
שעת סיוםתאריך סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

01/01/202109:30:0001/01/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

03/01/202118:30:0003/01/202119:30:00בעיר' ערב חשיפה לתוכנית מופת לכלל תלמידי כיתות ו

03/01/202110:30:0003/01/202111:00:00קבלת קהל 

03/01/202118:00:0003/01/202118:30:00אימון כדורסל 

03/01/202119:45:0003/01/202120:45:00כדורסל- ישיבת הנהלה 

03/01/202115:30:0003/01/202116:00:00ל"נינט זריהן ז- הלוויה 

03/01/202110:00:0003/01/202110:30:00בניה אסרף- אזכרה 

03/01/202111:30:0003/01/202112:00:00ניחום אבלים 

04/01/202109:30:0004/01/202110:00:00ניחום אבלים 

04/01/202114:00:0004/01/202115:00:00חביב + באסם- בנק לאומי - חתימות 

04/01/202110:30:0004/01/202112:30:00ניהול שוטף משרד 

05/01/202111:15:0005/01/202112:15:00יהדות מורשת ומוזיאון יהדות מרוקו- ישיבת התנעה בקולות קוראים 

05/01/202109:00:0005/01/202111:00:00פורום הנהלה

19:0005/01/202118:00:0005/01/202121:00:00אליצור יבנה בשעה - הפועל עפולה 

Canceled:  ד בעיר עפולה"מנהלי החמ+ טלי פריד ממכללת שאנן+ גלית דגן+ נגה בן אילוז+ חיים גבאי+ ר שלום אדרי"ד+ חביב פרץ+בהשתתפות טינה ולדמן- וועדת היגוי אדקמיה עיר 05/01/202115:30:0005/01/202117:00:00

06/01/202114:00:0006/01/202115:00:00סיור מעלות ניסים

06/01/202109:00:0006/01/202110:30:00נגה + חביב - אולפנא צביה 

מאור אנגל , יוסי גפני , גידי עובדיה , מיטל יהודה כהן , כרמית , סיגל , בתאל ,נדב , סיגל בניאס , איילת , אביבה גבאי , גלית  , טינה , חמוטל , שרית , עינב , שריקי , שלום שלמה , כפיר בזק - ישיבה חירום בנושא קורנה  06/01/202117:00:0006/01/202118:00:00

07/01/202112:00:0007/01/202113:00:00פגישה עם יוני חזי מאורט יהודה 

07/01/202111:30:0007/01/202112:30:00ישיבת הסדר

07/01/202115:00:0007/01/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

07/01/202114:30:0007/01/202115:00:00פגישת עבודה 

07/01/202109:30:0007/01/202110:30:00. ע"מנהל אגף שפ-חביב פרץ סגן ראש העיר וגידי עובדיה : פגישה בהשתתפות

07/01/202115:15:0007/01/202116:45:00פגישה עבודה

08/01/202109:30:0008/01/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

20:3009/01/202118:00:0009/01/202123:00:00הפועל עפולה בשעה - מכבי קרית מוצקין 

10/01/202114:00:0010/01/202115:30:00כנס בכירי רשויות מקומיות - ערים לקראת אפס הדברה 

10/01/202112:00:0010/01/202113:00:00ניחום אבלים אביכזר ניסים 

11/01/202109:00:0011/01/202110:00:00קבלת קהל

11/01/202111:00:0011/01/202112:00:00ישיבת וועדת מכרזים בזום בחדר ישיבות אורן 

11/01/202114:00:0011/01/202115:00:00מעלות ניסים

12/01/202109:30:0012/01/202111:30:00ניהול שוטף משרד 

12/01/202115:00:0012/01/202116:00:00פגישה נושא כללי

12/01/202112:00:0012/01/202113:00:00פגישה קהילה חרדית



19:0012/01/202118:00:0012/01/202121:00:00אליצור נתניה קוסמוס בשעה - הפועל עפולה 

2021000113/01/202116:00:0013/01/202117:00:00' ועדת משנה מס

13/01/202116:00:0013/01/202117:00:00ועדת בניין ערים

אורה , בת אל בניאס , מאור אנגל , יהודה כהן , אורלי  חקוקי , ד איתי קידר "עו, ד אהוד "עו, חביב טל סיסה , שלמה מליחי , עזמי , גיא עטיה , אלכס דסקל , מהנדס החדש יוסי גפני - ישיבה בנושא נהלי עבודה נהלי פיקוח  13/01/202109:30:0013/01/202110:30:00

13/01/202111:00:0013/01/202112:00:00סיור אהל מאיר

14/01/202111:00:0014/01/202111:30:00ת כבישים וניקוז/מהנדס - 52/2020ועדת בחינה מכרז פומבי 

14/01/202115:00:0014/01/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

14/01/202114:30:0014/01/202115:00:00פגישת עבודה 

14/01/202115:15:0014/01/202116:45:00פגישה עבודה

14/01/202108:15:0014/01/202109:15:00נעם מוריה

15/01/202109:30:0015/01/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

17/01/202109:00:0017/01/202110:30:00אוהל מאיר- מ "ישיבת צב

17/01/202110:00:0017/01/202111:00:00ועדת פשרות לדיון והחלטה בנושא הליך התביעה של רחמני כנגד החברה הכלכלית

18/01/202110:00:0018/01/202111:00:00מעלות ניסים- אליאור בטיטו 

18/01/202111:15:0018/01/202111:45:00ישיבת הסדר

19/01/202111:00:0019/01/202113:30:00ניהול שוטף משרד 

19/01/202118:30:0019/01/202121:00:00מכבי אשדוד- הפועל עפולה 

20/01/202115:00:0020/01/202116:00:00שמחה שטמלר ונגה- אולפנא צביה 

21/01/202113:00:0021/01/202113:30:00צדוק נאווי- אזכרה 

21/01/202109:00:0021/01/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

21/01/202115:00:0021/01/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

21/01/202114:30:0021/01/202115:00:00פגישת עבודה 

21/01/202115:15:0021/01/202116:45:00פגישה עבודה

22/01/202109:30:0022/01/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

20:3023/01/202118:30:0023/01/202122:00:00הפועל עפולה מול הפועל רמת גן בשעה - משחק כדורסל 

24/01/202110:00:0024/01/202111:00:00פגישת עבודה

24/01/202118:00:0024/01/202119:00:00ישיבת קואליציה

24/01/202117:00:0024/01/202118:00:00ועדת כספים

1-21,33/1124/01/202119:00:0024/01/202120:30:00ישיבת מועצת עיר מן המניין 

25/01/202110:00:0025/01/202110:30:00אזכרה בניה אסרף- בית העלמין 

25/01/202109:00:0025/01/202110:00:00יאיר גנץ- קולות קוראים 

25/01/202119:00:0025/01/202122:00:00רז אסולין - חתונה 

26/01/202116:00:0026/01/202117:00:00ב.ל.ש.ל בית אבות מ"מנכ- רז אורן 

26/01/202111:00:0026/01/202112:00:00ל מועצה אזורית מגידו"מנכ- אברהם אזולאי

26/01/202109:00:0026/01/202111:00:00בחדר ישיבות אורן- פורום הנהלה 



26/01/202111:00:0026/01/202112:00:00זקני הקהילה האתיופית (וחלוקת שי ,מוסיקה,סדנא )ו בשבט  אירוע מתגלגל " ט

27/01/202113:30:0027/01/202115:00:00בית אבות זום

27/01/202102:00:0028/01/202102:00:00יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

27/01/202109:30:0027/01/202110:00:00מנהל פיקוח- יהודה כהן 

FW: Mishlav afula's Zoom Meeting27/01/202114:15:0027/01/202115:00:00

FW: 27.1.202027/01/202113:30:0027/01/202114:30:00_פגישת ועד מנהל משלב עפולה

27/01/202115:30:0027/01/202116:30:00סיור- בית ספר מעלות ניסים 

אורנית , לירז , יניב בוגנים , יצחק גרינברג , גידי עובדיה , יוסי שלום , רנית פקרמן , יהורם לוי ,  רחלי, כפיר , טקס קבלת רכבי טיאוט חדשים שלום  27/01/202115:30:0027/01/202116:00:00

28/01/202108:30:0028/01/202110:30:00ניהול שוטף משרד 

28/01/202114:45:0028/01/202115:30:00פתיחת מעטפות - ועדת מכרזים 

28/01/202114:00:0028/01/202114:30:00אזכרה

28/01/202115:00:0028/01/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

28/01/202114:30:0028/01/202115:00:00פגישת עבודה 

28/01/202115:30:0028/01/202116:30:00הרב בן פזי- ישיבת הסדר 

28/01/202115:15:0028/01/202116:45:00פגישה עבודה

29/01/202109:30:0029/01/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

19:0030/01/202118:00:0030/01/202123:00:00הפועל עפולה בשעה - הפועל עכו 

31/01/202112:30:0031/01/202113:00:00ת חינוך סביבתי/ רכז54/2020ועדת בחינה מכרז פומבי 

31/01/202117:00:0031/01/202117:30:00 בחדר ישיבות אורן17:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

31/01/202110:00:0031/01/202111:00:00הרב עדי ואליאור, אבנר קובי- ד "מנהלי בתי ספר יסודיים ממ

01/02/202112:30:0001/02/202113:00:00מיכאל ברקן , בוריס , חביב, כפיר - צילום דני פרידמן חותר שמקבל מלגה 

01/02/202111:00:0001/02/202112:00:00נגה, הרב יונתן, יוני חזי- ישיבה תיכונית 

01/02/202116:00:0001/02/202117:00:00קבלת קהל 

02/02/202117:30:0002/02/202121:30:00הפועל רמת גן- הפועל עפולה - משחק כדורסל   

02/02/202110:00:0002/02/202111:00:00איילת טננבום , חביב , טינה , ד"המחמ-ד "ישיבה בנושא גני ילדים חמ

02/02/202114:30:0002/02/202115:30:00נתנאל וחביב, אורה- מהנדסת הועדה 

03/02/202110:30:0003/02/202111:30:00סיור 

03/02/202112:00:0003/02/202114:00:00ניהול שוטף משרד 

03/02/202109:00:0003/02/202110:00:00הרב עדי- בית ספר נעם מוריה 

שלמה מליחי ,תמר דיגמי , חביב , ל 'מאור אנג, אורה ,יוסי גפני , גידי עובדיה , יהודה כהן , מיטל , כרמית , סיגל, בת אל , נדב , סיגל בניאס , איילת , אביבה גבאי , טינה גלית , חמוטל , שרית, עינב , שריקי , שלום , כפיר בזק - ישיבת קורונה ליציאה מהסגר  04/02/202114:30:0004/02/202115:30:00

04/02/202109:00:0004/02/202109:30:00דיון והחלטה - ועדת מכרזים 

04/02/202112:00:0004/02/202114:00:00כ אורלי לוי אבוקסיס המפגש כולל סיור במשפחתון עפולה עלית "מפגש עם ח

04/02/202115:00:0004/02/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

04/02/202114:30:0004/02/202115:00:00פגישת עבודה 

04/02/202115:15:0004/02/202116:45:00פגישה עבודה



05/02/202109:30:0005/02/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

06/02/202120:00:0006/02/202122:00:00אליצור קרית אתא- הפועל עפולה - משחק כדורסל 

07/02/202119:30:0007/02/202120:30:00ישיבת בניין

07/02/202111:00:0007/02/202111:30:00אוהל מאיר

07/02/202112:00:0007/02/202113:00:00ישיבה עם שמעון רוזנברג 

07/02/202110:00:0007/02/202110:30:00הרב שמואל דוד

ל  'מאור אנג, אורן , חביב פרץ,  כפיר בזק, אחיקם משה דוד , שלום שלמה , יהודה כהן , איתי קידר - ישיבה עם מפקד התחנה של משטרת עפולה  08/02/202109:30:0008/02/202110:30:00

08/02/202116:00:0008/02/202118:00:00ועדת בניין ערים 

08/02/202116:00:0008/02/202118:00:00ועדת בניין ערים

09/02/202120:00:0009/02/202121:00:00ד "שלום אדרי מפקח החמ' ערב במה פתוחה שיתקיים בזום עם דר

09/02/202112:00:0009/02/202113:00:00עינב פרץ , שריקי , שלום, חביב - פגישת הכרות עם נציגי מס הכנסה

כפיר בזק , שרית, יניב בוגנים, תמר דיגמי, אתי וקנין , יוסי גפני , שלום , חביב , נתנאל - איתור שטח מתאים - ישיבה בנושא מוזאון  09/02/202115:15:0009/02/202116:00:00

09/02/202111:00:0009/02/202112:00:00 עפולה 49ההגנה ' ל רח"חיים בנימין ז-  עפולה3אגמון ' ל רח"מקסים לוי ז-   עפולה34סוקולוב ' ל רח"כברה שלמה ז: ניחום אבלים 

09/02/202117:00:0009/02/202118:30:00עידכונים והערכת מצב משבר הקורונה- ישיבת וועדת ביטחון 

09/02/202110:30:0009/02/202111:30:00איילת שקד ביקור

09/02/202117:30:0009/02/202121:30:00הפועל עפולה- אליצור אשקלון 

ד"טלי פריד וננהלי בתי הספר בחמ+ דר שלום אדרי+ חיים גבאי+ חביב פרץ+ בהשתתפות טינה ולדמן, וועדת היגוי אדקמיה עיר 09/02/202114:00:0009/02/202115:30:00

10/02/202114:00:0010/02/202115:00:00סיור בית ספר מעלות ניסים 

10/02/202109:00:0010/02/202110:00:00פגישה חביב

10/02/202115:00:0010/02/202116:00:00חביב - יזמים / השקת מיזם  בעלי עסקים 

11/02/202120:00:0011/02/202121:30:00חתונה מנייר- הקרנת סרט חינם לתושבי העיר עפולה , סרט נע

11/02/202115:00:0011/02/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

11/02/202114:30:0011/02/202115:00:00פגישת עבודה 

11/02/202115:15:0011/02/202116:45:00פגישה עבודה

12/02/202109:30:0012/02/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

20:3013/02/202118:30:0013/02/202122:00:00אליצור קרית אתא מול הפועל עפולה בשעה - משחק כדורסל 

14/02/202110:00:0014/02/202110:30:00משפחת בנימין- ניחום אבלים 

16/02/202118:30:0016/02/202121:30:00מכבי הוד השרון- הפועל עפולה - משחק כדורסל 

16/02/202111:30:0016/02/202112:00:00ח"ת אחזקת מוס/ועדת בחינה מכרז פומבי עובד

16/02/202112:00:0016/02/202115:00:00ת גבייה/ פקיד1/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

16/02/202111:00:0016/02/202111:30:00ת/ית חינוכי/ פסיכולוג55/2020ועדת בחינה מכרז פומבי 

17/02/202108:30:0017/02/202109:30:00קבלת קהל 

17/02/202120:00:0017/02/202121:30:00גשם בעיניים- סרט נע לעפולה 

17/02/202110:00:0017/02/202111:00:00קבלת קהל 

18/02/202115:30:0018/02/202116:00:00אזכרה



18/02/202115:00:0018/02/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

18/02/202114:30:0018/02/202115:00:00פגישת עבודה 

18/02/202109:00:0018/02/202109:30:00קבלת קהל 

18/02/202115:15:0018/02/202116:45:00פגישה עבודה

שלומי אלבאז , יוסי גפני , עינב פרץ ,שרית , שלמה מליחי , חביב , שלום - סיור במפעל הולי בעפולה עלית  18/02/202111:30:0018/02/202112:30:00

19/02/202109:30:0019/02/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

שלום , טינה , כפיר , חביב , חנן , תמר- אורט אלון '  יחיא אפרת כיתה יב- קריית חינוך אורט אלון   ו' ל  התלמידות שרון קוניקוב  כיתה יב"ש אלעד ריבן ז"צילום פרס חינוך לנוער מתנדב ע 21/02/202116:00:0021/02/202116:30:00

21/02/202112:00:0021/02/202112:30:00אורט יהודה

21/02/202117:00:0021/02/202122:00:00חתונה

21/02/202109:00:0021/02/202109:30:00קבלת קהל 

21/02/202114:00:0021/02/202115:00:00וועדת הקצאות

21/02/202110:00:0021/02/202110:30:00קבלת קהל 

22/02/202116:00:0022/02/202118:00:00ועדת בניין ערים

22/02/202115:00:0022/02/202117:00:00אזכרה שוהם

22/02/202113:00:0022/02/202116:00:00ד הארצי "וועדת קבלת פרס החמ

22/02/202116:00:0022/02/202118:00:00ועדת בניין ערים

23/02/202117:30:0023/02/202121:00:00הפועל עפולה- משחק כדורסל רמת השרון 

23/02/202110:30:0023/02/202111:00:00קבלת קהל

23/02/202115:30:0023/02/202117:00:00ל"יהודה אבני ז- אזכרה 

23/02/202108:00:0023/02/202116:00:00כ נפתלי בנט"ביקור ח

23/02/202111:00:0023/02/202113:00:00חיים ביבס ביקור

24/02/202113:30:0024/02/202114:30:00 תהלוכת משלוחי מנות לקשישים 13.30

24/02/202115:30:0024/02/202116:30:00קבלת קהל

24/02/202109:30:0024/02/202110:30:00גני רימון 

24/02/202120:00:0024/02/202121:00:00שיר ידידות- סרט נע עפולה 

Canceled: 12.45: ארוחת צהרים חגיגית+ הרמת כוסית באוירת פורים   24/02/202112:45:0024/02/202114:00:00

רוני מזאווי , נסים לולו, אושרת בראון, יהודה פרחי' אדר, אתי וקנין, חביב, יוסי גפני: נוכחים- ס אוהל מאיר "ישיבה בנושא קידום תכנון בי 24/02/202112:30:0024/02/202113:30:00

24/02/202109:00:0024/02/202109:30:00(פרויקטור)שרון בן ארי  - (ל"ל חכ"מנכ)נתנאל כהן -(העירייה' מ וסגן ר"מ)פגישה חביב פרץ  

24/02/202113:00:0024/02/202115:00:00עדלאידע עירונית 

24/02/202110:30:0024/02/202111:30:00אוהל מאיר מסיבת פורים 

2017מנעול :  הקוד בכניסה לבניין3 דירה 2קומה  (הבניין הפנימי) פ״ת 4פתח תקוה יצחק ויטנברג  25/02/202108:30:0025/02/202112:00:00

25/02/202115:00:0025/02/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

25/02/202114:30:0025/02/202115:00:00פגישת עבודה 

25/02/202115:15:0025/02/202116:45:00פגישה עבודה

26/02/202109:30:0026/02/202111:00:00ניהול שוטף משרד 



27/02/202119:30:0027/02/202122:30:00הפועל עפולה- מכבי קרית מוצקין 

27/02/202120:00:0027/02/202121:30:00שיר כאב מאיר אריאל- סרט נע עפולה 

28/02/202113:00:0028/02/202117:00:00אזכרה 

ישראל פפולוביץ , יהודית פרץ , סיגל בניאס, עומר לב , יובל כהן , ן 'אביי בדג, יהודה כהן , תמר דיגמי , נדב , בת אל אשכנזי , שרית דהן , דודי נחום , חביב , שלמה מליחי , ל "מנכ- ל משטרת עפולה "סג+ ועדת אכיפה סוף שנה עם מפקד התחנה משטרת עפולה  28/02/202115:30:0028/02/202117:00:00

28/02/202108:30:0028/02/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

01/03/202110:00:0001/03/202111:00:00קבלת קהל

01/03/202118:00:0001/03/202121:00:00נסיעה צומת גולני

01/03/202114:00:0001/03/202116:30:00ניהול שוטף משרד 

02/03/202109:00:0002/03/202116:00:00 (2קבוצה )-תכנון בתנאים של אי וודאות - 2021סדנא לקראת שנת 

02/03/202118:30:0002/03/202121:00:00הפועל גליל- משחק כדורסל הפועל עפולה 

03/03/202114:00:0003/03/202115:00:00ביקור נפתלי בנט

טקס וחלוקת גביעים   - 21.30-כפיר שלמה מליחי , חביב , שלום - ל "הזמנה למשחק לזכרו של יוסי איבר אזולאי ז 03/03/202119:30:0003/03/202121:30:00

טינה ולדמן,  שלום שלמה, כפיר חביב - מיסאלון מורה לערבית  , ס  גלית מרי רכזת בית הספר"ס  שרון  סגנית בה"נירה מנהלת ביה- צילום תעודת הוקרה  מנשיא המדינה לבית זאב  9.30  03/03/202109:30:0003/03/202110:00:00

03/03/202113:00:0003/03/202114:00:00ל התרבות והספורט "מנכ

03/03/202119:00:0003/03/202120:00:00משחק בית 

Private Event03/03/202111:00:0003/03/202111:30:00

איציק ויצמן , יואל , אורה , והיועץ החיצוני ,  יניב בוגנים שרית כפיר, יוסי גפני אתי וקנין תמר דיגמי , שלום , חביב , נתנאל - להצגת הממצאים ישיבת המשך - ישיבה בנושא מוזאון  04/03/202111:00:0004/03/202112:00:00

04/03/202115:00:0004/03/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

04/03/202113:30:0004/03/202119:00:00פגישת עבודה 

04/03/202115:15:0004/03/202116:45:00פגישה עבודה

05/03/202109:30:0005/03/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

05/03/202111:00:0005/03/202112:00:00אריה אברמוביץ , חיים ספקטור , שלמה קריטנברג - וועד בית כנסת הגדול 

06/03/202119:00:0006/03/202122:30:00הפועל עפולה- עירוני רעננה - משחק כדורסל 

19:0007/03/202116:00:0007/03/202120:00:00אשקלון חוץ 

07/03/202109:00:0007/03/202110:00:00קבלת קהל

08/03/202111:00:0008/03/202112:00:00ועדת בטיחות בדרכים -מוסא חאכו 

08/03/202114:00:0008/03/202115:00:00טינה ולדמן 

09/03/202113:00:0009/03/202115:30:00ניהול שוטף משרד 

09/03/202118:30:0009/03/202121:00:00מכבי רמת גן- משחק כדורסל הפועל עפולה 

10/03/202110:00:0010/03/202111:30:00ת חינוך סביבתי /רכז - 2/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

10/03/202119:00:0010/03/202121:30:00רעננה משחק

10/03/202113:30:0010/03/202116:00:00ניהול שוטף משרד 

10/03/202108:00:0010/03/202109:00:00תפילת שחרית אורט

11/03/202115:00:0011/03/202116:00:00זוג עולים שמתחתן - לברך בחתונה של עדן ופימה 

11/03/202118:00:0011/03/202121:00:00טקס כומתה חטיבת כפיר 



11/03/202116:30:0011/03/202118:00:00ד"רצף מצוינות בחמ

11/03/202115:00:0011/03/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

11/03/202111:00:0011/03/202113:00:00קבלת קהל 

11/03/202119:00:0011/03/202123:30:00לעבור את הקיר - סרט נע לעפולה 

11/03/202114:30:0011/03/202115:00:00פגישת עבודה 

11/03/202115:15:0011/03/202116:45:00פגישה עבודה

12/03/202109:30:0012/03/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

13/03/202119:30:0013/03/202122:30:00הוד השרון - הפועל עפולה 

14/03/202111:00:0014/03/202112:00:00הרמת כוסית לחג הפסח 

14/03/202118:00:0014/03/202119:00:00ישיבת קואליציה 

FW:  14/03/202111:00:0014/03/202112:00:00 של פורום הסגנים והרמת כוסית לכבוד חג הפסח4.3זימון לכינוס האסיפה הכללית בת ים

02-21,34-1114/03/202119:00:0014/03/202120:30:00ישיבת מועצת עיר מן המניין 

14/03/202117:00:0014/03/202118:00:00ישיבה פרונטלית בלבד- ב סדר יום וחומר  "ועדת כספים מצ

14/03/202108:30:0014/03/202109:00:00קבלת קהל 

14/03/202112:00:0014/03/202112:30:00הרמת כוסית וקביעת מזוזה אצל וועד העובדים 

15/03/202114:30:0015/03/202117:00:00ניהול שוטף משרד 

15/03/202118:00:0015/03/202119:00:00הרמת כוסית  לכבוד חג הפסח 

15/03/202111:00:0015/03/202112:00:00ניחום אבלים 

15/03/202112:00:0015/03/202113:00:00מפגש עם הקונסול הרוסי ברכות ראש העיר ודברי פתיחה 

15/03/202120:30:0015/03/202121:30:00הופעה של נורית גלרון

16/03/202109:00:0016/03/202110:00:00ישיבה משלב ועדה אירגונית 

16/03/202119:00:0016/03/202120:00:00ספורט מנהלים 

16/03/202115:00:0016/03/202116:30:00כפיר , חביב , שלום - הרמת כוסית מפעל  קימברלי קלארק עפולה 

16/03/202109:00:0016/03/202111:00:00ד אהוד גולן וראובן ריינשטיין "עו, חביב פרץ- וועדה ארגונית 

16/03/202110:30:0016/03/202111:00:00ל "ניחום אבלים אליהו שלום ז

16/03/202119:00:0016/03/202120:00:00ספורט מנהלים 

16/03/202112:00:0016/03/202113:00:00סיור פינת חי אמונה 

17/03/202108:30:0017/03/202108:45:00ה ביחידה לקידום ורישוי עסקים / מזכיר1/2021ועדת בחינה מכרז פנימי 

רוני מזאוי , נסים לולו, חטיב נזיה, יהודה פרחי' אדר, אושרת בראון' אדר, אתי וקנין, חביב, יוסי: ס אוהל מאיר  נוכחים"בי- י היועצים "ישיבה בנושא הצגת תכניות לעיון ע 17/03/202113:00:0017/03/202114:00:00

17/03/202108:45:0017/03/202109:00:00 יועצת לקידום מעמד האישה3/2021ועדת בחינה מכרז פנימי 

17/03/202118:30:0017/03/202123:00:00"פרה אדומה- "סרט נע בעפולה 

17/03/202110:15:0017/03/202110:45:00ת/ת קהילתי/ת סוציאלי/ עובד8/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

ו.  כיתות ה11.30-12.15ד .  כיתות ג10-11ב .  מאיר כיתות א8.30-9.30ס אוהל "ברכה טקס סדר פסח בי 17/03/202108:30:0017/03/202112:15:00

17/03/202114:45:0017/03/202115:45:00פעילות ניצני עפולה - פגישה בנושא להקת בנים 

17/03/202116:00:0017/03/202117:00:00מוזאון מעברות צפון אפריקה - סיור + ביקור השר רפי פרץ 



17/03/202108:50:0017/03/202109:10:00ת על מניעת הטרדה מינית/ אחראי2/2021ועדת בחינה מכרז פנימי 

17/03/202109:00:0017/03/202109:45:00ה במחלקת רווחה/ מזכיר3/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

17/03/202109:45:0017/03/202110:15:00ת לטיפול באלימות במשפחה/ת סוציאלי/ עובד7/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

17/03/202117:30:0017/03/202121:00:00אליצור נתניה - הפועל עפולה - משחק כדורסל 

שלמה מליחי , עמית אשכנזי , לירז וזאן , אתי וקנין , שלום , כפיר, חביב , דניאל בן , שלומי אלבאז - טקס חניכה למתחם ספורט בגין  17/03/202111:00:0017/03/202113:00:00

18/03/202117:00:0018/03/202118:00:00איתי אליהו , תמר דיגמי , שלמה מליחי , חביב , כפיר , שלום - חלוקת מילגות עיריית עפולה 

18/03/202110:45:0018/03/202111:45:00ועדה אורה 

9:1518/03/202109:15:0018/03/202110:15:00סדר פסח מעלות ניסים אליאור בטיטו 

חביב, עינב פרץ , איתי קידר , יוסי גפני , אורי ברוך , גידי , שלום - עפולה הצעירה , נופר , קונגרס ,  תאשור' ישיבה בנושא תאורה במתחמים פרטיים רח :8.15  18/03/202108:15:0018/03/202109:00:00

18/03/202115:00:0018/03/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

18/03/202114:30:0018/03/202115:00:00פגישת עבודה 

18/03/202114:30:0018/03/202115:30:00מפגש פרישה מיקי שפריר +  ע  "הרמת כוסית אגף שפ

18/03/202115:15:0018/03/202116:45:00פגישה עבודה

18/03/202112:00:0018/03/202113:00:00זום ישלח בסמוך למועד -  ועדת ליווי פותחים עתיד 

19/03/202109:30:0019/03/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

21/03/202112:00:0021/03/202113:00:00הרמת כוסית לחג הפסח 

21/03/202106:30:0021/03/202107:30:00זכרונה לברכה,  יש האזכרה של יפה בת רוזין6:30תפילת שחרית ב 

21/03/202119:00:0021/03/202121:30:00הפועל עפולה - אליצור קרית אתא -משחק כדורסל 

21/03/202115:45:0021/03/202116:30:00קבלת קהל 

21/03/202117:00:0021/03/202117:30:00לא השתתפנו- הרמת כוסית למנהלת השכונות 

21/03/202117:00:0021/03/202118:00:00זכרונה לברכה,  יש האזכרה של יפה בת רוזין17:10תפילת מנחה ב

21/03/202117:00:0021/03/202118:00:00ב סדר יום "מצ - 2021 לשנת 1ועדת בטיחות בדרכים מספר 

22/03/202117:00:0022/03/202118:00:00ועדת בניין ערים

22/03/202110:00:0022/03/202111:00:00הרמת כוסית אצל מפקד התחנה רמי חורי  

22/03/202116:00:0022/03/202117:00:00חביב מייצג- הרמת כוסית לחג פסח  

22/03/202113:30:0022/03/202114:00:00קבלת קהל 

22/03/202119:00:0022/03/202122:00:00קבלת קהל 

22/03/202115:00:0022/03/202115:30:00צילום עם תורמי בית הכנסת והרב עזריאל 

24/03/202109:00:0024/03/202110:00:00(לא התחייבנו)- הרמת כוסית לפסח 

24/03/202112:30:0024/03/202113:00:00שלומי אלבאז , עינב פרץ  , כפיר , שלום , חביב - הרמת כוסית של  הכדור רגל לקבוצה הבוגרת 

24/03/202117:30:0024/03/202118:30:00גידי , כפיר , שלום , חביב - קביעת מזוזה + הרמת כוסית 

24/03/202117:00:0024/03/202118:00:00 חדר ישיבות אורן17:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

24/03/202110:00:0024/03/202111:00:00הרמת כוסית לכנס גבאים

24/03/202117:30:0024/03/202121:30:00הפועל עכו -  הפועל עפולה

25/03/202114:00:0025/03/202115:00:00חלוקת הגדות בני המנשה 



25/03/202115:00:0025/03/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

25/03/202109:00:0025/03/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

25/03/202114:30:0025/03/202115:00:00פגישת עבודה 

25/03/202115:15:0025/03/202116:45:00פגישה עבודה

26/03/202112:00:0026/03/202113:00:00ועדה מקצועית כדורסל

26/03/202109:30:0026/03/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

28/03/202100:00:0029/03/202100:00:00פסח

28/03/202119:30:0028/03/202122:30:00הפועל עפולה- אליצור יבנה 

29/03/202112:30:0029/03/202114:30:00דברי פתיחה וברכות ראש העיר - הפנינג  - אירוע ניווט קהילתי 

30/03/202120:30:0030/03/202122:00:00מופע של חנן בן ארי

30/03/202110:00:0030/03/202116:00:00פיקניק קהילתי והצגת ילדים

31/03/202110:00:0031/03/202114:00:00הפנינג קרקס לכל המשפחה

31/03/202118:30:0031/03/202121:30:00הפועל עפולה - מכבי קרית מוצקין

31/03/202120:30:0031/03/202122:30:00שני מופעים אברהם טל וליאור נרקיס

01/04/202110:00:0001/04/202114:00:00הפעלות ומופע מהאגדות, סדנאות- פארק מהאגדות 

01/04/202115:00:0001/04/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

01/04/202114:30:0001/04/202115:00:00פגישת עבודה 

01/04/202117:00:0001/04/202118:00:00מעשה בשלושה אגוזים - יצירה +  שעת סיפור 

01/04/202115:15:0001/04/202116:45:00פגישה עבודה

02/04/202109:30:0002/04/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

03/04/202121:00:0003/04/202123:30:00מימונה בפארק

03/04/202120:00:0003/04/202122:30:00הפועל רמת גן- הפועל עפולה 

04/04/202112:00:0004/04/202113:00:00דקלה , דניאלה , נתנאל 

04/04/202110:00:0004/04/202111:00:00מסיבת יציאה לגמלאות משלום עמרני 

05/04/202112:30:0005/04/202114:00:00וועדת יקירי העיר

05/04/202109:00:0005/04/202110:00:00{דניאלה}פתיחת בית מדרש לנשים - בית אריאלה 

05/04/202119:00:0005/04/202121:00:00גרשון בר כוכבא -  הרצאה על היהודים בגטו

06/04/202117:00:0006/04/202117:30:00ל הרשת איתן יוחננוף"פתיחת סניף יוחננוף וקביעת מזוזה בנוכחות מנכ

15:0006/04/202115:00:0006/04/202116:00:00ישיבת עבודה בשעה 

06/04/202118:30:0006/04/202122:00:00הפועל עפולה- אליצור נתניה - משחק כדורסל 

06/04/202117:30:0006/04/202118:30:00ניחום אבלים משפחה יעקוב בונפיל 

06/04/202109:00:0006/04/202112:00:00 9.30 ברכות ראש העיר 9.00ס בן גוריון ואורט עפולה עלית התכנסות "ביה' מיזם זיכרון לשכבת כיתה י

07/04/202114:30:0007/04/202115:30:00פגישת עבודה 

07/04/202111:00:0007/04/202112:00:00טקס זיכרון לחללי הטרור ופעולות האיבה

07/04/202120:00:0007/04/202121:00:00עצרת מרכזית לציון יום השואה והגבורה 



07/04/202111:00:0007/04/202112:00:00טקס זיכרון לחללי הטרור ופעולות האיבה 

07/04/202112:00:0007/04/202113:00:00שר ירושלים ומורשת - הרב רפי פרץ " כ"פגישה עם הח

07/04/202120:00:0007/04/202121:30:00עצרת מרכזית לציון יום השואה והגבורה

08/04/202111:30:0008/04/202112:30:00קורס עסק משלך העמותה להעצמה כלכלית לנשים 

08/04/202119:00:0008/04/202119:30:00ישיבה פרונטלית בלבד- ב סדר יום וחומר  "ועדת כספים מצ

03-21,35-1108/04/202120:00:0008/04/202121:00:00ישיבת מועצת עיר מן המניין 

08/04/202115:00:0008/04/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

08/04/202114:30:0008/04/202115:00:00פגישת עבודה 

08/04/202119:15:0008/04/202120:00:00ישיבת קואליציה

08/04/202118:00:0008/04/202119:00:00 ברכות ראש העיר דברי פתיחה 18.20- טקס יום השואה באנדרטת הסבון 

08/04/202115:15:0008/04/202116:45:00פגישה עבודה

09/04/202109:30:0009/04/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

11/04/202113:00:0011/04/202116:00:00פורום מנהלים 

11/04/202120:00:0011/04/202121:30:00ערב שרים וזוכרים

11/04/202113:00:0011/04/202115:45:00פורום מנהלים 

11/04/202120:00:0011/04/202121:00:00ערב שרים וזוכרים 

לירז אליהו , אילנית שטרית , יניב בוגנים, שלמה מליחי , כפיר, חביב , שלום, תמר דיגמי  - c-1טקס חניכת שדרת הנופלים בשכונות  11/04/202117:00:0011/04/202118:00:00

12/04/202117:00:0012/04/202120:00:00מכבי אשדוד- הפועל עפולה 

12/04/202116:00:0012/04/202117:00:00פגישהראש ישיבה אורט יהודה 

12/04/202110:30:0012/04/202111:30:00פגישה  

12/04/202116:30:0012/04/202117:30:00דברי פתיחה וברכות ראש העיר - חפש את המטמון בעפולה עילית וחניכת פארק נחל עפולה עילית 

(תנועה)ד מהנדסים.מ.ס, חטיב נזיה, יהודה פרחי' אדר, סער מהנדסים, נסים לולו, רוני מזאוי, שמעון אמויאל, אתי וקנין, אושרת בראון' אדר, יוסי גפני: נוכחים-  ס אוהל מאיר "ישיבת קידום תכנון בי - 11:30 12/04/202111:30:0012/04/202112:30:00

כפיר בזק, שלומי אלבאז , חביב , אמיר קליין מאמן ,אופק ויסמן  ואמו ורד - פגישה עם הספורטאי גודו  :15.15  12/04/202115:15:0012/04/202116:15:00

13/04/202119:30:0013/04/202121:00:00טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל

13/04/202116:00:0013/04/202117:00:00 חדר ישיבות ברוש16:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

13/04/202115:30:0013/04/202116:00:00ישיבה עם נציגי אמונה 

13/04/202115:30:0013/04/202116:00:00דוד הדרי וליאורה מינקה במרכז ילדים אמונה

13/04/202119:30:0013/04/202121:00:00ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל 

14/04/202111:00:0014/04/202112:00:00טקס זיכרון צבאי לחללי מערכות ישראל 

14/04/202109:00:0014/04/202109:30:00טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל אורט בן גוריון

14/04/202120:30:0014/04/202122:00:00ערב יום העצמאות 

15/04/202110:00:0015/04/202112:30:00ניהול שוטף משרד 

15/04/202115:00:0015/04/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

15/04/202114:30:0015/04/202115:00:00פגישת עבודה

15/04/202115:15:0015/04/202116:45:00פגישה עבודה



15/04/202120:00:0015/04/202122:00:00ערב קבלת פנים של ראש העיר ורעייתו והענקת אות יקיר העיר 

16/04/202115:00:0016/04/202116:00:00קרית אתא - הפועל עפולה 

16/04/202109:30:0016/04/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

17/04/202120:00:0017/04/202121:00:00ערב הוקרה לחיילי צהל והשרות הלאומי בני העיר 

18/04/202113:00:0018/04/202114:30:00ישיבת עבודה 

18/04/202114:40:0018/04/202115:40:00פגישת עבודה

18/04/202117:30:0018/04/202118:00:00קבלת קהל 

18/04/202111:30:0018/04/202112:30:00קבלת קהל 

18/04/202110:00:0018/04/202111:00:00הרב שמואל דוד 

19:0018/04/202119:00:0018/04/202120:00:00ישיבה יוני חזי בשעה 

19/04/202117:00:0019/04/202117:30:00ישיבה הסדר 

19/04/202111:00:0019/04/202112:00:00 מופע של הודיה קרן סטנדאפיסטית 11.30 - 11.00 דברי פתיחה ודבר ראש העיר 10.30התכנסות  - אירוע עצמאות לתושבים בכירים 

19/04/202117:45:0019/04/202118:45:00 שנים דוידה  בית העלמין 7 אזכרה במלאות 

19/04/202110:30:0019/04/202113:00:00בסימן הצדעה לשירותי הבריאות–  למדינה73-עצמאות לאזרחים וותיקים

19/04/202116:15:0019/04/202116:45:00ישיבה בועדה

19/04/202113:00:0019/04/202114:30:00חנוכת סניף עפולה

אן קרושמור-אחראית המכון הצרפתי נצרת מרי, יועצת העיתונות של שגרירות צרפת ולרי לובקן, קונסול צרפת פטריס סרוונטי, ביקור שגריר צרפת אריק דנון 20/04/202117:00:0020/04/202118:00:00

20/04/202116:00:0020/04/202117:00:00קבלת קהל 

20/04/202113:30:0020/04/202115:30:00ניהול שוטף משרד 

20/04/202111:00:0020/04/202112:00:00קבלת קהל 

20/04/202119:00:0020/04/202120:00:00מכבי עירוני רמת גן - הפועל עפולה 

20/04/202108:25:0020/04/202108:50:00ברכה אוטובוס 

21/04/202107:00:0021/04/202117:00:00סיור ביד ושם 

22/04/202117:30:0022/04/202118:00:00ישיבת קואליציה 

22/04/202114:30:0022/04/202115:15:00קבלת קהל

22/04/202109:30:0022/04/202110:30:00היכרות - אנוש

22/04/202115:00:0022/04/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

22/04/202114:30:0022/04/202115:00:00פגישת עבודה

22/04/202111:00:0022/04/202112:00:00פגישה בנושא הכשרת ותיקים להיות מנחי מדיה

22/04/202115:15:0022/04/202116:45:00פגישה עבודה

22/04/202110:45:0022/04/202111:00:00יום ירושלים 

04-21,36-1122/04/202118:00:0022/04/202119:00:00ישיבת מועצת עיר מן המניין 

23/04/202109:30:0023/04/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

23/04/202115:00:0023/04/202116:00:00הפועל עפולה- הפועל עכו 

24/04/202120:30:0024/04/202122:30:00ערב לבני נוער מחוסנים 



סיגל מפקחת , שולה מנור , אירס קרל , כפיר , חביב , נגה בן אילוז , שלום ,  טינה - טקס חנוכת מבנה חדש אלון בן גוריון  25/04/202112:00:0025/04/202113:00:00

26/04/202116:00:0026/04/202118:00:00ועדת בניין ערים

26/04/202112:00:0026/04/202113:00:00זניץ 'ישיבה יעקב זורגר וחביב  בנושא פתיחת שנת הלימודים במוסדות וי

26/04/202114:45:0026/04/202115:30:00קבלת קהל

26/04/202109:30:0026/04/202110:00:00סיור אולפנת צביה 

חביב , כפיר בזק , ועוזרת  שלה , יפה בן דוד , אילנית - יפה בן דוד -  לית הסתדרות המורים"ביקור מנכ 26/04/202111:00:0026/04/202111:30:00

27/04/202119:00:0027/04/202120:00:00הפועל עפולה - הפועל חבל מודיעין מגה 

שלמה מליחי, עינב פרץ , יואל מטמון , שלום , שריקי יצחק , איתי קידר , ד אבי גולדהמר"ישיבה בנושא בלפוריה עו 14.00  , 27/04/202114:00:0027/04/202115:00:00

27/04/202111:30:0027/04/202112:30:00קביעת מזוזה בית הספר אולפנה צביה

27/04/202111:30:0027/04/202113:30:00קביעת מזוזה יבילים וסיכום שנה 

27/04/202111:30:0027/04/202113:30:00אפרים , יוסי ,  אבי,הרב שמחה, עם חביב- בצביה עפולה 

חביב, יהודה, איתי, אהוד, בת אל, טל, אתי, אלכס, אורה: בנוכחות. רישוי עסקים- היערכות לשינויים בתחום התכנון והבניה  8.00 28/04/202108:00:0028/04/202109:00:00

28/04/202111:00:0028/04/202112:00:00ישיבת עבודה

28/04/202109:00:0028/04/202113:00:00ועדה משותפת לתחבורה יבשתית

28/04/202115:30:0028/04/202116:30:00קבלת קהל 

29/04/202120:15:0029/04/202121:00:00ג בעומר מדורה תרבות יהודית "ל

29/04/202117:00:0029/04/202118:00:00 17.00 התחלת הטקס בשעה 16.00פתיחת שערים -  של יחידת כפיר 2021טקס ההשבעה מחזור מרץ 

29/04/202121:00:0029/04/202121:30:00שלמה מליחי , חביב כפיר , שלום - ג בעומר לציבור החרדי "חגיגות ל

29/04/202120:30:0029/04/202121:00:00שלמה מליחי , שלום , כפיר , חביב - תרבות יהודית - ג בעומר "מסיבת ל

29/04/202120:00:0029/04/202120:30:00לא התחייבנו- מסיבת לג בעומר בית מעשים טובים 

29/04/202115:00:0029/04/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

29/04/202114:00:0029/04/202116:00:00ל "ישיבת דירקטוריון חכ

29/04/202114:30:0029/04/202115:00:00פגישת עבודה

29/04/202111:30:0029/04/202112:30:00ישיבת סיכום יום ירושלים 

29/04/202116:00:0029/04/202117:00:00ל ומיד לאחריה ועדת כח אדם "וועדת רכש ומכרזים חכ

29/04/202110:00:0029/04/202115:00:00 12טקס החלפת יו״ר פורום המרכז לסגני הרשויות המקומיות בישראל בשעה 

29/04/202115:15:0029/04/202116:45:00פגישה עבודה

30/04/202109:30:0030/04/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

30/04/202115:00:0030/04/202116:00:00הפועל עפולה - גבעתיים / ג "הפועל ר

, אורלי , חביב , שלמה מליחי, עזמי , גיא עטיה , שרית דהן , אורה פיסטינר אלכס דסקל , טל סויסה, גידי עובדיה , אהוד פאי שלום , איתי קידר , בת אל בניאס , מאור אנגל , יהודה כהן - ישיבה בנושא נהלי אכיפה רישוי עסקים ופיקוח על הבניה  02/05/202111:30:0002/05/202113:00:00

02/05/202107:30:0002/05/202109:00:00דיון ישיבה תיכונית 

02/05/202121:00:0002/05/202121:30:00א שעסקו באסון מירון"עם מתנדבי מד

02/05/202110:30:0002/05/202111:30:00איילת נוי והרב דיסלר מתנדבים הר מירון 

02/05/202118:00:0002/05/202119:00:00טקס חלוקת מחשבים למשפחות בני המנשה

שמעון אמויאל, הרב דיסלר, טינה ולדמן, חביב פרץ, הרב ישראל גרינשטיין- ב "פגישה בנושא היערכות לשנת תשפ 03/05/202110:30:0003/05/202111:30:00



03/05/202117:00:0003/05/202118:00:00הערכות לחודשי הקיץ- ישיבת וועדת ביטחון -תזכורת 

03/05/202110:00:0003/05/202110:30:00ל תפעול "סיור בעיר יחד עם מנכ

03/05/202112:00:0003/05/202112:45:00קבלת קהל 

04/05/202110:00:0004/05/202111:00:00חנוכת מייצג וידאו במגדל המים המחודש

04/05/202119:00:0004/05/202121:30:00משחק באשדוד

04/05/202110:00:0004/05/202111:00:00טקס חנוכת מגדל המים במתחם התחנה בהשתתפות המועצה לשימור אתרים

04/05/202114:30:0004/05/202115:30:00אירועי קיץ ציבור חרדי 

04/05/202111:00:0004/05/202112:00:00ל "ר קק"ישיבת עבודה עבור ביקור יו

שמעון אמויאל, נסים לולו, רוני מזאוי, סער מהנדסים, חטיב נזיה, יהודה פרחי, אושרת בראון, אתי וקנין, חביב פרץ: ס אוהל מאיר נוכחים"ישיבת יועצים בנושא בי 05/05/202114:30:0005/05/202115:30:00

05/05/202110:00:0005/05/202111:00:00עמותת עילאי כדורגל לילדים עם צרכים מיוחדים - עידו קובאץ 

05/05/202108:30:0005/05/202109:30:00ע אתי וקנין ויעקב זורגר "סיור ע

05/05/202112:15:0005/05/202113:00:00ת ביטוחי העירייה/ רכז10/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

05/05/202111:20:0005/05/202111:35:00ך/ת מוסמ/ חשמלאי9/2021ועדת בחינה מכרז פומבי  

05/05/202111:30:0005/05/202112:15:00בקרה וחדשנות , ת אגף תיאום/ מזכיר11/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

05/05/202114:00:0005/05/202114:30:00קבלת קהל 

06/05/202109:00:0006/05/202110:30:00הלוך -נסיעה מעלות 

06/05/202113:15:0006/05/202114:15:00סיכום יום ירושלים 

10:3006/05/202110:30:0006/05/202111:30:00ישיבה עם הרב ויצמן יחד עם הרב שמואל דוד בשעה 

06/05/202120:00:0006/05/202120:30:00ליטל וגל חתונה 

06/05/202115:00:0006/05/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

06/05/202114:30:0006/05/202115:00:00פגישת עבודה

06/05/202115:15:0006/05/202116:45:00פגישה עבודה

06/05/202114:00:0006/05/202115:00:00ל "ישיבת דירקטוריון חכ

07/05/202106:00:0007/05/202108:00:00 בבוקר 07.10 בבוקר  ומסתיים בשעה 06.00- האירוע מתחיל ב- עפולה רצה עם חטיבת כפיר  בשיתוף אגף הספורט 

07/05/202109:30:0007/05/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

09/05/202109:30:0009/05/202113:00:00אירוע מרכזי לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית

09/05/202117:00:0009/05/202118:00:00ברית 

09/05/202118:30:0009/05/202120:00:00טקס יום זיכרון לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

09/05/202118:30:0009/05/202119:30:00טקס לנספים מאתיופיה לישראל דרך סודן  

14:3010/05/202114:30:0010/05/202115:30:00איחוד סמלי מוסד אולפנת צביה בשעה 

10/05/202117:00:0010/05/202118:00:00(גזירת אותיות )- , כפיר , שלום , חביב - ד  "הכנסת ספר תורה לאלי כהן הי

16.1510/05/202116:00:0010/05/202117:00:00תיאטרון אורנה פורת ברכות ראש העיר 

10/05/202112:00:0010/05/202113:00:00 (י ראש העיר "חלוקת פרסים ע )- טינה , חביב כפיר , שלום  - 2021טקס הענקת פרסים לתלמידים זוכים בתחרות רובוטראפיק 

10/05/202120:00:0010/05/202122:00:00תרבות יהודית - קי לוי ועקיבא 'יום ירושלים מופע עם האומנים ג

10/05/202120:00:0010/05/202121:00:00קי לוי ועקיבא תורגמן 'ג- אירוע יום ירושלים 



10/05/202109:00:0010/05/202110:00:00קבלת קהל 

11/05/202112:00:0011/05/202113:00:00שיפור שימור- פגישת סיכום אירועי העצמאות

11/05/202119:00:0011/05/202120:30:00אליהו ומוריה חתונה 

11/05/202116:30:0011/05/202117:30:00 (שלום מייצג את האירוע  )-עדיאל אילוז, יהודה משה , גידי עובדיה , נדב , מעין דורי , שלמה מליחי , כפיר, חביב , שלום,לירז , יניב, חנן , תמר - תן - פעילות קהילתית של שוק קח- פ "טקס הסרת הלוט שיקום השפ

11/05/202114:15:0011/05/202114:45:00ל "סיור היערכות קק

11/05/202117:30:0011/05/202118:30:00ועדת כספים 

12/05/202112:30:0012/05/202114:00:00סדר יום + ל מר אברהם דובדבני "ר קק"ביקור יו

קרן דרעי  , שלמה מליחי, חביב , כפיר ותמר דיגמי , טינה , סיגל בניאס ,שרית , נדב , גידי עובדיה , ל 'מאור אנג, יהודה כהן , שלום , איתי שלמה , אביי- הערכות בעקבות ההסלמה בדרום - ישיבת ועדת מלח  12/05/202110:00:0012/05/202111:00:00

12/05/202113:30:0012/05/202115:00:00ל מר אברהם דובדבני "ר קק"ישיבת עבודה יו

13/05/202120:30:0013/05/202121:00:00חתונה

13/05/202114:00:0013/05/202115:00:00כפיר , חביב , שלום , איתי אליהו ,  תמר - 14.00ברכות ראש העיר - סדנת חיילים משוחררים  

13/05/202120:00:0013/05/202120:30:00חתונה מירב ויותם  

13/05/202115:00:0013/05/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

13/05/202111:00:0013/05/202112:00:00קבלת קהל

13/05/202114:30:0013/05/202115:00:00פגישת עבודה

13/05/202115:15:0013/05/202116:45:00פגישה עבודה

14/05/202109:30:0014/05/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

16/05/202111:00:0016/05/202112:00:00קביעת  מזוזה בבית כנסת ברובע יזרעאל 

16/05/202100:00:0018/05/202100:00:00שבועות 

כפיר , חביב , שלום  - (17:45ברכות ראש העיר ב+התערבבות עם הילדים בפארק)אירוע למשפחות ואטרקציה של מים - אירועי שבועות בפארק העירוני  18/05/202117:00:0018/05/202118:00:00

19/05/202116:10:0019/05/202117:10:00 !!!16:10נא לשים לב שעת ההתחלה . ועדת משנה

2021000619/05/202116:00:0019/05/202117:30:00' ועדת משנה מס

20/05/202115:00:0020/05/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

20/05/202114:30:0020/05/202115:00:00פגישת עבודה

20/05/202115:15:0020/05/202116:45:00פגישה עבודה

23/05/202116:00:0023/05/202116:30:00חנן מייצג אותי- ל "טקס מחוזי לנוער מתנדב על שם אלעד ריבן ז

23/05/202119:00:0023/05/202121:00:00תוספת - 05-21, 37/11' ישיבת מועצת עיר מן המניין מס

23/05/202119:00:0023/05/202121:00:00מועצת עיר

23/05/202116:30:0023/05/202117:00:00ברית ובריתה 

23/05/202112:00:0023/05/202112:15:00ל העירייה "ת לשכת מנכ/ מנהל4/2021ועדת בחינה מכרז פנימי 

23/05/202112:00:0023/05/202113:30:00ע"ית מנהל אגף שפ/ סגן12/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

23/05/202120:00:0023/05/202120:30:00מיכל קרני ומשה זינו חתונה של הבן של אשר וסיגלנית זינו 

23/05/202118:00:0023/05/202119:00:00 ישיבת קואליציה 

23/05/202111:00:0023/05/202111:30:00קבלת קהל 

24/05/202111:00:0024/05/202115:00:00לית מגי אסייג "מנכ- ל 'ר מיזם סיסמה לכל תלמיד אודי אנג"ביקור יו



, רונית פייגן , מיטל חורי , כפיר , חביב , שלום - פברואר - ימי הולדת  וחלוקת תווי שי לעובדי עירייה לילידי ינואר  24/05/202108:20:0024/05/202109:00:00

שלום מליחי , שלום , דניאל בן , כפיר , חביב , טינה , לילך , דפנה -  ברכות  ראש העיר ודברי פתיחה 20.00 התכנסות  19.30ס אורן ואלון "מופע פרי עמלינו  לביה 24/05/202120:00:0024/05/202121:30:00

24/05/202110:15:0024/05/202111:15:00וועדת רכש ומכרזים

25/05/202111:00:0025/05/202116:00:00ועד מנהל 

25/05/202120:00:0025/05/202122:00:00-  שנה למבצע שלמה 30אירוע מרכזי לציון 

25/05/202117:00:0025/05/202118:00:00הנצחת מיכאל רוזנר 

25/05/202108:00:0025/05/202109:00:00שמעון אמויאל 

26/05/202120:00:0026/05/202122:00:00חתונה אריאל ואורטל הבן של צביקה גלב

26/05/202112:30:0026/05/202113:00:00קבלת קהל

26/05/202111:30:0026/05/202112:30:00קבלת קהל 

26/05/202117:00:0026/05/202120:00:00משפחת לוי - הכנסת ספר תורה 

26/05/202114:30:0026/05/202115:30:00מעלות ניסים - חטיבה צעירה 

26/05/202119:15:0026/05/202122:00:00 עם הפרויקט של רביבו2020ערב הוקרה לעובדי העירייה והעובדים המצטיינים לשנת 

27/05/202113:15:0027/05/202114:15:00תכלול מפגשי הסדנא : פורום וועדת היגוי- סדנת הנהלה

FW:  27/05/202114:30:0027/05/202115:00:00הזמנה מקוונת לצפייה  בטקס פרס חינוך מחוזי

27/05/202109:00:0027/05/202110:30:00פורום עפולה כעיר ראשה מרחבית - סדנת הנהלה

27/05/202119:30:0027/05/202122:00:00הדס וסלע חתונה

1127/05/202111:00:0027/05/202112:15:00תעסוקה וקורסי הכשרה דרך קרן מעגלים בתיאום מול אבישי כרמי בשעה 

27/05/202115:00:0027/05/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

27/05/202114:30:0027/05/202115:00:00פגישת עבודה

12:3027/05/202112:30:0027/05/202113:15:00חרדי בשעה /עונת השחייה בבריכה העירונית לציבור הדתי

27/05/202115:15:0027/05/202116:45:00פגישה עבודה

27/05/202108:00:0027/05/202109:00:00קבלת קהל 

28/05/202109:30:0028/05/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

(משה אדרי+ מוחמד טאהא + שרית יאסו + ס "מנהלת בי- שמחה +נגה בן אילוז + חביב פרץ )סיור נגישות באולפנת צביה  - 11:00 30/05/202111:00:0030/05/202112:00:00

30/05/202109:30:0030/05/202110:30:00הרב לנג 

30/05/202112:00:0030/05/202112:30:00כיתות יא ארצי אולפנא הרצאה 

30/05/202119:30:0030/05/202120:30:00 (לא התחייבנו  )-כפיר שלמה מליחי , חביב , שלום- ערב סיום הרכבים ייצוגיים וטקס פרידה מהבוגרים 

30/05/202112:00:0030/05/202113:00:00ת אגף הנדסה/ מנהל14/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

19:0030/05/202117:00:0030/05/202121:00:00משחק הפועל עפולה אשדוד 

30/05/202114:00:0030/05/202114:30:00ת מחלקת איכות הסביבה / מנהל13/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

31/05/202117:30:0031/05/202117:45:00הרב שמואל דוד 

31/05/202111:00:0031/05/202111:30:00ישיבת וועדת מכרזים

31/05/202118:00:0031/05/202119:00:00הלוויה 

31/05/202109:00:0031/05/202114:00:00ועידת עסקים באוהל 



31/05/202116:15:0031/05/202117:00:00קבלת קהל 

31/05/202108:00:0031/05/202109:00:00פגישה עם הרב גרנשטיין 

31/05/202114:00:0031/05/202115:00:00ועדה מקצועית 

31/05/202119:00:0031/05/202121:00:00חדרה ניחום אורן אקיקוס

20:0031/05/202119:00:0031/05/202121:00:00רפאל ואלישבע בלום בשעה - אירוסים משפחת ברייזכר 

31/05/202111:00:0031/05/202111:30:00כפיר , חביב , שלום - הכנסת ספר תורה 

31/05/202117:00:0031/05/202117:30:00קבלת קהל 

01/06/202120:30:0001/06/202121:00:00שיר ומאור חתונת הבן של סימון אוחנה 

01/06/202108:00:0001/06/202120:00:00' עולים לירושלים כיתות ז

01/06/202120:00:0001/06/202120:30:00חתונה פרלה ואורי

02/06/202108:00:0002/06/202120:00:00'עולים  לירושלים כיתות ו

03/06/202115:30:0003/06/202116:10:00קבלת קהל 

חנן בן דוד , שמעון קדוש , תמר , כפיר , חביב, שלום   - 11.20ברכות ודברי פתיחה  ראש העיר  בשעה - יום היערכות תוכנית קיץ לנוער   03/06/202111:00:0003/06/202112:00:00

03/06/202120:00:0003/06/202121:00:00 20.30  ברכות ראש בעיר 20.00- התכנסות ב- טינה, כפיר , חביב , שלום - פ "טקס חלוקת תעודות בגרות לבוגרי שנת הלימודים תש

03/06/202116:00:0003/06/202116:30:00קבלת קהל 

03/06/202119:30:0003/06/202120:00:00שובל ואושרי חתונת הבת אביבה גבאי 

03/06/202115:00:0003/06/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

03/06/202112:00:0003/06/202112:10:00ל בזום "וועדת חכ

03/06/202114:30:0003/06/202115:00:00פגישת עבודה

03/06/202110:00:0003/06/202111:00:00מליחי - לצאת לניחום אבלים 

03/06/202112:00:0003/06/202113:00:00קבלת קהל 

03/06/202109:20:0003/06/202109:45:00קבלת קהל 

03/06/202115:15:0003/06/202116:45:00פגישה עבודה

04/06/202109:30:0004/06/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

05/06/202121:00:0005/06/202123:00:00 משחק בעפולה 21:15

06/06/202117:00:0006/06/202119:30:00שגריר מרוקו לקידום היחסים ישראל מרוקו- ביקור השר הללי 

06/06/202111:00:0006/06/202111:45:00תלמוד תורה ומרום, נועם מוריה, מעלות, אוהל מאיר- ' לימוד שחייה כיתות ה

06/06/202112:15:0006/06/202112:45:00ת מחלקת הון אנושי/ מנהל5/2021ועדת בחינה מכרז פנימי 

ל "שלום המנכ, ואהוד , אורלי חקוקי , איתי קידר , מוטי אלוש , חביב , אורה , עינב , שריקי - יועץ משפטי לוועדה המקומית + ישיבה בנושא מבנה מחלקה משפטית  06/06/202112:00:0006/06/202113:00:00

, דניאל בן צורי כהן , אימלי ,שלמה מליחי , כפיר , חביב , שלום  - 21.00 ברכות ראש העיר 20.30התכנסות - מופע לנשים ונערות ספירלה בשילוב סטנדאפיסטית וזמרות  06/06/202120:30:0006/06/202122:30:00

06/06/202117:30:0006/06/202118:30:00חמו של שלומי אלבז - הכנסת ספר תורה 

07/06/202115:00:0007/06/202116:00:00אליאור בטיטו 

07/06/202112:00:0007/06/202114:00:00ביקור במפעל 

07/06/202117:00:0007/06/202117:45:00קבלת קהל 

07/06/202111:00:0007/06/202112:00:00שריקי יצחק , עינב ,  כפיר,שרית , שלום , חביב - ניחום אבלים אצל נטע אברהם 



07/06/202118:15:0007/06/202119:15:00הזמנה מרפי אוחנה 

08/06/202118:00:0008/06/202119:00:00מסיבת סידור ילדי אוהל מאיר

08/06/202114:00:0008/06/202115:30:00ניהול שוטף משרד 

08/06/202118:00:0008/06/202122:00:00 משחק הפועל עפולה בגליל 19:40

11:3008/06/202111:30:0008/06/202113:00:00בשעה " חכמת נשים בנתה ביתה"תכנית לנשים חרדיות 

09/06/202114:30:0009/06/202115:30:00יואל מטמון

09/06/202120:30:0009/06/202122:00:00 21.45ר בשעה " כניסת האדמו20.40 דברי ראש העיר 20.30התכנסות - ר"אירוע לציון עשור לקהילה בהשתתפות האדמו

09/06/202116:30:0009/06/202117:00:00קבלת קהל 

09/06/202111:30:0009/06/202112:30:00קבלת קהל 

נגה בן אילוז , טינה , כפיר שלמה מליחי , חביב , שלום  - 10.00 ברכות ראש העיר 9.30התכנסות שעה - ' ס כרמים בעמק לכיתות יב"מסיבת סיום ביה 09/06/202109:30:0009/06/202110:30:00

10/06/202112:00:0010/06/202112:45:00היכל הספורט

10/06/202119:30:0010/06/202121:30:00 21.00 ברכות ראש העיר 19.30התכנסות בשעה - כפיר , חביב , שלום - אירועי לעובדי שחקים 

10/06/202115:00:0010/06/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

10/06/202118:30:0010/06/202119:30:00כפיר שלמה מליחי , חביב , שלום - בת מצווה   / מסיבת בר מצווה 

10/06/202114:30:0010/06/202115:00:00פגישת עבודה

, מיטל חורי , רונית פייגין , חביב , כפיר , שלום -  טקס הענקת תעודות קביעות לעובדי עירייה  10/06/202110:00:0010/06/202111:00:00

10/06/202115:15:0010/06/202116:45:00פגישה עבודה

11/06/202113:00:0011/06/202115:00:00משחק הפועל עפולה

11/06/202109:30:0011/06/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

13/06/202117:00:0013/06/202118:00:00 2021 לשנת 2ועדת בטיחות בדרכים מספר 

13/06/202119:30:0013/06/202120:30:00 20.00 ברכות ראש העיר 19.30התכנסות - נגה בן אילוז , טינה , שלמה מליחי , כפיר , חביב , שלום - ב "מסיבת סיום לאורט יהודה כיתות י

אתי וקנין , יואל מטמון , שריקי , שרית , חביב ,שלום , עינב פרץ , סיגל בניאס, כפיר , אליאס פרייס אדריכל , שמעון פרי , משה אדרי , אורה פיסטינר , יאיר כתר מיכאל ברקן - ישיבה בנושא אישור תכנית אדריכלית של מרכז פיס לגיל הזהב  13/06/202115:30:0013/06/202116:30:00

13/06/202110:00:0013/06/202110:45:00אלון  יזרעאל, בית זאב- ' לימוד שחייה כיתות ה

13/06/202112:30:0013/06/202112:45:00נגה בן אילוז , כפיר , שלום , חביב , טינה , איריס קרל - קבלת פרס לתלמידה מצטיינת ליפז 

13/06/202114:30:0013/06/202115:30:00איש תחזוקה בבתי ספר/ אב בית16/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

13/06/202111:00:0013/06/202111:45:00שוהם, בן צבי- ' לימוד שחייה כיתות ה

17.0014/06/202117:00:0014/06/202117:30:00דברי פתיחה וברכות ראש העיר - תמר , שלום , כפיר , חביב - הצגת ילדים אקו ולוגי 

14/06/202118:30:0014/06/202119:00:00 18.30ברכות ראש העיר -  כפיר, חביב , שלום - גן שעשועים לב העמק 

14/06/202111:00:0014/06/202111:30:00קבלת קהל 

19.20 ברכות ראש העיר 19.00שעה -  התכנסות- נגה בן אילוז , טינה , כפיר שלמה מליחי , חביב , שלום - מסיבת סיום אולפנה  צביה  14/06/202119:00:0014/06/202120:10:00

14/06/202112:30:0014/06/202113:00:00ישיבת דירקטוריון 

14/06/202111:30:0014/06/202117:00:00קק״ל - שר שלום ג׳ רבי 

15/06/202121:15:0015/06/202122:15:00 ורבע כפר בלום 9משחק כדורסל 

15/06/202110:00:0015/06/202112:00:00סדנא להערכת עובדים

שרית  , עינב , ועד עובדים, רונית פייגן , מיטל חורי , כפיר , חביב , שלום - יוני  - מאי - אפריל- מרץ -  ימי הולדת  וחלוקת תווי שי לעובדי עירייה לילידי 15/06/202108:20:0015/06/202109:00:00



19.45 ברכות ראש העיר 19.00התכנסות שעה - , נגה בן אילוז , טינה , שלמה מליחי, חביב , כפיר , שלום - ב אורט עפולה עלית "מסיבת סיום כיתות י 15/06/202119:30:0015/06/202120:30:00

צילום +    ברכות ראש העיר 17.15-כפיר, חביב , שלום , בוריס , אינה אוקון מיכאל ברקן - יריד תעסוקה לעולים חדשים  וותיקים  15/06/202117:17:0015/06/202117:47:00

16/06/202111:00:0016/06/202113:00:00פורום הגירה חיובית ומובחנת צעירים - סדנת הנהלה

16/06/202114:00:0016/06/202116:00:00פורום שירות לתושב - סדנת הנהלה

16/06/202110:30:0016/06/202111:30:00גוונים בקאנטרי שוהם ויהלום עפולה עלית -  ' לימוד שחייה כיתות ה

16/06/202110:00:0016/06/202111:00:00וועדה חקלאית 

16/06/202109:00:0016/06/202111:00:00פורום התחדשות עירונית - סדנת הנהלה

16/06/202119:30:0016/06/202120:30:00 20.00 ברכות ראש העיר 19.30התכנסות - נגה בן אילוז , טינה , כפיר שלמה מליחי , חביב , שלום - ' ב"ס רימונים לכיתות י"מסיבת סיום ביה

16/06/202110:00:0016/06/202110:30:00שרית , כפיר שלום שלמה , חביב - ניחום אבלים רוני בכר 

17/06/202119:30:0017/06/202120:30:00 20.00 ברכות ראש העיר 19.30התכנסות - נגה בן אילוז , טינה , שלמה מליחי , כפיר , חביב ,שלום - ס ניר העמק "מסיבת סיום ביה

17/06/202111:10:0017/06/202111:20:00צילום נבחרת החלל אורט יהודה

17/06/202114:00:0017/06/202116:00:00פורום וועדת היגוי - סדנת הנהלה

17/06/202117:00:0017/06/202118:00:00וועדת כספים 

17/06/202118:00:0017/06/202119:00:00ישיבת כדורסל 

17/06/202109:00:0017/06/202111:00:00פורום עפולה כעיר ראשה מרחבית - סדנת הנהלה

17/06/202115:00:0017/06/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

17/06/202114:30:0017/06/202115:00:00פגישת עבודה

17/06/202111:45:0017/06/202112:15:00ניחום אבלים רוני 

17/06/202116:00:0017/06/202117:00:00כיבוי אש

17/06/202115:15:0017/06/202116:45:00פגישה עבודה

חלוקת  תעודות   : 11.45דברי פתיחה וברכות ראש העיר  : 11.30התכנסות   : 11.00-אורט בן גוריון  - '  טקס חלוקת תעודות הבגרות לבוגרי מחזור ג 18/06/202111:30:0018/06/202112:30:00

18/06/202109:30:0018/06/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

07-21,39/1120/06/202120:15:0020/06/202121:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 

20/06/202111:30:0020/06/202114:00:00ניהול שוטף משרד 

20/06/202115:00:0020/06/202115:10:00ועדת רכש ומכרזים 

06-21,38/1120/06/202119:30:0020/06/202120:15:00הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין  

20/06/202117:30:0020/06/202118:30:00 17.30 ברכות ראש העיר 17.00התכנסות , גלית דגן , טינה , כפיר שלמה מליחי , חביב , שלום - ס מרום  "ביה' מסיבת סיום  כיתות ו

20/06/202110:00:0020/06/202110:45:00 9.30ברכות ודברי פתיחה ראש העיר - שלום , חביב , כפיר- שירותי בריאות כללית - השקת מרפאת רובע יזרעאל 

מבקש לדייק - 18.30 ברכות ראש העיר 18.00גלית דגן התכנסות שעה , טינה , שלמה מליחי , כפיר , חביב , ס מעלות ניסים שלום"ביה' מסיבת סיום כיתות ו 20/06/202118:30:0020/06/202119:00:00

20/06/202118:30:0020/06/202119:30:00קואליציה

21/06/202115:00:0021/06/202116:45:00ישיבת עבודה

21/06/202111:00:0021/06/202112:00:00קבלת קהל 

21/06/202116:45:0021/06/202117:45:00 ( 16.45 ברכות ראש העיר 16.30התכנסות  )כפיר, חביב , לשלומי אלבאז - מסיבת סיום מחלקת נוער כדור רגל 

21/06/202109:00:0021/06/202111:00:00ישיבה עם הרב יוסף שטרן

22/06/202111:30:0022/06/202112:00:00 12.00 ברכות ראש העיר 11.30התכנסות - טינה , נגה בן אילוז  , שלמה מליחי , כפיר , חביב , שלום - ס יובלים "ביה' מסיבת סיום  לכיתות יב



22/06/202109:00:0022/06/202111:00:00פורום הנהלה 

- גלית דגן , טינה , שלמה מליחי , כפיר שלום , חביב    - 18.30 ברכות ראש העיר 18.00ס אוהל מאיר התכנסות "ביה' מסיבת סיום כיתות ו 22/06/202118:30:0022/06/202119:30:00

22/06/202117:15:0022/06/202118:15:00 17.15 ברכות ראש העיר 16.45התכנסות  - גלית דגן , טינה , כפיר שלמה מליחי , חביב , שלום - ' מסיבת סיום בנועם מוריה לכיתות ו

22/06/202112:15:0022/06/202113:00:00קבלת קהל 

22/06/202113:00:0022/06/202115:00:00מסיבת פרידה מדיאר גלייזר

22/06/202120:00:0022/06/202121:00:00הילולה רבי חיים בן עטר האור החיים הקדוש הזמנה אלירם דדון 

גלית דגן , טינה , כפיר שלמה מליחי , חביב , שלום  - 19.30 ברכות ראש העיר19.00התכנסות  שעה - ס בית זאב "ביה' מסיבת סיום כיתות כיתות ו 22/06/202119:00:0022/06/202119:30:00

אתי וקנין, שלומי אלבאז, נתנאל כהן, כפיר בזק, חביב פרץ, ארז משה, מור דין, עדי קליגר, גיל עצמון, עומרי בונה- הצגת תכנית אב בגבעת המורה וחיבורים לעפולה  23/06/202110:00:0023/06/202111:30:00

23/06/202109:00:0023/06/202110:00:00אלומות ונופים- ' לימוד שחייה כיתות ה

23/06/202117:00:0023/06/202117:30:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

גלית דגן , טינה , כפיר שלמה מליחי , חביב , שלום  - 20.00 ברכות ראש העיר 19.30ס בן צבי התכנסות שעה "ביה' מסיבת סיום כיתות ו 23/06/202119:30:0023/06/202120:30:00

23/06/202109:00:0023/06/202109:30:00סיור

23/06/202119:30:0023/06/202120:00:00חן ולביא חתונה

23/06/202113:00:0023/06/202115:00:00ניהול שוטף משרד 

23/06/202111:00:0023/06/202112:00:00אבינועם יחזקאלי- ניחום אבלים 

גלית דגן , טינה , שלמה מליחי , חביב כפיר ,  שלום 19.00 ברכות ראש העיר 18.30התכנסות שעה - ס גוונים "מסיבת סיום ביה 23/06/202118:30:0023/06/202119:30:00

24/06/202118:30:0024/06/202119:30:00 19.00 ברכות ראש העיר 18.30התכנסות - גלית , טינה , כפיר שלמה מליחי , חביב , שלום - ס יהלום "ביה' מסיבת סיום לכיתות ו

FW:  24/06/202108:00:0024/06/202110:00:00   ברכות ראש העיר ודברי פיחה9.00-חטיבת כפיר , טקס מסע כומתה

24/06/202110:45:0024/06/202111:15:00ת בקשות להיתרי בניה/ בודק15/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

24/06/202118:00:0024/06/202120:00:00אירועי מדרחוב לכל המשפחה

24/06/202115:00:0024/06/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

24/06/202114:30:0024/06/202115:00:00פגישת עבודה

24/06/202111:45:0024/06/202113:15:00קבלת קהל 

24/06/202120:30:0024/06/202121:30:00 20.30 ברכות ראש העיר 20.00התכנסות - טינה , שלמה מליחי , כפיר , חביב , ס אלון בן גוריון  שלום "ביה' מסיבת סיום  כיתות יב

24/06/202115:15:0024/06/202116:45:00פגישה עבודה

25/06/202109:30:0025/06/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

25/06/202110:00:0025/06/202111:00:00הענקת מלגות -  טקס אלומות 

27/06/202115:00:0027/06/202116:00:00קבלת קהל 

27/06/202111:30:0027/06/202112:30:00(ה"היל)ת מרכז השכלה /ועדת בחינה מכרז פומבי מנהל

28/06/202113:00:0028/06/202115:30:00סיכום שנה- פורום מנהלים   13:00-15:30

שלום שלמה , חביב , שמעון אמויאל , הרב אבנר עמר , צורי כהן עמיר תורגמן הרב ויצמן והמפקח נהרי יצחק- ישיבה בנושא פתרונות למצוקה של חוסר כיתות לימוד  28/06/202116:30:0028/06/202117:00:00

11:0028/06/202111:15:0028/06/202112:00:00פגישה עם הרב אליעזר שניפלד בשעה  

טינה גלית דגן  , שלמה מליחי , שלום , כפיר , חביב  - 18.15 ברכות ראש העיר 18.00ס תדהר  התכנסות   "ביה' ס כיתות ו"מסיבת סיום ביה 28/06/202118:00:0028/06/202118:30:00

28/06/202118:45:0028/06/202119:15:00 18.45 ברכות ראש העיר 18.30התכנסות שעה , טינה , כפיר שלמה מליחי , חביב , ס אלון יזרעאל  שלום "ביה' מסיבת סיום  לכיתות ו

28/06/202117:00:0028/06/202118:00:00חביב , שמעון אמויאל , שלום שלמה , יפה ויצמן, הרב אסייג , ישיבה עם צורי כהן 



10:0029/06/202107:00:0029/06/202115:00:00מ ומשנים בשעה "מ, אסיפה כללית סגני ראשי ערים

29/06/202114:00:0029/06/202114:45:00קבלת קהל 

29/06/202111:30:0029/06/202112:30:00פגישה 

29/06/202110:00:0029/06/202111:00:00 10.00 ברכות ראש העיר 9.30התכנסות -  טינה, כפיר שלמה מלחי , חביב, שלום - ס שוהם "ביה' מסיבת סיום לכיתות ה

29/06/202113:45:0029/06/202114:00:00קבלת קהל 

19:3030/06/202119:30:0030/06/202121:30:00מסיבת סיום בוגרים אמונה בשעה 

30/06/202108:30:0030/06/202117:00:00(סיכום סדנה)סדנת הנהלה תכנון בתנאים של אי ודאות 

30/06/202120:00:0030/06/202121:00:00ליחן ואליאב חתונה 

01/07/202120:00:0001/07/202121:00:00ל חתונה "עדי ודודי הבן של אידה וסאסי חייט ז

נגה בן אילוז  , טינה , שלמה מליחי, כפיר, חביב , שלום  - 20.00 ברכות ראש העיר 19.30התכנסות ' ח חרדי כיתות ח"מסיבת סיום ממ 01/07/202120:00:0001/07/202120:30:00

01/07/202118:00:0001/07/202120:00:00אירועי מדרחוב לכל המשפחה

01/07/202108:30:0001/07/202117:00:00     (סיכום סדנה )סדנת הנהלה  תכנון בתנאים של אי וודאות

01/07/202115:00:0001/07/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

01/07/202114:30:0001/07/202115:00:00פגישת עבודה

01/07/202115:15:0001/07/202116:45:00פגישה עבודה

02/07/202109:30:0002/07/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

.12.30ברכות ראש העיר , שמעון קדוש , נגה בן אילוז , טינה , חביב , שלום,  כפיר, חנן , תמר דיגמי -  כנס מתגייסים עירוני  02/07/202111:30:0002/07/202112:30:00

02/07/202110:30:0002/07/202111:30:00-שוק איכרים בפארק העירוני 

04/07/202117:00:0004/07/202120:00:00 18.30שלמה מליחי ברכות ראש העיר , רחלי אילוז , כפיר , חביב , שלום , אימלי , דניאל בן , שלומי אלבאז - ילדות ישראלית  הצגה של תירס חם - חג הילדים 

04/07/202109:00:0004/07/202110:00:00קבלת קהל 

04/07/202111:00:0004/07/202112:00:00שלום מזרחי 

אביבה גבאי , מיטל חורי , ין 'רונית פייג, טינה , כפיר , שלום חביב - עובדי מנהל חינוך  - טקס הענקת תעודות קביעות  04/07/202116:30:0004/07/202116:50:00

04/07/202115:00:0004/07/202116:00:00קבלת קהל 

05/07/202115:00:0005/07/202116:00:00פגישה עם רב העיר וגזבר העירייה 

05/07/202119:00:0005/07/202119:30:00 ש19.00 ברכות סגן ראש העיר 18.00התכנסות -כפיר ,שלום , שלמה, חביב - לטקס של בנות שירות לאומי 

רינה איזון , אימלי , שלמה מליחי , רחלי , כפיר, חביב , שלום , שלומי אלבאז , דניאל בן  - 17.30 ברכות ראש העיר בתחילת ההצגה 16.00הפעלה תחילת האירוע + הצגות " - בשביל  הרך "אירוע חשיפה של מרכז לגיל הרך  05/07/202117:30:0005/07/202118:30:00

05/07/202119:30:0005/07/202121:30:00נועה בת מצווה משפחת שוקרון רועי ויעל 

05/07/202111:00:0005/07/202112:00:00טינה ולדמן 

06/07/202120:00:0006/07/202122:30:00הופעת מחול - דניס פרי 

06/07/202115:00:0006/07/202116:00:00קבלת קהל 

06/07/202111:00:0006/07/202112:00:00סיור

06/07/202120:00:0006/07/202121:00:00חתונה אבי וסתיו

06/07/202118:00:0006/07/202118:30:00יריד צדקה  

07/07/202110:00:0007/07/202111:30:00ביקור הנהלת בני ציון בעפולה 

08/07/202120:30:0008/07/202122:30:00אליעד נחום ורותם כהן- מופע פתיחת קיץ 



08/07/202113:00:0008/07/202113:30:00קבלת קהל

08/07/202114:00:0008/07/202115:00:00קבלת קהל 

ותורם מוזאון המעברות , איציק ממרכז פסגה, יואל מטמון, אורה , כפיר,שרית , יניב בוגנים , תמר דיגמי , אתי וקנין , שלום, חביב , נתנאל - ישיבה בנושא מוזאון מעברות  08/07/202109:00:0008/07/202110:00:00

08/07/202115:00:0008/07/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

08/07/202114:30:0008/07/202115:00:00פגישת עבודה

08/07/202115:15:0008/07/202116:45:00פגישה עבודה

09/07/202109:30:0009/07/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

11/07/202114:45:0011/07/202115:15:00ישיבה

11/07/202121:30:0011/07/202123:00:00 (לא התחייבנו )שלום , כפיר , חביב, שמעון קדוש , חנן , תמר - 2020הקרנת גמר יורו 

11/07/202111:00:0011/07/202111:30:00קבלת קהל 

11/07/202117:00:0011/07/202118:00:00"צוות"אירוע חנוכת המשרד החדש של 

11/07/202118:30:0011/07/202120:30:00סיור

12/07/202109:00:0012/07/202109:30:00תשעה באב  הזמנה דניאלה - בית אריאלה לימוד נשים 

12/07/202109:30:0012/07/202110:00:00קייטנת ישתבח בנות 

12/07/202112:00:0012/07/202113:00:00פגישה עם ישראל שלו ראש מנהל חינוך בחריש 

12/07/202110:30:0012/07/202112:00:00נסיעה לחריש

12/07/202113:00:0012/07/202114:30:00נסיעה חזור לעפולה 

12/07/202110:00:0012/07/202110:30:00ניחום אבלים ארז פלט וענונו 

12/07/202117:00:0012/07/202119:00:00ועדת בניין ערים

17:1512/07/202117:15:0012/07/202117:45:00תרבות יהודית " אם אשכחך"הצגת ילדים 

13/07/202112:00:0013/07/202112:30:00ת מחלקת פרויקטים בחשמל ותאורה / מנהל18/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

13/07/202121:00:0013/07/202122:00:00שיעור עם הרב בן פזי ישראל כהן 

כפיר שלמה מליחי , חביב , שלום, עומר לב , שלומי אלבז , חנן , שמעון קדוש , מחלקת הנוער תמר -  טורניר קט רגל בפארק העירוני  13/07/202121:30:0013/07/202123:30:00

13/07/202119:30:0013/07/202120:30:00הילולה של הארי משפחת אוחנה 

13/07/202108:15:0013/07/202108:45:00תפילה שחרית קייטנת ישתבח בנים 

13/07/202111:30:0013/07/202112:00:00ת מחלקת איכות הסביבה/ מנהל20/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

13/07/202114:00:0013/07/202115:00:00ד"סקירת מוסדות חינוך חמ

13/07/202116:45:0013/07/202117:45:00פגישת עבודה נושא חינוך 

13/07/202110:00:0013/07/202111:00:00 משלב10ועד מנהל בשעה 

14/07/202115:30:0014/07/202116:30:00(15:30: שעה)ועדת רכש ומכרזים 

14/07/202109:30:0014/07/202110:00:00ילדי בית ספר רימונים - ביקור 

14/07/202118:45:0014/07/202120:30:00 שיחתו של שי פירון 19.00,  ברכות ראש העיר18.45,  פתיחת דלתות 18.30,  התכנסות 18.00- ומנהלי בתי ספר בעיר , יהונתן חזי- עם צוות החינוך אורט יהודה - אירוע הרב שי פירון 

14/07/202117:00:0014/07/202117:30:00 חדר ישיבות אורן17:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

15/07/202113:30:0015/07/202115:30:00שר הדתות 

15/07/202120:00:0015/07/202121:00:00שלמה מליחי , כפיר , חביב , שלום - שיר בעמק והשדרה - ערב חבורות הזמר העפולאיות 



Private Event15/07/202117:00:0015/07/202118:00:00

15/07/202109:00:0015/07/202109:30:00קבלת קהל 

15/07/202113:30:0015/07/202114:00:00ביקור שר הדתות

Private Event15/07/202117:00:0015/07/202118:00:00

Private Event15/07/202117:00:0015/07/202118:00:00

שריקי יצחק , כפיר , שלמה מליחי , שרית חביב , עינב , שלום , נתנאל , ביקור במפעלים  בנוכחות שחר אורן - סיור במפעלי אלון תבור  15/07/202110:00:0015/07/202113:30:00

15/07/202115:00:0015/07/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

15/07/202114:30:0015/07/202115:00:00פגישת עבודה

15/07/202113:30:0015/07/202114:30:00ביקור שר הדתות

15/07/202115:15:0015/07/202116:45:00פגישה עבודה

16/07/202109:30:0016/07/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

18/07/202100:00:0019/07/202100:00:00צום תשעה באב

18/07/202112:30:0018/07/202114:30:00ניהול שוטף משרד 

19/07/202116:00:0019/07/202118:00:00ניהול שוטף משרד 

19/07/202106:00:0019/07/202116:00:00ישיבה משרד הפנים וכנסת ישראל 

20/07/202111:00:0020/07/202112:30:00קארין - ישיבת עבודה 

20/07/202117:00:0020/07/202118:00:00ישיבה בנושא חינוך 

20/07/202112:30:0020/07/202113:30:00ישיבה בנושא חינוך

צורי כהן  , אימלי , דניאל בן , שלמה מליחי , כפיר ,חביב , שלום - 21.00 ברכות ראש העיר 20.30מבית טלי אברהמי  התכנסות שעה "יוצאת לחופשי - " מופע קיץ לנשים  20/07/202120:30:0020/07/202122:30:00

20/07/202114:15:0020/07/202114:45:00 מלווה משפחות יוצאי אתיופיה במסגרת תכנית הדרך החדשה 24/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

20/07/202119:00:0020/07/202120:30:00סיום שנה כפר הילדים עפולה עלית 

20/07/202117:00:0020/07/202118:00:00, חביב כפיר, שלום -כתיבת אותיות וגזירת סרט - הכנסת ספר תורה אצל מוטי אלגבסי 

20/07/202115:00:0020/07/202116:00:00מכרז שירותי  ניקיון ברחבי העיר- וועדת איכות

21/07/202118:00:0021/07/202123:00:00פסטיבל בירה ואוכל עם הופעה של לירן דנינו

21/07/202117:00:0021/07/202118:00:00ישיבה בנושא חינוך 

21/07/202109:00:0021/07/202110:00:00תוכנית עבודה תרבות יהודית 

21/07/202115:00:0021/07/202116:00:00ועדת מכרזים 

21/07/202119:30:0021/07/202121:30:00פסטיבל הבירה- מפגש הנהלה 

21/07/202111:00:0021/07/202112:00:00ישיבה בנושא חינוך 

21/07/202111:30:0021/07/202116:30:00קבלת קהל 

22/07/202114:30:0022/07/202116:30:00ח״כ עידית סילמן 

22/07/202118:00:0022/07/202123:00:00פסטיבל בירה ואוכל עם הופעה של עברי לידר

22/07/202115:20:0022/07/202116:00:00כ עידית סילמן "ח

22/07/202110:00:0022/07/202111:00:00ע"ת אגף שפ/ מנהל26/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

22/07/202109:00:0022/07/202110:00:00קבלת קהל 



22/07/202114:30:0022/07/202115:30:00ביקור אידית סילמאן 

22/07/202113:45:0022/07/202114:15:00ע"ת אגף שפ/ מנהל26/2021מכרז פומבי - המשך דיון 

22/07/202111:00:0022/07/202112:00:00פגישת עבודה

22/07/202116:00:0022/07/202117:00:00 חדר ישיבות אורן16:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

22/07/202115:00:0022/07/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

22/07/202108:00:0022/07/202109:00:00ישיבה בנושא בית ספר נועם מוריה

22/07/202114:30:0022/07/202115:00:00פגישת עבודה 

22/07/202115:15:0022/07/202116:45:00פגישה עבודה

23/07/202109:30:0023/07/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

25/07/202109:00:0025/07/202109:30:00ה"פגישה עם מנהל מרכז פסג

25/07/202113:00:0025/07/202114:00:00שלום אדרי מפקח + ד "החינוך הדתי בעפולה חיים גבאי מחמ

25/07/202120:15:0025/07/202121:15:00ישיבה עם הנהלת הכדורסל 

25/07/202110:00:0025/07/202111:00:00קבלת קהל

25/07/202111:00:0025/07/202112:00:00קבלת קהל

25/07/202115:30:0025/07/202117:00:00ניהול שוטף משרד 

25/07/202117:00:0025/07/202118:00:00ל "לוויה  אורי בן נון ז

ד"מנהלי בתי הספר בחמ+ טלי פריד+ נגה בן אילוז+ ר שלום אדרי "ד+ חיים גבאי+ חביב פרץ+בהשתתפות טינה ולדמן, וועדת היגוי אקדמיה עיר 25/07/202114:00:0025/07/202115:30:00

26/07/202112:00:0026/07/202115:00:00ניהול שוטף משרד 

26/07/202117:00:0026/07/202118:00:00בת  אל מגור , צורי כהן , שלמה מליחי , כפיר , חביב , שלום - גברים ובנים - שחייה לתרבות החרדית  

26/07/202113:30:0026/07/202118:30:00לוויה

26/07/202120:00:0026/07/202121:00:00 20.15 ברכות ראש העיר 19.30התכנסות - לירז אליהו , כפיר שלמה מליחי יניב בוגנים , חביב , שלום- פתיחה של תערוכה  בגלריה העירונית 

26/07/202120:00:0026/07/202121:00:00ערב הוקרה לעובדים משלב

26/07/202109:00:0026/07/202110:30:00פגישה בנושא בית ספר מעלות ניסים 

26/07/202111:00:0026/07/202111:30:00הרמת כוסית ליום הולדת של שלמה מליחי

27/07/202110:00:0027/07/202111:00:00ל "ניחום אבלים אורי בן נון ז

27/07/202112:00:0027/07/202115:00:00ניהול שוטף

28/07/202119:30:0028/07/202121:30:00אזכרה דן סלע 

12:0028/07/202112:00:0028/07/202113:30:00ישיבה גבוהה בת אל בשעה -  שיתופי פעולה 

28/07/202117:00:0028/07/202118:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

28/07/202108:00:0028/07/202109:00:00סיור מעלות ניסים 

1/202128/07/202110:00:0028/07/202111:30:00הזמנה לאסיפה כללית _ב עפולה.ל.ש.מ

28/07/202115:20:0028/07/202117:20:00 עם ראש הישיבה הרב שלמה שושן ורבני הישיבה 16שיתופי פעולה ישיבת הסדר בשעה  

שלמה מליחי , כפיר , חביב , שלום -  למחלות מעי קשות בבית החולים ibdטקס חנוכת מבנה  של מחלקת  29/07/202111:00:0029/07/202112:00:00

29/07/202109:00:0029/07/202110:00:00הדרכת אבטחת מידע לכלל העובדים

29/07/202112:00:0029/07/202116:00:00ניחום אבלים הרב שמואל דוד



29/07/202116:00:0029/07/202117:00:00קבלת קהל 

29/07/202118:00:0029/07/202120:00:00אירועי מדרחוב לכל המשפחה

29/07/202115:00:0029/07/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

29/07/202114:30:0029/07/202115:00:00פגישת עבודה

29/07/202112:00:0029/07/202114:30:00ל"ישיבה בחכ

29/07/202115:15:0029/07/202116:45:00פגישה עבודה

30/07/202109:30:0030/07/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

01/08/202121:00:0001/08/202122:00:00לוויה אח של אביבה גבאי 

01/08/202114:00:0001/08/202115:00:00קבלת קהל 

, אביבה גבאי , טינה , דניאל בן , עמית אשכנזי , כפיר שלמה מליחי , חביב, שלום , ן מיטל חורי 'רונית  פייגי- הפנינג ילדי עובדים שחקים וחברה עירונית  01/08/202116:00:0001/08/202120:00:00

01/08/202110:00:0001/08/202111:00:00קבלת קהל 

10:3002/08/202110:30:0002/08/202111:30:00ישיבה חשיבה חינוך חברת וערכי אולפנא וישיבה תיכונית בשעה 

02/08/202114:00:0002/08/202116:00:00ניהול שוטף משרד

02/08/202116:15:0002/08/202116:45:00ל"ועדת מכרזים חכ

02/08/202112:00:0002/08/202113:00:00סיור בית אבות משלב

02/08/202117:00:0002/08/202118:00:00ישיבה בנושא חינוך 

03/08/202109:00:0003/08/202111:00:00ישיבת הנהלה 

03/08/202111:00:0003/08/202112:00:00ת אגף הנדסה / מנהל19/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

03/08/202112:30:0003/08/202113:30:00קבלת קהל

03/08/202119:00:0003/08/202120:00:00ישיבה בנושא חינוך 

03/08/202106:00:0003/08/202109:00:00אירוע חדש

03/08/202114:00:0003/08/202116:00:00ניהול שוטף משרד 

03/08/202120:00:0003/08/202121:30:00ישיבה בנושא הפועל עפולה 

, אימלי , שלמה מליחי , כפיר , שלום, חביב , דניאל בן , בת אל מגור  - 19.00 תחילת ההצגה מופע משותף בהפרדה מלאה 17.00התכנסות " - טובים השניים "שרגי מכולם ' מופע מרכזי של ר- הפנינג סיום בין הזמנים למשפחות  04/08/202119:00:0004/08/202122:00:00

04/08/202110:00:0004/08/202111:00:00קבלת קהל 

04/08/202112:00:0004/08/202115:00:00ניהול שוטף משרד 

04/08/202111:00:0004/08/202112:00:00אשר גנו- ניחום אבלים 

05/08/202109:00:0005/08/202110:00:00קבלת קהל 

05/08/202112:00:0005/08/202113:00:00לאולם ספורט אלון- הגעת שמאי מטעם חברת הביטוח

05/08/202110:00:0005/08/202110:30:00קופת חולים מכבי - סיור בניידת  של מכבי שירותי בריאות 

05/08/202115:00:0005/08/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

05/08/202114:30:0005/08/202115:00:00פגישת עבודה

05/08/202115:15:0005/08/202116:45:00פגישה עבודה

05/08/202115:00:0005/08/202121:30:00ישעיה מאיר ורינה חתונה 

06/08/202109:30:0006/08/202111:00:00ניהול שוטף משרד 



08/08/202118:00:0008/08/202121:00:00נ אסתר קרמני"הכנסת ספר תורה לע

20:0008/08/202120:00:0008/08/202121:00:00 בשעה c1מסיבת סיום מסכת מתפללי בית כנסת 

08/08/202108:30:0008/08/202109:30:00סיור אוהל מאיר 

08/08/202110:00:0008/08/202110:45:00סיור הצללות אולפנת צביה 

08/08/202113:30:0008/08/202115:00:00פגישה בנושא משלב 

09/08/202117:00:0009/08/202118:00:00 .  17.00ברכות ראש העיר ודברי פתיחה ,  שמעון קדוש, עומר לב , תמר- פתיחה  חגיגית של פרויקט אמיצים 

09/08/202114:00:0009/08/202115:00:00ועדת כח אדם 

09/08/202108:30:0009/08/202109:00:00קבלת קהל 

09/08/202112:00:0009/08/202113:00:00 12.00  ברכות ראש העיר 11:30התכנסות שעה - ב"ח תשפ- ' טקס קבלת תלמידי כיתות א

09/08/202109:00:0009/08/202110:30:00שהם ויהלום, ב בבתי הספר אלון יזרעאל"משמרות הזה

09/08/202109:00:0009/08/202109:30:00אולפנת צביה 

09/08/202109:30:0009/08/202110:00:00קבלת קהל 

10/08/202120:30:0010/08/202121:00:00מופע קארין ממן 

10/08/202110:00:0010/08/202111:00:00יזמות ילדים ונוער לבית אבות 

10/08/202114:00:0010/08/202116:00:00ישיבת הסדר 

10/08/202119:00:0010/08/202121:00:00בן ונועה חתונה

10/08/202108:15:0010/08/202108:45:00 8.15ברכות ראש העיר - , עינב , שרית , מיטל חורי , רונית , ועד עובדים , שלמה מליחי , כפיר , חביב , שלום - אוגוסט - ימי הולדת לילידי חודש יולי 

11/08/202109:00:0011/08/202110:00:00קבלת קהל 

11/08/202115:00:0011/08/202116:00:00אוהל מאיר 

11/08/202111:00:0011/08/202112:00:00פגישת תיאום הצגת תיכנון פרויקט : FWאוהל מאיר 

11/08/202110:00:0011/08/202111:30:00ת גן/ סייע21/2021ועדת בחינה מכרז פומבי : בוטל

11/08/202114:30:0011/08/202115:30:00ישיבה עם חיים גבאי ושלום אדרי במשרד של חביב 

11/08/202114:30:0011/08/202115:30:00ס מעלות ניסים"ישיבה בנושא ביה

11/08/202118:30:0011/08/202119:30:00ישיבה בנושא חינוך 

12/08/202109:00:0012/08/202109:30:00מנהל חינוך 

12/08/202113:00:0012/08/202114:00:00קבלת קהל 

12/08/202115:00:0012/08/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

12/08/202114:30:0012/08/202115:00:00פגישת עבודה

12/08/202120:30:0012/08/202121:30:00מופע עדן הראל - אירוע הפרשת חלה לנשים 

12/08/202108:30:0012/08/202109:00:00ישיבת הסדר 

12/08/202111:00:0012/08/202112:00:00ת לתלמידים / סייע23/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

12/08/202115:15:0012/08/202116:45:00פגישה עבודה

12/08/202110:00:0012/08/202111:00:00ת בחינוך במיוחד/ת כיתתי/ סייע22/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

13/08/202109:30:0013/08/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

14/08/202121:00:0014/08/202122:30:00השקת ספר חף מפשע ש



15/08/202119:00:0015/08/202122:30:00ם חיפה "רמב

15/08/202113:00:0015/08/202115:30:00ניהול שוטף משרד 

15/08/202111:00:0015/08/202112:00:00פגישה בנושא ישיבה תיכונית 

16/08/202109:30:0016/08/202110:30:00השקת תכנית רה ארגון משרד תחבורה  עפולה 

16/08/202114:00:0016/08/202115:00:00אורלי יעקב פרוייקט אמיצים + עומר לב 

10:1516/08/202110:15:0016/08/202111:15:00סיור בית ספר מעלות ניסים בשעה 

16/08/202119:00:0016/08/202121:30:00קבלת קהל 

16/08/202108:30:0016/08/202109:30:00ישיבת הסדר

17/08/202114:00:0017/08/202116:00:00ת גן/ סייע21/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

17/08/202120:00:0017/08/202123:00:00ערב בריכה למתנדבי הצלה גלבוע 

17/08/202120:30:0017/08/202121:00:00שחיה לחרדים בבריכה- חביב מייצג 

17/08/202112:00:0017/08/202113:30:00סיור בנושא תוצאות מבדק בטיחות בבתי הספר היסודיים

17/08/202118:00:0017/08/202119:00:00הנחת אבן פינה בית הכנסת שכונת לב העמק

17/08/202112:30:0017/08/202113:30:00ישיבת הסדר

17/08/202119:00:0017/08/202119:30:00הכנסת ספר תורה בית כנסת תפארת ישראל 

18/08/202120:30:0018/08/202122:30:00קבלת קהל 

18/08/202110:00:0018/08/202113:00:00ניהול שוטף משרד

16:3018/08/202116:30:0018/08/202118:00:00שעה - ל  "ישיבת דירקטוריון חכ

18/08/202118:30:0018/08/202121:00:00אביעד והלל חתונה 

19/08/202117:00:0019/08/202120:00:00אזכרה 

19/08/202108:30:0019/08/202109:30:00אוהל מאיר 

19/08/202118:30:0019/08/202119:30:00פגישה כדורסל 

19/08/202115:00:0019/08/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

19/08/202110:30:0019/08/202111:30:00פגישה בנושא חינוך עם נגה 

19/08/202114:30:0019/08/202115:00:00פגישת עבודה

19/08/202111:30:0019/08/202113:00:00דיקלה, נגה, נתנאל- פגישה שבועית 

19/08/202110:00:0019/08/202112:00:00קידום בניית קריית הממשלה וסיור בשטח

19/08/202115:15:0019/08/202116:45:00פגישה עבודה

20/08/202109:30:0020/08/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

22/08/202119:00:0022/08/202120:00:00 19.00ברכות ראש העיר , עומר לב , שלמה מליחי , כפיר , חביב , שלום -  קט רגל 18גמר ליגת קיץ 

22/08/202108:00:0022/08/202109:00:00סיור אוהל מאיר

22/08/202114:00:0022/08/202116:30:00ניהול שוטף משרד 

22/08/202110:30:0022/08/202112:30:00ישראל גירנשטיין- סיור פתיחת שנת לימודים החדשה 

23/08/202108:00:0023/08/202109:00:00סיור אוהל מאיר

23/08/202114:00:0023/08/202114:30:00ייעיש אסרף - בית כנסת זוהר יצחק שלמה  



23/08/202117:00:0023/08/202118:00:00אזכרה 

23/08/202112:00:0023/08/202115:00:00ניהול שוטף משרד 

23/08/202116:30:0023/08/202117:00:00קבלת קהל 

23/08/202109:30:0023/08/202110:30:00קבלת קהל

23/08/202110:00:0023/08/202111:00:00פגישה יחד עם הרב יעקב זורגר 

24/08/202109:45:0024/08/202110:45:00ת הדרכות /  רכז30/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

24/08/202119:00:0024/08/202120:00:00גוונים -ב  "תשפ' טקס קבלת תלמידי כיתות א

24/08/202110:45:0024/08/202111:15:00ת מרכז מורשת ומועדונים קהילתיים של יוצאי אתיופיה/ רכז32/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

24/08/202108:30:0024/08/202109:00:00אוהל מאיר

24/08/202117:30:0024/08/202118:30:00ס מרום "ב בביה"תשפ' טקס קבל תלמידי כיתות א

24/08/202117:00:0024/08/202117:30:00ב "בנות זהרי תורה תשפ' טקס קבלת תלמידות כיתות א

24/08/202111:15:0024/08/202111:30:00ת/ת בריאות עירוני/ מקדם29/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

אזרחים ותיקים- ת לפי חוק הגנה על חוסים ולעניין סדרי דין /ת סוציאלי/ עובד28/2021ועדת בחינה מכרז פומבי  24/08/202109:30:0024/08/202109:45:00

25/08/202119:00:0025/08/202120:00:00יהלום - ב "תשפ' טקס קבלת תלמידי כיתות א

25/08/202108:30:0025/08/202109:30:00אוהל מאיר

25/08/202117:30:0025/08/202118:30:00ועדת כספים

25/08/202113:30:0025/08/202116:30:00ניהול שוטף משרד 

25/08/202109:30:0025/08/202110:00:00מעלות ניסים

25/08/202112:15:0025/08/202113:00:00ניץ החדשים 'קביעת מזוזה בגני ויז

25/08/202111:30:0025/08/202112:30:00נדב וסמדר אסרף, יואל מטמון- פגישה 

26/08/202108:30:0026/08/202115:00:00!!!הכניסה בהצגת תו ירוק!!!פורום מנהלים  - ב "ל תשפ"כנס פתיחת שנה

26/08/202116:30:0026/08/202118:00:00פגישה עם ראש העיר

26/08/202115:00:0026/08/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

26/08/202114:30:0026/08/202115:00:00פגישת עבודה

26/08/202115:15:0026/08/202116:45:00פגישה עבודה

27/08/202109:30:0027/08/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

27/08/202112:00:0027/08/202115:30:00סיור אוהל מאיר 

29/08/202109:30:0029/08/202110:00:00סיור אוהל מאיר 

29/08/202110:30:0029/08/202111:00:00איילת שלומי אלבאז , טינה ,  כפיר, חביב , שלום - כנס הערכות פתיחת שנה לגננות- לידיעה 

29/08/202118:00:0029/08/202118:30:00אוהל מאיר - ב"תשפ' טקס קבל תלמידי כיתות א

29/08/202119:00:0029/08/202120:00:00קואליציה

08-21,40/1129/08/202120:00:0029/08/202121:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין 

29/08/202108:30:0029/08/202109:30:00סיור עם יואל מטמון 

29/08/202117:00:0029/08/202118:00:00ב  שוהם "תשפ' טקס קבל תלמידי כיתות א

30/08/202109:30:0030/08/202110:00:00ישיבה עם הרב שמואל דוד 



30/08/202117:00:0030/08/202118:00:00בית זאב - ב "תשפ' קבלת תלמידי כיתות א

30/08/202118:00:0030/08/202119:00:00אלון יזרעאל - ב"תשפ' טקס קבלת תלמידי כיתות א

30/08/202113:00:0030/08/202115:00:00סיום מסכת אצל הרב בלום 

31/08/202109:00:0031/08/202110:00:00אולפנא צביה- יום היערכות 

31/08/202112:30:0031/08/202113:00:00מעלות ניסים סיור 

31/08/202118:30:0031/08/202119:30:00אלומות - ב"תשפ' טקס קבלת תלמידי כיתות א

31/08/202116:30:0031/08/202118:30:00ועדת בניין ערים

31/08/202119:30:0031/08/202120:00:00תדהר - ב "תשפ' טקס קבלת תלמידי כיתות א

31/08/202111:00:0031/08/202111:30:00יחד עם אתי בן אבו - 69סיור רחוב שרת 

31/08/202120:00:0031/08/202120:30:00חנוכת משרד עורכי דין סאלי אדרי נחום

31/08/202113:30:0031/08/202116:30:00ניהול שוטף משרד 

31/08/202117:30:0031/08/202118:30:00נועם מוריה - ב"תשפ' טקס קבל תלמידי כיתות א

31/08/202113:00:0031/08/202113:15:00יאיר פרוייקט מתגלים 

17:3001/09/202115:00:0001/09/202119:00:00הרמת כוסית עם השר לשרותי דת מתן כהנא בשעה 

01/09/202110:00:0001/09/202110:30:00ב מעלות ניסים "תשפ' טקס קבלת כיתות א

Canceled:  זהר שלמה"הקצאה לעמותת "01/09/202112:30:0001/09/202113:00:00

01/09/202110:00:0001/09/202111:00:00ב"תשפ' טקס קבלת כיתות א

14:1501/09/202114:15:0001/09/202115:00:00:  שעה1.9.2021, יום רביעי- ועדת מכרזים ורכש 

01/09/202109:30:0001/09/202110:00:00קריית חינוך אורט יהודה טקס פתיחת שנה 

01/09/202111:00:0001/09/202111:30:00אוהל מאיר הזמנה מאבנר 

01/09/202108:30:0001/09/202110:00:00וגזירת סרט (חדש )ס אלון יזרעאל "חנוכת ביה

01/09/202112:00:0001/09/202113:00:00 ( עפולה10הרב קירשטיין )' משפחת וקנין רח( עפולה 2יהודה שטרית ' רח)ניחום אבלים משפחת הרמן 

01/09/202118:30:0001/09/202120:00:00 18.30 ברכות ראש העיר ודברי פתיחה  18.00התכנסות - הרמת כוסית לראש השנה 

02/09/202109:30:0002/09/202110:30:00קבלת קהל 

02/09/202121:30:0003/09/202100:30:00הדר ועדן- חתונה 

02/09/202120:00:0002/09/202120:30:00ערבית בישיבה

20:4502/09/202120:45:0002/09/202121:15:00ערב התעוררות בישיבה התיכונית 

02/09/202114:30:0002/09/202115:00:00 14:30משחק אימון הפועל עפולה 

02/09/202115:00:0002/09/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

02/09/202114:30:0002/09/202115:00:00פגישת עבודה 

02/09/202111:00:0002/09/202113:30:00ניהול שוטף משרד 

02/09/202115:15:0002/09/202116:45:00פגישה עבודה

03/09/202109:30:0003/09/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

20:3004/09/202120:30:0004/09/202121:00:00משחק אימון הפועל עפולה 

05/09/202110:00:0005/09/202111:00:00הרמת כוסית לסוחרים בשוק 



05/09/202110:00:0005/09/202111:00:00 (לא התחייבנו  )- הרמת כוסית כיבוי אש 

05/09/202112:00:0005/09/202113:00:00ישיבה תיכונית- הרב שמואל אליהו 

20:0005/09/202117:00:0005/09/202121:00:00הרמת כוסית עם שרת הפנים איילת שקד בשעה 

05/09/202116:00:0005/09/202117:00:00שחקים -  הרמת כוסית

06/09/202100:00:0009/09/202100:00:00ראש השנה 

06/09/202110:30:0006/09/202111:30:00הרמת כוסית קבוצת כדורסל 

16:3009/09/202116:30:0009/09/202117:30:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן בשעה 

09/09/202110:15:0009/09/202111:15:00פגישה בחינוך 

09/09/202109:00:0009/09/202110:00:00סיור אוהל מאיר

09/09/202115:00:0009/09/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

09/09/202114:30:0009/09/202115:00:00פגישת עבודה

09/09/202115:15:0009/09/202116:45:00פגישה עבודה

10/09/202109:30:0010/09/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

12/09/202115:00:0012/09/202115:30:00שלום מזרחי 

12/09/202112:00:0012/09/202114:30:00ניהול שוטף משרד 

12/09/202110:30:0012/09/202111:30:00ב "תשפ' טקס קבלת כיתות א

12/09/202110:30:0012/09/202111:30:00קבלת קהל 

12/09/202109:30:0012/09/202110:30:00סיור אוהל מאיר 

13/09/202116:30:0013/09/202117:30:00קבלת קהל 

13/09/202112:45:0013/09/202113:45:00קבלת קהל 

13/09/202115:15:0013/09/202115:45:00היכל הספורט 

13/09/202114:30:0013/09/202115:00:00סיור אוהל מאיר 

13/09/202111:30:0013/09/202112:30:00ניהול שוטף משרד 

14/09/202111:30:0014/09/202114:30:00ניהול שוטף משרד 

14/09/202109:00:0014/09/202110:30:00טקס חנוכת התחנה המרכזית

17:0014/09/202117:00:0014/09/202118:00:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

19:0014/09/202118:00:0014/09/202120:30:00משחק במודיעין בשעה 

15/09/202100:00:0017/09/202100:00:00יום כיפור 

15/09/202108:30:0015/09/202109:30:00הערכות בתי הכנסת ליום כיפור 

16/09/202115:00:0016/09/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

16/09/202114:30:0016/09/202115:00:00פגישת עבודה

16/09/202115:15:0016/09/202116:45:00פגישה עבודה

17/09/202109:30:0017/09/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

17/09/202111:30:0017/09/202114:00:00הילה ויונתן- חתונה 

17/09/202110:00:0020/09/202111:00:00יריד ארבעת המינים 



20:4518/09/202119:30:0018/09/202121:00:00משחק כדורסל אתא בית  

19/09/202117:00:0019/09/202118:00:00ועדה מקצועית כדורסל 

19/09/202118:30:0019/09/202119:30:00 19.00תכנית קיץ לנוער ברכות ראש העיר - הבעת תודה לצוותים החינוכיים 

19/09/202117:30:0019/09/202118:30:00סיור ארבעת המינים 

19/09/202113:00:0019/09/202113:30:00ישיבה בנושא שמחת תורה

19/09/202111:45:0019/09/202112:15:00ת תכנית מנהיגות צעירה לעולים חדשים/ רכז35/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

19/09/202111:30:0019/09/202111:45:00ת /ית חינוכי/פסיכולוג - 34/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

19/09/202113:30:0019/09/202114:00:00ישיבה בנושא שמחת תורה 

עפרה גזית, מוטי אלוש, שמחה שטמלר, אביבה גבאי, נגה בן אילוז, חביב פרץ: ועדת בחינה ספרנית לאולפנא צביה בהשתתפות 19/09/202108:45:0019/09/202109:45:00

19:0022/09/202118:00:0022/09/202122:00:00ניר אורבך בשעה -הרמת כוסית 

FW:  22/09/202116:00:0022/09/202117:00:00ל"ש פרדה יזזאו אקלום ז"חנוכת רחוב ע

19:0023/09/202117:00:0023/09/202120:00:00משחק חוץ רעננה 

23/09/202120:00:0023/09/202121:30:00טורניר כדור רגל ארצי לקהילת בני מנשה 

23/09/202115:00:0023/09/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

23/09/202114:30:0023/09/202115:00:00פגישת עבודה

23/09/202115:15:0023/09/202116:45:00פגישה עבודה

24/09/202109:30:0024/09/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

26/09/202122:00:0026/09/202123:00:00. 24הקונגרס הציוני ,  בסוכת הרב בן פזי22:00הערב בשעה , לימוד ליל הושענא רבא

26/09/202117:30:0026/09/202118:00:00הכנסת ספר תורה אצל משפחת אלמקייס 

12:0027/09/202110:30:0027/09/202115:00:00משחק חוץ באתא 

Canceled: ל"ישיבת דירקטוריון חכ  29/09/202115:00:0029/09/202116:00:00

אורלי חקוקי , חביב , אורן ,  כפיר, קרן דרעי , בת אל בניאס , כפיר , שרית , שלום, ל  'מאור אנג, איתי קידר אהוד פאי , אורלי , יהודה  ,  ישיבה בנושא מדיניות השוק מריאן  29/09/202112:00:0029/09/202113:00:00

אורלי חקוקי , חביב , שלמה מליחי , עזמי, גיא עטיה , שרית דהן , אלכס דסקל , אורה פיסטינר, טל סויסה , גידי עובדיה , שלום , אהוד פאי , איתי קידר , בת אל בניאס , ל 'מאור אנג, יהודה כהן  - (ישיבת המשך)- ישיבה בנושא נהלי אכיפה ורישוי עסקים  29/09/202110:30:0029/09/202111:30:00

29/09/202115:00:0029/09/202118:30:00טורניר נערים לזכרו של דן סלע 

30/09/202115:00:0030/09/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

30/09/202114:30:0030/09/202115:00:00פגישת עבודה

30/09/202115:15:0030/09/202116:45:00פגישה עבודה

30/09/202110:15:0030/09/202111:15:00קבלת קהל 

01/10/202109:30:0001/10/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

01/10/202110:30:0001/10/202112:30:00בית אבות זימון על ידי המנכ״ל רז אורן

03/10/202116:30:0003/10/202117:00:00ל "חכ- ועדת רכש ומכרזים 

03/10/202116:00:0003/10/202117:00:00ישיבת דירקטוריון 

03/10/202112:30:0003/10/202113:00:00קבלת קהל

03/10/202114:00:0003/10/202114:30:00אימון כדורסל 

03/10/202112:00:0003/10/202112:30:00אוהל מאיר 



03/10/202111:00:0003/10/202112:00:00מדיניות רוכלות

04/10/202115:30:0004/10/202116:00:00פגישת עבודה 

04/10/202109:00:0004/10/202110:30:00 בית מדרש לנשים 

04/10/202114:30:0004/10/202115:30:00פגישת הכירות תושבת חדשה מורדות עפולה 

04/10/202117:00:0004/10/202118:00:00חנוכת בית כנסת 

04/10/202114:00:0004/10/202114:30:00קבלת קהל 

04/10/202111:00:0004/10/202112:00:00הרב זורגר והרב דיסלר- פגישה בנושא תרבות 

04/10/202117:00:0004/10/202118:00:00חנוכת בית כנסת 

05/10/202112:00:0005/10/202112:15:00ת תכנית הדרך החדשה וכשירות תרבותית / מנהל37/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

19:0005/10/202118:30:0005/10/202121:00:00בית - משחק כדורסל מול רעננה 

05/10/202109:30:0005/10/202110:30:00קבלת קהל יגאל דנינו מנכל הבית היהודי 

05/10/202111:00:0005/10/202111:30:00קבלת קהל בחוץ  

05/10/202110:00:0005/10/202110:30:00אימון כדורסל 

(ץ"התמכרויות ונוצ)ן "יחידת תקו- ה /ת ראש צוות מדריכ/ת סוציאלי/ עובד36/2021ועדת בחינה מכרז פומבי  05/10/202112:15:0005/10/202113:00:00

06/10/202119:00:0006/10/202120:00:00קבלת קהל נושא חינוך 

06/10/202110:00:0006/10/202111:00:00ד צפון "מפקח חמ- עמי אביבי 

06/10/202109:15:0006/10/202109:45:00 9.15ברכות ראש העיר שעה - אירוע קתדרה 

06/10/202116:00:0006/10/202117:00:00ברית 

06/10/202111:00:0006/10/202112:00:00.  על ידי דניאלה בן חמו בבית אריאלה-  אירוח מנהלות צפון וגילה

06/10/202114:00:0006/10/202114:30:00אימון כדורסל 

07/10/202110:00:0007/10/202111:00:00פגישה הרב בן פזי ויוני 

07/10/202119:00:0007/10/202120:00:00ס דרך אמת " במגרש של ביה19:00א בשעה "כתיבת ספר תורה ברשות שטיינמן שליט

07/10/202119:00:0007/10/202120:30:00כתיבת ספר תורה- בדרך אמת 

07/10/202111:30:0007/10/202112:00:00אימון כדורסל 

07/10/202115:30:0007/10/202116:30:00ברית דודו ומרים 

07/10/202117:00:0007/10/202119:00:00אזכרה מלך אברמוביץ 

07/10/202115:00:0007/10/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

07/10/202114:30:0007/10/202115:00:00פגישת עבודה

07/10/202115:15:0007/10/202116:45:00פגישה עבודה

08/10/202109:30:0008/10/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

09/10/202120:00:0009/10/202120:30:00אימון כדורסל 

10/10/202111:30:0010/10/202112:30:00דקלה מרזר , שרון אדלר , פעילות חברתית יחד עם יהודית פרץ 

10/10/202113:30:0010/10/202116:00:00ניהול שוטף משרד 

10/10/202119:30:0010/10/202120:30:00חתונה אוריאל ואנאל  

10/10/202117:00:0010/10/202118:30:00זימון לוועדת מכרזים



10/10/202110:00:0010/10/202111:00:00קבלת קהל 

11/10/202111:30:0011/10/202112:00:00קבלת קהל 

11/10/202113:00:0011/10/202115:30:00ניהול שוטף משרד 

11/10/202112:15:0011/10/202112:45:00 27 משה שרת 12:15בית אריאלה 

11/10/202110:30:0011/10/202111:30:00קבלת קהל 

11/10/202119:00:0011/10/202121:00:00טקס התייחדות חטיבת כפיר

11/10/202116:00:0011/10/202117:00:00טקס חנוכת משרד ימות המשיח

12/10/202120:00:0012/10/202121:30:00בר מצווה לאוריאל שלמה משפחת לייפניק 

12/10/202115:40:0012/10/202116:10:00הרב בן פזי 

12/10/202112:00:0012/10/202113:00:00קבלת קהל

12/10/202108:15:0012/10/202108:45:00הרב שמואל דוד 

12/10/202113:00:0012/10/202114:00:00פורום מנהלים 

12/10/202110:45:0012/10/202111:15:00היערכות ערב נשים

12/10/202111:15:0012/10/202111:45:00קבלת קהל 

12/10/202120:00:0012/10/202122:00:00חתונה אדוה ואיתי 

12/10/202108:45:0012/10/202110:45:00פורום הנהלה 

13/10/202111:45:0013/10/202112:45:00ישיבה עם קני תושבת מורדות עפולה

13/10/202109:00:0013/10/202109:45:00קבלת קהל 

13/10/202116:00:0013/10/202122:00:00לירון וטוני חתונה

13/10/202109:45:0013/10/202110:00:00נסיעה לבית אבות משלב 

13/10/202110:00:0013/10/202111:00:00 10:00שיתופי פעולה בית אבות משלב בשעה 

14/10/202114:00:0014/10/202114:30:00אימון כדורסל 

14/10/202109:00:0014/10/202110:00:00שמעון רוזנברג - פגישה בנושא בית מעשים טובים 

14/10/202112:00:0014/10/202113:30:00ה בשירות הפסיכולוגי/ מזכיר39/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

14/10/202111:00:0014/10/202112:00:00ת פרויקטים ודיווחים באגף הנדסה / רכז38/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

14/10/202115:00:0014/10/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

14/10/202114:30:0014/10/202115:00:00פגישת עבודה

14/10/202109:30:0014/10/202111:00:00בית ספר אורט יהודה - טקס השבעה שוחרים 

14/10/202115:15:0014/10/202116:45:00פגישה עבודה

15/10/202111:00:0015/10/202112:00:00אימון כדורסל 

15/10/202109:30:0015/10/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

17/10/202111:00:0017/10/202112:00:00מפקחת גני ילדים חינוך דתי - אביבה נחום 

17/10/202113:30:0017/10/202116:00:00ניהול שוטף משרד 

17/10/202112:00:0017/10/202112:30:00מפקחת חדשה גני ילדים חמד פגישת הכרות - אביבה נחום 

17/10/202111:00:0017/10/202112:00:00אימון כדורסל 



18/10/202116:00:0018/10/202117:00:00כתיבת אותיות וגזירת בד - הכנסת ספר תורה  אצל יוסף משפחת לסרי 

18/10/202108:45:0018/10/202109:45:00היערכות ערב נשים 

18/10/202116:30:0018/10/202118:30:00ועדת בנין ערים

18/10/202114:00:0018/10/202115:00:00ועדה מקצועית כדורסל 

18/10/202110:00:0018/10/202111:00:00קבלת קהל

18/10/202113:00:0018/10/202114:00:00פרישה לגמלאות - פרידה מחנה אטיאס 

18:3018/10/202117:00:0018/10/202122:00:00בשעה  - 21יהודי ברשויות .כנס נבחרי ב

19/10/202108:10:0019/10/202108:40:00ברכה אוטובוס 

19/10/202119:00:0019/10/202119:30:00משחק כדורסל מול מכבי חיפה

19/10/202110:00:0019/10/202111:00:00קבלת קהל - אהרון קנר 

202119/10/202117:00:0019/10/202118:00:00 לשנת 3ועדת בטיחות בדרכים מספר 

19/10/202110:20:0019/10/202110:50:00אימון כדורסל 

11:3019/10/202111:30:0019/10/202112:30:00קבלת קהל 

20/10/202121:00:0020/10/202122:00:00הזמנה דקלה- ערב הכירות משפחות חדשות 

20/10/202100:00:0022/10/202100:00:00יריד חדשנות אורבנית 

20/10/202115:45:0020/10/202116:15:00ברית 

21/10/202112:00:0021/10/202113:00:00פגישת עבודה 

21/10/202110:00:0021/10/202110:30:00סיור 

21/10/202118:00:0021/10/202121:00:00נסיעה תל אביב 

14:3021/10/202114:30:0021/10/202115:30:00קבלת קהל בשעה 

21/10/202115:00:0021/10/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

21/10/202115:00:0021/10/202116:00:00אימון כדורסל 

21/10/202114:30:0021/10/202115:00:00פגישת עבודה 

21/10/202115:15:0021/10/202116:45:00פגישה עבודה

22/10/202111:00:0022/10/202112:00:00אימון כדורסל 

22/10/202109:30:0022/10/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

22/10/202109:00:0022/10/202109:30:00קבלת קהל 

23/10/202120:30:0023/10/202121:00:00ערב הורים סניף בני עקיבא 

20:3023/10/202120:30:0023/10/202121:00:00משחק כדורסל בית עם רמת השרון גביע 

24/10/202118:00:0024/10/202123:00:00דין דין אביב ויובל דיין תרבות יהודית , ערב נשים הרבנית ימימה 

24/10/202117:00:0024/10/202118:00:00השתלמות גננות 

24/10/202111:30:0024/10/202112:00:00סיור אלון 

24/10/202120:00:0024/10/202121:30:00ערב נשים בהשתתפות דין דין אביב ויובל דיין 

24/10/202110:00:0024/10/202111:00:00מעלות ניסים- פגישה עם מנהל בית הספר אליאור בטיטו 

24/10/202115:00:0024/10/202116:00:00אימון כדורסל



25/10/202112:00:0025/10/202114:30:00ניהול שוטף משרד 

25/10/202110:15:0025/10/202111:15:00מתנדבי ידיד לחינוך 

25/10/202115:00:0025/10/202116:00:00אימון כדורסל

25/10/202120:30:0025/10/202121:30:00איתי לוי בפארק 

26/10/202118:30:0026/10/202119:30:00שלומי שבת -ערב הצעדה למערכת החינוך 

26/10/202109:30:0026/10/202111:00:00ל באורט יהודה מקיף דתי בנים"סיור מנכ

26/10/202111:30:0026/10/202113:30:00ל רשת אורט "חנוכת מרכז חדשנות באורט אורן עם מנכ

26/10/202115:00:0026/10/202116:00:00אימון כדורסל

27/10/202120:00:0027/10/202121:00:00חתונה רוניה וצח 

27/10/202118:00:0027/10/202119:00:00חביב מייצג  (לא התחייבנו  )כנס רבני ציונות דתית 

27/10/202110:20:0027/10/202111:20:00אימון כדורסל

27/10/202120:30:0027/10/202122:00:00ערב נשים להעלאת המודעות לסרטן השד 

19:0027/10/202117:30:0027/10/202120:00:00משחק חוץ מול הפועל חבל מודיעין בשעה 

27/10/202118:00:0027/10/202118:30:00כנס רבני ציונות דתית 

27/10/202110:00:0027/10/202111:00:00קבלת קהל 

27/10/202111:30:0027/10/202112:30:00 11:30פ בשעה "פרוייקט שירות לאומי שת- זהות יהודית ישראלית , י "אח

28/10/202108:30:0028/10/202109:30:00אבנר קובי - פגישה עם מנהל בית הספר אוהל מאיר 

28/10/202118:00:0028/10/202119:00:00אז מחלקת קליטה  'ערב ג

28/10/202109:45:0028/10/202110:45:00כ אופיר סופר "ח

28/10/202116:00:0028/10/202117:00:00ועדת מקצועית כדורסל 

28/10/202110:30:0028/10/202110:45:00פגישת עבודה 

28/10/202115:00:0028/10/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

28/10/202114:30:0028/10/202115:00:00פגישת עבודה

28/10/202119:30:0028/10/202121:30:00ערב נשים צעירות בשוק הישן 

28/10/202115:15:0028/10/202116:45:00פגישה עבודה

28/10/202115:00:0028/10/202116:00:00אימון כדורסל

29/10/202109:30:0029/10/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

29/10/202108:30:0029/10/202109:30:00יום ההליכה הבינלאומי 

29/10/202112:00:0029/10/202113:00:00ברית 

30/10/202119:30:0030/10/202120:30:00אימון כדורסל

31/10/202111:30:0031/10/202114:30:00ניהול שוטף משרד

31/10/202120:45:0031/10/202121:45:00" עד סוף הקיץ -  "מופע לנשים ונערות  דורית ארליך

31/10/202115:30:0031/10/202116:00:00אימון כדורסל

31/10/202109:15:0031/10/202110:15:00פגישה עם הרב עדי 

31/10/202110:00:0031/10/202110:30:00קבלת קהל 



01/11/202110:30:0001/11/202111:30:00חנוכת כיתה דיגיטלית 

01/11/202112:00:0001/11/202112:30:00אימון כדורסל

01/11/202111:30:0001/11/202116:30:00 רמת החייל 14:30

01/11/202109:00:0001/11/202110:00:00קבלת קהל  

02/11/202119:00:0002/11/202120:30:00פגישה כפר תבור 

02/11/202114:00:0002/11/202115:00:00קבלת קהל 

19:0002/11/202119:00:0002/11/202119:30:00משחק כדורסל מול הפועל מגדל יזרעאל 

02/11/202117:30:0002/11/202118:30:00 שנה מבצע שלמה 30טקס חג הסגד ו

02/11/202110:00:0002/11/202113:00:00- סיור במפעלי אלון תבור 

02/11/202110:00:0002/11/202110:30:00אימון כדורסל

03/11/202115:30:0003/11/202116:00:00אזכרה

03/11/202110:00:0003/11/202110:15:00ת לחוק הנוער /ת סוציאלי/ עובד6/2021ועדת בחינה מכרז פנימי 

03/11/202115:00:0003/11/202115:30:00אימון כדורסל

03/11/202112:00:0003/11/202112:30:00תוספת אולם תפילה לסניף בני עקיבא

03/11/202111:00:0003/11/202112:00:00ג בדרך אמת "מדרשת ממעמקים ופתיחת שנת הלימודים תשפ

04/11/202112:00:0004/11/202112:30:00אימון כדורסל

04/11/202115:00:0004/11/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

04/11/202110:00:0004/11/202111:00:00חניכת אולם שמיר למשפחת שמיר בטקס  גזירת סרט ומשחק כדורסל 

04/11/202114:30:0004/11/202115:00:00פגישת עבודה 

04/11/202115:15:0004/11/202116:45:00פגישה עבודה

05/11/202108:45:0005/11/202109:15:00ברכה פרויקט אמיצים רחבת העירייה

05/11/202109:30:0005/11/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

05/11/202110:00:0005/11/202111:00:00קבלת שבת בבית אבות 

05/11/202112:30:0005/11/202113:00:00משחק כדורסל

06/11/202123:00:0007/11/202123:00:00ועידת חינוך ארצית בנייני האומה בירושלים 

07/11/202116:00:0007/11/202117:00:00 16:00פגישת עבודה בשעה 

07/11/202110:00:0007/11/202111:00:00קבלת קהל 

07/11/202110:30:0007/11/202111:30:00קבלת קהל 

08/11/202109:30:0008/11/202110:30:00תוספת אולם תפילה לסניף בני עקיבא

08/11/202117:00:0008/11/202118:30:00ועדת כספים 

08/11/202111:00:0008/11/202112:00:00יוני חזי - סיור ישיבה תיכונית אורט יהודה  

08/11/202112:00:0008/11/202112:10:00קבלת קהל 

08/11/202119:00:0008/11/202120:00:00ן 'ערב תרבות אזרבייג

09/11/202113:00:0009/11/202114:00:00ש עפולה "פתיחת מט

09/11/202116:00:0009/11/202116:30:00שלום מזרחי



09/11/202117:00:0009/11/202117:30:00 באולם ברוש17:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

09/11/202117:30:0009/11/202118:00:00גמול השתלמות של עובדי עירייה 

09/11/202111:30:0009/11/202112:30:00ועדת כוח אדם+ ועדת מכרזים פתיחת מעטפות 11:30

10/11/202111:30:0010/11/202112:30:00משרדי הרווחה קניון העמקים - קביעת מזוזה וגזירת  סרט

10/11/202117:00:0010/11/202118:00:00 ( 17.00הישיבה משוריינת לשעה )- ישיבת קואליציה 

11-21,43-1110/11/202119:00:0010/11/202119:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין 

10/11/202120:00:0010/11/202121:00:00חתונה דוד ומיכל משפחת אסייג

10/11/202114:45:0010/11/202115:15:00קבלת קהל 

18:00-19:0010/11/202118:00:0010/11/202118:30:00 בשעה 09-21,41/11הזמנה  לישיבת מועצת עיר מן המניין

10/11/202110:00:0010/11/202110:30:00קבלת קהל 

19:00-19:3010/11/202118:30:0010/11/202119:00:00בשעה , 10-21,42-11הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין  

11/11/202111:30:0011/11/202112:30:00תואם מול קובי אוחנה - הרב חדד

11/11/202115:00:0011/11/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

11/11/202114:30:0011/11/202115:00:00פגישת עבודה

11/11/202115:00:0011/11/202119:30:00עם השר לנציגים מונציפאליים" שולחן עגול  "18:00 עד השעה 16:30 בשעה 11/11ביום חמישי 

11/11/202109:30:0011/11/202111:30:00מיזם גמלא 

11/11/202115:15:0011/11/202116:45:00פגישה עבודה

11/11/202116:00:0011/11/202117:00:00טקס הסרת הלוט -  קריאת רחוב בלנדר 

12/11/202109:30:0012/11/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

13/11/202117:00:0013/11/202118:30:00שבת ארגון בני עקיבא 

20:3013/11/202118:00:0013/11/202121:00:00משחק כדורסל חוץ מול אליצור קרית אתא 

13/11/202117:00:0013/11/202120:00:00שבת ארגון בני עקיבא

14/11/202111:30:0014/11/202112:30:00ש"גזבר ויועמ- ישיבת הסדר 

14/11/202116:00:0014/11/202116:30:00קיוסק רחוב הבנים 

14/11/202110:00:0014/11/202112:00:00ניחום אבלים 

14/11/202120:15:0014/11/202121:00:00כנס לבעלות העסקים החרדי 

15/11/202120:15:0015/11/202120:45:00ערב קהילה 

11:3015/11/202111:30:0015/11/202112:30:00בית אבות משלב בשעה 

15/11/202110:00:0015/11/202111:00:00רישוי עסקים בתפעול 

דיון והחלטה- ועדת מכרזים 13:30  15/11/202113:30:0015/11/202114:30:00

15/11/202114:45:0015/11/202115:15:00ל "אזכרה בניה שלמה אסרף ז

16/11/202118:00:0016/11/202118:30:00 18:00טקס זכרון בשעה - ערב כדורסל 

16/11/202115:00:0016/11/202116:00:00ישיבת עבודה 

16/11/202112:00:0016/11/202112:45:00מחוז צפון בני עקיבא 

16/11/202109:00:0016/11/202110:00:00ת חינוך סביבתי/ רכז40/2021ועדת בחינה מכרז פומבי  9:00



16/11/202117:45:0016/11/202118:45:00טורניר לזכר הנופלים בית ספר לכדור סל

16/11/202111:15:0016/11/202112:00:00קבלת קהל 

16/11/202116:00:0016/11/202117:00:00הבן של גננת בעירייה - ל "ניחום אבלים יהונתן תורגמן ז

16/11/202119:00:0016/11/202119:30:00משחק כדורסל מול מכבי הוד השרון 

16/11/202110:00:0016/11/202110:15:00ת מטה בטיחות בדרכים/מנהל - 7/2021ועדת בחינה מכרז פנימי  10:00

17/11/202116:00:0017/11/202117:00:00מועדון מבצע שלמה לוותיקי העדה האתיופית 

17/11/202100:00:0020/11/202100:00:00השתלמות אילת 

17/11/202118:30:0017/11/202120:30:00בת מצווה לינוי

18/11/202115:00:0018/11/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

18/11/202114:30:0018/11/202115:00:00פגישת עבודה

18/11/202115:15:0018/11/202116:45:00פגישה עבודה

19/11/202109:30:0019/11/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

19/11/202110:00:0019/11/202111:00:00חניכת מגרש ספורט + ס רימונים "ביקור ביה

21/11/202112:30:0021/11/202115:30:00ניהול שוטף משרד 

21/11/202109:30:0021/11/202111:30:00יום לפצועי נכה צהל עם חכ אופיר סופר

22/11/202108:10:0022/11/202108:40:00 ימי הולדת לילידי חודש ספטמבר אוקטובר  8.10 

22/11/202119:00:0022/11/202120:00:00משחק כדורסל מול אליצור נתניה 

22/11/202114:30:0022/11/202115:00:00מועצה דתית 

22/11/202116:30:0022/11/202118:00:00ועדת בניין ערים

22/11/202109:00:0022/11/202111:00:00הצגה בנושא הטרדות מיניות +פורום הנהלה 

22/11/202111:00:0022/11/202112:00:00צרכים של הקהילה הליטאית בגבעת המורה 

23/11/202119:30:0023/11/202120:00:00חג הגאולה - ד "חב

23/11/202109:30:0023/11/202110:30:00ישיבת עבודה 

23/11/202115:00:0023/11/202116:00:00ניחום אבלים

23/11/202116:30:0023/11/202117:30:00 פתיחת מתחם יוקלר החדש 

23/11/202120:00:0023/11/202121:00:00"הצגה במסגרת חודש המודעות למניעת אלימות נגד נשים"

5/202123/11/202110:30:0023/11/202112:00:00ישיבת ועד מנהל 

23/11/202112:00:0023/11/202113:00:00צילום אורות אדומים עם מרכז אלימות למשפחה 

RE:  23.11.202123/11/202110:30:0023/11/202111:30:00_ בזום5/2021הזמנה לישיבת ועד מנהל

24/11/202112:00:0024/11/202113:00:00ניחום אבלים 

24/11/202111:00:0024/11/202112:00:00הנחת אבן פינה למרכז פיס לגיל הזהב 

24/11/202110:00:0024/11/202111:00:00סיור 

24/11/202120:00:0024/11/202120:30:00התוועדות חג הגאולה - הזמנה ממיכאל איפרגן 

24/11/202119:00:0024/11/202120:00:00ב "בחירות מועצת נוער עירונית תשפ

25/11/202111:00:0025/11/202111:15:00ביקור חנוכה - נועם מוריה 



25/11/202118:00:0025/11/202118:30:00ועדה מקצועית כדורסל 

25/11/202110:00:0025/11/202113:00:00ניהול שוטף משרד 

25/11/202117:00:0025/11/202118:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

25/11/202115:00:0025/11/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

25/11/202114:30:0025/11/202115:00:00פגישת עבודה

Private Event25/11/202115:30:0025/11/202116:30:00

25/11/202118:00:0025/11/202119:00:00יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים 

25/11/202115:15:0025/11/202116:45:00פגישה עבודה

26/11/202109:30:0026/11/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

27/11/202118:00:0027/11/202119:00:00שבט יזרעאל - טקס פתיחת שנה 

28/11/202117:30:0028/11/202118:30:00משלב - הדלקת נר חנוכה 

28/11/202119:00:0028/11/202119:30:00' יב- ' לבוגרים י- קונצרט חנוכה הרכבים יצוגיים 

28/11/202109:15:0028/11/202109:45:00שאלון חידון אוהל מאיר - חידון חנוכה 

28/11/202118:15:0028/11/202118:45:00נושקים למאה 

28/11/202111:45:0028/11/202112:45:00קבלת קהל 

28/11/202115:30:0028/11/202116:00:00אימון כדורסל

28/11/202115:30:0028/11/202116:30:00הפנינג השקה של קורקינטים   בעיר עפולה 

28/11/202117:30:0028/11/202118:00:00בית הילדים הדלקת נרות 

28/11/202117:00:0028/11/202117:30:00הדלקת נר חנוכה במרכז לגיל הרך 

28/11/202119:30:0028/11/202121:00:00ששי קשת - מופע לגיל השלישי 

29/11/202117:00:0029/11/202117:30:00{נר ראשון של חנוכה}קהילת אנוש - הדלקת נרות קהילתית 

29/11/202111:30:0029/11/202112:00:00ברכת חנוכה ישיבה תיכונית 

29/11/202108:30:0029/11/202109:00:00הדלקת נר במסיבת חנוכה גן רימון ב

29/11/202118:00:0029/11/202118:30:00הדלקת נרות בגן הלב יחד עם קהילת מעגלי אור ובני עקיבא 

29/11/202118:15:0029/11/202118:30:00ישיבת קואליציה 

29/11/202110:15:0029/11/202111:00:00 במסיבת פרידה לרעיה דנינו 

29/11/202115:00:0029/11/202115:30:00אימון כדורסל

29/11/202120:30:0029/11/202121:00:00פעילות חנוכה לנוער עם תנועות נוער וארגוני נוער 

29/11/202119:00:0029/11/202120:00:00דניאל מייצג - (תזמורת כיתת מוזיקה )קונצרט חנוכה הרכבים צעירים 

30/11/202118:00:0030/11/202118:30:00הדלקת נרות חנוכה 

30/11/202116:30:0030/11/202117:30:00הדלקת נר חנוכה לדיירים בית אבות אור העמק בקיבוץ מזרע 

30/11/202119:15:0030/11/202119:45:00שלום מייצג- קונצרט חנוכה מקהלות וכלי קשת 

30/11/202110:30:0030/11/202111:30:00 - 3ולי 'מסע מאחורי המסכה עם דמותה האגדית של פצ

30/11/202117:30:0030/11/202118:00:00הדלקת נר חנוכה לניצולי שואה במקבץ דיור 

30/11/202118:00:0030/11/202119:00:00הדלקת נר חנוכה + פארק האורות 



30/11/202115:00:0030/11/202115:30:00אימון כדורסל

01/12/202116:00:0001/12/202117:00:00שמעון פרי מייצג - רוטנברג יפה - הדלקת נר חנוכה 

01/12/202118:30:0001/12/202122:00:00משחק רמת גן 

01/12/202118:00:0001/12/202119:00:00חביב מייצג-עם חטיבת כפיר ואמיר הלוי - הדלקת נרות 

01/12/202112:00:0001/12/202113:00:00מ חביב פרץ "ל העירייה שלום שלמה וסגן ראש העיר ומ"מנכ

01/12/202118:00:0001/12/202119:00:00ם "אקי, ן אנוש "ערב קהילתי לכבוד חג חנוכה לקהילות איל

01/12/202117:30:0001/12/202119:00:00י "חגיגת חנוכה בקהילת יש

01/12/202110:00:0001/12/202110:30:00אימון כדורסל

02/12/202110:00:0002/12/202112:00:00ניהול שוטף משרד 

02/12/202108:30:0002/12/202109:30:00קבלת קהל 

02/12/202115:00:0002/12/202115:30:00אימון כדורסל

02/12/202114:20:0002/12/202114:50:00הדלקת נרות אגף שפע 

02/12/202115:00:0002/12/202116:00:00אזכרה בית שאן 

02/12/202118:30:0002/12/202123:30:00פגישה עם ראש העיר

02/12/202114:30:0002/12/202115:00:00פגישת עבודה

02/12/202117:00:0002/12/202119:00:00חתונה

02/12/202115:15:0002/12/202116:45:00פגישה עבודה

03/12/202109:30:0003/12/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

03/12/202111:00:0003/12/202111:30:00אימון כדורסל

03/12/202110:00:0003/12/202111:00:00בית אבות קבוצת כדורסל חוגגים חנוכה 

20:3004/12/202118:30:0004/12/202120:30:00משחק כדורסל חוץ מול הפועל נהרים גשם 

05/12/202120:00:0005/12/202121:00:00בר מצווה יגל 

10:3005/12/202110:30:0005/12/202111:30:00בשעה - דוד פלבר 

17:0005/12/202117:00:0005/12/202118:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן בשעה 

05/12/202111:30:0005/12/202114:00:00נסיעה חזרה מירושלים 

05/12/202109:30:0005/12/202112:30:00נסיעה לירושלים

05/12/202112:00:0005/12/202112:30:00סיור חנוכיות 

06/12/202110:00:0006/12/202110:30:00שלום מזרחי

06/12/202118:00:0006/12/202119:00:00חנוכת קהילה בני המנשה 

06/12/202109:00:0006/12/202110:00:00סיור אגף חינוך 

06/12/202110:30:0006/12/202111:30:00קבלת קהל 

06/12/202112:00:0006/12/202114:00:00ניהול שוטף משרד 

06/12/202116:00:0006/12/202116:30:00אימון כדורסל 

06/12/202115:30:0006/12/202117:00:00אזכרה 

06/12/202118:00:0006/12/202119:00:00קבלת קהל 



07/12/202113:00:0007/12/202114:00:00(דיקלה)יוני חזי - כנס מנהלים דתי מחוז צפון 

07/12/202110:30:0007/12/202111:00:00אחזקה ומוסך, ת רכבי העירייה/רכז - 43/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

07/12/202115:00:0007/12/202117:00:00ניהול שוטף משרד 

07/12/202111:00:0007/12/202111:30:00ת מחשבים /טכנאי - 44/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

07/12/202110:00:0007/12/202110:30:00איש תחזוקה בבית ספר/ אב בית  - 42/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

08/12/202116:00:0008/12/202117:00:00אימון כדורסל 

08/12/202109:30:0008/12/202111:30:00ישיבת הסדר 

08/12/202114:30:0008/12/202115:30:00ועדת מכרזים ופשרות וועדת כוח אדם 14:30

08/12/202112:00:0008/12/202113:30:00ניהול שוטף משרד 

08/12/202116:00:0008/12/202116:30:00(דיקלה)שוחרים חיל האוויר קרית החינוך אורט יהודה - יום פתוח 

09/12/202111:20:0009/12/202111:50:00קבלת קהל 

09/12/202112:00:0009/12/202113:00:00(דיקלה)ישיבת הסדר  

09/12/202115:00:0009/12/202116:00:00לוויה 

09/12/202110:30:0009/12/202111:00:00קבלת קהל 

09/12/202111:00:0009/12/202111:30:00קבלת קהל 

09/12/202115:30:0009/12/202116:30:00{בית כנסת,יעקב }הכנסת ספר תורה משפחת סבג 

09/12/202109:30:0009/12/202110:00:00ל"יום הולדת למנכ

09/12/202115:00:0009/12/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

09/12/202114:30:0009/12/202115:00:00פגישת עבודה

09/12/202115:15:0009/12/202116:45:00פגישה עבודה

10/12/202109:30:0010/12/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

10/12/202111:00:0010/12/202111:30:00אימון כדורסל 

19:3011/12/202119:30:0011/12/202121:30:00אימון כדורסל  

12/12/202111:00:0012/12/202114:00:00ניהול שוטף משרד

12/12/202119:00:0012/12/202119:30:00משחק בית רעננה 

Private Event12/12/202117:00:0012/12/202118:00:00

12/12/202110:00:0012/12/202110:30:00אימון כדורסל 

13/12/202108:30:0013/12/202109:00:00הזמנה יהורם לוי- הדרכת עובדים בנושא בטיחות 

13/12/202116:45:0013/12/202117:45:00הצגת ילדים היכל התרבות וועד 

13/12/202117:00:0013/12/202118:00:00מיזם קורקינטים  - 2021 לשנת 4ועדת בטיחות בדרכים מספר 

13/12/202111:00:0013/12/202112:00:00פגישה 

14/12/202117:00:0014/12/202118:00:00ועדה מקצועית כדורסל 

14/12/202115:30:0014/12/202116:00:00אימון כדורסל 

נצר, נמרוד חייט, יהודה משה, איתי קידר, חביב פרץ, דניאל בן, שלומי אלבז: ע בנושא הקמת בריכה אולמפית משתתפים .פ 14/12/202113:30:0014/12/202114:30:00

14/12/202114:00:0014/12/202115:00:00חברה כלכלית 



16:1515/12/202115:00:0015/12/202118:00:00ל "אזכרה דוד פרץ ז

15/12/202114:00:0015/12/202115:00:00ועדת מכרזים פתיחת מעטפות 14:00

15/12/202118:00:0015/12/202119:00:00ערב קנר 

15/12/202115:00:0015/12/202115:30:00אימון כדורסל 

15/12/202115:30:0015/12/202116:30:00חביב מייצג - ל "אזכרה לדני חייט ז

08:3015/12/202108:30:0015/12/202109:30:00מעלות ניסים בשעה 

15/12/202111:00:0015/12/202113:30:00ניהול שוטף משרד 

16/12/202119:45:0016/12/202121:45:00ברכה קבלת תלמידים לשנה הבאה 

16/12/202117:00:0016/12/202119:00:00 17:00וועדת כספים בשעה 

16/12/202117:00:0016/12/202117:30:00אימון כדורסל 

16/12/202109:30:0016/12/202110:00:00אימון כדורסל 

16/12/202107:00:0016/12/202110:30:00עלייה לבית העלמין 

16/12/202115:00:0016/12/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

16/12/202114:30:0016/12/202115:00:00פגישת עבודה

16/12/202115:15:0016/12/202116:45:00פגישה עבודה

17/12/202111:00:0017/12/202111:30:00אימון כדורסל 

17/12/202109:30:0017/12/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

18/12/202119:30:0018/12/202121:30:00הפרויקט של רביבו 

19/12/202117:30:0019/12/202118:30:00טקס פתיחה של מועדון הטייסת

19/12/202115:30:0019/12/202116:00:00אימון כדורסל 

19/12/202110:30:0019/12/202111:30:00מועצה דתית 

19/12/202108:30:0019/12/202109:00:00נסיעה לים המלח - לברך נשות אמונה 

19/12/202110:00:0019/12/202110:30:00אימון כדורסל 

19/12/202107:30:0019/12/202108:00:00{הזמנה יוני חזי}ישיבה תיכונית - ס שוחרים "מב

20/12/202116:00:0020/12/202117:00:00אזכרה 

20/12/202108:00:0020/12/202109:30:00בר מצווה אוריה ציון 

20/12/202115:00:0020/12/202115:30:00אימון כדורסל 

12-21,44-1120/12/202118:30:0020/12/202119:30:00ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 

13-21,45-1120/12/202119:30:0020/12/202120:30:00הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר מן המניין 

20/12/202109:00:0020/12/202110:00:00משפחת מירון- ניחום אבלים 

20/12/202117:45:0020/12/202118:30:00ישיבת קואליציה 

20/12/202100:00:0024/12/202100:00:00השתלמות פורום סגנים 

20/12/202114:00:0020/12/202114:30:00ניחומים אבלים מנגשה 

21/12/202111:15:0021/12/202112:15:00ברכות ראש העיר - ועדת פרס חינוך 

21/12/202118:00:0021/12/202118:30:00משחק כדורסל מול מכבי מעלה אדומים 



21/12/202110:00:0021/12/202110:30:00אימון כדורסל 

21/12/202119:00:0021/12/202120:00:00ערב תרבות קווקז 

21/12/202114:00:0021/12/202116:00:00ע"ת אגף שפ/מנהל - 45/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

21/12/202113:00:0021/12/202116:00:00פורום מנהלי חינוך 

21/12/202109:00:0021/12/202111:00:00פורום הנהלה 

23/12/202115:00:0023/12/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

23/12/202114:30:0023/12/202115:00:00פגישת עבודה

23/12/202115:15:0023/12/202116:45:00פגישה עבודה

24/12/202109:30:0024/12/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

26/12/202112:00:0026/12/202112:45:00 ישיבה תיכונית 

26/12/202113:45:0026/12/202114:45:00רם סידיס - ל "ל משכ"ביקור של מנכ

26/12/202119:30:0026/12/202121:00:00אירוע השקת תערוכה של ניר שליו וערב העלאת המודעות לבעלי מוגבלות 

26/12/202109:30:0026/12/202111:30:00מעלות ניסים 

26/12/202116:00:0026/12/202117:00:00ועדת מכרזים דיון והחלטה 16:00

19:0026/12/202116:00:0026/12/202119:00:00ס רמה .משחק כדורסל חוץ מול א

26/12/202109:00:0026/12/202109:30:00ת מחלקת פרויקטים/ מנהל8/2021ועדת בחינה מכרז פנימי 

27/12/202100:00:0028/12/202100:00:00נסיעה ירושלים 

27/12/202110:00:0027/12/202110:30:00ישיבת וועדת מכרזים בהיוועדות חזותית

Private Event27/12/202109:30:0027/12/202110:30:00

Canceled: 27/12/202116:00:0027/12/202117:00:00 נבחרת מועצת נוער

27/12/202117:30:0027/12/202118:30:00ערב קהילה האתיופית במרכז מורשת 

28/12/202117:00:0028/12/202118:00:00 (שנה אזרחית חדשה  )לילדים עולים " נוביי גוד " קרנבל 

28/12/202110:00:0028/12/202112:30:00ניהול שוטף משרד 

28/12/202115:30:0028/12/202116:30:00( 15.30השעה המדויקת  )ש אריאל שרון "קריאת רחוב ע

דצמבר- ימי הולדת ילדי חודש נובמבר  - 8.15  28/12/202108:15:0028/12/202109:00:00

29/12/202109:00:0029/12/202111:30:00ועדה לאזרחים ותיקים 

29/12/202118:45:0029/12/202122:45:00אושר ושיראל סבח- חתונה 

29/12/202112:00:0029/12/202113:00:00אמונה- חנוכת מועדונית אביב 

29/12/202116:30:0029/12/202119:30:00ועדת בניין ערים

30/12/202115:00:0030/12/202116:00:00ישיבה חביב והצוות 

30/12/202111:40:0030/12/202112:10:00ד "ועדת פרס חינוך ארצי חמ

30/12/202111:00:0030/12/202112:30:00זאב אלקין - שר השיכון בלשכה

30/12/202119:30:0030/12/202122:30:00נדב אבוקסיס - מופע סטנדאפ 

30/12/202115:00:0030/12/202120:00:00פגישה עם ראש העיר

30/12/202119:40:0030/12/202121:10:00גמר גביע המדינה לליגה לאומית בכדור סל 



30/12/202114:30:0030/12/202115:00:00פגישת עבודה

30/12/202115:15:0030/12/202116:45:00פגישה עבודה

31/12/202109:30:0031/12/202111:00:00ניהול שוטף משרד 

31/12/202110:50:0031/12/202111:20:00כינוס ישיבה תיכונית 


