00הרמת כוסית מחלקת נוער כדורגל         19:00 התכנסות.  19:15 לברך
26.9.201919:00:0026.9.201920:30:00משחק כדורסל הפועל עפולה עירוני קריית אתא 

26.9.201910:00:0026.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
26.9.201915:00:0026.9.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

26.9.201911:30:0026.9.201912:00:00הרמת כוסית כיבוי אש בתחנת כיבוי עפולה
27.9.20199:30:0027.9.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

29.9.201911:30:0029.9.201912:30:00הרמת כוסית הפועל עפולה
29.9.201910:00:0029.9.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

29.9.20190:00:002.10.20190:00:00ראש השנה 



2.10.201915:00:002.10.201915:30:00ניהול שוטף משרד 
2.10.20199:30:002.10.201913:30:00הנפקת תעודה אלקטרונית בשעה 11

2.10.201919:00:003.10.20192:00:00סיור סליחות בצפת 
2.10.201910:00:002.10.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

3.10.201910:30:003.10.201911:30:00טקס חנוכת גן הפסלים בא.ת. אלון תבור-שחר אורן+אייל בצר
3.10.201919:00:003.10.201922:00:00ערב הצדעה למשטרת מחוז צפון- הופעה של הפרוייקט של רביבו+מופע סטנדאפ - 2,000 שוטרים 

3.10.201917:30:003.10.201921:00:00גליל עליון 19:00
3.10.201913:00:003.10.201914:00:00יום הולדת מיטל חורי 

3.10.201917:00:003.10.201918:30:00טקס טרום הריסה בי"ס אלון יזרעאל- הנחת אבן פינה 
3.10.201910:00:003.10.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

3.10.201915:00:003.10.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
3.10.201910:00:003.10.201911:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 58/2019 מנהל/ת אגף שפ"ע

3.10.201911:30:003.10.201912:00:00ועדת בחינה מכרז 57/2019 מהנדס/ת מבנים ומנהל/ת אחזקת מוסדות חינוך וציבור 
3.10.201916:00:003.10.201917:00:00   ישיבת וועדת מכרזים בשעה 16:00 בחדר אורן

4.10.20199:30:004.10.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
4.10.20199:00:004.10.201910:00:00נטע ושי מתחתנים - אורנה וניסים קרס 

6.10.201913:30:006.10.201914:30:00ישיבה עם ינקי מנכ"ל רשת צביה בשעה 13:30
6.10.201914:30:006.10.201916:00:00ברית - הדר אפוטה 15:00

6.10.20199:00:006.10.201910:00:00פגישה עם אריאל ביטון בנושא כדורגל בשעה 9:00    
6.10.201912:45:006.10.201913:30:00פגישה מקדימה עם ינקי מנכ"ל רשת צביה יחד עם גזבר העירייה 

6.10.201910:00:006.10.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
6.10.201920:00:006.10.201923:00:00אירוע פתיחת שנה שחקים עפולה ושותפים לדרך

6.10.201917:00:006.10.201919:00:00טקס קריאת רחוב ע"ש הרב קוק
7.10.201912:30:007.10.201913:30:00תאום הזמנת כבוד - חנוכת תלמוד תורה ממ"ח עפולה  ממלכתי דתי - הרב יוסף גבאי 

7.10.20198:00:007.10.20198:30:00סיור אולפנת צביה
7.10.20190:00:007.10.20191:30:00סליחות עם הרב אסייג .משתתפים : חביב פרץ וצורי כהן . 

7.10.201915:00:007.10.201916:00:00פגישה עם שמעון עמר מנהל אגף תפעול +שלום וחמוטל + חביב פרץ 
7.10.201917:30:007.10.201918:30:00טקס הנחת אבן פינה ביכ"נ אהבת ישראל ברובע יזרעאל

7.10.201910:00:007.10.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
8.10.20190:00:0010.10.20190:00:00יום כיפור 

10.10.201913:30:0010.10.201914:00:00 סיור בית כנסת וישניץ - עפולה עלית 
10.10.201917:30:0010.10.201918:30:00סיור ארבעת המינים

10.10.201910:00:0010.10.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
10.10.201916:30:0010.10.201917:30:00הכנסת ספר תורה - 16:30 כתיבת אותיות.     17:30 מנחה.    18:00 תהלוכה



10.10.201915:00:0010.10.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
11.10.20199:30:0011.10.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

13.10.20190:00:0021.10.20190:00:00סוכות 
14.10.201919:30:0014.10.201923:30:00אירוע פתיחה לפסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה

15.10.201920:00:0015.10.201921:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל איתן ויס מופע איטלקי של עידן וינצר
15.10.201921:30:0015.10.201922:00:00שמחה בית השואבה - דרך אמת 

15.10.201914:00:0015.10.201916:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - הצגת בובות "חמשת החושים" וסדנת יצירה
15.10.201918:30:0015.10.201920:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל מוטי קלימר מופע של להקת שיראל וזמרים מהולנד ופילנד

15.10.201918:00:0015.10.201923:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - אירוע רב תחומי מתגלגל 
15.10.201920:00:0015.10.201921:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל רחל ואבי כבירי הופעה של שמוליק זוהר 
15.10.201911:00:0015.10.201912:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - הקרנת הסרט "גאולה" ומפגש עם היוצר והבמאי יוסי מדמוני

15.10.201920:00:0015.10.201921:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל איילת פבל הופעה של עוזי רוזנבלט ורויטל
15.10.201919:30:0015.10.201921:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - שמחת בית השואבה בבית מעשים טובים

15.10.201918:30:0015.10.201920:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - רחל שפילקה הרצאה של גונן בן יצחק
16.10.201916:00:0016.10.201917:00:00חנוכת רחוב ע"ש קייס מולגטה טסמה 

16.10.201911:00:0016.10.201920:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה- מתימנה ועד כאן , תכזינה תימנית עם הפייטן אהוד עטרי
16.10.201918:30:0016.10.201920:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל אורלי היידמן, ערב רומנטי דבר אלי בפרחים עם אורי אסף

16.10.201921:00:0016.10.201922:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, גביע שכונות לנוער ליגת קט רגל 
16.10.201920:00:0016.10.201921:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל גליה מרגולין חבורת השדרה מארחת בנעלי בית עם אורי קריב ויוסי גרושקה

16.10.201918:30:0016.10.201919:00:00חנוכת מגרש השחבק 
16.10.201920:30:0016.10.201922:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, מופע אנדלוסי עם הפייטנים אלעד אלישע וליאור ביטון

16.10.201911:00:0016.10.201912:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - ילדוג'אז בהשתתפות הרכב הביג בנד
16.10.201917:00:0016.10.201919:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - הצגת תיאטרון "דירה להשכיר" ודוכני יצירה לחג הסוכות

16.10.201912:00:0016.10.201913:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה - מופע מחול "שוליית הקוסם" של הלהקה גפני שחקים
16.10.201919:00:0016.10.201920:00:00גמר גביע וינר בכדורסל-  הפועל עפולה

16.10.201919:00:0016.10.201921:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, ערב אומנים עולים עם אניה בוקשטיין ואמנים עולים
16.10.201919:00:0016.10.201920:00:00קונצרט גאלה "אומנים עולים"- בהשתתפות אניה בוקשטיין בילווי תקשורת (מופע גדול)
17.10.201917:00:0017.10.201918:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, ילדי בית העץ מופע מוזיקלי לכל המשפחה

17.10.201920:00:0017.10.201922:00:00אושפיזין אצל שלמה מליחי
17.10.201918:00:0017.10.201919:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל רפי פנצי קונצרט עם אמיל אייבנדר

17.10.201919:30:0017.10.201921:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, אתחלתא מארח-  שמחת בית השואבה עם להקת אגדתא
17.10.201912:00:0017.10.201913:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, הצגה לילדים חגיגה בסוכה של תותי ומלך תות

17.10.201919:30:0017.10.201921:00:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בתים פתוחים - אצל משפחת לוגסי מופע אנדלוסי עם חנניה לוטטי
17.10.201918:00:0017.10.201919:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, הרקדה המונית לכל המשפחה



17.10.201915:00:0017.10.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
17.10.201910:00:0017.10.201911:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, אירוע השקת המזרקה לילדים

17.10.201912:30:0017.10.201914:00:00טורניר נערים לזכרו של דן סלע ז"ל
17.10.201921:00:0017.10.201922:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, בואו לשיר איתנו  "שיר בעמק" שירה בציבור עם צליל בירן

17.10.201920:00:0017.10.201921:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, עושים כבוד למוזיקה המזרחים בהרצאתו של אופיר טובול ונהורי בוחבוט
18.10.20199:30:0018.10.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

18.10.201912:00:0018.10.201913:30:00פסטיבל שילובים באומנות mixart בעפולה, פתיחת תערוכה "שיתוף פעולה" 
19.10.201922:00:0019.10.201923:00:00הושענה רבה - הרב בן פזי 

19.10.201921:00:0019.10.201922:30:00בימות פיס "שיר אהבה אנדלוסי" עם דיויד ברוזה והתזמורת ירושלים מזרח ומערב
19.10.201922:30:0019.10.201923:00:00בסוכה של הרב יצחק בן פזי ראש ישיבת ההסדר-הקונגרס הציוני 24

21.10.201911:00:0021.10.201912:30:00ניהול שוטף משרד 
21.10.201921:00:0021.10.201922:30:00שמחת תורה, הקפות שניות עם להקת סרוגים

22.10.201912:30:0022.10.201914:30:00השקת פסנתר פיס רחוב בביצוע אמן אורח דניאל סלומון
22.10.201916:00:0022.10.201917:00:00יום הולדת ילידי חודש ספטמבר ואוקטובר -  במרכז פסגה

22.10.201910:00:0022.10.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
22.10.201919:30:0022.10.201921:30:00יחזקאל ודניאל חתונה - הורים יפה ויוסף גורן 

23.10.201912:00:0023.10.201913:00:00בדיקת חורף מוסך אמיתי 
15:0023.10.201913:00:0023.10.201918:00:00מפגש של סגנים, חברי מועצות ופעילים מרכזיים עם שר החינוך הרב רפי פרץ ומנכ"ל המפלגה. המפגש יעסוק בהערכות הבית היהודי אל מול האתגרים הצפויים.  ביום רביעי כ"ד תשרי (23/10) בשעה 15:00- הזמנה מצבי חורי יועץ השר

23.10.201910:30:0023.10.201911:30:00פגישה באגף ש.פ.ע  בנושא תכנית עבודה אגף ש.פ.ע
23.10.201920:00:0023.10.201921:00:00אלירן ודורין חינה משפחת דוד ולימור ביטון - חתונה ב31.10 

23.10.201910:00:0023.10.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
24.10.201914:30:0024.10.201915:30:00ניחום אבלים קסנש ימטצה ז"ל אמא של טספנש מנהלת מוקד קליטה בעפולה עלית

24.10.201918:00:0024.10.201919:00:00משחק כדור סל
24.10.201919:00:0024.10.201921:00:00משחק כדורגל קטמון 
24.10.201911:00:0024.10.201912:00:00אולפנת צביה .איטום

24.10.201915:00:0024.10.201916:00:00הלוויה - מיכל מסודי דדון ז"ל 15:30
24.10.201913:00:0024.10.201914:00:00משרד החינוך נצרת

24.10.201918:00:0024.10.201921:30:00מפגש נציגים של הבית היהודי - אופיר סופר ומוטי יוגב 19:30
24.10.201915:30:0024.10.201916:30:00הכנסת ספר תורה משפחת חיזמה - (כתיבת אותיות)  

24.10.201910:00:0024.10.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
24.10.201915:00:0024.10.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

25.10.20199:30:0025.10.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
25.10.201910:30:0025.10.201911:30:00יום ההליכה העולמי

26.10.201920:00:0026.10.201921:00:00ניחום אבלים של מיכל מסודי דדון ז"ל ( אמא של אלירם דדון) 



27.10.201918:30:0027.10.201922:00:00ארוחת ערב לפתיחת העונה אצל דורון בבית 
27.10.201914:30:0027.10.201915:00:00קבלת פנים בלשכה לקבוצת הפועל עפולה בכדורסל

27.10.201917:00:0027.10.201917:30:00ניחום אבלים - משה זיטמן ז"ל 
27.10.201920:00:0027.10.201921:00:00ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 20190002

27.10.201910:00:0027.10.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
27.10.201912:30:0027.10.201913:30:00קבלת קהל 

27.10.201916:00:0027.10.201917:00:00טקס חלוקת אייפדים של קרן אתנה בשיתוף עיריית עפולה  - "אייפד לכל מורה בחינוך המיוחד", במעמד ראש העיר מר אבי אלקבץ
27.10.201919:15:0027.10.201920:00:00 ישיבת קואליציה -19:15

27.10.201920:05:0027.10.201921:35:00זימון לישיבת מועצה 11-19,16-11 
28.10.201916:30:0028.10.201918:00:00וועדת חינוך - בהשתתפות יו"ר הועדה מר אבי אלקבץ ראש העיר

28.10.201912:30:0028.10.201914:30:00ניהול שוטף משרד 
28.10.201910:00:0028.10.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

28.10.201920:00:0028.10.201922:00:00רווית ואורון חתונת הבן של אתי דימרי 
29.10.20192:00:001.11.20192:00:00חופשה 

29.10.201910:00:0029.10.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
29.10.201912:30:0029.10.201913:00:00טקס חלוקת מחשבים למחנכי כיתות ה' שתלמידהם השתתפו במיזם "מחשב לכל כיתה" (19 מורים)בהשתתפות טינה ולדמן, ראש העיר מר אבי אלקבץ, סגן ראש העיר חביב פרץ, דובר העירייה כפיר בזק  גלית דגן ומנהלי ביה"ס היסודיים 12:30

29.10.201919:30:0029.10.201920:30:00הפועל ר"ג/גבעתיים- הפועל עפולה
29.10.201913:00:0029.10.201916:00:00פורום מנהלים 

30.10.201918:00:0030.10.201920:00:00ועדת משנה מס' 20190010
30.10.201910:00:0030.10.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
31.10.201910:00:0031.10.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

31.10.201915:00:0031.10.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
1.11.20199:30:001.11.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
3.11.201913:30:003.11.201914:30:00יום הולדת כרמית 
3.11.201915:30:003.11.201917:00:00ניהול שוטף משרד 

3.11.201911:30:003.11.201912:00:00 ועדת בחינה מכרז פומבי 63/2019 עובד/ת סוציאלי/ת למשפחה 11:30-12:00
3.11.201911:00:003.11.201911:30:00מכרז פומבי 64/2019 מפקח/ת בכיר/ה לתכנון ובנייה 11:00-11:30

3.11.201910:00:003.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
3.11.201912:00:003.11.201912:30:00ישיבה עם הרב עזריאל וחביב 

4.11.201917:00:004.11.201917:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:00 בחדר ישיבות אורן
4.11.201917:30:004.11.201919:00:00יציאה לעילוט

4.11.201913:30:004.11.201914:30:00פגישת עבודה טינה ולדמן+ חביב פרץ+ נגה בן אילוז- בנושא בית חינוך 
4.11.20199:30:004.11.201910:30:00ב9:40  לברך בית מדרש - אמונה תואם מול דניאלה 28.10

4.11.201919:00:004.11.201921:00:00משחק הפ' נצרת עילית - הפועל עפולה 



4.11.201910:00:004.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
4.11.201910:00:004.11.201911:00:00הרמת כוסית לרגל כניסתו של נתנאל כהן מנהל החכ"ל 

5.11.201913:00:005.11.201914:00:00מאיר שטרית - 0522985731  תואם לבקשת חביב מיום 3.11
5.11.201915:00:005.11.201916:00:00אדמור מויזניץ ע"ע 

5.11.201919:00:005.11.201921:00:00הפועל עפולה - מכבי מוצקין סקי ליין 
5.11.201919:30:005.11.201921:00:00בר מצווה אוהד - רוית ורן רחמני 

5.11.201910:00:005.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
5.11.201910:00:005.11.201911:00:00פגישה - יפה תרבות יהודית 
mri 19:10  6.11.201918:30:006.11.201919:30:00בית חולים פוריה

6.11.20199:00:006.11.201911:30:00בני עקיבא
6.11.201917:00:006.11.201918:00:00קבלת קהל
6.11.201912:00:006.11.201913:00:00קבלת קהל
7.11.201912:00:007.11.201913:00:00קבלת קהל
7.11.201914:15:007.11.201915:00:00קבלת קהל
7.11.201915:00:007.11.201916:00:00קבלת קהל

7.11.201910:00:007.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
7.11.201916:30:007.11.201917:30:00וועדת כספים - בשעה 16:30

7.11.201915:00:007.11.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
8.11.201910:00:008.11.201911:00:00חביב ושלמה מייצגים-טקס סוף מסלול חטיבת כפיר

8.11.20199:30:008.11.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
10.11.201912:00:0010.11.201914:30:00ישיבה אמקו ים 

10.11.201914:30:0010.11.201916:30:00חזרה מתל אביב - אמקו ים 
10.11.201910:00:0010.11.201912:00:00נסיעה לתל אביב - אמקו ים 

11.11.201912:00:0011.11.201913:00:00מוסא פגישה לבקשת מוסא מיום 23/10 - בהמשך למפגש מתנדבים {כרטיס הנחה למתנדבים}
11.11.201911:00:0011.11.201911:45:00יעקב זורגר פגישה - בית כנסת ויזניץ 

11.11.201910:00:0011.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
11.11.201915:00:0011.11.201916:30:00ניהול שוטף משרד 

12.11.20199:00:0012.11.201910:00:00הרב שמואל דוד בשעה 09:00
12.11.201913:00:0012.11.201914:00:00חביב וקנטור ניחום 

12.11.201910:00:0012.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
12.11.201915:10:0012.11.201916:10:00ישיבת עבודה 

12.11.201910:00:0012.11.201914:00:00דיון - אמקו ים בפני השופט עאטף עיילבוני בשעה 11:30 
13.11.201913:00:0013.11.201914:00:00משרד החינוך 

13.11.20199:00:0013.11.201911:30:00יציאה לירושלים 



13.11.201914:00:0013.11.201917:00:00חזרה מירושלים 
13.11.201916:30:0013.11.201917:30:00פגישה בלשכה בנושא מועדוני כדורסל גלבוע-עפולה

13.11.201910:00:0013.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
13.11.201911:30:0013.11.201912:30:00ישיבת עבודה ירושלים 

14.11.201910:00:0014.11.201911:00:00פגישה תהילה אוחיון בשעה 10
14.11.201919:30:0014.11.201921:30:00משחק כדור סל - אליצור יבנה - הפועל עפולה 

14.11.201910:00:0014.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
14.11.201915:00:0014.11.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

14.11.201910:40:0014.11.201911:40:00קבלת קהל 
14.11.20197:30:0014.11.20198:30:00ישיבה עם חביב פרץ ושלום אדרי (תואם עם קרין)

14.11.201912:00:0014.11.201913:00:00קבלת קהל 
14.11.201917:00:0014.11.201921:00:00משחק חוץ כדורסל - יציאה ב17:00 משחק בשעה 19:00

15.11.20199:30:0015.11.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
17.11.201913:30:0017.11.201914:00:00אמיר אתחלתא אצל טינה 

17.11.201918:00:0017.11.201919:00:00קואליציה
17.11.201910:15:0017.11.201911:00:00פגישת חשיבה חינוך דתי על יסודי 10:15

17.11.201911:00:0017.11.201912:30:00וועדת היגוי התכנית הלאומית למצויינות- בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ+  טינה ולדמן,חביב פרץ, ד"ר שלום אדרי, ד"ר סיגל ברגר, עופר בן שבת, נגה בן אילוז, גלית דגן,  אבי אלבאז, שולה מנור, מנהלי בתי הספר בעיר
17.11.20199:30:0017.11.201911:00:00פגישה חשיבה חינוך דתי על יסודי בשעה 09:30 יחד עם שלום אדרי , שמחה שטמלר , רוית אלמקייס , יוני חזי ,דקלה מרזר 

17.11.201919:00:0018.11.20193:00:00זימון לישיבות מועצה 12-19,17-11 ו- 13-19,18-11
17.11.201917:30:0017.11.201918:30:00ברכת הדרך נתנאל - נשות אמונה 

17.11.201916:30:0017.11.201917:30:00פתיחה חגיגית מעון חבצלת
17.11.201914:00:0017.11.201914:30:00פגישת עבודה חביב פרץ + אורלי סיסו + מירי 

17.11.20199:30:0017.11.201911:00:00פגישת חשיבה חינוך דתי על יסודי בשעה 09:30
18.11.201916:00:0018.11.201917:00:00פגישה עם נגה 

18.11.201914:30:0018.11.201915:30:00פגישה עם דודי בן ציון  תואם מול אפרת בשעה 14:30
18.11.201910:00:0018.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

18.11.201910:00:0018.11.201913:00:00טקס חנוכת גן רונה רמון וגן תמר אריאל - בהשתתפות המשפחה
18.11.20198:00:0018.11.20198:30:00עדי נסיעה לרכבת 

19.11.201919:00:0019.11.201921:00:00משחק כדורסל - הפועל עפולה -הפועל ג.עליון מ.שמיר
19.11.201921:00:0019.11.201922:00:00נוי וגבריאל חתונה  - רוני ורונית בן שמול 
19.11.20198:00:0019.11.20199:00:00פתיחת קורס להכשרת משגיחות כשרות 

19.11.201918:00:0019.11.201919:00:00טקס לזכר הנופלים קבוצת כדורסל 
19.11.201911:00:0019.11.201912:00:00חנוכת 2 אמבולנסים חדשים של מד"א-ברחבת בניין העירייה

19.11.201913:00:0019.11.201916:00:00פורום מנהלים



20.11.201915:30:0020.11.201916:00:00עו"ד עודד דונג - גולדהמר 
20.11.201912:00:0020.11.201913:00:00שלעבי מוחמד בשעה 12:00 - תואם מול מזכירתו מורן 

20.11.20198:30:0020.11.20199:30:00קבלת קהל 
20.11.201917:00:0020.11.201918:00:00כנס חשיפה למתנדבים

20.11.201920:30:0020.11.201922:00:00ערב הוקרה של הסתדרות המורים בהשתתפות האומן עידן עמדי- התכנסות שעה 20:00 ברכות ר"ע 20:15 תחילת מופע 20:30
20.11.201910:00:0020.11.201911:00:00ישיבה בוועדה עם שלמה מליחי וקנטור 

20.11.201911:00:0020.11.201912:30:00סיור בגן מדעי יהלום בג. המורה
21.11.201914:15:0021.11.201915:15:00יעקב זורגר בשעה 14:15

21.11.201919:30:0021.11.201920:30:00בר מצווה עירד -  עומר לב 
21.11.201910:00:0021.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

21.11.201915:00:0021.11.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
21.11.201915:30:0021.11.201916:30:00ניהול שוטף משרד 

21.11.20198:30:0021.11.201913:00:00יום קהילה משטרה ארצי בבן צבי- במעמד ראש העיר,  ד"ר אורנה שמחון, נציגי המשטרה מצ"ב הזמנה
22.11.20199:30:0022.11.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

22.11.20198:15:0022.11.20199:45:00מסיבת קבלת התורה של תלמידי כיתות ב' מבי"ס יהלום-בביכ"נ היכל אברהם
22.11.201910:00:0022.11.201911:00:00אזכרה בית עלמין זורעים רותם 

23.11.201919:00:0023.11.201920:00:00 לברך-טקס פתיחת שנה שבט יזרעאל - ברחבת השבט ברחוב הגן 22 19:00
24.11.201911:00:0024.11.201913:00:00מפגש ראש העיר עם עובדי אגף הנדסה+ הועדה המקומית לתכנון ובניה + מנכ"ל+סגנים

24.11.201920:00:0024.11.201921:00:00יום המאבק באלימות כלפי נשים - ברכות ראש העיר 20.00 
24.11.201914:30:0024.11.201915:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 65/2019 מנהל/ת אגף תכנון עיר וממלא מקום מהנדס הוועדה לוועדה המקומית לתכנון ובניה 

24.11.201910:00:0024.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
24.11.201919:00:0024.11.201920:00:00 לברך-מפגש של התאחדות יוצאי אוקראינה 19:10

25.11.201916:00:0025.11.201917:00:00מצ"ב הזמנה לוועדת בטיחות בשעה 16:00
25.11.201918:00:0025.11.201919:30:00טקס חג הסיגד

25.11.201912:00:0025.11.201913:00:00פגישה עם אליאור בטיטו בשעה 12:00
25.11.201910:00:0025.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

25.11.201914:00:0025.11.201915:00:00קבלת קהל 
26.11.201912:30:0026.11.201913:00:00ניחום אבלים- אבא של לילך מידן 

26.11.201917:30:0026.11.201918:30:00פורום וועדי הורים, בהשתתפות טינה ולדמן+ וועדי ההורים בעיר  17:30
26.11.201914:00:0026.11.201916:00:00מפגש ראש העיר עם עובדי אגף ש.פ.ע-באגף ש.פ.ע

26.11.201910:00:0026.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
MRI 26.11.20196:30:0026.11.201912:30:00אורטופדיה - בשעה 08:00 ד"ר לוינקופף משה - להביא דיסק

26.11.201910:30:0026.11.201911:30:00ניחום אבלים שוואט חיים ז"ל- לוטם 38 ב'
26.11.201915:00:0026.11.201921:00:00משחק כדורסל אשקלון 



27.11.20199:00:0027.11.201910:00:00פגישה עם עדי פותחים עתיד בשעה 09:00 
27.11.201912:00:0027.11.201913:00:00קבלת קהל 

27.11.201918:30:0027.11.201920:00:00אירוע הצדעה לוותיקי העיר במסגרת חודש האזרח הוותיק-בהשתתפות יוני רועה
27.11.201910:00:0027.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

27.11.20198:30:0027.11.20199:30:00מסיבת חומש כיתה ב' בית ספר אוהל מאיר- תואם מול אביבית כהן לפי הזמנה מצ"ב 
27.11.201914:00:0027.11.201915:30:00ניהול שוטף משרד 

28.11.201910:00:0028.11.201910:15:00ועדת בחינה מכרז פנימי 24/2019 מזכיר/ת ביה"ס ממ"ח
28.11.201910:00:0028.11.201910:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 71/2019 אב בית / איש תחזוקה בבית ספר

28.11.201910:30:0028.11.201912:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 67/2019 מזכיר/ת נוכחות ואדמיניסטרציה באגף משאבי אנוש
28.11.201912:00:0028.11.201913:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 70/2019 מזכיר/ת אגף תאם תכנון בקרה ושיפור השירות לתושב

28.11.201910:00:0028.11.201911:00:00פתיחת מועדון גלישה מתנדבים ותלמידים בית ספר אלון אורט בן גוריון - הזמנה נשלחה במייל ממוסא חאכו ב14/11 לא התחייבנו מצ"ב מייל
28.11.201910:00:0028.11.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

28.11.201915:00:0028.11.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
28.11.201913:00:0028.11.201915:00:00קבלת קהל 

28.11.201919:15:0028.11.201920:15:00שלמה מברך- מסיבת פרישה לגמלאות למשה מרצינו  התכנסות19.00  
29.11.20199:30:0029.11.201911:00:00ניהול שוטף משרד 

29.11.201912:00:0029.11.201913:00:00ברית משפחת סליק - יהונתן ונטלי 
1.12.201910:00:001.12.201911:30:00ניהול שוטף משרד 

1.12.201920:30:001.12.201921:30:00בר מצווה משה צבי - גבריאל נח ורבקה 
1.12.201914:00:001.12.201915:00:00אפרים גרינפלד + נגה בן אילוז בשעה 14:00

1.12.201912:00:001.12.201913:00:00אוהל מאיר העברת מבנה-  פגישה עם אבנר קובי וטל איתן בשעה 12:00
1.12.201917:15:001.12.201918:45:00וועדת כספים - בשעה 17:15

2.12.20198:00:002.12.201915:00:00פגישה עבודה 
3.12.201911:00:003.12.201912:00:00חביב בבית ספר מעלות

3.12.20199:00:003.12.201911:00:00מנהל חינוך דתי אבני דרך ,תחילת שנת תש"ף - 08:30 התכנסות 09:20 ברכות {מצ"ב לו"ז נשלח מהלן}
3.12.201919:00:003.12.201921:00:00משחק כדורסל - הפועל עפולה - הפועל חבל מודיעין 

3.12.201916:00:003.12.201917:00:00טקס הנחת אבן פינה בי"ס שוהם
3.12.201914:00:003.12.201915:30:00ניהול שוטף משרד 

3.12.201910:00:003.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
4.12.201912:00:004.12.201913:00:00פגישה בבית ספר נועם מוריה בשעה 12:00 

4.12.201918:00:004.12.201920:00:00חביב יו"ר הוועדה מחליף את שלמה מליחי - ועדת משנה מס'   -מצ"ב תדפיס סדר יום  20190011
4.12.201914:00:004.12.201915:30:00ניהול שוטף משרד 

4.12.201910:00:004.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
5.12.201921:30:005.12.201922:30:00סבב סניפים בני עקיבא - שבת ארגון 



5.12.201913:00:005.12.201914:00:00עסקים ללא רשיונות עסק
5.12.201910:30:005.12.201912:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 69/2019 רכז/ת אדמיניסטרציה באגף קליטה וקהילה

5.12.20199:00:005.12.201910:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 68/2019 - רכז/ת גנים 
5.12.201910:00:005.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

5.12.201915:00:005.12.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
6.12.201916:00:006.12.201918:30:00שבת ארגון בסניף בני עקיבא - 16:15

6.12.20199:30:006.12.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
7.12.201919:00:007.12.201920:00:00שבת ארגון  

7.12.201919:00:007.12.201920:00:00שבת ארגון-סניף בני עקיבא קרן היסוד 3
8.12.201919:30:008.12.201920:30:00זימון לישיבת מועצה 15-19,20-11

8.12.201917:00:008.12.201921:00:00ישיבת מועצה 
8.12.201917:00:008.12.201918:00:00ישיבת קואליציה 

8.12.201914:00:008.12.201915:30:00ניהול שוטף משרד 
8.12.201918:00:008.12.201919:30:00זימון לישיבת מועצה 14-19,19-11

8.12.201911:00:008.12.201912:00:00חן מורד 
8.12.201912:00:008.12.201912:30:00פגישה בנושא תקציב 2020

9.12.201911:00:009.12.201912:00:00פגישת עבודה בנושא בתי חינוך, בהשתתפות  טינה ולדמן+ נגה בן אילוז+ חביב פרץ סגן ראש העיר
9.12.201915:30:009.12.201917:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 
9.12.201910:00:009.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

9.12.201913:30:009.12.201914:30:00סיור באולם ספורט בי"ס יהודה - חביב, אתי וקנין, משה אדרי, יוני חזי מנהל ביה"ס, מוחמד  טאהא
9.12.201917:00:009.12.201918:00:00קבלת קהל 

10.12.201914:15:0010.12.201915:15:00פגישה בנושא: טקס סיום הש"ס .משתתפים : הרב שמואל דוד , הרב בן פזי , הרב אסייג , עו"ד צורי כהן בשעה 14:15 
10.12.201910:00:0010.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

10.12.201910:30:0010.12.201913:30:00נסיעת עבודה מגדל העמק
10.12.201912:30:0010.12.201913:30:00פגישת עבודה 

11.12.201910:00:0011.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
11.12.201911:00:0011.12.201912:00:00קבלת קהל

11.12.201910:00:0011.12.201911:00:00פגישה עם דוידי בן ציון בשעה 10:00 - בתיאום מול אפרת  0502232391
11.12.201916:00:0011.12.201919:00:00שלומי ונופר דרחי - בריתה , קבלת פנים בשעה 17:00

12.12.201919:00:0012.12.201922:00:00חינה קארין 
12.12.201913:30:0012.12.201915:00:00ניהול שוטף משרד 

12.12.201912:00:0012.12.201913:00:00קבלת קהל 
12.12.201911:30:0012.12.201912:30:00פתיחת תערוכת צילום של תלמיד קידום נוער - יהודה בלוך 

12.12.20199:00:0012.12.201910:00:00לדבר עם קרן מזכירה ציון לוי



12.12.201910:00:0012.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
12.12.201915:00:0012.12.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

13.12.20199:30:0013.12.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
14.12.201920:30:0014.12.201922:30:00משחק כדורסל הפועל עפולה - מכבי רעננה יובלים 

14.12.201920:30:0014.12.201921:30:00חנוכת ביכ"נ  "אוהל משה" - הקהילה התורנית בג"ה - במתחם ביה"כ מאחורי עליית הנוער 8 גבעת המורה
14.12.201920:00:0014.12.201921:00:00חנוכת בית 

14.12.201920:30:0014.12.201921:30:00בין השעות 20:30-22:30 - יט' בכסלו התוועדות חסידית וסעודת מלווה מלכה אתחלתא חב"ד
15.12.201914:00:0015.12.201914:30:00ניחום רודיטי- יהושע חנקין 56 עפולה

15.12.201910:00:0015.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
15.12.201911:00:0015.12.201912:00:00חתונה רותם

16.12.201915:00:0016.12.201916:00:00ניהול שוטף משרד 
16.12.201910:00:0016.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

16.12.201911:30:0016.12.201913:30:00מפגש ראש העיר עם עובדי מינהל חינוך-במינהל חינוך
17.12.201916:00:0017.12.201916:30:00פגישת המשך בנושא גן אתחלתא עם חביב פרץ + אורלי סיסו + אמיר הלוי

17.12.201915:00:0017.12.201916:00:00ועדת רכש חכ"ל 
17.12.20198:00:0017.12.20198:30:00פגישת חינוך - שולה מנור, שלום אדרי, טינה ולדמן, נגה בן אילוז

17.12.201919:00:0017.12.201921:00:00משחק כדורסל - אליצור ק.אתא עזריאלי - הפועל עפולה 
17.12.201910:00:0017.12.201912:00:00ישיבת ועד המנהל בשעה 10:30

17.12.201916:30:0017.12.201917:30:00מסיבת חנוכה אשכול גנים -( התכנסות 16.15 ברכות ראש העיר16.30 ) 
17.12.201916:30:0017.12.201917:30:00מסיבת חנוכה אשכול גנים לברך בשעה 17:00

17.12.201912:00:0017.12.201913:00:00(אבי אלבאז, חנן בן דוד, אפי ברטפלד, דקלה מרזר, יעל גוזלן, קומונריות בני עקיבא)הכרות ותיאום ציפיות עם תנועת בני עקיבא  12:00-13:00
18.12.201913:00:0018.12.201916:00:00פורום מנהלים 18.12.2019    13:00

18.12.20198:00:0018.12.20199:00:00פגישה בנושא בתי חינוך בהשתתפות טינה ולדמן+ חביב פרץ+ נגה בן אילוז+ שולה מנור
18.12.20198:15:0018.12.20198:45:00יום הולדת ילידי חודש  נובמבר - דצמבר :8.15

Private Event18.12.20198:00:0018.12.201912:30:00
18.12.201918:00:0018.12.201919:00:00לברך-פתיחת סניף אירופלקס 

Private Event18.12.20198:00:0018.12.201912:30:00
18.12.201910:00:0018.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

19.12.201918:00:0019.12.201919:00:00לברך-הצגת ילדים בחנוכה לילדי עובדי העירייה 18:15
19.12.201912:30:0019.12.201915:00:00ניהול שוטף משרד 

19.12.201910:00:0019.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
19.12.201915:00:0019.12.201920:00:00פגישה עם ראש העיר

19.12.20199:00:0019.12.201910:00:00חתימת מסכים הלוואה בנק לאומי + חביב 
19.12.201919:00:0019.12.201919:30:00חתונה קארין 



20.12.20199:30:0020.12.201911:00:00ניהול שוטף משרד 
22.12.201911:00:0022.12.201916:00:00כנס משפחת הרב יצחק ניסים - הזמנה תשלח מאליאור בטיטו בהמשך לשיחה מיום 28/11 ולאישור חביב 

22.12.201912:30:0022.12.201913:00:00הרמת כוסית , מינהל החינוך- חג חנוכה שמח.
22.12.201917:30:0022.12.201918:00:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:30 חדר ישיבות אורן

22.12.201910:00:0022.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
22.12.201918:15:0022.12.201919:15:00ערב הוקרה לוותיקי העיר

22.12.201914:00:0022.12.201916:00:00ביקור משפחת הרב יצחק נסים ז"ל בבי"ס מעלות נסים+ארוחת צהריים עם משה נסים השר לשעבר
23.12.201914:00:0023.12.201915:30:00ניהול שוטף משרד 

23.12.201911:00:0023.12.201912:00:00קבלת קהל 
23.12.201910:00:0023.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

23.12.201912:00:0023.12.201913:00:00דניאלה בן חמו 11:45
23.12.201912:20:0023.12.201913:20:00סיור בהיכל הספורט בעפולה עילית, משתתפים: חביב, אתי וקנין, ירון ניראון, משה אדרי, יוסי מלכה, שלומי אלבז  

24.12.201920:00:0024.12.201921:00:00לימאי ויצחק חתונה משפחת יחזקאל אולמי נוביה הזמנה בווטסאפ
24.12.201916:00:0024.12.201917:00:00פסטיבל חנוכה - גירסא דינקותא 

24.12.201918:00:0024.12.201919:00:00מסיבת חנוכה - יד לבנים (התכנסות 18.00  ברכות ראש העיר 18.30 ) 
24.12.201910:00:0024.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

24.12.201917:00:0024.12.201918:30:00אירועי חנוכה-תהלוכת לפידים בפארק בשיתוף הפארק וחוסן קהילתי
24.12.201911:00:0024.12.201913:00:00ניהול שוטף משרד 

25.12.201919:00:0025.12.201920:30:00הדלקת נר חנוכה "עפולה מחבקת את המתמודדים" -אנוש, הוסטלים מעפולה, מתנדבים של העירייה, חברות פורום נשים,חברים במועדון הזמר "מופעזמר" והקהל הרחב-ברכות ראש העיר ב19:20
25.12.201918:00:0025.12.201919:00:00פעילות מחלקת נוער בשיתוף עמותת דור לדור- "אור לדור"

25.12.201914:00:0025.12.201915:30:00ניהול שוטף משרד 
25.12.201919:00:0025.12.201921:00:00משחק כדורסל - הפועל עפולה - הפועל חיפה מרשקובסקי 

25.12.201910:00:0025.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
25.12.201915:30:0025.12.201916:30:00פתיחת מועדון נוער 

25.12.201911:30:0025.12.201912:00:00הדלקת נר חנוכה בשוק הישן "ואהבת" 
25.12.201916:45:0025.12.201918:00:00אירוע חנוכה מרכז צעירים למשפחות צעירות  -ברכת ראש העיר ב 17:00

26.12.201919:00:0026.12.201920:00:00הדר וארז מתחתנים - הבן של עליזה ויעקב ביטון 
26.12.20199:30:0026.12.201910:30:00פגישת היכרות עם מנהלת מחוז המשרד להגנת הסביבה דורית זיס-מנכ"ל, חביב,עדיאל,יוסי חן,אורן, שלמה מליחי 

26.12.201920:00:0026.12.201921:00:00נווה גיבלי חתונה באולם ה"אוורסט"
26.12.201910:30:0026.12.201911:30:00ניחום אבלים אלברט צרפתי ז"ל אבא של אורי צרפתי הפקחית-רח' כורש 23/7 עפולה

26.12.201912:00:0026.12.201913:00:00(אורט ק. ביאליק+אורט יקנעם+אורט יהודה)הענקת גביע וברכות ראש העיר- טורניר כדורסל "מנהיגות קולעת"  12:20
26.12.201910:00:0026.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

26.12.201915:00:0026.12.201920:00:00פגישה עם ראש העיר
27.12.20199:30:0027.12.201911:00:00ניהול שוטף משרד 



27.12.201912:30:0027.12.201913:30:00הדלקת נר חנוכה בשוק הישן בשיתוף אגף תרבות ואתחלתא
29.12.201919:00:0029.12.201920:00:00הדלקת נר חנוכה  שוטרים + מפקחים התכנסות 18.30 ברכות ראש העיר 19.00

29.12.201918:00:0029.12.201919:00:00הפנינג "בית לגדול טוב"+מופע משפחות גדול בשיתוף מינהלת שכונות 
29.12.201913:30:0029.12.201914:00:00הרב שמואל דוד+חביב

29.12.201916:30:0029.12.201918:00:00סיור בc-1 אצל אהרון מלכה בגן דובדבנים  + חברי וועד ( 7  אנשים )  - ישראל , מנכ"ל , חביב , שלמה מליחי 
29.12.201910:00:0029.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

29.12.201911:00:0029.12.201912:30:00ניהול שוטף משרד 
30.12.201916:00:0030.12.201917:30:00ישיבה בנושא חשיבה מערכתית תנועות הנוער

30.12.201918:00:0030.12.201919:00:00ישיבת וועדת מכרזים באולם אורן
30.12.201910:00:0030.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 

30.12.201911:00:0030.12.201913:00:00ניהול שוטף משרד 
31.12.201916:00:0031.12.201917:30:00סקירה על העיר עפולה בפני ח"כ בני גנץ-לא חובה 

31.12.201911:00:0031.12.201913:00:00השקה חגיגית של מרכז דיגיטלי עפולה במעמד שר המדע חכ' אופיר אקוניס - בספריה העירונית בגבעת המורה 
31.12.201917:30:0031.12.201918:30:00  וועדת היגוי אקדמיה עיר שת"פ עם מכללת שאנן בבתי הספר בעיר , בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ, חביב פרץ , טינה ולדמן, נגה בן אילוז, חיים גבאי, ד"ר שלום אדרי, טלי פריד ויחיאל ממכללת שאנן , ומנהלי בתי הספר הדתיים בעיר  17:30-18:30

31.12.201910:00:0031.12.201910:30:00פגישת עבודה עם קארין 
31.12.201919:30:0031.12.201920:00:00משחק כדורסל בני הרצליה - הפועל עפולה 

31.12.201914:30:0031.12.201915:00:00הענקת שי לזוכת   "מורת המאה " בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ+  טינה ולדמן+ חביב פרץ+ גלית דגן+ מנהל ביה"ס אליאור בטיטו והמורה איילת פניני מביה"ס מעלות ניסים
31.12.201913:00:0031.12.201913:30:00קבלת קהל 


