
שעת סיוםתאריך סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא
1.1.202013:30:001.1.202014:00:00ועד מנהל רשת אורט - לידיעה

1.1.202010:00:001.1.202012:30:00ניהול שוטף משרד
2.1.202010:30:002.1.202011:30:00פגישה עם בני עקיבא תואם מול דקלה 26.11

2.1.202013:00:002.1.202014:00:00שריי בן אברהם יו"ר ויצו עפולה
2.1.202015:00:002.1.202016:00:00פגישה בשעה 15:00 משתתפים : שלום מזרחי ושמעון אמויאל

2.1.202012:00:002.1.202013:00:00סיור בשעה 12:00
2.1.202017:00:002.1.202018:00:00קרנבל ילדים לכבוד השנה החדשה (נובי גוד)

2.1.202019:00:003.1.20200:00:00מפגש עם ראש העיר ונתנאל כהן
2.1.202014:00:002.1.202015:00:00תרבות יהודית

3.1.20209:30:003.1.202011:00:00ניהול שוטף משרד
3.1.20208:45:003.1.20209:45:00טקס סיום השס נעם מוריה בשעה 9 הזמנה מעדי גבר

5.1.202013:00:005.1.202015:00:00ניהול שוטף משרד
5.1.20209:00:005.1.202010:00:00לברך-סדנת חיילים משוחררים- מועד חורף( ברכות ראש העיר  9.00 )

5.1.202011:00:005.1.202012:00:00קבלת קהל
6.1.202019:30:006.1.202020:30:00כינוס חברי מרכז - עם שר החינוך הרב רפי פרץ בשעה 19:30

6.1.202010:00:006.1.202011:00:00קבלת קהל
6.1.202015:30:006.1.202016:00:00זימון לשיחת הבהרה במשרד של חביב פרץ

6.1.202011:30:006.1.202012:30:00יציאה
7.1.202012:00:007.1.202013:00:00פגישה עם רב העיר והרב יעקב זורגר

7.1.20207:00:007.1.202010:00:00תפילת רבים בבתי הספר
7.1.202010:00:007.1.202011:30:00מפגש ראש העיר עם עובדי מחלקת פניות הציבור והמוקד העירוני

7.1.202015:30:007.1.202016:30:00יאיר מתגלים פגישה בשעה 15:30
7.1.202014:45:007.1.202015:00:00ישראל + חביב + משה + אתי וקנין - בנושא היכל ספורט ע.ע

7.1.202017:00:007.1.202018:00:00פגישת עבודה טינה ולדמן+ חביב פרץ+ נגה בן אילוז- בנושא אולפנא צביה
7.1.202019:00:007.1.202021:00:00משחק כדורסל - הפועל עפולה - א.ס.רמת השרון

סיור בבית הספר אורט יהודה, בהשתתפות ראש העיר אבי אלקבץ וטינה ולדמן 
8.1.20209:00:008.1.202010:30:00ראש מינהל החינוך וחביב פרץ וסגן ראש העיר

סיור בבית הספר אולפנא צביה , בהשתתפות ראש העיר אבי אלקבץ ,טינה 
8.1.202010:45:008.1.202012:00:00ולדמן ראש מינהל החינוך וסגן ראש העיר חביב פרץ

8.1.202013:30:008.1.202015:00:00ניהול שוטף משרד
8.1.202015:00:008.1.202016:00:00אזכרה דני חייט ז"ל



9.1.202019:30:009.1.202020:30:00חניכת משרד עורכי דין של ענבל אפשטיין כדרה - קביעת מזוזה
9.1.202010:00:009.1.202012:00:00פגישה רשת צביה

9.1.202012:00:009.1.202013:00:00קבלת קהל
ועדת בחינה מכרז פומבי 73/2019 מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער 

9.1.20208:45:009.1.20209:45:00בסיכון 360
9.1.202017:00:009.1.202017:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:00 חדר ישיבות אורן

9.1.202015:00:009.1.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
9.1.20209:45:009.1.202010:15:00ועדת בחינה מכרז פומבי 74/2019 מנהל/ת מחלקת הגינון הציבורי

10.1.20209:30:0010.1.202011:00:00ניהול שוטף משרד
11.1.202017:30:0011.1.202020:30:00בר מצווה אורי

12.1.202011:00:0012.1.202013:00:00מפגש ראש העיר עם עובדי מחלקת קליטה,נוער וצעירים
12.1.202018:00:0012.1.202018:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 18:00 חדר ישיבות אורן

12.1.202012:30:0012.1.202013:00:00לנחם את משיח-הגלבוע 19
12.1.202019:30:0012.1.202020:00:00לברך-   טקס אלון יזרעאל לדורתיו (ברכות ראש העיר  19.30 )

12.1.202014:30:0012.1.202015:30:00ניהול שוטף משרד
תערוכת תרגילים ואומנים צעירים מתנועת תרבות בשוק העירוני הישן - ואהבת 

12.1.202018:30:0012.1.202019:30:00 ( זמן הגעה לשוק 18.30)
12.1.202016:30:0012.1.202017:30:00ועדת מכרזים ורכש

12.1.202010:00:0012.1.202011:00:00פגישה עם יאנה קרספיל ותום להד נציג של ג'פרי  שוורץ
12.1.202013:00:0012.1.202013:30:00קבלת קהל

ישיבה עם רב העיר , הרב יעקב זורגר, הרב דאוד ,הרב רוטשילד, הרב חדיד, 
13.1.202011:00:0013.1.202013:00:00שלום מזרחי , שמעון אמויאל

13.1.202013:00:0013.1.202014:00:00קבלת קהל
13.1.20209:45:0013.1.202010:30:00ניחום אבלים אצל משפחת יאוק :9.45

13.1.202017:30:0013.1.202022:30:00כינוס מרכז הבית היהודי יתקיים  יום שני   טז' טבת ,13.1.20 בשעה 18:30

14.1.202021:00:0014.1.202023:00:00הילולא שנתית של הצדיק רבי יעקב אבוחצירא זיע במעמד רבי ברוך אבוחצירא
14.1.202013:00:0014.1.202016:00:00פורום מנהלים

14.1.202012:30:0014.1.202013:30:00הרב לנג בשעה 12:30
14.1.202017:00:0014.1.202019:00:00ועדת בניין ערים

15.1.202019:00:0015.1.202019:30:00משחק כדורסל - מכבי הוד השרון סנו - הפועל עפולה
15.1.202012:00:0015.1.202019:00:00ביקור במרכז חדשנות+ארוחת צהריים וסיור ביפו-לו"ז יישלח בהמשך



15.1.20208:00:0015.1.20209:00:00פגישה עם שלום אדרי בשעה 08:00
16.1.202011:00:0016.1.202012:00:00קבלת קהל

16.1.202017:30:0016.1.202020:30:00ערב חשיפת תכנית מופת- לתלמידי בתי הספר היסודיים בעיר העולים לחטיבה
פגישה בשעה 14:00 עם נגה בן אילוז יחד עם חיים בן שטרית מורה בבי"ס 

16.1.202014:00:0016.1.202015:00:00יהודה 0545401107
16.1.202015:00:0016.1.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

17.1.20209:30:0017.1.202011:00:00ניהול שוטף משרד
19.1.202019:00:0019.1.202021:30:00ערב הוקרה לעובדי עיריית עפולה וטקס עובד מצטיין

19.1.20208:40:0019.1.20209:00:00סיור עם משה אדרי
19.1.20209:00:0019.1.202012:30:00פורום עירוני תרבות וחינוך

19.1.20209:30:0019.1.202013:00:00פורום תרבות
19.1.202016:00:0019.1.202017:30:00ניהול שוטף משרד

20.1.202011:00:0020.1.202012:00:00קבלת קהל
20.1.202014:00:0020.1.202015:00:00ניהול שוטף משרד

ישיבה בשעה 09:30 עם רב העיר , הרב יעקב זורגר, הרב דאוד ,הרב 
20.1.20209:30:0020.1.202011:00:00רוטשילד, הרב חדיד, שלום מזרחי , שמעון אמויאל

20.1.202016:00:0020.1.202017:00:00 ישיבת עבודה
תחרות פתיחת שנת ליגת השחמט- תחילת התחרות 17:00 - ברכות ראש 

21.1.202019:00:0021.1.202020:00:00העיר 19:15
21.1.202018:30:0021.1.202019:30:00איתי אלקבץ לאסוף מהרובע

FW: 21.1.202012:00:0021.1.202013:00:00עפולה- דיור מואץ
21.1.202013:00:0021.1.202017:00:00חזרה מירושלים
21.1.20209:00:0021.1.202010:30:00נסיעה לירושלים

21.1.202010:30:0021.1.202012:00:00פגישה עם ראש אגף התאגידים דודי ספיר
פגישה + סיור היכל הספורט החדש בשעה 10:30 משתתפים: רועי רוזנברג , 

22.1.202010:30:0022.1.202011:30:00מוטי שוורץ , יוסי מלכה ,  שלומי אלבז .
טקס פתיחת משחקייה במתחם ברוש במעמד מנכ"ל פיתוח הנגב והגליל - + 

22.1.202015:00:0022.1.202015:45:00פורום הנהלה + חברי קואליציה  ( צילום + גזירת סרט )
22.1.202020:00:0022.1.202021:00:00אזכרה יצחק בן נעים - סימה בשעה 20:00

22.1.202012:30:0022.1.202013:00:00ניחום אבלים אפרים עטיה ז"ל אביו של גיא עטיה מפקח בניה
23.1.20208:30:0023.1.20209:00:00הענקת שי לגננת המאה לבנת זרקא 8:45



23.1.202012:00:0023.1.202013:00:00קבלת קהל
23.1.202012:45:0023.1.202013:15:00ישראל + חביב - ניחום אבלים גיא עטיה

23.1.202017:30:0023.1.202018:00:00ישיבת וועדת מכרזים בחדר ישיבות אורן בשעה 17:30
23.1.202015:00:0023.1.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

23.1.20209:30:0023.1.202011:30:00מפגש ראש העיר עם עובדי אגף רווחה-באגף רווחה
24.1.20209:30:0024.1.202011:00:00ניהול שוטף משרד

24.1.202012:00:0024.1.202013:00:00בריתה - יהלי
26.1.202014:00:0026.1.202016:00:00ניהול שוטף משרד

סיור בבית הספר אוהל מאיר, בהשתתפות ראש העיר אבי אלקבץ וראש מינהל 
26.1.202010:45:0026.1.202012:00:00החינוך טינה ולדמן

26.1.202010:00:0026.1.202011:00:00וועדת תמיכות
26.1.202019:00:0026.1.202020:30:00הזמנה  לישיבת מועצת עיר מן המניין 1-20,21-11

26.1.202018:00:0026.1.202019:00:00קואליציה
27.1.20202:00:0028.1.20202:00:00יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

27.1.202017:00:0027.1.202018:00:00מפגש עם חברי עמותת מרכז מורשת
פגישה עם זיו רוזנבוים  מנהל בית החולים - שלום שלמה , חביב , שלמה 

27.1.202010:00:0027.1.202011:00:00מליחי, כפיר, אבי אלבאז, חמוטל , שרית דהן נושא הפגישה- פגישת הכרות
27.1.20207:00:0027.1.20208:00:00בר מצווה עמית

28.1.202013:15:0028.1.202013:45:00ועדת בחינה מכרז פומבי 78/2019 רכז/ת תחזוקת מוסדות חינוך וציבור
28.1.202011:30:0028.1.202012:30:00קבלת קהל
28.1.202015:00:0028.1.202016:00:00קבלת קהל

28.1.202013:00:0028.1.202013:15:00ועדת בחינה מכרז פומבי 76/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת למשפחה
28.1.202019:00:0028.1.202020:00:00משחק חוץ

28.1.202017:15:0028.1.202018:15:00מסיבת סידור לילדי כיתה א' - בי"ס אוהל מאיר
29.1.20208:30:0029.1.202010:30:00פגישה בנושא אולפנת צביה בשעה 08:30

29.1.202010:00:0029.1.202011:00:00וועדת השתלמויות
29.1.202012:30:0029.1.202014:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל וחנוכת המשרדים החדשים

29.1.202019:30:0029.1.202020:30:00השקת ספר - רחל אוחיון בן שבת
29.1.20209:45:0029.1.202010:45:00אולפנת צביה

29.1.202019:30:0029.1.202020:30:00הילולת באבא סאלי בשעה 19:30
29.1.202015:00:0029.1.202016:30:00ניהול שוטף משרד

29.1.202011:00:0029.1.202012:00:00ניחום אבלים-  שאול סופר+גילה סויסה



29.1.20209:00:0029.1.202010:30:00ישיבת צב"ם ראשונה ביה"ס אוהל מאיר - הזמנה במייל אורנה טיירי 12/11
30.1.202017:30:0030.1.202018:30:00פגישה במשרד של חביב פרץ ב17:30

30.1.202016:30:0030.1.202017:30:00דיווח שוטף בשעה 16:30
30.1.202012:00:0030.1.202012:30:00קבלת קהל

30.1.202014:20:0030.1.202015:00:00חן הררי יצטרף לישיבה בנושא ניצני עפולה
30.1.202014:00:0030.1.202015:00:00ניצני עפולה בשעה 14:00

30.1.202021:00:0031.1.20202:00:00פגישה עם ראש העיר
30.1.20209:00:0030.1.202010:00:00בית כנסת רח' אסיף בשעה 09:00

31.1.20209:30:0031.1.202011:00:00ניהול שוטף משרד
31.1.202012:00:0031.1.202013:00:00בריתה

2.2.202012:30:002.2.202013:30:00ניחום אבלים משפחת יפרח רח' יגאל כהן 7 + משפחת גואטה רח' גלבוע 44
2.2.202015:00:002.2.202016:00:00ניהול שוטף משרד

2.2.202013:00:002.2.202014:00:00וועדת מכרזים חכ"ל
2.2.202010:00:002.2.202012:00:00הליכה גלילית אוהל מאיר

3.2.202015:00:003.2.202017:00:00אזכרה בן ללו
3.2.202010:30:003.2.202011:00:00פגישה בלשכה בנושא גני אתחלתא-חביב+טינה+הרב אמיר הלוי

3.2.202012:00:003.2.202013:00:00יוני חזי  - יום המילה הטובה
3.2.202013:30:003.2.202014:30:00לוויה טרז אלמשעלי ז"ל

3.2.202012:45:003.2.202013:45:00איציק ויצמן בשעה 12:45
פתיחת מועדון לקהילה האתיופית המבוגרת - ברח' וולפסון צמוד לטיפת חלב 

3.2.202017:30:003.2.202018:30:00(גן שקד לשעבר)
ישיבה בנושא הצגת תכנית תחבורה במרכז העיר משתתפים : ישראל , יואל , 

דורון מגיד , איציק פורשטיין ,  טלאל, יואל , אלכס, רונן , דני שמואל , משה 
3.2.202015:00:003.2.202017:00:00אדרי , עירית שפרבר,  ופורום הנהלה

4.2.202017:00:004.2.202018:00:00משחק בגליל
4.2.20208:00:004.2.202017:00:00ישיבת הנהלה מחוץ לעירייה + סדנא

רמי קליינשטיין עדן הראל ועודד מנשה - מופע אגף לתרבות יהודית בשעה 
20:005.2.202019:00:005.2.202022:00:00

5.2.202020:00:005.2.202021:30:00אירוע האגף לתרבות יהודית - רמי קליינשטיין ועודד מנשה
5.2.202012:00:005.2.202013:00:00קבלת קהל



 פגישה בנושא הגרעון התקציבי - אורט יהודה- בהשתתפות טינה   08:30 5.20
 + ולדמן+ חביב פרץ+יצחק שריקי+  שולה מנור+ ד"ר שלום אדרי+ יוני חזי

5.2.20208:30:005.2.202010:00:00מאיר סלע+ נגה בן אילוז
5.2.202015:00:005.2.202016:00:00אזכרה אסף ביתן ז"ל -  בשעה 15:00

5.2.202010:00:005.2.202011:00:00ועדת תמיכות
5.2.202010:40:005.2.202011:30:00ישיבה

6.2.20209:00:006.2.20209:30:00אוהל מאיר
6.2.202016:00:006.2.202019:00:00פסטיבל טעמים בעמק בין השעות 11:00-23:00

6.2.202011:00:006.2.202012:00:00ניחום מש' משפחת יפרח וגואטה
6.2.202012:30:006.2.202014:00:00ניהול שוטף משרד

6.2.202015:00:006.2.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
6.2.202010:00:006.2.202011:00:00קבלת קהל
6.2.202018:00:006.2.202019:00:00קבלת קהל

7.2.202013:45:007.2.202014:45:00אליפות עפולה הפתוחה גודו -ברכות הזמנה שלומי אלבז
7.2.202011:00:007.2.202012:30:00ניהול שוטף משרד

9.2.202017:30:009.2.202018:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:30 חדר ישיבות אורן
9.2.202012:00:009.2.202014:00:00קבלת קהל

9.2.20209:30:009.2.202010:30:00וועדת ליווי פותחים עתיד בשעה 09:30
כנס ועדת בחירות בנוכחות יו"ר ועדת הבחירות יזרעאל כב' השופט גדי צפריר 

10.2.202018:00:0010.2.202019:00:00בשעה 18:00
10.2.202016:40:0010.2.202017:40:00פגישה

10.2.202011:00:0010.2.202020:00:00בי"ס לצרכים מיוחדים נעלה יחד עם שי מליחי מ08:00
11.2.202013:00:0011.2.202016:00:00פורום מנהלים

11.2.20209:00:0011.2.202010:00:00ניהול שוטף משרד
11.2.202017:00:0011.2.202019:00:00ועדת בניין ערים

12.2.202012:50:0012.2.202013:50:00פגישת עבודה מהנדס העיר
12.2.202015:00:0012.2.202016:00:00ניחום אבלים יהורם כהן

12.2.202010:30:0012.2.202011:30:00פגישה עם : גזבר העירייה , הרב לנג , הרב בלום , בן עזרא
12.2.202017:00:0012.2.202018:00:00וועדת הנחות

12.2.202012:00:0012.2.202013:00:00קבלת קהל
13.2.202010:30:0013.2.202011:30:00פרס מצוינות ראש העיר - יקיר העיר

13.2.202013:30:0013.2.202014:45:00הרב עוזיאלי יצחק ניחום



13.2.202017:30:0013.2.202020:30:00מפגש בית יהודי 18:30
13.2.202018:30:0013.2.202019:30:00אירוע מחצית שנה מעלות ניסים .ברכות בשעה 18:45

13.2.202011:30:0013.2.202012:30:00נתנאל כהן , דני פרידמן , עדן יוקלר
13.2.202015:15:0013.2.202016:15:00פגישה נתנאל , נגה , דקלה 15:15

13.2.202015:00:0013.2.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
13.2.202017:00:0013.2.202018:30:00וועדת כספים

14.2.20209:30:0014.2.202011:00:00ניהול שוטף משרד
אירוע שלג על עירי - התכנסות בשעה  13.00 - ברכות ראש העיר וחלוקת 

14.2.202013:00:0014.2.202015:00:00פרסים למשפחות הזוכות  בשעה 14.30- 14.45
14.2.202010:30:0014.2.202011:15:00יוני חזי , נגה בן אילוז הרב גיא טל בשעה 10:30

15.2.202019:00:0015.2.202020:00:00משחק כדורסל מודיעין
16.2.202012:00:0016.2.202014:00:00ביקור משלחת מפולין - ערים תאומות בילגוראי-עפולה (כולל ארוחת צהריים)

16.2.202014:00:0016.2.202015:00:00ניחום אבלים- ( חנה ולנר (משפחת שמיר)  רח' רש"י16 עפולה עלית
16.2.202018:00:0016.2.202020:00:00ארוחת ערב עם חברי המשלחת מפולין ערים תאומות
16.2.202020:00:0016.2.202021:30:00ערב חברתי עם חברי המשלחת מפולין-ערים תאומות

16.2.202010:00:0016.2.202011:00:00ישיבה עם הרב בלום
ערב הורים , ילדים וחניכים בתכנית "סטארטק"- לכיתות ז' בבית הספר אורט 

17.2.202017:00:0017.2.202018:00:00אורן
17.2.202012:00:0017.2.202013:00:00ועדה לתכנון הרב ארמה בשעה 12:00

17.2.202010:00:0017.2.202012:00:00ישיבת עבודה עם חברי המשלחת מפולין-ערים תאומות
17.2.202012:00:0017.2.202014:00:00סיור רגלי בעיר עם המשלחת מפולין

חנוכת אולם ספורט ביה"ס נועם מוריה בהשתתפות ההורים ושחקני הפועל 
17.2.202018:00:0017.2.202019:00:00עפולה (התכנסות 17.30 ברכות ראש העיר 18.00 )

17.2.202015:30:0017.2.202016:00:00בי"ס אורט יהודה בשעה 15:30
18.2.202018:00:0018.2.202018:45:00יוני חזי , נגה בן אילוז , בועז גלעדי שעה 18:00

ערב היכרות ושיח גרעין תורני בשעה 20:00 - להזמין את ר"ע לאחר תשובה 
18.2.202020:00:0018.2.202023:00:00של דקלה

18.2.202012:00:0018.2.202012:30:00קומונרית עפולה
18.2.202013:00:0018.2.202014:00:00סיור גן רימון בשעה 13:00

18.2.202014:00:0018.2.202015:00:00קבלת קהל
18.2.202018:45:0018.2.202019:30:00פגישה נגה ויוני חזי 18:45

18.2.202012:30:0018.2.202013:30:00פגישה דניאלה בן חמו 12:30



פגישה עם : סגן ר"ע צורי כהן , הרב יעקב זורגר , הרב דיקסלר , הרב אלירם 
19.2.202010:00:0019.2.202011:00:00דדון בשעה 10:00

19.2.202012:30:0019.2.202013:30:00שמעון אמויאל , שלום מזרחי , משה משיח  - תואם מול רותי
19.2.202018:25:0019.2.202022:25:00 מגדל ניהול תיקי השקעות- הזמנה למפגש לקוחות 19.2.20

20.2.202010:00:0020.2.202011:00:00ועדת רכש ומכרזים חכ"ל
20.2.202018:30:0020.2.202019:30:00לא לבד" הצגה אולפנת צביה מחזור כ"ט 18:30"

20.2.202014:00:0020.2.202014:30:00פגישת עבודה
20.2.202015:00:0020.2.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

20.2.202010:00:0020.2.202011:00:00ניחום אבלים משפחת דדו
20.2.202018:30:0020.2.202019:30:00צביה - הצגה שמינית

20.2.202015:00:0020.2.202015:50:00ישיבת עבודה
21.2.20209:30:0021.2.202011:00:00ניהול שוטף משרד

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

23.2.202013:30:0023.2.202014:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 3/2020 מנהל/ת מרכז השכלה (היל"ה)
23.2.202014:30:0023.2.202016:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 77/2019 מנהל/ת מחלקת קליטה וקהילה

23.2.202013:00:0023.2.202013:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 2/2020נהג מנוף לפינוי גרוטאות וגזם עד 15 טון
23.2.202012:45:0023.2.202013:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 1/2020נהג מנוף לפינוי גרוטאות וגזם מעל 15 טון

23.2.202011:00:0023.2.202012:00:00סיור גן רימון בשעה 11 עם רב העיר
24.2.202019:00:0024.2.202020:00:00חתונה שחר ומוריה

24.2.202020:00:0024.2.202021:00:00בבית פוזנק - ערב ימית תרומה (לילי קפיטולניק)
24.2.202014:00:0024.2.202015:00:00ניחום שחף רמות

24.2.202016:30:0024.2.202018:00:00שלום מייצג - מסיבת בר מצווה של תלמידי כפר הילדים עפולה עילית
24.2.202013:30:0024.2.202014:00:00פגישה משה אדרי

24.2.20208:30:0024.2.202012:30:00סיור
25.2.202019:00:0025.2.202021:00:00משחק כדור סל עפולה נגד מכבי נתניה

25.2.202019:00:0025.2.202022:00:00כדורסל
ערב תרבות יהודית לנשים ונערות  לקראת פורים - שלום , חביב , שלמה 

25.2.202019:30:0025.2.202020:30:00מליחי , כפיר בזק
25.2.202010:00:0025.2.202011:30:00ניחום אבלים קינסבראון,  אטדגי (רח' הרצוג 7 ג"ה)

25.2.202012:45:0025.2.202014:00:00קבלת קהל
25.2.202018:30:0025.2.202019:30:00טקס חנוכת מרכז נוער ברובע יזרעאל- (ברכות ראש העיר 18.30)



25.2.202019:30:0025.2.202020:30:00ערב נערות ונשים פורים עם דין דין אביב
26.2.202013:00:0026.2.202014:00:00סיור c1 -  עוזר ר"ע אורן אקיקוס , דקלה מרזר , אופיר מזרחי

26.2.202017:00:0026.2.202018:00:00יום המשפחה שחקים - קישור ווטסאפ חביב 17.2
26.2.202011:00:0026.2.202012:00:00קבלת קהל

26.2.202010:00:0026.2.202011:00:00אוהד ליבי - מנהל אגף נכסים אמונה בשעה 10:00
מפגש בעלי תפקידים בכירים ברשות המקומית בנושא מהפכת הגיל השלישי 

27.2.202010:30:0027.2.202012:30:00בעיר עפולה
27.2.202013:30:0027.2.202014:00:00אורט יהודה בשעה 13:30

27.2.202018:00:0027.2.202018:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 18:00 חדר ישיבות אורן
27.2.202013:00:0027.2.202014:00:00קבלת קהל

27.2.202015:00:0027.2.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
27.2.202012:00:0027.2.202013:00:00ישיבת הנהלה כדורסל

27.2.202014:20:0027.2.202015:20:00ישיבת עבודה
28.2.20209:30:0028.2.202011:00:00ניהול שוטף משרד

 עפולה עירי"- תלמידי כיתות ד' בעיר - השדרה 09:15 - נועם מוריה , בית"
 כנסת הגדול - מעלות ניסים ויובלים 12:00 טקס {גזבר , אבי אלבאז , נגה בן

1.3.20209:15:001.3.202013:30:00{אילוז
  , עפולה עירי"- תלמידי כיתות ד' בעיר - 09:15  מזרקה -ארומה נועם מוריה"

  בית כנסת הגדול - מעלות ניסים ויובלים 12:00 טקס היכל התרבות 10:30
1.3.20209:15:001.3.202013:30:00{גזבר , מבקרת ,אבי אלבאז , נגה בן אילוז}

1.3.202019:30:001.3.202022:30:00חגיגת יום נישואין סימה ומאיר בשעה 20:00 מצ"ב הזמנה
1.3.202021:30:001.3.202022:30:00אירוע פתיחה של נשות העיר "ועכשיו את.... נשים אל נשים...."

1.3.202014:00:001.3.202018:00:00אזכרה
2.3.20202:00:003.3.20202:00:00בחירות

2.3.202013:30:002.3.202016:00:00מסיבת הפתעה יחיאל מקייס  בשעה 14:00
2.3.20202:00:002.3.20202:00:00אזכרה דודו אוחיון בשעה 16:00

ו' באדר אזכרה סימה שדו  בשעה 16:00 בבית העלמין בעפולה  ובשעה 17:15 
2.3.202016:00:002.3.202018:00:00תפילת מנחה וערבית לעילוי נשמתה  בבית הכנסת שבאולמי פאר "היכל סימה"

3.3.202016:00:003.3.202017:30:00קבלת קהל
3.3.202010:00:003.3.202012:30:00ניהול שוטף משרד

3.3.202019:00:003.3.202022:00:00כדורסל



3.3.202012:30:003.3.202013:30:00פגישה עם מזכ"ל בני עקיבא - תואם מול דקלה
4.3.202010:00:004.3.202011:00:00הצגת תכנית גינון
4.3.202018:00:004.3.202020:00:00ועדת בניין ערים

4.3.202017:00:004.3.202018:00:00ישיבת וועדת מכרזים -מכרז 5/2020 ניהול והפעלת ביס' אורן- פתיחה
ביקור ראש העיר במרכז הרפואי  RMC - שלום שלמה , חביב ,שלמה מליחי ,  

4.3.202014:45:004.3.202015:45:00כפיר , - הכרות עם נציגי מרכז הרפואי
4.3.202012:00:004.3.202013:00:00חידון הציונות והמורשת 2019-2020-  12:00 חלוקת תעודות 10:00-13:30

4.3.202018:00:004.3.202019:00:00- לברך- ערב מופע ראווה של  ביה"ס להתעמלות אומנותית 18:00
5.3.20208:00:005.3.20209:30:00טקס כומתה חטיבת כפיר בהשתתפות ילדי הגנים

5.3.202010:00:005.3.202012:00:00סל תרבות גנ"י - חלוקת ספרים לילדי הגנים
5.3.202015:00:005.3.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

5.3.202012:30:005.3.202013:00:00קבלת קהל
5.3.202012:00:005.3.202012:30:00ישיבה בנושא מצטייני ראש העיר ליום העצמאות - חביב ויניב בוגנים

5.3.202018:00:005.3.202019:00:00הופעות תלמידי מגמת המוזיקה - בתיכון אלון בן גוריון
ועדת בחינה מכרז פומבי 4/2020 מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער 

5.3.202014:00:005.3.202016:00:00בסיכון 360
5.3.202015:15:005.3.202016:45:00ישיבת עבודה

6.3.20209:30:006.3.202011:00:00ניהול שוטף משרד
6.3.202010:00:006.3.202011:00:00קבלת שבת בשוק

7.3.202020:30:007.3.202021:30:00מסיבת פורים למנהלת השכונות - התכנסות 20.30 ברכות ראש העיר 21.00
7.3.202019:00:007.3.202020:30:00קרנבל פורים ויום האשה הבינלאומי

8.3.202016:00:008.3.202017:00:00ניחום
8.3.202012:00:008.3.202015:00:00עדלאידע עירונית

8.3.202021:00:008.3.202022:00:00אירוע פורים לנוער - התכנסות בשעה 20.30 ברכות ראש העיר 21.00
יום האשה הבינלאומי- מופע יחיד של ציפי שביט-   19:30 התכנסות   20:00  

8.3.202020:00:008.3.202021:00:00ברכות ראש העיר ופתיחת אירוע
9.3.202021:00:009.3.202022:00:00מסיבת צעירים בפורים - התכנסות 20.30  ברכות ראש העיר 21.00

9.3.202019:30:009.3.202020:30:00הפנינג פורים - הזמנה מדקלה לו"ז ישלח בהמשך + תזכורת להזמין את ר"ע
9.3.202016:30:009.3.202017:30:00אירוע פורים שחקים- התכנסות בשעה 16.30 ברכות ראש העיר 17.00

9.3.20200:00:0011.3.20200:00:00פורים
9.3.20209:15:009.3.20209:45:00קבלת קהל

10.3.202014:30:0010.3.202015:30:00משתה פורים באולמי ליצ'י



10.3.202013:30:0010.3.202014:30:00פורים בשבט יזרעאל
10.3.202011:30:0010.3.202012:00:00הפנינג קרנבל פורים - אתחלתא

10.3.202012:00:0010.3.202013:00:00פעילות פורים בשכונות-חלוקת פרסים
11.3.202019:00:0011.3.202020:00:00פגישה חביב

ועדת אכיפה חציון א' לשנת 2020  במעמד מפקד התחנה אלי גוזלן משטרת 
11.3.202016:00:0011.3.202017:30:00עפולה

11.3.202019:00:0011.3.202019:30:00קבלת קהל
11.3.202018:00:0011.3.202019:00:00קבלת קהל

חגיגת פורים מושלגת בפארק העירוני- ( התכנסות 11.00 ברכות ראש העיר 
( 11.3011.3.202011:30:0011.3.202012:30:00

11.3.202019:30:0011.3.202020:00:00קבלת קהל
12.3.202019:00:0012.3.202022:00:00כדורסל -אליצור ק. אתא

12.3.20208:30:0012.3.20209:00:00ישיבת חירום במרכז פסגה להבנת הנחיות הקורונה-נוכחות חובה
12.3.202013:00:0012.3.202014:00:00פגישה בנושא כספים להשלמות דחופות

12.3.202011:45:0012.3.202012:15:00ועדת בחינה מכרז פומבי 5/2020 מפקח/ת תכנון ובנייה
12.3.202015:00:0012.3.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

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

12.3.202015:15:0012.3.202016:45:00ישיבת עבודה
12.3.202017:30:0012.3.202018:30:00וועדת כספים בשעה 17:30

13.3.20208:30:0013.3.20209:00:00קבלת קהל
13.3.20208:00:0013.3.20208:30:00קבלת קהל

13.3.20209:30:0013.3.202011:00:00ניהול שוטף משרד
14.3.202018:30:0014.3.202021:00:00ישיבת חרום מספר 2 - הערכות מניעת התפשטות נגיף הקורונה -

15.3.202019:00:0015.3.202020:00:00אביאל ויעל חתונה
15.3.202017:30:0015.3.202018:30:00ישיבת וועדת מכרזים - מכרז  5/2020 ניהול והפעלת בי'ס אורן- דיון

15.3.202018:00:0015.3.202019:00:00חתונה יאיר ואפרת
15.3.202012:30:0015.3.202013:30:00מוסדות ויזניץ 12:30
15.3.20209:30:0015.3.202010:30:00ועדת רכש ומכרזים

15.3.202018:00:0015.3.202018:30:00מסיבת חומש - תלמידי כיתה א' תלמוד תורה
16.3.202014:00:0016.3.202015:00:00ישיבה

16.3.202010:30:0016.3.202011:30:00קבלת קהל



16.3.202012:00:0016.3.202013:00:00ועדת מכרזים חכ"ל
ניחום אבלים איתן אברהם ז"ל+ שרה מאייר אחות של אלי אפללו - יושבים 

17.3.202012:30:0017.3.202014:00:00בביתו של אלי אפללו ברח' אורנים
17.3.202013:00:0017.3.202016:00:00פורום מנהלים

17.3.202017:00:0017.3.202018:00:00היכל מנורה אורט
17.3.202010:00:0017.3.202012:00:00ניהול שוטף משרד

18.3.202019:00:0018.3.202022:00:00כדורסל
18.3.202014:30:0018.3.202016:30:00ניהול שוטף משרד

 נציג קונגרס בינלאומי של יהודי בוכרה אדי מורדכי ויו"ר קהילה בוכרית בעיר 
18.3.202012:00:0018.3.202013:00:00עפולה

Canceled: 18.3.202011:00:0018.3.202011:45:00ועדת רכש ומכרזים
19.3.202015:00:0019.3.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

19.3.202011:30:0019.3.202012:30:00פגישת חירום קורונה- שפ"ע
19.3.202014:00:0019.3.202015:00:00סטטוס מבצע חלוקת מזון- קורונה

19.3.202015:15:0019.3.202016:45:00ישיבת עבודה
20.3.20209:30:0020.3.202011:00:00ניהול שוטף משרד
22.3.202010:30:0022.3.202012:00:00ניהול שוטף משרד

23.3.20209:30:0023.3.202010:30:00ישיבת עדכון מס'  11 עם פיקוד העורף 9:45
Canceled: 23.3.202018:00:0023.3.202019:30:00וועדת חינוך- בהשתתפות יו"ר הוועדה מר אבי אלקבץ ראש העיר

24.3.202011:00:0024.3.202012:00:00אוסי - מפקחת צפון תרבות יהודית
24.3.202015:00:0024.3.202016:00:00סיום קורס משגיחות כשרות - דניאלה בן חמו (דיקלה)

24.3.202019:00:0024.3.202022:00:00בני הרצליה - כדורסל
24.3.202014:00:0024.3.202015:00:00ועדת רכש ומכרזים

Canceled: יום המאבטח בעפולה  לומר תודה למאבטחי בן ביטחון  (התכנסות 
24.3.202014:00:0024.3.202015:00:00(שעה 14.00 ברכות ראש העיר 14.30

25.3.202010:00:0025.3.202012:00:00ניהול שוטף משרד
25.3.202014:30:0025.3.202015:30:00פגישת חירום  קורונה - סגנים

Canceled: 26.3.202019:00:0026.3.202020:00:00תחרות שנתית של מר ישראל
Canceled: חודש האשה הבינלאומי-אירוע פתיחת תערוכה "זיכרון אחד-חיים 

26.3.202020:00:0026.3.202021:00:00"שלמים
26.3.202020:00:0026.3.202021:00:00בר מצווה דודו אברג'ל
26.3.202015:00:0026.3.202020:00:00פגישה עם ראש העיר



26.3.202015:15:0026.3.202016:45:00ישיבת עבודה
27.3.20209:30:0027.3.202011:00:00ניהול שוטף משרד

27.3.202010:00:0027.3.202012:00:00ישיבת קורונה בלשכה
29.3.20208:00:0029.3.20209:00:00חלוקת מזון סיור

29.3.202013:30:0029.3.202014:30:00הרב שמואל דוד+שלום מזרחי+חביב
29.3.20209:00:0029.3.20209:30:00דודי נחום - יקל"ר

30.3.20209:00:0030.3.202010:00:00ישיבת חירום קורונה
30.3.20209:00:0030.3.202010:00:00ישיבת  חירום קורונה
30.3.20209:00:0030.3.202010:00:00ישיבת חירום קורונה
30.3.202010:00:0030.3.202011:00:00ישיבת חירום קורונה

31.3.202019:00:0031.3.202022:00:00כדורסל
31.3.202010:30:0031.3.202013:00:00ניהול שוטף משרד
1.4.202010:30:001.4.202014:00:00ניהול שוטף משרד

ZOOM 2.4.202011:30:002.4.202013:30:00ישיבת הנהלה ב
2.4.202015:00:002.4.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

2.4.202015:15:002.4.202016:45:00ישיבת עבודה
3.4.20209:30:003.4.202011:00:00ניהול שוטף משרד

5.4.202012:30:005.4.202014:30:00צילום שולחן סדר פסח
6.4.202018:00:006.4.202019:00:00שיחה בזום עם חברי המועצה-עדכונים לקראת החג

6.4.202010:00:006.4.202011:30:00סיור בבתי"ס אוהל מאיר ויהודה
7.4.202019:00:007.4.202022:00:00כדורסל - מכבי הוד השרון

8.4.20200:00:0017.4.20200:00:00פסח
9.4.202015:00:009.4.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

9.4.202015:15:009.4.202016:45:00ישיבת עבודה
10.4.20209:30:0010.4.202011:00:00ניהול שוטף משרד

16.4.202015:00:0016.4.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
16.4.202015:15:0016.4.202016:45:00ישיבת עבודה

17.4.20209:30:0017.4.202011:00:00ניהול שוטף משרד
19.4.202018:00:0019.4.202020:00:00ועדת בנין ערים

19.4.202010:00:0019.4.202013:00:00ניהול שוטף משרד



 וועדת היגוי אקדמיה עיר שת"פ עם מכללת שאנן בבתי הספר  15:00-16:00
 בעיר , בהשתתפות טינה ולדמן, חביב פרץ , טינה ולדמן, נגה בן אילוז, חיים
 גבאי, ד"ר שלום אדרי, טלי פריד ויחיאל ממכללת שאנן , ומנהלי בתי הספר

21.4.202015:00:0021.4.202016:00:00הדתיים בעיר
21.4.20203:00:0022.4.20203:00:00יום השואה

22.4.202013:00:0022.4.202014:00:00פגישה בנושא יום העצמאות- תרבות
22.4.202015:00:0022.4.202016:00:00ועדת רכש ומכרזים חכ"ל

23.4.202015:00:0023.4.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
23.4.202012:45:0023.4.202014:00:00ישיבת עבודה

24.4.20209:30:0024.4.202011:00:00ניהול שוטף משרד
26.4.20209:00:0026.4.202011:00:00ניהול שוטף משרד

zoom 26.4.202015:00:0026.4.202016:30:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל - באמצעות תוכנת
27.4.202011:00:0027.4.202014:00:00ניהול שוטף משרד

28.4.20203:00:0029.4.20203:00:00יום הזיכרון
28.4.202011:00:0028.4.202012:00:00עמידה יחד בצפירה ברחבת בניין העירייה -(נא להגיע עם חולצה לבנה)

28.4.20207:30:0028.4.20208:30:00טל איתן סיור בשעה 07:30
29.4.20203:00:0030.4.20203:00:00יום העצמאות

30.4.202010:00:0030.4.202012:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 11/2020 - קב"ט מוס"ח
30.4.202014:30:0030.4.202015:30:00אוהל מאיר

30.4.20208:00:0030.4.202017:00:00דיון אמקו ים בשעה 12:00
30.4.202015:00:0030.4.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

30.4.20207:30:0030.4.20208:30:00סיור תיכון יהודה אוהל מאיר
30.4.20208:30:0030.4.20209:30:00סיור עם מנכ"ל העירייה בי"ס יהודה

30.4.202012:30:0030.4.202014:00:00ישיבת עבודה
1.5.20209:30:001.5.202011:00:00ניהול שוטף משרד

1.5.20208:00:001.5.20209:00:00סיור אוהל מאיר
3.5.20208:00:003.5.202010:00:00סיור בתי ספר

3.5.202017:00:003.5.202018:00:00ועדת בניין ערים
3.5.202011:00:003.5.202013:30:00ניהול שוטף משרד

3.5.202016:30:003.5.202017:30:00אושרת לוי יו"ר יהודה
4.5.202016:30:004.5.202017:30:00קבלת קהל

4.5.202017:30:004.5.202018:00:00ישיבת וועדת מכרזים , חדר ישיבות אורן בשעה 17:30



4.5.202010:00:004.5.202012:00:00הרב בן פזי בשעה 10
4.5.202012:15:004.5.202013:15:00הכנה וועדת מכרזים בשעה 12:15
5.5.202010:30:005.5.202011:30:00ישיבת וועד מנהל בית אבות משלב

5.5.202015:00:005.5.202016:00:00מורים יהודה בשעה  15:00
5.5.202013:00:005.5.202014:00:00אוסי - מפקחת שעה 13:00

5.5.202011:30:005.5.202012:30:00חלוקת מחשב לכל כיתה -במינהל חינוך 11:45
6.5.202014:00:006.5.202015:00:00פגישת הערכות בהשתתפות טינה+חביב+נגה+שמחה

6.5.202011:30:006.5.202012:30:00פגישה חיים גבאי מחמ"ד צפון בשעה 11:30
6.5.202013:00:006.5.202014:00:00איציק ויצמן בשעה 13:00

6.5.20208:00:006.5.202011:30:00בחירת ראש ישיבה אורט יהודה
7.5.202019:00:007.5.202020:00:00ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה מס'  20200001

7.5.20209:00:007.5.202010:00:00וועדת רכש ומכרזים חכ"ל
7.5.202018:00:007.5.202020:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר 04-20,24-11

7.5.202015:00:007.5.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
7.5.202012:30:007.5.202013:30:00ישיבת עבודה

8.5.20209:30:008.5.202011:00:00ניהול שוטף משרד
10.5.202014:30:0010.5.202015:30:00קבלת קהל

10.5.202011:00:0010.5.202012:00:00מוזיאון יהודי מרוקו אמנון אלקבץ ואיציק ויצמן שעה 11:00
11.5.202011:00:0011.5.202012:00:00קבלת קהל
11.5.202014:00:0011.5.202015:00:00קבלת קהל

11.5.202015:30:0011.5.202020:00:00ברית באלעד בשעה 17:30
12.5.202013:00:0012.5.202014:00:00סיור

12.5.202010:30:0012.5.202011:30:00טנק חב"ד אתחלתא
13.5.202010:30:0013.5.202012:00:00ישיבה עם תהילה אוחיון + סיור מעון ג"ה + נועם מוריה

13.5.202013:00:0013.5.202015:30:00ניהול שוטף משרד
13.5.202017:30:0013.5.202018:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:30 בחדר ישיבות אורן

14.5.202018:00:0014.5.202018:30:00ברית
14.5.202011:00:0014.5.202011:30:00ניחום אבלים יפה מלכה ז"ל

14.5.202019:00:0014.5.202020:00:00לברך בשידור חי חתונה הבת של אבי ואילנית וורצמן
14.5.202015:00:0014.5.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

14.5.202015:00:0014.5.202016:30:00ישיבת עבודה
15.5.20209:30:0015.5.202011:00:00ניהול שוטף משרד



17.5.202012:00:0017.5.202013:00:00קבלת קהל
 +פרקט אולם ספורט בגין - חביב פרץ+ שאדי+ רומן+ שלומי אלבז 10:00

17.5.202010:00:0017.5.202011:00:00(קבלן)איסמעיל
17.5.202017:00:0017.5.202018:00:00משלב וועד מנהל

17.5.202016:00:0017.5.202017:00:00ישיבת הנהלה מצומצמת
18.5.202016:45:0018.5.202021:45:00רמת אביב

18.5.20208:45:0018.5.20209:30:00סיור גן רימון : איציק ויצמן , אברהם אזולאי , אמנון אלקבץ . בשעה 8:45
ישיבה בנושא בינוי מוסדות חינוך - נושאים : אלומות , מוריה , דרך אמת, אוהל 
מאיר, וי'זניץ , שוהם,אלון יזרעאל ,אוטיסטים -  משתתפים: ישראל, טינה ,שלום 

18.5.202010:00:0018.5.202011:30:00שלמה , שריקי יצחק
19.5.202017:45:0019.5.202018:45:00ישיבה עם וועד בית הכנסת מאורות ניסים - תואם מול אבי אלגרבלי 17:45

19.5.202011:30:0019.5.202014:00:00ניהול שוטף משרד
20.5.202015:00:0020.5.202016:00:00וועדת רכש ומכרזים חכ"ל

20.5.202011:00:0020.5.202012:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 13/2020 מנהל/ת מרכז השכלה (היל"ה)
20.5.202013:00:0020.5.202014:00:00פגישה עם מוסא חאכו - בטיחות בדרכים

20.5.202016:00:0020.5.202020:00:00כינוס מרכז מפלגה
ועדת בחינה מכרז פומבי 12/2020 מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער 

20.5.202010:00:0020.5.202011:00:00בסיכון 360
21.5.202011:15:0021.5.202011:30:00ועדת בחינה מכרז פנימי 1/2020 רכז/ת רכש רשותית

21.5.20209:30:0021.5.202010:30:00פגישה בלשכה בנושא בית אבות-שלום עמרני+יוסי אהרון+חביב+שלמה
21.5.202010:00:0021.5.202010:20:00ועדת בחינה מכרז פומבי 9/2020 - עובד/ת סוציאלי/ת למשפחה

ועדת בחינה מכרז פומבי 7/2020 רכז/ת פרויקטים באגף תאום ובקרה למצוינות 
21.5.202011:45:0021.5.202013:30:00וחדשנות

21.5.202019:00:0021.5.202020:00:00גן הלב - יום ירושלים
21.5.202011:00:0021.5.202012:00:00סל קליטה עליה מצרפת

21.5.202015:00:0021.5.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
21.5.202010:20:0021.5.202010:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 10/2020 עובד/ת סוציאלי/ת ראש צוות מדריכ/ה

21.5.202015:00:0021.5.202016:30:00ישיבת עבודה
ועדת בחינה מכרז פומבי 6/2020 רכז/ת אדמיניסטרציה במחלקת קליטה 

21.5.202010:30:0021.5.202011:15:00וקהילה
22.5.20203:00:0023.5.20203:00:00יום ירושלים

22.5.20209:30:0022.5.202011:00:00ניהול שוטף משרד



24.5.202010:00:0024.5.202011:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 8/2020 פקח/ית חניה וחוקי עזר
סיור בשצ"פ וולפסון לצורך השלמת נטיעות מול המקווה, נוכחים: חביב פרץ, 

24.5.202014:00:0024.5.202015:00:00הרב שמואל דוד, רביד גלסמן, אתי וקנין
24.5.202013:20:0024.5.202014:20:00פגישה עם הרב שמואל דוד

25.5.202010:00:0025.5.202010:30:00קבלת קהל
25.5.202011:00:0025.5.202012:00:00קבלת קהל

25.5.202018:00:0025.5.202021:30:00ערב שיח בשעה 18:00
25.5.202017:30:0025.5.202018:30:00סיור בגלריה - אברהם אזולאי , ויצמן יצחק , דקלה מרזר , אמנון אלקבץ

25.5.202013:30:0025.5.202015:30:00ניהול שוטף משרד
26.5.202012:00:0026.5.202013:30:00תוכנית לשנת הלימודים הבאה 12:00

26.5.202010:30:0026.5.202011:30:00פרס האקתון בית ספר יהודה
26.5.202019:00:0026.5.202020:00:00שמעון מרציאנו ניחום

27.5.202015:00:0027.5.202015:30:00ועדת רכש ומכרזים
FW: 27.5.202013:00:0027.5.202014:30:00פ"ע ראש עיריית עפולה

27.5.202017:00:0027.5.202018:00:00טקס הכתרה לקייס לדקון גשאוו אדיסו טסמה
27.5.202010:00:0027.5.202011:00:00קבלת קהל

28.5.202015:00:0028.5.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
28.5.202010:30:0028.5.202013:00:00ניהול שוטף משרד

28.5.202015:15:0028.5.202016:45:00ישיבת עבודה
29.5.20209:30:0029.5.202011:00:00ניהול שוטף משרד

31.5.202012:15:0031.5.202013:15:00קביעת מזוזה אוהל מאיר
31.5.20209:30:0031.5.202010:30:00מנכ"ל חברת דונה

 +פרקט אולם ספורט בגין - מגן לי+ חביב פרץ+ רומן+ שאדי+ שלומי 14:00
31.5.202014:00:0031.5.202015:00:00איסמעיל

1.6.202016:00:001.6.202017:00:00ישיבה
1.6.202017:00:001.6.202019:00:00וועדת בנין ערים

1.6.202012:30:001.6.202015:00:00ניהול שוטף משרד
2.6.20208:15:002.6.20209:00:00פגישת עבודה

2.6.202011:30:002.6.202014:30:00פגישה עם השר לעיניני ירושלים 12:45



FW: תכנית מתאר עפולה -ישיבת עבודה בעיריית עפולה בהשתתפות: אבי 
 אלקבץ ראש העיר, ישראל קנטור - מהנדס העיר, יואל מטמון, אהוד יוסטמן, גיא

 דייגי, מתן כתריאל- ממנהל התכנון, יהונתן כהן לטאנט, רז עפרון - לשכת
2.6.202012:30:002.6.202017:30:00התכנון המחוזית, יאיר אביגדור וצוות מנעד

3.6.202011:00:003.6.202012:00:00סיור שצ"פ וולפסון עם איברהים דראושה
3.6.202013:00:003.6.202014:00:00תמיכות חנן

3.6.202014:00:003.6.202015:00:00אלכס קובי טרבלסי 14:00
3.6.202017:00:003.6.202018:00:00ישיבת קואליציה

3.6.202018:00:003.6.202020:00:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין 5-20,25-11
3.6.202016:30:003.6.202017:00:00קבלת קהל

4.6.202012:00:004.6.202012:15:00ועדת בחינה מכרז פנימי 4/2020 - מנהל/ת אגף תאום ובקרה
4.6.202011:30:004.6.202011:45:00וועדת בחינה מכרז פנימי 2/2020-מנהל/מנהלת אגף הון אנושי

4.6.202012:15:004.6.202012:30:00ועדת בחינה מכרז פנימי 5/2020 - מנהל/ת אגף תרבות
4.6.202015:00:004.6.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

4.6.202015:15:004.6.202016:45:00ישיבת עבודה
5.6.20209:30:005.6.202011:00:00ניהול שוטף משרד

7.6.202011:00:007.6.202012:00:00קבלת קהל
7.6.202014:00:007.6.202016:00:00קבלת קהל

7.6.202017:30:007.6.202018:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:30 בחדר ישיבות אורן
8.6.202016:00:008.6.202020:00:00פגישה רמת אביב

8.6.202014:30:008.6.202015:30:00ביקור בבית הילדים
8.6.202010:00:008.6.202011:00:00אלכס + קובי טרבלסי בשעה 10:00

9.6.202010:00:009.6.202010:30:00ועדת בחינה מכרז פנימי 3/2020 - מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה
9.6.202013:00:009.6.202016:00:00פורום מנהלים

9.6.202019:30:009.6.202020:30:00אזכרה יפה מלכה - אשתו של בבר מלכה
9.6.202018:45:009.6.202019:45:00יוני חזי ישיבה עם הורי הישיבה - מצ"ב הזמנה

פגישת  עבודה טינה ולדמן+חביב פרץ+ איילת טננבאום+ אורלי סיסו מפקחת 
9.6.202010:00:009.6.202010:30:00החמ"ד בגנים

10.6.202010:30:0010.6.202011:30:00הרב שמואל דוד + דקלה מרזר
10.6.202013:00:0010.6.202014:00:00סיור גני ילדים

10.6.202015:00:0010.6.202016:00:00דקלה ישיבת עבודה  בית אריאלה
11.6.202015:00:0011.6.202020:00:00פגישה עם ראש העיר



11.6.202010:00:0011.6.202011:00:00משלב ישיבת ועד מנהל ב10
11.6.202012:30:0011.6.202014:00:00ישיבת עבודה

12.6.20209:30:0012.6.202011:00:00ניהול שוטף משרד
14.6.202013:00:0014.6.202014:00:00פגישה

14.6.202010:15:0014.6.202011:15:00שמחה שטמלר  {חביב} 10:15
14.6.202017:30:0014.6.202018:30:00ועדת בטיחות בדרכים בשעה 17:30 - מצ"ב זימון

14.6.20209:05:0014.6.202010:05:00הרב בן פזי בשעה 09:05
15.6.202017:00:0015.6.202018:00:00וועדת כספים  17:00 15.06.2020- מצ"ב סדר יום וחומר

15.6.202018:00:0015.6.202019:30:00וועדת חינוך- סיכום שנת הלימודים התש"פ
15.6.202013:00:0015.6.202015:30:00ניהול שוטף משרד
15.6.20209:30:0015.6.202010:30:00שיחה עם המנכ"ל

16.6.202013:00:0016.6.202014:00:00עדי גבר 13:00
16.6.202011:00:0016.6.202012:00:00ניחום אבלים

16.6.202015:00:0016.6.202016:00:00הצגת מפרט אחיד
16.6.202018:00:0016.6.202019:00:00קבלת קהל

17.6.202010:00:0017.6.202011:00:00מסיבת סיום ביה"ס כרמים בעמק 10:00
17.6.202018:00:0017.6.202019:15:00לברך- טקס חלוקת מלגת עיריית עפולה- מחולק ל-2 קבוצות

17.6.202013:00:0017.6.202014:30:00ניהול שוטף משרד
17.6.202019:45:0017.6.202020:45:00מסיבת סיום יב' , בית ספר רימונים   19:45

17.6.202015:30:0017.6.202017:00:00דירקטוריון החברה הכלכלית
18.6.202015:00:0018.6.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

18.6.202014:15:0018.6.202015:15:00מפגש בית אריאלה
18.6.202010:30:0018.6.202011:30:00קבלת קהל

18.6.202015:15:0018.6.202016:45:00ישיבת עבודה
19.6.20209:30:0019.6.202011:00:00ניהול שוטף משרד

21.6.202019:00:0021.6.202021:00:00הזמנת לישיבות מועצת עיר: 6-20,26-11 וישיבה 7-20-27-11
21.6.202018:00:0021.6.202019:00:00קואליציה

21.6.202014:30:0021.6.202015:30:00ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור
21.6.202017:00:0021.6.202017:30:00אורה פרץ - ספר תורה  (חביב)

21.6.202010:00:0021.6.202011:00:00ועדת בנין ערים ישיבה
21.6.202018:00:0021.6.202019:00:00ישיבת קואליציה

22.6.202018:00:0022.6.202019:00:00חלקה טבריה



22.6.202015:00:0022.6.202017:30:00קבלת קהל

23.6.202016:50:0023.6.202017:35:00פגישת ראש העיר עם שר החינוך, יואב גלנט ופורום הנהלה- נוכחות אינה חובה
23.6.202019:00:0023.6.202020:00:00לניחום אבלים ירושלים

23.6.202010:00:0023.6.202011:00:00ישיבה עם חביב פרץ
23.6.202010:00:0023.6.202011:00:00חיים גבאי

23.6.202017:00:0023.6.202018:30:00חנוכת בית אריאלה
23.6.202011:00:0023.6.202013:00:00חדר ישיבות אורן

24.6.202017:30:0024.6.202018:30:00קבלת קהל
24.6.202010:30:0024.6.202012:00:00ניהול שוטף משרד

24.6.202019:00:0024.6.202020:00:00מסיבת סיום כיתות ו'  (בנים)  בית ספר נועם מוריה  19:00
24.6.202012:30:0024.6.202013:00:00ביקור בבריכה העירונית- תכנית שחייה לכיתות ה'

25.6.202010:30:0025.6.202012:30:00ניהול שוטף משרד
25.6.202017:00:0025.6.202018:00:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:00 חדר ישיבות אורן

25.6.202015:00:0025.6.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
25.6.20208:00:0025.6.20209:00:00קבלת קהל

25.6.202018:30:0025.6.202021:30:00אזכרה - יוסף דהן { סבא של נתנאל}19:00
25.6.202015:15:0025.6.202016:45:00ישיבת עבודה

26.6.20209:30:0026.6.202011:00:00ניהול שוטף משרד
Canceled: 18:00 28.6.202018:00:0028.6.202019:00:00מסיבת סיום כיתות ו' ביהס תדהר

28.6.202011:00:0028.6.202012:30:00חביב פרץ מ"מ ר"ע וסגנו עיריית עפולה + שלום שי חברת דונה הנדסה  11:00
28.6.20209:00:0028.6.202016:00:00 פגישה במודיעין בשעה 11:00 + זמני נסיעה  תואם מול שושי

28.6.20208:30:0028.6.20209:00:00הרב בן פזי + נתנאל בישיבה
28.6.202018:30:0028.6.202019:30:00כדורסל עודד עקיבא

28.6.202017:15:0028.6.202018:00:00פגישת סיכום שנה - ניצני עפולה
29.6.20209:00:0029.6.20209:20:00מיכאל ברקן, בוריס יודיס, חביב פרץ

29.6.202018:00:0029.6.202019:00:00קבלת קהל
29.6.202011:00:0029.6.202011:30:00מסיבת סיום כיתות ו'

29.6.202016:00:0029.6.202017:00:00דניאלה דקלה נתנאל 16
29.6.202016:00:0029.6.202017:00:00לקראת פגישה בערב  מערכת שעות.  כל אירוע שנכנס לתאם מראש.

29.6.20209:00:0029.6.20209:20:00מיכאל ברקן, בוריס יודיס, חביב פרץ



30.6.202016:00:0030.6.202018:00:00וועדת ביטחון - הערכות לקראת חודשי הקיץ והחופש הגדול
30.6.202016:20:0030.6.202017:20:00ברית אולמי אצולת העמק אוריאל מסעוד 16:30

30.6.20209:30:0030.6.202012:00:00ניהול שוטף משרד
1.7.20208:15:001.7.20209:00:00הרב שמואל דוד

1.7.202017:00:001.7.202018:00:00הרב עדי גבר 17:00
1.7.202011:00:001.7.202012:00:00הרב שמואל דוד

1.7.202019:00:001.7.202020:00:00מסיבת סיום אופנת צביה
2.7.202010:00:002.7.202011:00:00קבלת קהל

2.7.202020:00:002.7.202021:00:00קארין ואסף חתונה משפחת אלישע אולמי פאר . הזמנה ווטסאפ מיום 14.6
2.7.20208:00:002.7.20209:00:00אוהל מאיר - קבלן

2.7.202015:00:002.7.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
2.7.202015:15:002.7.202016:45:00ישיבת עבודה

3.7.20209:30:003.7.202011:00:00ניהול שוטף משרד
Canceled: 19:00 5.7.202019:00:005.7.202020:00:00מסיבת סיום כיתות ו' ביה"ס מעלות ניסים

5.7.202020:00:005.7.202021:00:00הילולה חיים בן עטר הזמנה מאלירם דדון
5.7.202015:30:005.7.202016:30:00ישיבת קורונה

5.7.202010:30:005.7.202011:30:00כספת - גזבר יועמש מבקרת
5.7.202017:00:005.7.202017:30:00ישיבת וועדת מכרזים  בשעה 17:00 חדר ישיבות אורן

6.7.202020:30:006.7.202021:30:00מסיבת סיום אורט יהודה
6.7.20209:30:006.7.202010:30:00קבלת קהל

6.7.202019:00:006.7.202020:00:00דורון דנינו 19:00  בית אריאלה
6.7.202021:00:006.7.202022:00:00דודו אברג'ל הילולא

6.7.202011:00:006.7.202012:00:00קבלת קהל
טקס מצטיינים בתי ספר יסודיים- תלמידים מצטיינים+ הורים + מנהלת בית 

6.7.202017:00:006.7.202018:00:00הספר
6.7.202013:30:006.7.202016:30:00ניהול שוטף משרד

7.7.202011:00:007.7.202012:00:00אבנר אוהל מאיר
7.7.202012:00:007.7.202013:30:00פגישה עם יורם אורנשטיין מנכל מרכז הפועל

7.7.202016:00:007.7.202018:00:00ועדת בניין ערים
7.7.20209:30:007.7.202010:30:00וחצי פנימיית אמונה 9

8.7.202014:00:008.7.202015:00:00וועדת רכש ומכרזים חכ"ל



מסע מנהיגות חוות הנוער הציוני ירושלים הזמנה יאיר מתגלים ווטסאפ 
18.68.7.202017:00:008.7.202022:00:00בשעה 19

8.7.202020:00:008.7.202021:00:00איציק ויצמן - חנוכת בית
8.7.202010:30:008.7.202013:30:00דיון משפטי אמקו ים - שופט עאטף עילבוני

8.7.202017:00:008.7.202018:00:00פגישה עם יורם אורנשטיין מנכ"ל מרכז הפועל
Canceled: 18:30 8.7.202018:30:008.7.202019:30:00מסיבת סיום כיתות ו' בית ספר אוהל מאיר

9.7.20209:00:009.7.202010:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 19/2020 מנהל/ת אגף צעירים וקהילה
ועדת בחינה מכרז פומבי 14/2020 ממונה על שירותי חירום וביטחון ברשות 

9.7.202010:00:009.7.202012:00:00המקומית
9.7.202012:00:009.7.202013:00:00בשעה 12:00 יש ישיבה במתנס על הוקרה לותיקי הפועל כדורסל וכדורגל 9/7

9.7.202015:00:009.7.202016:00:00פגישה עם הרב בן פזי בישיבה 15:00
9.7.202015:00:009.7.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

9.7.202015:15:009.7.202016:45:00ישיבת עבודה
10.7.20209:30:0010.7.202011:00:00ניהול שוטף משרד

12.7.202017:15:0012.7.202018:15:00קבלת קהל
12.7.202010:00:0012.7.202011:00:00פגישה

12.7.202013:30:0012.7.202016:00:00ניהול שוטף משרד
12.7.202020:00:0012.7.202021:00:00ישיבת הסדר עמותה

13.7.202013:00:0013.7.202014:00:00שמחה-אולפנא
13.7.202010:00:0013.7.202011:00:00היכל הספורט סיור

14.7.202015:00:0014.7.202016:00:00סיום קורס משגיחות כשרות - דניאלה בן חמו (דיקלה)
14.7.202014:30:0014.7.202014:45:00( לרבע שעה צילום)צילום עם הקונסול הרוסי + השגריר-  : 14.30-14.45

14.7.202018:00:0014.7.202019:00:00מפגש עם קבוצת סטודנטים מנהיגות סטודנטיאלית "מתגלים"
14.7.202012:00:0014.7.202012:45:00אבנר קובי אוהל מאיר במשרד
14.7.202011:00:0014.7.202012:00:00סיור מעון אמונה גבעת המורה

14.7.202015:15:0014.7.202016:15:00טקס משגחי כשרות של נשות בית אריאל בגן רימון
15.7.202017:30:0015.7.202018:30:00בית אריאלה, סיכום שנה גננות מובילות.

15.7.202012:30:0015.7.202015:00:00ניהול שוטף משרד
15.7.202011:00:0015.7.202012:00:00ניחום אנה שואף

15.7.20209:00:0015.7.202010:00:00סיור מתחם יהודה אוהל מאיר
15.7.202017:00:0015.7.202018:00:00בית אריאלה אורלי ומירי גננות

16.7.202015:00:0016.7.202020:00:00פגישה עם ראש העיר



טקס מצטיינים לבוגרי החטיבה העליונה - טינה , חביב , נגה בן אילוז , כפיר 
16.7.202010:00:0016.7.202011:00:00בזק, שלום שלמה

16.7.202015:15:0016.7.202016:45:00ישיבת עבודה
16.7.202011:30:0016.7.202012:30:00הרב דיקסלר בתיאום מול הלשכה

17.7.20209:30:0017.7.202011:00:00ניהול שוטף משרד
19.7.202011:30:0019.7.202012:00:00ועדת בחינה מכרז פנימי 6/2020 עובד/ת סוציאלית לחוק סדרי דין

19.7.202014:00:0019.7.202015:00:00פגישה נתנאל ,נגה , דקלה
19.7.202012:00:0019.7.202012:30:00ועדת בחינה מכרז  פנימי 7/2020 רכז/ת רישוי עסקים

19.7.202012:30:0019.7.202013:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 20/2020 סגן/ית מנהל אגף שפ"ע
ועדת בחינה מכרז פומבי 18/2020 - עובד/ת סוציאלי/ת לאלימות בתחנת 

19.7.202011:00:0019.7.202011:30:00משטרה
20.7.202016:00:0020.7.202022:00:00חיפה - ת"א
20.7.202011:00:0020.7.202012:00:00קבלת קהל

20.7.20209:30:0020.7.202010:30:00סיור אולמות ספורט
פגישת עבודה חביב פרץ + טינה + נגה בנושאים: נועם מוריה, אוהל מאיר, 

20.7.202014:00:0020.7.202016:00:00האולפנא
21.7.202016:45:0021.7.202017:15:00בני המנשה -נגה+ שמואל

21.7.202015:45:0021.7.202016:15:00דניאל בן והרב דיסלר  והרב יעקב זורגר תואם טלפוני
21.7.202017:10:0021.7.202017:55:00בני המנשה - דניאל בן {תואם מול שרית}, נגה בן אילוז , שמואל צנקואל

21.7.202020:00:0021.7.202021:15:00ספורט מנהלים

21.7.202012:30:0021.7.202013:30:00מפגש פרידה מתנדבי שנת שירות, ובנות שירות לאומי- מצ"ב הזמנה חנן בן דוד
21.7.202016:15:0021.7.202016:45:00ניצני עפולה דניאל בן , לילך מידן , חן הררי  ,דקלה מרזר .

22.7.202013:30:0022.7.202014:30:00ועדת רכש ומכרזים חכ"ל
22.7.202011:00:0022.7.202012:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 17/2020 - מנהל/ת מרכז השכלה - היל"ה

22.7.20209:45:0022.7.202010:45:00בית ספר יהודה - יהודית לוי
22.7.202015:30:0022.7.202023:30:00באר שבע

22.7.202012:30:0022.7.202013:30:00ישיבת הנהלה בכירה
22.7.20208:45:0022.7.20209:30:00הרב שמואל דוד

23.7.202012:15:0023.7.202012:45:00ישיבת עבודה
23.7.202015:00:0023.7.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

23.7.202010:00:0023.7.202011:00:00קבלת קבל



23.7.202013:00:0023.7.202013:30:00פגישת עבודה -בת אל 13:00
23.7.202015:15:0023.7.202016:45:00ישיבת עבודה

24.7.20209:30:0024.7.202011:00:00ניהול שוטף משרד
26.7.202014:50:0026.7.202015:50:00סיור אולפנא
26.7.202011:15:0026.7.202012:15:00קבלת קהל

26.7.202010:30:0026.7.202011:00:00יום הולדת שלמה
27.7.20209:00:0027.7.202010:00:00אולפנת צביה+יהודה

27.7.202014:00:0027.7.202015:00:00ישיבת עבודה
27.7.202016:30:0027.7.202018:00:00ועדת בנין ערים

27.7.202018:00:0027.7.202019:00:00עדי גבר
27.7.202011:00:0027.7.202012:00:00ניחום אושרת לוי - מושב היוגב

28.7.202012:00:0028.7.202014:00:00סיור אולמות ספורט
28.7.202014:00:0028.7.202015:00:00מיקום יבלים
29.7.20209:00:0029.7.202010:00:00בי"ס יהודה

29.7.202014:00:0029.7.202017:00:00ניהול שוטף משרד
29.7.202011:00:0029.7.202012:00:00ישיבת מליאה

29.7.202016:30:0029.7.202017:30:00ישיבת וועדת מכרזים
30.7.20206:00:0030.7.20207:00:00צום

ניחום אבלים אצל משפחת רחמני ריבקה רחמני אחות של  (אמיר ורן רחמני) 
30.7.202012:00:0030.7.202012:30:00כתובת שרה מלכין 1

30.7.202015:00:0030.7.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
30.7.202015:15:0030.7.202016:45:00ישיבת עבודה

31.7.202013:00:0031.7.202014:00:00שישי ביחד - במסגרת הפגת הבידוד  לקשישים ( מפגש אחרון)
31.7.20209:30:0031.7.202011:00:00ניהול שוטף משרד

2.8.202016:00:002.8.202023:00:00נסיעה לתל אביב
2.8.202012:30:002.8.202013:00:00ועדת רכש ומכרזים

2.8.202010:00:002.8.202011:00:00קבלת קהל
2.8.202012:40:002.8.202013:40:00רכש חכ"ל

2.8.202012:00:002.8.202012:30:00חלוקת שי ללחיילי חטיבת כפיר -4 חיילים  חלוקה ע"י ראש העיר בשעה 12.00
3.8.20208:30:003.8.202012:00:00סיור פרויקטים הנדסיים
3.8.202015:00:003.8.202016:15:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל



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

4.8.202020:00:004.8.202022:00:00ראש העיר 20.15
4.8.202013:30:004.8.202016:00:00ניהול שוטף משרד

4.8.202010:15:004.8.202011:15:00סיור הרב שמואל דוד 10:15
פגישה עם הרב אליהו קריצ'בסקי, מנכ"ל רשת אהלי יוסף יצחק+ חביב פרץ+ 

טינה ולדמן+ גלית דגן+ הרב לסקר+ הרב סגל בנושא פתיחת בי"ס חב"ד לבנות, 
5.8.202010:30:005.8.202011:30:00הקצאת שטח

5.8.202012:00:005.8.202013:00:00ניחום אבלים עבדי
5.8.202017:30:005.8.202018:30:00זמן אהבה בני עקיבא כיכר העצמאות

אירוע חופה  לעולים חדשים - (ילנה ואלכסיי )בפארק העירוני ע"י הרב פנחס 
5.8.202018:30:005.8.202019:30:00מלכה

6.8.202012:00:006.8.202013:00:00ישיבה תיכונית יוני חזי
6.8.202014:30:006.8.202015:30:00סיור ערן הצללות 14:30

6.8.20209:00:006.8.202010:00:00קובי בנבניסטי והצוות אצל הרב
פגישת עבודה ב-zoom בנושא אקדמיה עיר בהשתתפות טינה ולדמן+ ד"ר 

שלום אדרי+ חיים גבאי +חביב פרץ+ נגה בן אילוז+ גלית דגן+ מנהלי בתי הספר 
6.8.20208:00:006.8.20209:00:00בחמ"ד

6.8.202011:00:006.8.202012:00:00פגישת עבודה
6.8.202020:00:007.8.20201:00:00פגישה עם ראש העיר

6.8.202015:15:006.8.202016:45:00ישיבת עבודה
7.8.202010:00:007.8.202012:00:00דן סלע ז"ל 5 שנים לנפילתו בית עלמין צבאי בשעה 10

7.8.20209:30:007.8.202011:00:00ניהול שוטף משרד
9.8.202010:00:009.8.202011:00:00טקס פתיחת המרכז לגיל הרך במעמד ראש העיר ומפעל הפיס

9.8.202017:30:009.8.202019:00:00וועדת כספים 17:30 - מצ"ב סדר יום וחומר
9.8.202011:15:009.8.202011:30:00חנוכת ספריה קהילתית  - 11.15

9.8.202012:30:009.8.202013:30:00חיים גבאי
מפגש פרידה לעובדת שיצאה לגמלאות מראיסה -  ממתנס שחקים - (לא 

9.8.202020:30:009.8.202022:30:00התחייבנו ) - ברכות ראש העיר.20.45
9.8.202017:00:009.8.202017:30:00וועדת מכרזים

פגישת עבודה בנושא "נועם לאן" בהשתתפות טינה ולדמן+ חביב פרץ+ גלית 
10.8.202015:15:0010.8.202016:15:00דגן+ נגה בן אילוז



10.8.202015:15:0010.8.202016:15:00פגישת עבודה בנושא "נועם לאן"
10.8.202011:00:0010.8.202013:00:00ניהול שוטף משרד

10.8.202017:15:0010.8.202018:15:00קבלת קהל
11.8.202018:30:0011.8.202019:30:00( חלוקת גביע) - אירוע כדור סל - ליגה מקומות עבודה(מייצג שלום שלמה)

11.8.202012:30:0011.8.202013:30:00מוסא חאכו מתנדבים
11.8.202018:30:0011.8.202019:30:00טקס סיום עונת כדורסל

12.8.202014:00:0012.8.202014:45:00ועדת בחינה מכרז פומבי 22/2020 פסיכולוג/ית חינוכי/ת
12.8.202014:45:0012.8.202015:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 23/2020 חשמלאי/ת מוסמך/ת

13.8.202010:30:0013.8.202012:30:00ניהול שוטף משרד
13.8.202015:15:0013.8.202016:45:00ישיבת עבודה

14.8.20209:30:0014.8.202011:00:00ניהול שוטף משרד
16.8.202020:00:0016.8.202021:30:00ישיבת מועצת עיר 9-20,29-11

16.8.202010:00:0016.8.202013:00:00ניהול שוטף משרד
16.8.202018:00:0016.8.202019:00:00ישיבת קואליציה

16.8.202019:00:0016.8.202020:00:00הזמנה לישיבת מועצת עיר 8-20,28-11
17.8.202010:00:0017.8.202010:30:00חלוקת תיק שירות טליה הבת של פיני מלכה

17.8.202018:00:0017.8.202019:00:00קבלת קהל
17.8.202012:00:0017.8.202015:00:00ניהול שוטף משרד

17.8.202019:30:0017.8.202021:00:00שלום מייצג - הקרנת סרט לילדים
18.8.202016:00:0018.8.202017:00:00ועדת בטיחות בדרכים מס' 2

18.8.20209:00:0018.8.202011:00:00פורום הנהלה
19.8.202012:00:0019.8.202013:00:00סיור ליד בית ספר סי.פי - חביב , ישראל , שריקי , יעקב זורגר :12.00

19.8.202019:00:0019.8.202020:00:00פעילות לידי עולים  חלוקת ילקוטים -
סיורים בי"ס  אלון יזרעאל הישן +בי"ס נופים{מעלות}+שיחת סיכום משרד חביב 

19.8.20208:00:0019.8.202013:00:00פרץ
19.8.202012:00:0019.8.202013:00:00סיור עם ראש העיר

20.8.202015:00:0020.8.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
20.8.202012:30:0020.8.202013:30:00פגישה חב"ד

20.8.202010:30:0020.8.202011:30:00קבלת קהל

20.8.202016:00:0020.8.202017:00:00הכנסת ספר תורה משפחת צקול ' גדי ואילנה ( אחות של זהבה)- כתיבת אותיות
20.8.202015:15:0020.8.202016:45:00ישיבת עבודה



21.8.20209:30:0021.8.202011:00:00ניהול שוטף משרד
23.8.20209:30:0023.8.202014:00:00מפגש היערכות לפתיחת שנת הלימודים- פורום מנהלים

23.8.20208:30:0023.8.20209:30:00פגישה עם הרב שמואל דוד
 טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס אוהל מאיר  , בהשתתפות ראש 18:00

23.8.202018:00:0023.8.202019:00:00העיר מר אבי אלקבץ
23.8.202012:00:0023.8.202013:30:00מנהל מקרקעי ישראל

23.8.202019:00:0023.8.202020:00:00חתונה מאור ויעל
24.8.202015:00:0024.8.202016:00:00סיור יבלים

טינה מייצגת  - 10.00-11.15: ביקור בביה"ס אורט עפולה אצל אירס אהרון דוד, 
24.8.202010:00:0024.8.202011:15:00טינה ולדמן

פגישה בנושא הסעות לחינוך הממלכתי דתי - טינה , גלית , שריקי , מאיר סלע 
24.8.202014:30:0024.8.202015:30:00(ישיבה בזום)

25.8.202012:00:0025.8.202013:00:00וועדת רכש ומכרזים חכ"ל
25.8.202018:00:0025.8.202020:00:00הצגת לילדים "זה שלי " בגן בני ישראל

25.8.202013:30:0025.8.202014:30:00ישיבה עם חביב פרץ , טינה ולדמן, דר' שלום אדרי, עדי גבר ואבנר קובי
ישיבה בנושא כפר הילדים טינה, אשר בן שימול סמנכ"ל חינוך כפר הילדים , 

26.8.20209:30:0026.8.202010:30:00משה דולב מנכ"ל שלמה מלכה מנהל כפר הילדים וחביב ,בת אל
26.8.202018:00:0026.8.202018:30:00פרויקט אבות ובנים  - (לא התחייבנו)

26.8.202012:00:0026.8.202015:00:00ניהול שוטף משרד
טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס יהלום , בהשתתפות ראש העיר מר אבי 

27.8.202017:00:0027.8.202018:00:00אלקבץ
27.8.202011:30:0027.8.202013:30:00ניהול שוטף משרד

27.8.202015:00:0027.8.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
27.8.202015:15:0027.8.202016:45:00ישיבת עבודה

28.8.20209:30:0028.8.202011:00:00ניהול שוטף משרד
טקס תלמידי כיתות א'- בית ספר מעלות ניסים, בהשתתפות ראש העיר מר אבי 

28.8.202010:00:0028.8.202011:00:00אלקבץ
30.8.202013:00:0030.8.202015:30:00ניהול שוטף משרד

30.8.202010:45:0030.8.202011:45:00קבלת קהל
טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס תדהר , בהשתתפות ראש העיר מר אבי 

30.8.202019:00:0030.8.202020:00:00אלקבץ
FW: 30.8.202020:30:0030.8.202023:00:00אירוע סוף קיץ לבני הנוער תושבי העיר בלבד



 טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס בית זאב, בהשתתפות ראש העיר 17:30
30.8.202017:30:0030.8.202018:30:00מר אבי אלקבץ

30.8.202018:00:0030.8.202019:00:00טקס קבלת כיתות א'
30.8.202021:00:0030.8.202023:30:00אירוע סוף קיץ לבני הנוער  לתושבי עפולה בלבד  + פורום הנהלה

30.8.202018:00:0030.8.202019:00:00טקס קבלת כיתה א' בשעה 18:00
31.8.202010:30:0031.8.202011:00:00קבלת קהל

31.8.202014:00:0031.8.202015:00:00ישיבה דקלה וקארין
31.8.202016:30:0031.8.202018:30:00ועדת בניין ערים

31.8.202011:00:0031.8.202011:30:00ועדת קניות
31.8.202011:00:0031.8.202012:00:00וועדת קניות

 טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס מרום, בהשתתפות ראש העיר מר 16:45
31.8.202016:45:0031.8.202017:15:00אבי אלקבץ

 טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס גוונים , בהשתתפות ראש העיר מר 17:30
31.8.202017:30:0031.8.202018:00:00אבי אלקבץ

31.8.202018:00:0031.8.202019:00:00אזכרה
טקס קבלת תלמידי כיתות א'- ביה"ס שהם , בהשתתפות ראש העיר מר אבי 

1.9.202011:00:001.9.202012:00:00אלקבץ
1.9.202010:50:001.9.202011:10:00מעלות ניסים קביעת מזוזה

 פתיחת שנת לימודים בביה"ס שוהם - טינה , גלית , נגה , חביב : 11.00-12.00
1.9.202011:00:001.9.202012:00:00שלום, שלמה מליחי, כפיר ,

 , פתיחת שנת לימודים ביה"ס אורט אורן עפולה עלית - טינה - 9.00-10.00
1.9.20209:00:001.9.202010:00:00גלית , נגה , חביב , שלום , שלמה מליחי, כפיר

 פתיחת שנת לימודים בביה"ס בית זאב - טינה, גלית דגן , נגה בן - 7.45- :8.30
1.9.20207:45:001.9.20208:30:00אילוז ,שלום , חביב , שלמה מליחי , כפיר

 ,פתיחת שנת לימודים בגני ילדים - בגני כפיר - טרום חובה  : 10.15-10.45
1.9.202010:15:001.9.202010:45:00חובה - טינה, גלית , נגה , חביב , שלום , כפיר , שלמה מליחי ,איילת טננבוים

1.9.202011:00:001.9.202012:30:00טקס קבלת תלמידי כיתות א' ביה"ס שוהם בהשתתפות ראש העיר
  פתיחת שנת לימודים ביה"ס אלון יזרעאל - טינה , נגה , גלית  : 08.30-08.45

1.9.20208:30:001.9.20208:45:00חביב , שלום , שלמה מליחי , כפיר
2.9.202015:30:002.9.202016:15:00פגישה בנושא היערכות לפתיחת בתי כנסת בשטחים ציבוריים בחגים

2.9.202011:00:002.9.202013:00:00ניהול שוטף משרד
2.9.202015:30:002.9.202016:30:00פגישה בנושא בתי כנסת בשטחים ציבוריים לתקופת החגים שעה 15:30



2.9.202015:00:002.9.202015:30:00הרב שמואל דוד ודקלה

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

2.9.202017:00:002.9.202018:00:00קבלת קהל
2.9.202014:15:002.9.202015:00:00פגישה

3.9.202016:00:003.9.202017:00:00מתווה דרג ביניים אגף שפ"ע
חלוקת שי תלמידי כיתות א', בית ספר אלון יזרעאל- בהשתתפות ראש העיר מר 

3.9.20209:00:003.9.202010:00:00אבי אלקבץ
3.9.202017:00:003.9.202017:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:00 חדר ישיבות אורן

3.9.202013:30:003.9.202014:30:00פגישה נתנאל , דניאלה דקלה ונגה בשעה 13:30
3.9.202014:30:003.9.202015:30:00קבלת קהל

3.9.202015:00:003.9.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
חלוקת שי לתלמידי כיתות א' בביה"ס נופים ואלומות בהשתתפות ראש העיר 

3.9.202010:00:003.9.202011:00:00מר אבי אלקבץ
3.9.202012:15:003.9.202012:45:00הכנה לטקס אבן פינה - בית כנסת הרב ארמה

4.9.20209:30:004.9.202011:00:00ניהול שוטף משרד
ועדת בחינה מכרז פומבי 21/2020 תובע/ת הועדה המקומית לתכנון ובניה 

6.9.202010:00:006.9.202012:00:00ותובע/ת עירוני/ת
6.9.20208:00:006.9.20209:00:00חשמל עובדיה - לקחת את הרכב עינב פיטרו

6.9.202012:00:006.9.202013:00:00סיור אולפנת צביה
6.9.202011:00:006.9.202012:00:00חנוכת מוקד בזק און ליין

7.9.202018:30:007.9.202022:00:00רון ואוריאל חתונה
7.9.202010:30:007.9.202011:00:00ביקור בביה"ס זהרי תורה  : 10.30-11.00

7.9.20208:15:007.9.20209:15:00סיור אולפנת צביה 08:15
7.9.202014:00:007.9.202015:00:00קהילה ושיתופי פעולה תמר דיגמי

8.9.202014:30:008.9.202015:00:00ביקור שר הדתות -ח"כ  יעקב אביטן
 חלוקת שי תלמידי כיתות א' בית ספר בן צבי - בהשתתפות ראש העיר   11:00

8.9.202011:00:008.9.202012:00:00מר אבי אלקבץ
8.9.202018:00:008.9.202019:00:00הופעה של חן הררי וזמרים מקומיים נוספים

סיור בגן אחיות  - חובה וגן תימורים טרום חובה  - (גזירת סרט + חלוקת שי 
9.9.20209:00:009.9.202010:30:00לילדי הגן )



9.9.202012:00:009.9.202013:00:00אלחנן עם חביב פרץ ויצחק שריקי מעיריית עפולה
9.9.202012:00:009.9.202013:00:00אלחנן גלאט רמות שפירא
9.9.20208:15:009.9.20209:15:00סיור יבלים אולפנת צביה
9.9.20208:15:009.9.20209:15:00יבלים אולפנא משה אדרי

9.9.202013:00:009.9.202015:00:00נסיעה חזור
9.9.202010:00:009.9.202012:00:00נסיעה רמות שפירא

פעילות תרומה לקהילה לראש השנה - תמר דיגמי , שלום שלמה , חביב , 
שלמה מליחי , כפיר, טינה, שרית דהן , (זמן התכנסות 17.00 ברכות ראש 

9.9.202017:00:009.9.202018:30:00העיר 17.15 )
10.9.202016:00:0010.9.202017:00:00הנחת אבן פינה בית כנסת הרב עזריאל

Private Event10.9.202013:30:0010.9.202014:30:00
10.9.202019:30:0010.9.202022:30:00סיום קורס חובלים גיא- משפחת הרשקוביץ סיגל וישראל בשעה 20:30

10.9.20209:00:0010.9.202011:00:00סיור אולמות ספורט 09:00-11:00
10.9.202015:00:0010.9.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

ישיבה עם אילנית שושני בנושא שידרוג בפני רעידות אדמה - אוהל מאיר , 
10.9.202015:00:0010.9.202016:00:00אלומות , מעלות  ישן , וכרמים - שריקי , ישראל , טינה , איילת שושני , חביב

10.9.202016:00:0010.9.202017:00:00טקס הנחת אבן פינה בית הכנסת כתר יוסף
11.9.20209:30:0011.9.202011:00:00ניהול שוטף משרד

13.9.202017:00:0013.9.202018:00:00קבלת קהל
ועדת אכיפה חציון א' חצי שנתית  עם מפקד התחנה ובנוכחות ראש העיר - 

שלום , שלמה מליחי, חביב , חנן בן דוד , עומר לב, יובל כהן,טינה, אורן 
אקיקוס, שרית דהן ,שמעון עמר, יהודה כהן, ישראל קנטור, תמר דיגמי, אביי 

13.9.202011:30:0013.9.202013:00:00בדגן , בת אל , כפיר , סיגל בניאס , ישראל פפולביץ
חלוקת תעודות יוזמה עיסקית - התכנסות שעה 18.30 ברכות ראש העיר  

19.0013.9.202019:00:0013.9.202020:00:00
13.9.202020:30:0013.9.202021:30:00הרמת כוסית שנה חדשה ופרידה מעמי אסייג הזמנה משלומי אלבז

13.9.202010:00:0013.9.202010:30:00קביעת מזוזה לגנים של דרך אמת טרום חובה וחובה
13.9.202010:30:0013.9.202011:00:00מפגש - קומונריות בני עקיבא מחוז צפון

13.9.202020:30:0013.9.202021:30:00הרמת כוסית לשנה החדשה ופרידה מעמי אסייג
14.9.20208:00:0014.9.20209:00:00בני עקיבא

14.9.202016:30:0014.9.202017:30:00פרוייקט 360 בשעה 16:30
14.9.202013:00:0014.9.202014:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל



14.9.202011:00:0014.9.202012:30:00מנהל חינוך
הרמת כוסית מחלקת נוער - שלום , חביב , שלמה מליחי , כפיר - (לא 

15.9.202013:30:0015.9.202014:30:00התחייבנו)
כרטיס פרויקט להרמת כוסית לחיילים בודדים - התכנסות 18.30 ברכות ראש 

15.9.202019:00:0015.9.202020:00:00העיר 19.00
15.9.202010:30:0015.9.202012:30:00ניהול שוטף משרד

15.9.20205:00:0015.9.20208:30:00ת"א בי"ח אסותא
15.9.202018:15:0015.9.202019:00:00ועדה מקצועית כדורסל בהיכל

15.9.202020:30:0015.9.202021:30:00קביעת מזוזה יבלים ברשות האדמור הזמנה יעקב זורגר
16.9.202017:00:0016.9.202018:00:00חנוכת מגרש מיני פיץ

16.9.202014:30:0016.9.202015:00:00הרמת כוסית משה דילסר
16.9.20209:00:0016.9.202010:00:00ישיבה בנושא הערכות לסגר קורונה - חביב, חמוטל, שלום , עינב , שרית

 שלמה מליחי מייצג - גמר ליגת קיץ 2020 - חלוקת גביעים+ הרמת כוסית  ( לא 
16.9.202019:30:0016.9.202020:30:00התחייבנו )

16.9.202016:30:0016.9.202017:00:00חלוקת שי לשנה טובה - כפר הילדים
17.9.20209:30:0017.9.202010:15:00שיחה גנדי 09:30

17.9.202019:20:0017.9.202020:20:00הרמת כוסית באולם - עקיבא
הרמת כוסית לראש השנה  מחלקת קידום נוער - יהודית פרץ , שלום , שלמה 

17.9.202012:30:0017.9.202013:30:00מליחי , חביב , כפיר ,יהודית פרץ
17.9.202013:30:0017.9.202015:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 33/2020 מהנדס/ת הרשות המקומית

17.9.202015:00:0017.9.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
17.9.202012:00:0017.9.202013:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 25/2020 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה

17.9.202015:15:0017.9.202016:45:00ישיבת עבודה
17.9.202010:30:0017.9.202012:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 31/2020 מנהל/ת אזור

18.9.20209:30:0018.9.202011:00:00ניהול שוטף משרד
20.9.20200:00:0021.9.20200:00:00ראש השנה

ישיבה בנושא  הערכות לסגר קורנה לאחרי חג ראש השנה - ישיבת המשך  - 
21.9.202010:00:0021.9.202012:00:00חביב , חמוטל, שלום , עינב , שרית ,בת אל , סיגל , דודי וניסים פיקוד העורף

21.9.202015:00:0021.9.202016:00:00היכל הספורט - עפולה עילית
22.9.202012:00:0022.9.202013:00:00יהודה משה בשעה 12

 ,ברח' יצחק שדה 40 - בת אל , סיגל קינן , יהודה משה , גנדי 11.30 :10.30
22.9.202010:30:0022.9.202011:30:00, כפיר, שמעון עמר , חמוטל , שלום ,חביב , שלמה מליחי



22.9.202016:00:0022.9.202016:30:00קהילה ושיתופי פעולה
23.9.202011:00:0023.9.202012:30:00ניהול שוטף משרד

ראיונות למנהלי אזור --9.10- 9.00: שוקי חלבי,  9.20- 9.10: יותם ויסמן ,9.20-
9.3023.9.20209:00:0023.9.202010:00:00 : אליחי כהן

ישיבה בנושא הערכות לקורנה בנושא יום כיפור  יריד וארבעת המינים  - ישיבת 
המשך - חמוטל, שרית, שריקי , שלום , כפיר , בתאל , סיגל מיטל , ניסים,דודי 

24.9.202011:00:0024.9.202012:00:00פיקוד העורף , עינב פרץ, חביב , טינה, סיגל בניאס שמעון עמר   ,
24.9.20205:00:0024.9.20208:00:00תל אביב - אסותא

24.9.202015:00:0024.9.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
24.9.202015:15:0024.9.202016:45:00ישיבת עבודה

25.9.20209:30:0025.9.202011:00:00ניהול שוטף משרד
27.9.20200:00:0029.9.20200:00:00יום כיפור

29.9.202010:00:0029.9.202011:00:00ישיבת הערכות קורונה- בזום
30.9.20209:30:0030.9.202012:00:00ניהול שוטף משרד
1.10.20208:30:001.10.202011:30:00ניהול שוטף משרד

1.10.202015:00:001.10.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
1.10.202015:15:001.10.202016:45:00ישיבת עבודה

2.10.20209:30:002.10.202011:00:00ניהול שוטף משרד
2.10.20200:00:0012.10.20200:00:00סוכות

4.10.20209:30:004.10.202011:30:00ניהול שוטף משרד
5.10.20209:30:005.10.202011:30:00ניהול שוטף משרד
6.10.20209:30:006.10.202011:30:00ניהול שוטף משרד
7.10.20209:30:007.10.202011:30:00ניהול שוטף משרד

7.10.202016:00:007.10.202019:00:00תחרות שחמט עירונית בתכנסות שעה 16.00 ברכות ראש העיר 18.30
8.10.202015:00:008.10.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

8.10.202015:15:008.10.202016:45:00ישיבת עבודה
11.10.202012:00:0011.10.202012:30:00ישיבת וועדת מכרזים בזום בשעה 12:00

12.10.202016:00:0012.10.202018:00:00ועדת בניין ערים
12.10.202017:00:0012.10.202019:00:00ועדת בניין ערים

12.10.202010:00:0012.10.202013:00:00ניהול שוטף משרד
12.10.202017:00:0012.10.202018:30:00ועדת בניין ערים



ישיבה בנושא שדרוג והריסת מבנים בביה"ס יהודה - ישראל, חביב , שריקי, 
13.10.202011:00:0013.10.202011:30:00וטינה

Canceled: סיור במרכז הילד והמשפחה ראש העיר + ראש העיר של טבעון + 
13.10.20209:00:0013.10.202010:30:00כל צוות הרווחה

14.10.202011:00:0014.10.202011:30:00(  פורום מצומצם)ישיבה קצרה  בנושא קורנה  -11.00
FW: וועדה עליונה לפתיחת בתי"ס עי"ס - גדי מארק יו"ר הוועדה / שימו לב 

14.10.202014:30:0014.10.202018:30:00הוועדה מתקיימת בזום / לו"ז בתוך הזימון
14.10.20205:00:0014.10.202012:00:00נסיעה לתל אביב

15.10.20208:30:0015.10.202011:30:00ניהול שוטף משרד
15.10.202015:00:0015.10.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

15.10.202015:15:0015.10.202016:45:00ישיבת עבודה
16.10.20209:30:0016.10.202011:00:00ניהול שוטף משרד

18.10.20209:00:0018.10.202011:00:00ניחום אבלים - מאיר יפרח
18.10.202012:30:0018.10.202013:30:00ועדת רכש ומכרזים - פתיחת מעטפות

ישיבה עם הקרן לידידות - שיתוף פעולה עליה וקליטה  גד בן ארי - מנכ"ל ובני 
19.10.202011:00:0019.10.202011:30:00חדד מנהל מערך עליה

19.10.202013:00:0019.10.202016:00:00פגישה
Canceled:  19.10.202011:30:0019.10.202012:30:00חביב מייצג בסיור - המשך לישיבה סיור  בפרויקט דונה

20.10.202013:00:0020.10.202015:00:00ניהול שוטף משרד
וועדת היגוי אדקמיה עיר - בהשתתפות טינה ולדמן+חביב פרץ+ ד"ר שלום 

אדרי+ חיים גבאי+ נגה בן אילוז+ גלית דגן+ טלי פריד ממכללת שאנן+ מנהלי 
20.10.202015:30:0020.10.202017:00:00החמ"ד בעיר עפולה

20.10.20209:00:0020.10.202010:00:00ישיבה  עם יאיר כתר שלמה מליחי וחביב פרץ - בית אבות
 - ביקור שר הבריאות יולי אדלשטיין  שולחן עגול  - במקום פתוח :11.00-11.45

20.10.202011:00:0020.10.202011:45:00דודי פיקוד העורף וניסים תורגמן
21.10.202013:30:0021.10.202019:00:00נסיעה לתל אביב

21.10.202012:20:0021.10.202013:00:00קבלת קהל
21.10.20209:00:0021.10.202010:00:00סיור מסירה מרכז הספורט עפולה עילית משעה 09:00 עד 10:00

ישיבה בנושא תכלול מוסדות ציבור c-1   טינה, תמר , ישראל , שלום , שריקי 
22.10.202011:00:0022.10.202012:00:00יצחק, חביב

22.10.202012:30:0022.10.202013:30:00ניחום אבלים - אברמוביץ
22.10.20209:00:0022.10.202010:00:00קבלת קהל



22.10.202015:00:0022.10.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
22.10.202016:00:0022.10.202017:30:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן בשעה 17:00

22.10.202015:15:0022.10.202016:45:00ישיבת עבודה
23.10.20209:30:0023.10.202011:00:00ניהול שוטף משרד

25.10.20209:00:0025.10.202010:00:00קבלת קהל
25.10.202010:00:0025.10.202011:00:00ישיבת וועדת מכרזים

26.10.20204:50:0026.10.202014:00:00נסיעת עבודה
27.10.202011:00:0027.10.202012:00:00פגישה - חברה כלכלית

27.10.202012:00:0027.10.202013:00:00פגישה בנושא מכרזים - חכ"ל
27.10.20208:30:0027.10.20209:30:00יבלים - אולפנא צביה

27.10.202017:30:0027.10.202021:00:00מכבי אשדוד מול הפועל עפולה
28.10.202012:30:0028.10.202015:00:00ניהול שוטף משרד

28.10.20209:30:0028.10.202010:30:00דניס - מגמות מחול, תלמידים מבני המנשה
28.10.202010:15:0028.10.202011:00:00הרב שמואל דוד

פגישה עם הרב אורי  מקלב + הרב גולד + הרב גרינשטיין + הרב דיסלר והרב 
29.10.202014:00:0029.10.202014:30:00בלום(חצי שעה)

29.10.202015:15:0029.10.202016:00:00פגישה - יובל צור ומוריס מיארה
29.10.202011:30:0029.10.202012:00:00ועדת רכש ומכרזים - דיון והחלטה

29.10.202015:00:0029.10.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
29.10.202016:15:0029.10.202017:00:00ישיבת עבודה

30.10.202013:00:0030.10.202014:30:00משחק כדורסל
30.10.20209:30:0030.10.202011:00:00ניהול שוטף משרד
1.11.202012:30:001.11.202015:00:00ניהול שוטף משרד

1.11.20207:30:001.11.20209:00:00פתיחת שנה מחדש בבית ספר שוהם
1.11.20208:00:001.11.20209:30:00פתיחת שנה - בתי ספר יסודיים

1.11.202016:00:001.11.202017:30:00חביב - צוות חשיבה
1.11.202010:30:001.11.202011:30:00קבלת קהל

2.11.202015:00:002.11.202019:00:00תל אביב
2.11.20209:00:002.11.202010:00:00עדי - פותחים עתיד

ישיבה בנושא הריסת בתי ספר אוהל מאיר ומעלות - ישראל , חביב שמעון 
2.11.202012:00:002.11.202012:30:00אמויאל, שריקי יצחק

2.11.20208:00:002.11.20209:00:00בני מנשה



2.11.202010:00:002.11.202011:00:00ראנדה - מיזם יזמות עסקית
2.11.202014:00:002.11.202015:00:00קבלת קהל

3.11.202011:30:003.11.202013:30:00פגישה - חביב
3.11.202011:00:003.11.202012:00:00הרב רפי פרץ

3.11.202012:00:003.11.202014:00:00איילת שקד - כולל נסיעה לבית חולים
3.11.202012:00:003.11.202013:00:00פגישה עם איילת שקד

3.11.202011:30:003.11.202012:00:00הרב רפי פרץ
3.11.202011:00:003.11.202011:30:00הרב רפי פרץ - שר המורשת

4.11.202016:30:004.11.202018:00:00פגישה
4.11.202018:00:004.11.202021:00:00משחק גביע - כדורסל, הפועל עפולה מול מכבי חיפה בשעה 19:00

4.11.202012:30:004.11.202012:45:00פגישה
4.11.202014:00:004.11.202014:30:00קומונריות עפולה

4.11.202011:00:004.11.202011:30:00קבלת קהל
4.11.20209:00:004.11.202010:00:00קבלת קהל

5.11.202015:00:005.11.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
5.11.202017:00:005.11.202017:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:00 חדר ישיבות אורן

5.11.202010:00:005.11.202011:00:00פגישה
5.11.202015:15:005.11.202016:45:00ישיבת עבודה

6.11.20209:30:006.11.202011:00:00ניהול שוטף משרד
8.11.202021:00:008.11.202022:30:00הרצאה עמית סגל ( בזום) יש לברך 500 תושבים

8.11.202014:00:008.11.202015:00:00.בניין הישיבה עפולה עילית. בנוכחות: חביב, יואל, צביקה, אלכס ועמית 14.00
8.11.202021:00:008.11.202023:00:00הרצאה - עמית סגל

8.11.202011:30:008.11.202012:00:00ישיבה עם הרב שמואל דוד
Canceled: 2021 9.11.20209:30:009.11.202016:00:00כנס הצגת תכניות עבודה

9.11.202011:30:009.11.202012:30:00ישיבה בנושא  נוכחים: חביב פרץ , צביקה גלב, יואל מטמון, אלכס דסקל
9.11.202010:00:009.11.202011:00:00קבלת קהל

10.11.202016:30:0010.11.202018:30:00ועדת בניין ערים
10.11.202016:30:0010.11.202018:00:00ועדת משנה מס'  20200010

10.11.202011:00:0010.11.202014:00:00ניהול שוטף משרד
10.11.202019:00:0010.11.202021:00:00הפועל עפולה - הפועל ר"ג / גבעתיים
11.11.202010:00:0011.11.202010:30:00חלוקת מחשבים - מחשב לכל הכיתה



11.11.20209:30:0011.11.202011:00:00קבלת קהל
11.11.202011:00:0011.11.202012:00:00יום הרוקח  הישראלי - ( ברכות ראש העיר בשעה 11.00)

11.11.202014:30:0011.11.202016:30:00ניהול שוטף משרד
12.11.202012:00:0012.11.202014:00:00מכרז פומבי 37/2020 פקיד/ת גבייה

12.11.20209:00:0012.11.20209:15:00ועדת בחינה מכרז פומבי 38/2020 פרויקטור/ים לתחום עולים יוצאי בני המנשה
12.11.202015:00:0012.11.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

ועדת בחינה מכרז פומבי 32/2020 פקיד/ת כ"א אחראי/ת נוכחות ושיפור 
12.11.20209:15:0012.11.202011:30:00השירות באגף הון אנושי

12.11.202015:15:0012.11.202016:45:00ישיבת עבודה
12.11.202016:00:0012.11.202016:45:00סיור באוהל מאיר בנושא: הריסת בי"ס

13.11.20209:30:0013.11.202011:00:00ניהול שוטף משרד
14.11.202017:30:0014.11.202021:30:00אליצור קרית אתא -  הפועל עפולה

15.11.202010:30:0015.11.202012:00:00ניהול שוטף משרד
15.11.20209:00:0015.11.202010:00:00ביקור בבית ספר מעלות ניסים לקראת ועדת הפרס

15.11.202012:00:0015.11.202013:00:00וועדת רכש ומכרזים- פתיחת מעטפות מכרז 10/2020
16.11.202015:00:0016.11.202016:00:00מכרז פומבי מס' 20 /39/20 מהנדס /ת הרשות המקומית

מכרז פומבי מס' 40/20/20 - מנהל / מנהלת אגף תכנון עיר ומ"מ מהנדס /ת 
16.11.202016:00:0016.11.202017:00:00העוודה המקומית לתכנון ובניה עפולה

16.11.202010:00:0016.11.202010:30:00מוסא חאכו
16.11.20209:00:0016.11.202010:00:00ישיבה תיכונית - יוני חזי

16.11.202011:30:0016.11.202012:00:00בני עקיבא
17.11.20209:00:0017.11.202011:00:00פורום הנהלה - בזום

17.11.202011:30:0017.11.202013:00:00ניהול שוטף משרד
17.11.202019:00:0017.11.202021:00:00הפועל עפולה - אליצור אשקלון

17.11.20208:30:0017.11.20209:00:00אלכס דסקל
18.11.202012:00:0018.11.202013:00:00ביקור בפארק

18.11.20209:30:0018.11.202010:00:00הענקת תעודה לאביעד ערוסי כרב קהילת התימנים בעפולה עלית
18.11.202011:00:0018.11.202012:00:00ישיבת הנהלה - בית אבות מ.ש.ל.ב

18.11.202015:30:0018.11.202016:30:00בית העלמין - רחל עקיבא
19.11.202012:00:0019.11.202013:00:00ניחום אבלים - יואב רחמים

19.11.202015:00:0019.11.202020:00:00פגישה עם ראש העיר



19.11.202010:00:0019.11.202011:00:00אלדד שורק
19.11.202015:15:0019.11.202016:45:00ישיבת עבודה

20.11.20209:30:0020.11.202011:00:00ניהול שוטף משרד
מכרז פומבי 29/2020 עובד/ת סוציאלי/ת למשפחה (מיקוד משפחות מלש"בים 

22.11.20209:45:0022.11.202010:00:00וחיילים)
22.11.202010:00:0022.11.202010:30:00ישיבה שריקי + חביב

22.11.202014:00:0022.11.202014:30:00קבלת קהל
22.11.202010:00:0022.11.202010:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 26/2020 עובד/ת סוציאלי/ת למשפחה

קבלת מורות המאה מירי מאורט יהודה , שמרית  מעלות ניסים , והגננת רונית 
22.11.202016:30:0022.11.202017:00:00מפרזון

ועדת בחינה מכרז פומבי 27/2020 מרכז/ת נושא איסוף מידע תכנון והערכה - 
22.11.202010:30:0022.11.202010:45:00א.מ.ת

22.11.202011:15:0022.11.202011:30:00עובד/ת סוציאלי/ת רכז/ת היחידה לטיפול ומניעת התעללות כנגד קשישים
22.11.202010:45:0022.11.202011:15:00ועדת בחינה מכרז פומבי 28/2020 עובד/ת סוציאלי/ת לאזרח הותיק (לזקן)

23.11.202015:00:0023.11.202019:00:00תל אביב
Canceled: 23.11.20209:00:0023.11.202012:00:00מפגש עם הנהלת ביטוח לאומי + הנהלת העיר

23.11.202010:30:0023.11.202011:30:00 חלוקת מחשבים עם שר החינוך
24.11.202017:30:0024.11.202021:30:00מכבי הוד השרון -  הפועל עפולה בשעה 19:30

24.11.202010:00:0024.11.202011:00:00ועידת בית אבות
24.11.202012:00:0024.11.202014:30:00ניהול שוטף משרד

25.11.202012:30:0025.11.202013:00:00מאור אנג'ל ויהודה משה
25.11.202011:30:0025.11.202012:00:00בית הכנסת הגדול

Canceled: 25.11.202017:00:0025.11.202017:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:00 חדר ישיבות אורן
25.11.202010:30:0025.11.202013:00:00אירוע לעובדי העיריה במסגרת שבוע למניעת אלימות נגד נשים

26.11.202015:00:0026.11.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
26.11.202015:15:0026.11.202016:45:00ישיבת עבודה

26.11.202011:00:0026.11.202013:00:00ניהול שוטף משרד
27.11.20209:30:0027.11.202011:00:00ניהול שוטף משרד
29.11.202011:00:0029.11.202013:00:00ניהול שוטף משרד

29.11.20209:00:0029.11.202010:00:00אבנר קובי  - אוהל מאיר
29.11.202014:30:0029.11.202015:00:00ישיבה עם חביב ושריקי

29.11.202020:30:0029.11.202021:00:00מפגש בנושא גרעין תורני



30.11.20209:30:0030.11.202010:00:00וועדת רכש ומכרזים - דיון והחלטה
30.11.202011:30:0030.11.202012:00:00גנדי ישיבה

30.11.202013:30:0030.11.202015:30:00ניהול שוטף משרד
1.12.202015:00:001.12.202015:30:00חברה כלכלית - חתימות

1.12.202019:00:001.12.202021:00:00 הפועל עפולה - א.ס רמת השרון
1.12.202012:00:001.12.202013:00:00מינהל חינוך

2.12.202011:00:002.12.202012:00:00הכנה לועדת כספים
2.12.202013:00:002.12.202015:00:00ניהול שוטף משרד

3.12.202014:15:003.12.202015:00:00איילת שקד
3.12.202011:00:003.12.202012:30:00בית אבות מ.ש.ל.ב - ישיבת מינהל

3.12.202022:00:004.12.20203:00:00פגישה עם ראש העיר
3.12.202015:15:003.12.202016:45:00ישיבת עבודה

3.12.20207:00:003.12.20208:00:00בית חולים אסותא רמת החייל תל אביב
4.12.20209:30:004.12.202011:00:00ניהול שוטף משרד

5.12.202017:30:005.12.202021:30:00הפועל גליל שמיר -  הפועל עפולה
6.12.202016:00:006.12.202017:00:00ועדה חלקאית

6.12.202018:00:006.12.202019:00:00קואליציה
6.12.202019:00:006.12.202020:00:00ישיבת מועצה שלא מן המניין 10-20,30-11

6.12.202017:00:006.12.202017:00:00ועדת כספים - 06.12
6.12.20209:30:006.12.202011:00:00נעם מוריה

6.12.202020:00:006.12.202021:00:00ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 11-20,31-11
6.12.202021:00:006.12.202022:00:00ישיבת מועצת עיר מן המניין 12-20,32-11

6.12.202011:00:006.12.202011:30:00דניאלה וחביב
7.12.202012:00:007.12.202012:15:00ועדת בחינה מכרז פומבי 46/2020 מפקח/ת וטרינרי/ת

7.12.202013:30:007.12.202015:30:00ניהול שוטף משרד
ועדת בחינה מכרז פומבי 41/2020 מלווה לעולים פרויקטור לקליטת עליה 

7.12.202011:00:007.12.202012:00:00ברשות מארצות חבר מדינות העמים
8.12.202017:00:008.12.202018:00:00יאיר גנץ- ישיבה בנושא פרויקט מתגלים

8.12.202011:00:008.12.202013:00:00פורום מנהלים בסימן מצוינות
8.12.202010:00:008.12.202010:30:00דניאלה - בית אריאלה - מפגש חנוכה

8.12.20209:00:008.12.202010:00:00חינוך - טינה + נגה
8.12.20208:00:008.12.20209:00:00קבלת קהל



8.12.202018:00:008.12.202020:30:00 הפועל עפולה -  מכבי רעננה יובלים בשעה 19:00
9.12.202012:00:009.12.202012:30:00קבלת קהל

9.12.202014:00:009.12.202017:30:00חתונה
9.12.202011:30:009.12.202012:00:00חלוקת מחשבים אולפנה  צביה

10.12.202014:00:0010.12.202014:30:00שריון- פגישת הכנה לדירקטוריון
10.12.20209:30:0010.12.202010:00:00חידון חנוכה - אוהל מאיר

10.12.202015:00:0010.12.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
10.12.20208:30:0010.12.20209:30:00חלוקת ערכות חנוכה - תרבות יהודית

10.12.202015:15:0010.12.202016:45:00ישיבת עבודה
11.12.20209:30:0011.12.202011:00:00ניהול שוטף משרד

12.12.202020:30:0012.12.202022:00:00הפועל גליל שמיר - הפועל עפולה
13.12.202011:00:0013.12.202012:30:00הזמנה לטקס נר ראשון - מערך מתנדבים

13.12.20209:00:0013.12.202010:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 50/2020 מזכיר/ה במחלקת רווחה
13.12.202016:00:0013.12.202017:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל

13.12.20205:00:0013.12.20206:00:00בית חולים אסותא רמת החייל
13.12.202017:00:0013.12.202018:00:00ועדת בטיחות בדרכים

14.12.202015:30:0014.12.202016:00:00פגישה בני המנשה - נגה + שמואל + אלחנן
14.12.202010:30:0014.12.202012:00:00ניהול שוטף משרד

15.12.202017:00:0015.12.202021:00:00מכבי רמת גן עירוני -  הפועל עפולה בשעה 19:00
15.12.20208:30:0015.12.202010:30:00ניהול שוטף משרד

16.12.202016:00:0016.12.202018:00:00ועדת בניין ערים
16.12.202016:00:0016.12.202017:30:00ועדת בניין ערים

16.12.202012:00:0016.12.202012:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 45/2020 קצין בטיחות בתעבורה
16.12.202012:30:0016.12.202013:00:00תערוכת גופי תאורה מזכוכית  - הדלקת נר חנוכה  ע"י ראש העיר

16.12.202010:00:0016.12.202012:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 43/2020 - מנהל /ת אגף שפ"ע
17.12.202020:00:0017.12.202021:00:00הדלקת נר חנוכה ומופע לנוער - ברכות ראש העיר בשעה 20.00 בזום

17.12.202015:00:0017.12.202020:00:00פגישה עם ראש העיר
17.12.202014:30:0017.12.202015:30:00המשך ועדת בחינה מכרז פומבי 43/2020 - מנהל/ת אגף שפ"ע

17.12.202017:00:0017.12.202017:30:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:00 - חדר ישיבות אורן
17.12.202015:15:0017.12.202016:45:00ישיבת עבודה

18.12.20209:30:0018.12.202011:00:00ניהול שוטף משרד
18.12.202010:30:0018.12.202011:30:00קבלת קהל



20.12.20200:00:0024.12.20200:00:00פורום סגנים ומ"מ
20.12.202014:30:0020.12.202015:30:00ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור

22.12.202019:00:0022.12.202022:00:00הפועל עפולה - הפועל ח. מודיעין מגה
חברי הנהלה נוכחות חובה - מסע הלוויה  של צדוק נאווי ז"ל ראש עיריית 

23.12.202015:30:0023.12.202017:00:00עפולה לשעבר
24.12.202010:00:0024.12.202011:00:00שיחת עבודה עם חיים
24.12.202015:00:0024.12.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

ישיבת קורונה - כפיר , שלום , שריקי , עינב , שרית , חמוטל, טינה, גלית , נגה , 
אביבה גבאי, איילת סיגל בניאס, נדב, בתאל , כרמית , מיטל , יהודה כהן , גידי  

24.12.202016:30:0024.12.202017:30:00עובדיה , שלמה מליחי , חביב
24.12.202015:15:0024.12.202016:45:00ישיבת עבודה

25.12.20209:30:0025.12.202011:00:00ניהול שוטף משרד
25.12.20200:00:0027.12.20200:00:00בר מצוה שילה - קיבוץ בית העמק חאן הגליל

26.12.202018:00:0026.12.202022:00:00משחק כדורסל - מכבי אשדוד מול הפועל עפולה בשעה 20:30
27.12.202011:30:0027.12.202014:00:00ניהול שוטף משרד

ישיבה בנושא שיתוף ומיזוג - דור לדור סיעודי - יאיר כתר , שמעון פרי , דן 
27.12.202015:30:0027.12.202016:00:00שילר חבר הנהלה של דור לדור , חביב  , שלמה מליחי

 פגישה בנושא ביה"ס מעלות ניסים- חטיבה צעירה, בהשתתפות טינה 16:00
 ולדמן+ חביב פרץ+ ד"ר שלום אדרי+ גלית דגן+ נגה בן אילוז+ אליאור בטיטו

27.12.202016:00:0027.12.202017:00:00(זום)שמעון אמויאל + דורית לחייאני  +
פגישה בנושא ביה"ס נועם מוריה , בהשתתפות טינה ולדמן+ חביב פרץ+ ד"ר 

27.12.202017:00:0027.12.202018:00:00שלום אדרי+ גלית דגן+ נגה בן אילוז+הרב עדי גבר
27.12.202010:00:0027.12.202011:00:00ניחום אבלים החייל בניה  אסרף

28.12.202010:30:0028.12.202011:00:00אורט יהודה - סיור עם משה אדרי
28.12.202015:00:0028.12.202016:00:00הלוויה של אבא של אינה אוקון - דוד רפפורט ז"ל

ישיבה בנושא ועידת בית אבות ( ישיבת המשך ) - יאיר כתר , שלמה מליחי , 
28.12.202016:00:0028.12.202017:00:00חביב פרץ, רז אורן , שמעון פרי

29.12.202012:00:0029.12.202013:00:00חיים גבאי + חביב
29.12.202010:15:0029.12.202011:15:00יוסי גפני - מהנדס העירייה

29.12.202017:00:0029.12.202018:00:00ועדת בניין ערים
29.12.202017:00:0029.12.202019:00:00ועדת בניין ערים

30.12.202014:00:0030.12.202015:00:00הלוויה של דובה ולדמן ז"ל



30.12.20209:00:0030.12.202010:00:00חברה כלכלית
30.12.202014:30:0030.12.202015:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 53/2020 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה

30.12.202016:00:0030.12.202017:00:00ישיבת עבודה
30.12.202010:30:0030.12.202011:00:00הכרות עם אלעד אדרי  מפקד מחוז צפון

העתק:  ישיבת הכנה לישיבת תקציב של האולפנה (4/1/21) בהשתתפות חביב 
31.12.20209:00:0031.12.202010:00:00פרץ, שריקי , טינה, נגה ומאיר סלע

 ישיבת הכנה לישיבת תקציב של האולפנה (4/1/21) בהשתתפות חביב פרץ, 
31.12.20209:00:0031.12.202010:00:00שריקי , טינה, נגה ומאיר סלע

העתק:  ישיבת הכנה לישיבת תקציב של האולפנה (4/1/21) בהשתתפות חביב 
31.12.20209:00:0031.12.202010:00:00פרץ, שריקי , טינה, נגה ומאיר סלע

פורום קהילה מפגש ראשון - דברי פתיחה וברכות ראש העיר רק בהתחלה 
31.12.202010:00:0031.12.202012:00:00בשעה 10.00

31.12.202015:30:0031.12.202016:30:00פגישה
31.12.202015:00:0031.12.202015:30:00חיסונים בבית דור לדור

31.12.202010:30:0031.12.202011:30:00פרישה לגמלאות של ישראל קנטור
31.12.202015:00:0031.12.202020:00:00פגישה עם ראש העיר

31.12.202012:00:0031.12.202012:30:00ניחום אבלים - זורי ולדמן
העתק:  ישיבת הכנה לישיבת תקציב של האולפנה (4/1/21) בהשתתפות חביב 

31.12.20209:00:0031.12.202010:00:00פרץ, שריקי , טינה, נגה ומאיר סלע
31.12.202012:00:0031.12.202012:30:00לתאם ניחום זורי ולדמן

31.12.202015:15:0031.12.202016:45:00ישיבת עבודה


