
שעת סיוםתאריך סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

01/01/201911:30:0001/01/201913:30:00סייעות גן חברה עירונית לחינוך/ ועדת בחינה לסייעות 

01/01/201916:30:0001/01/201917:30:00שלמה מליחי+ פגישה ריננהולד גיסה בנושא בניה אקולוגית 

01/01/201908:00:0001/01/201909:00:00דר אירנה

01/01/201920:30:0001/01/201921:30:00הזמנה מיעקב זורגר- ניץ בעפולה ' שנות ויז7הזמנה לארוע 

01/01/201915:15:0001/01/201916:15:00אזכרה יונה לוגסי

101/01/201908:30:0001/01/201909:30:00חנה שרעבי נורדאו 

01/01/201914:00:0001/01/201915:00:00שמרית זערור

02/01/201915:00:0002/01/201916:00:00כנסת  שלמה מיכאל

02/01/201920:00:0002/01/201921:00:00כ רועי פולקמן"מפגש דיירים מחיר למשתכן עם ח- הזמנה מאהרון מלכה

02/01/201909:00:0002/01/201910:00:00עינב חיון

02/01/201917:00:0002/01/201917:30:00ישראל כץ 

02/01/201900:00:0002/01/201900:30:00

מפקד תחנת המשטרה + 2019לשנת '  והתווית מדיניות חציון א2018ועידת אכיפה חצי שנתית סיכום פעילות שנת  03/01/201915:00:0003/01/201916:00:00

(17:00מתכנסים בשעה )הזמנה ממרציאנו - מועדון פעילות לאוכלוסייה הבוגרת - פתיחה חגיגית  03/01/201917:30:0003/01/201918:30:00

03/01/201920:00:0003/01/201920:30:00בגלריה העירונית- פתיחת תערוכה אחרונה לשנה זו

03/01/201916:30:0003/01/201917:00:00ענת ברקו

ישיבת סטטוס- מצויינות אירגונית 10.00  03/01/201910:00:0003/01/201910:30:00

03/01/201911:55:0003/01/201912:55:00ביח ביקורת

03/01/201918:30:0003/01/201919:00:00לא התחייבנו- חורף חם קהילת רובע יזרעאל

03/01/201909:30:0003/01/201910:00:00פגישה עם חיהלה סגל

04/01/201908:00:0004/01/201911:00:00סייעות גן חברה עירונית לחינוך/ ועדת בחינה לסייעות 

06/01/201916:00:0006/01/201917:00:00אוהד

06/01/201910:00:0006/01/201911:00:00אבי ישראלי צחי בנאי

06/01/201910:00:0006/01/201911:00:00  פנסים ליד החלון0556615554פיינבלוט בלה 

06/01/201910:00:0006/01/201911:00:00י'אבי חלצ

06/01/201911:00:0006/01/201912:00:00דליה בר

06/01/201912:00:0006/01/201913:00:00ציגי

07/01/201914:00:0007/01/201915:00:00שלמה מליחי,  תמר, יואל: נוכחים- תמר גוטרמן - ישיבה בנושא 

19:3007/01/201919:45:0007/01/201920:15:00מתכנסים בשעה - הזמנה מאיתי כהן - ערב העצמת נשים 

07/01/201911:00:0007/01/201912:00:00צבי גלב

07/01/201909:00:0007/01/201910:00:00בנק לאומי

07/01/201911:30:0007/01/201912:30:00עופר

07/01/201912:30:0007/01/201913:00:00פגישה עם שלמה בן אברהם

07/01/201910:55:0007/01/201911:55:00ניסן אליהו אבי ישראלי



07/01/201918:45:0007/01/201919:30:00ח״כ יואב קיש

07/01/201915:30:0007/01/201916:30:00טוניאן

08/01/201913:00:0008/01/201914:00:00עידו ונועם

08/01/201909:46:0008/01/201910:46:00דניאל לבדוק

08/01/201910:00:0008/01/201911:00:00משה סוברנו  רוני ואורנה

08/01/201910:49:0008/01/201911:49:00ווילי

08/01/201917:00:0008/01/201918:00:00ל "ישיבת דירקטוריון חכ

08/01/201910:10:0008/01/201911:10:00מתחם המלאכה חיים מנחם מרכז מסחרי סמי. אבי חמוטל שלום בוריס

09/01/201916:00:0009/01/201917:00:00אלי אוחיון 

09/01/201912:30:0009/01/201913:00:00ועדת בחינה עובדי מחלקת הנדסה

09/01/201914:45:0009/01/201915:45:00 עירייה14:45לירון אדמוני 

09/01/201919:00:0009/01/201920:00:00הילולה

10/01/201916:00:0010/01/201917:00:00עלית.יבלי זל  ע'אזכרה שלום ג

10/01/201920:00:0010/01/201921:00:00חתונה שי חייט

10/01/201910:45:0010/01/201911:30:00(ליד פונדק האושר)ניחום אבלים משפחת נחום  10:45

10/01/201917:00:0010/01/201917:30:00 חדר ישיבות אורן17:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

10/01/201918:00:0010/01/201919:00:00דני סירי אליקים

10/01/201912:00:0010/01/201915:00:00אלון תבור יקב כרמל  ישיבה חובה

11/01/201911:00:0011/01/201912:30:00שלמה מליחי+בלשכה עם אופיר אקוניס

11/01/201911:15:0011/01/201912:15:00אופיר אקוניס

13/01/201910:15:0013/01/201911:15:00רועי סיידה

13/01/201913:00:0013/01/201913:30:00אבי מקמל 

13/01/201910:08:0013/01/201911:08:00לבדיקה ('או ג' ב) 23/22___ פסח אפריל

13/01/201910:00:0013/01/201911:00:00שגב

13/01/201911:00:0013/01/201913:00:00חביב לא יוכל להצטרף-ניחום אבלים משפחת לסרי 

13/01/201912:00:0013/01/201912:30:00וועדת רישוי

13/01/201910:00:0013/01/201911:00:00אורנית

13/01/201911:00:0013/01/201912:00:00קודלר חיים

413/01/201915:43:0013/01/201916:43:00  2אסייג וישראל חלקה 

13/01/201909:00:0013/01/201910:00:00ינו'לוגסי וועדה אלי ג

13/01/201910:14:0013/01/201911:14:00ניחום אסייג

14/01/201914:30:0014/01/201915:00:00ר הוועדה"בדיקת תיקים עם יו

14/01/201915:00:0014/01/201916:00:00יוסי אהרון ברית אולמי פאר

14/01/201918:30:0014/01/201919:00:00חיים כץ 

14/01/201911:00:0014/01/201912:30:00אסייג+ פרץ + ניחום אבלים משפחת נטף 



14/01/201909:00:0014/01/201910:00:00אורטל וחמוטל,מיטל חן,אתי ו,חגיגות ימי הולדת טל

14/01/201910:41:0014/01/201911:41:00גטוע וצביקה עובד

14/01/201915:00:0014/01/201916:00:00אזכרה אבא

15/01/201914:00:0015/01/201915:00:00(אריאל)אוסנת מרק לשכה שלמה 

15/01/201919:10:0015/01/201920:10:00כדורגל

15/01/201912:00:0015/01/201913:00:00שגב סיטי

15/01/201911:00:0015/01/201911:30:00שגב

15/01/201909:00:0015/01/201911:00:00פורום הנהלה 

15/01/201916:30:0015/01/201917:00:00 ( 16.30 וברכות16.00-התכנסות ב)בשבט ' חיגוגות טו

16/01/201910:30:0016/01/201911:30:00שלמה מליחי " + להתחבר"ר עמותת "פגישה עם אריאל קלנטרו יו

16/01/201911:00:0016/01/201912:00:00שעות חופש לתרומה נחשון

16/01/201916:00:0016/01/201918:00:00ישיבת קואליציה

16/01/201900:00:0017/01/201900:00:00חופש מחלה

1-1916/01/201918:00:0016/01/201920:00:00, 6/11' הזמנה לישיבת מועצת עיר מס

16/01/201917:00:0016/01/201918:00:00תרופה

יואל מטמון , איתי קידר, איציק שריקי, שלמה מליחי, ישראל קנטור: ש של העיר עפולה נוכחים"ישיבה בנושא אחריות העירייה על מצב המט 16/01/201911:30:0016/01/201912:00:00

17/01/201920:30:0017/01/201921:30:00(ברכות ראש העיר )ערב לימוד ושירה בניצוחו של המשורר הייחודי בועז גדקה 

17/01/201911:00:0017/01/201911:30:00טינה חוזרת לעבודה  הרב אסייג

17/01/201914:00:0017/01/201914:30:00משה מורד אצל שלום שלמה 

17/01/201910:00:0017/01/201911:00:00אן ניצן עפולה'פגישה עם יוסי ז

17/01/201908:00:0017/01/201909:00:00חופש מחלה

17/01/201920:00:0017/01/201921:00:00"רוח הטנגו-"קונצרט הקאמרי 

11:0017/01/201911:00:0017/01/201912:00:00דיון איכות הסביבה בשעה - וועדת מכרזים 

18/01/201909:00:0018/01/201910:00:00הלב הטוב של שלי - ל "טקס לזכרה של שלי דדון ז

20/01/201910:00:0020/01/201911:00:00ציגי

20/01/201913:15:0020/01/201913:30:00ה וחשבת מחלקת הרווחה/מזכיר- 15/2018ועדת בחינה מכרז פנימי 

4620/01/201909:00:0020/01/201910:00:00רועי סיידה אסתר המלכה 

20/01/201913:45:0020/01/201914:30:00א במינהל חינוך"ת כ/רכז- 3/2019ועדת בחינה מכרז פנימי 

20/01/201911:00:0020/01/201912:00:00איציק שטרית חביב

20/01/201917:00:0020/01/201918:00:00כ יצחק וקנין"במעמד השר לשרותי דת ח"- היכל חביב"חנוכת בית כנסת 

יואל מטמון+ שלמה מליחי + קנטור + אדריכל יאיר אביגדור וצוות התכנון + שלמה אנקרי מקדם התכנון ממינהל התכנון + הצגת הליך התכנון - פגישה בנושא תוכנית מתאר עפולה  20/01/201909:30:0020/01/201911:30:00

20/01/201914:00:0020/01/201915:00:00תבור ניר ברקת.גרג כ

20/01/201913:30:0020/01/201913:45:00ית מנהל אגף משאבי אנוש/סגן- 2/2019ועדת בחינה מכרז פנימי 

20/01/201918:30:0020/01/201919:30:00ארוחת ערב ניר ברקת

20/01/201916:30:0020/01/201917:00:00ס  טו בשבט"אמנון ביכנ



21/01/201911:00:0021/01/201912:00:00ביס גוונים

21/01/201919:00:0021/01/201920:00:00קיבוץ משמר השרון" לוקא"חתונה חביב  שני ואריה 

21/01/201909:10:0021/01/201910:10:00בנק לאומי

21/01/201914:10:0021/01/201915:10:00יפה עוקבי

אורלי.+אתי ב.+איתי ק+ישראל+שלמה מליחי: בנוכחות. ועדת רישוי 10:30 .21/01/201910:30:0021/01/201911:30:00

21/01/201910:30:0021/01/201911:30:00ביס מעלות טו בשבט

21/01/201909:12:0021/01/201910:12:00עודד גולדהאמר  פיודיק

21/01/201914:00:0021/01/201915:00:00פגישה עם דיתה ושמואל בר תור 

22/01/201914:30:0022/01/201915:00:00אורן חזן

22/01/201911:00:0022/01/201912:30:00ס בנושא אירועי תרבות בשכונות"פגישה עם דניאל בן וצוות המתנ

22/01/201917:00:0022/01/201917:30:00טו בשבט 

22/01/201910:00:0022/01/201911:00:00אסי וזאן

22/01/201917:30:0022/01/201918:00:00איציק שטרית בוועדה

22/01/201908:00:0022/01/201908:50:00רמי 

22/01/201911:00:0022/01/201911:30:00(גמלאי עירייה) 11/3משמר הירדן ' ניחום אבלים משפחת אדרי רח

22/01/201910:00:0022/01/201910:30:00אורן חן 

22/01/201918:30:0022/01/201919:00:00ס להתעמלות אומנותית רשת שחקים עפולה"הזמנה לערב מופעי ראווה של בי

22/01/201910:57:0022/01/201911:57:00דניאל בן וצחי סירא

17:0022/01/201910:00:0022/01/201910:30:00ב ' לתאם ליאור מי נועם יום ה

22/01/201908:00:0022/01/201909:00:00עודד דונג המלאכה

22/01/201915:00:0022/01/201916:00:00ברית רונן משעלי 

23/01/201916:00:0023/01/201916:30:00יואב שמחי 

23/01/201918:00:0023/01/201920:00:00ועדת בניין ערים

23/01/201911:25:0023/01/201912:25:00(צרכים מיוחדים)ספיישל אולימפי - ווילי וגון 

23/01/201917:30:0023/01/201918:00:00יבלי'דני ג

23/01/201917:00:0023/01/201918:00:00לבדוק חניון? פטור מחניה'  מ75דיור בר השגה עד 

23/01/201915:10:0023/01/201916:10:00קורל ומירום כהן משה ועליזה ברית אצולה

23/01/201915:58:0023/01/201916:58:00עופר כרמי לשכת ראש העיר

הורי התלמיד+ איריס קרל+ ש אלעד ריבן בתחום מעורבות בקהילה "על היבחרו כמצטיין מחוזי ע- בן גוריון " אורט"ס "פגישה עם התלמיד עומר כרמי מביה 23/01/201916:45:0023/01/201917:15:00

23/01/201910:50:0023/01/201911:50:00גנאדי

23/01/201909:00:0023/01/201910:00:00שלום שלמה ליאור אופציה

23/01/201912:00:0023/01/201913:00:00אלי שבו גרג

052281217023/01/201909:30:0023/01/201910:30:00שרון עבאדי סוזוקי 

24/01/201920:00:0024/01/201921:00:00בר מצווה גיא יובל סילקו  הסיינדה

24/01/201919:00:0024/01/201919:30:00שלמה מיכאל מפגש



24/01/201919:30:0024/01/201920:00:00תחרות פתיחת שנת הליגה של מועדון שחמט שחקים 

24/01/201900:00:0029/01/201900:00:00מיטל בחופשה

24/01/201909:41:0024/01/201910:41:00רפאלי וציון ביטון לתת תשובות גאולה כהן כצנלסון

24/01/201917:00:0024/01/201917:30:00ליאור מי נועם 

424/01/201911:00:0024/01/201912:00:00 קומה 12 דירה 28אורנים 

25/01/201910:00:0025/01/201911:00:00גנאדי

25/01/201910:00:0025/01/201911:00:00אורן אלקבץ פגישה

27/01/201917:30:0027/01/201918:30:00ישיבת דירקטוריון חברה כלכלית

5082946427/01/201910:00:0027/01/201911:00:00ז .איציק שריקי יהודה בן יהודה  ת

27/01/201920:00:0027/01/201920:30:00.יורם ע

27/01/201909:53:0027/01/201910:53:00ביטן וציפורה לבדוק

28/01/201909:00:0028/01/201910:00:00חיים גורן

28/01/201913:30:0028/01/201914:00:00יציאה 

28/01/201914:00:0028/01/201916:00:00ביקור במפעל תנובה תל יוסף 

28/01/201916:00:0028/01/201917:00:00יעקב ביטון ויאיר כתר

17:0028/01/201910:00:0028/01/201911:00:00יואב מטמון לקבוע פגישה  

28/01/201918:00:0028/01/201918:30:00 חדר ישיבות אורן18:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

28/01/201911:30:0028/01/201912:30:00ועדת בחינה עובדי מחלקת הנדסה 

29/01/201917:00:0029/01/201918:30:00אסיפה שנתית של ארגון הקבלנים והבונים צפון

29/01/201914:00:0029/01/201915:00:00ספיישל אוימפיקס-שרון 

29/01/201916:15:0029/01/201917:00:00טקס חנוכת בית רוטשילד במרכז הילדים אמונה 16:15

קביעת רשימת מועמדים: אבי הררי , איתן כהן, אברהם ערוסי, עמוס כאוי, משה משה, שלמה מליחי, ציון לנקרי, אסי יצחקי, יואב.ע.פ 29/01/201911:00:0029/01/201912:00:00

30/01/201911:30:0030/01/201912:00:00ראובן גמליאל

30/01/201916:00:0030/01/201917:00:00 עפולה23עליזה יוסף עמותה  חנה סנש 

30/01/201908:20:0030/01/201908:50:00חגיגות ימי הולדת ילדי ינואר 

30/01/201911:00:0030/01/201911:30:00דודו נחמיאס

ר העמותה גיורא ענבר"בלונדהיים ויו' כל ראשי הרשויות מנהלת בית החולים פרופ- הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק - פורום ראשי ערים  30/01/201910:00:0030/01/201911:00:00

31/01/201909:30:0031/01/201910:30:00קבלות ודוגמא של שלטים

31/01/201910:00:0031/01/201911:00:00יעקב לוי קקל

31/01/201909:24:0031/01/201910:24:00רמי

31/01/201910:50:0031/01/201911:50:00בנק לאומי הלוואה מס הכנסה

5284419831/01/201909:37:0031/01/201910:37:00ז  .אלי בהלול ת

31/01/201910:32:0031/01/201911:32:00משאיות נופים

31/01/201910:19:0031/01/201911:19:00פילוסוף

31/01/201909:52:0031/01/201910:52:00זאב שוורץ



31/01/201908:45:0031/01/201909:45:00טלפונים נאווה בוקר

01/02/201910:00:0001/02/201911:00:00נאווה בוקר 

03/02/201915:30:0003/02/201916:00:00פגישה בנושא ספיישל אולימפיקס

03/02/201911:44:0003/02/201912:44:00 לנקות15מקלט מקווה בורכוב 

03/02/201908:00:0003/02/201909:00:00יחיאב אישור משרד הפנים

03/02/201919:30:0003/02/201920:30:00,?מתי יצחק עפולה

03/02/201909:30:0003/02/201910:30:00הרצל שבו

03/02/201912:00:0003/02/201913:00:00ד אלון יניב וחמוטל קפה קפה"מומי עו

03/02/201910:00:0003/02/201910:30:00האני לבאי להתקשר 

5/504/02/201912:30:0004/02/201913:30:00רביבו הולנד +2 א58רקוביצקי העליה - לנחם 

04/02/201911:00:0004/02/201912:00:00אלי אבואב

04/02/201908:00:0004/02/201909:00:00הכנסת ספר תורה לזכרו של אילן אוחיון במעמד הרב אפריים בן צבי 

04/02/201916:00:0004/02/201917:00:00כנפו  עירייה

04/02/201920:30:0004/02/201922:00:00אירועי יום המשפחה עם סיון רהב מאיר ובניה ברבי

עינב+אורלי+גיא+לואיס+אלכס+איתי+ישראל+שלמה מליחי+ישראל:בנוכחות. ישיבה בנושא כלי אכיפה  12:30 .04/02/201912:30:0004/02/201913:30:00

05/02/201917:00:0005/02/201918:00:00נ מלכות דוד"עלית לביכ.  ע32אסף שמחוני ' תהלוכה מרח-הכנסת ספר תורה 

05/02/201909:00:0005/02/201920:00:00שלמה  חופשה

05/02/201920:00:0005/02/201921:00:00 הרצליה מיטל ואורן חתונה פאני כהן5אולמי אמרו זבוטינסקי 

05/02/201910:00:0005/02/201911:00:00 (גיל הזהב)פגישה בנושא פרויקט אשת חיל 

06/02/201912:00:0006/02/201913:00:00ר הוועדה"בדיקת תיקים עם יו

052-478747106/02/201915:00:0006/02/201915:30:00עובד שלום 

06/02/201920:00:0006/02/201920:30:00יבלי'דני ג

2-1906/02/201919:00:0006/02/201920:00:00, 7/11' הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין מס

06/02/201920:00:0006/02/201921:00:00אהרון.י.מרצי.נעמן.עומרי.מיכה.יהואש.שלום פרץ.שמעון כ.רפאלי.כלב

שרית דהן, יצחק שריקי, שלום שלמה , חביב , שלמה מליחי , יואל , ישראל,  יאיר אביגדור , שלמה אנקר - ישיבה בנושא תכנית מתאר עפולה ישיבת המשך  06/02/201915:30:0006/02/201917:30:00

06/02/201910:30:0006/02/201911:30:00ר אירנה"ח ד"ביקורת בי

Canceled:  2019פסטיבל שומר מסך  06/02/201919:30:0006/02/201920:00:00

052241756907/02/201910:00:0007/02/201911:00:00ירדן ברזני  לבדוק מכרז עובדת בנוער בסיכון יואב 

07/02/201909:40:0007/02/201910:40:00רינה חדד

07/02/201915:30:0007/02/201916:30:00לוויה כהן

07/02/201912:00:0007/02/201913:30:00ש יעקב דהאן"טקס הסרת הלוט ע

07/02/201910:00:0007/02/201912:00:00הכרות עם מרכז צעירים 

10/02/201913:51:0010/02/201914:51:00מרכז צעירים תלושים

10/02/201913:00:0010/02/201914:00:00בקשי

W10/02/201920:00:0010/02/201921:00:00סמי יום הולדת 



110/02/201909:00:0010/02/201910:00:00בור ניקוז  שפינוזה _ יובל

10/02/201917:30:0010/02/201918:30:00הפנינג לאנשים בעלי צרכים מיוחדים" פברואר יוצא מן הכלל- "פתיחה - לברך

11/02/201911:30:0011/02/201912:00:00קפה - אבי פרץ 

11/02/201912:30:0011/02/201913:00:00רחוב שפרינצק-ל "מירי חיון ז- לנחם 

11/02/201910:30:0011/02/201911:00:00פגישה עם לאה פרץ בנושא היתרי בניה שיכון גאולים

11/02/201910:00:0011/02/201911:00:00רועי פרי בדיקה

11/02/201911:00:0011/02/201911:30:00אלון חן

c111/02/201917:00:0011/02/201918:00:00-פ החלטת הועדה המחוזית ב"פגישה בנושא מתן היתרי בניה ע

1012/02/201908:00:0012/02/201908:15:00עליית הנוער ' פגישה בבית יעקב רח- ל משרד החינוך "ביקור שמואל אבוהב מנכ - 08:00-08:15

12/02/201908:15:0012/02/201909:15:00(10עליית הנוער ' רח)- ל משרד החינוך בבית יעקב החדש ובתלמוד תורה בנים "סיור  מנכ -8:15

12/02/201919:34:0012/02/201920:34:00נהוראי בר מצוה רחל אדרי פאר

12/02/201911:30:0012/02/201913:00:00וועדת בחינה סייעות אביבה גבאי נקבל זימון

12/02/201915:00:0012/02/201915:30:00לוויה אבא של שי דהן

13/02/201911:00:0013/02/201912:30:00אורנה בלונדהיים ' הזמנה מפרופ- ביקור וסיור בבית חולים העמק

13/02/201915:30:0013/02/201916:00:00באצולה-ברית לנכד של ניסים חייט

13/02/201909:30:0013/02/201910:00:00 203קדושי השואה -לנחם אליהו וקנין

14/02/201910:00:0014/02/201911:00:00ציגי

14/02/201911:00:0014/02/201912:00:00דור לדור- פגישה עם יאיר כתר 

14/02/201913:00:0014/02/201914:00:00משה

14/02/201918:30:0014/02/201919:30:00דהן

W14/02/201920:00:0014/02/201921:00:00בת מצוה תהילה  ירמי נגר אולמי 

14/02/201916:30:0014/02/201917:00:00בלשכה-לברך את נבחרת ההתעמלות האומנותית שחוזרים מפולין

14/02/201914:00:0014/02/201915:00:00כדורים

14/02/201909:00:0014/02/201909:30:00לירז+שלמה מליחי

17/02/201918:00:0017/02/201919:00:00בהיכל התרבות- למרכז הילדים אמונה70-חגיגות ה

17/02/201910:00:0017/02/201911:00:00מס הכנסה אבי אפרגן

17/02/201909:00:0017/02/201910:00:00יואב מטמון

, שלמה מליחי, חביב פרץ, שלום שלמה, שריקי יצחק , ישראל , עינב פרץ , איתי קדר , חיים גורן - ישיבה בנושא החברה הכלכלית ומתחם התחנה עפולה  17/02/201915:00:0017/02/201916:00:00

5284419817/02/201912:37:0017/02/201913:37:00ז  .אלי בהלול ת

17/02/201919:00:0017/02/201920:00:00אורט הכנה לפולין

18/02/201909:00:0018/02/201910:00:00שירן פגישה עם קנטור ושבו

18/02/201909:00:0018/02/201910:00:00 שעות4ציון אלפסי עבודה לבעלי מוגבלויות 

18/02/201908:30:0018/02/201909:00:00יום הולדת לילידי חודש פברואר 8:20

18/02/201909:30:0018/02/201910:30:00ל פגישת הכרות "ל משכ"ישיבה עם מנכ

18/02/201912:00:0018/02/201913:00:00ספיישל אולימפיק



18/02/201918:00:0018/02/201919:00:00במעמד מפקד התחנה- ערב הוקרה של מתנדבי תחנת עפולה ביחד עם נציגות העירייה 

19/02/201911:00:0019/02/201912:00:00שריקי וראובן גמליאל

054720394819/02/201913:00:0019/02/201914:00:00דני גור שמעון רווח 

19/02/201918:00:0019/02/201918:30:00עצמה צעירה 

19/02/201916:30:0019/02/201918:00:00ועדת בנין ערים

19/02/201914:00:0019/02/201915:00:00בני קרס

19/02/201911:00:0019/02/201912:00:00תיק לשגב

19/02/201911:00:0019/02/201912:00:00מועדונית תמר  בדיקה להיט בראש וכו

19/02/201910:00:0019/02/201911:00:00אבי עייש.  '  ג6שביל גישה דרך ציבורית ברחוב יונה וולך 

19/02/201918:30:0019/02/201919:00:00"עוצמה צעירה"טקס סיום פרוייקט 

20/02/201915:00:0020/02/201916:00:00אלירם דדון ברית מילה

20/02/201912:00:0020/02/201913:00:00קובה וסייעות 

20/02/201910:00:0020/02/201911:00:00אביה

20/02/201915:00:0020/02/201916:00:00- 2019'  התווית מדיניות חציון א - 2018ועדת אכיפה חצי שנתי סיכום פעילות 

20/02/201911:00:0020/02/201911:30:00פגישה עם אלבחרי עזרא 

7721/02/201912:00:0021/02/201913:00:00צחי נהריה הרצל 

21/02/201919:00:0021/02/201919:30:00בבית פוזנק-  קונצרט לעולים 

22/02/201910:00:0022/02/201911:00:00שמואל בר תור 

24/02/201910:00:0024/02/201911:00:00 עפולה  פסגה 15 שוהם 060599974ז. ת0543481330אדמו מלול 

24/02/201912:30:0024/02/201913:30:00ביקור בועז דהן מנהל מחלקת ספריות במשרד התרבות והספורט ונציגי החברה למתנסים בספריית גבעת המורה

24/02/201912:30:0024/02/201913:00:00הכשרת מכלול חינוך בחירום ברשות 

24/02/201909:50:0024/02/201910:50:00אוחיון מנחם אורלי 

24/02/201910:46:0024/02/201911:46:00אפרים זבטני סייעת וגנים 

24/02/201915:00:0024/02/201916:00:00ברית מילה מאור חדד פאר 

25/02/201910:00:0025/02/201911:00:00משלב 

25/02/201908:30:0025/02/201910:00:00בת מצווה /ארוע בר

25/02/201916:00:0025/02/201917:00:00אלי וקנין וחיים גורן 

25/02/201919:34:0025/02/201920:34:00חתונה ירין ושיראל קעטבי גני איילון טבריה

25/02/201919:30:0025/02/201920:00:00- אביבה חייבי  ' הרצאה של הגב

25/02/201910:09:0025/02/201911:09:00מירי רגב ציגי 

25/02/201913:00:0025/02/201914:00:00שבו

03684422025/02/201916:00:0025/02/201917:00:00רונית מנהלת לשכה מודיעין 

25/02/201910:32:0025/02/201911:32:00לידור יוספי בדיקה יניב ודניאל בן 

26/02/201912:30:0026/02/201914:00:00סיור עם אבי ישראלי בעפולה עילית וגבעת המורה 

26/02/201914:30:0026/02/201915:30:00מנחם אוחיון לשכה עירייה 



26/02/201909:00:0026/02/201910:00:00ר יגאל בן שלום"ד+ יאיר כתר+שלמה מליחי

26/02/201911:00:0026/02/201912:00:00 מגרשי משחקים מערות ברזל וכו21כושר 

(11:00 ראש העיר מברך בשעה 10:40מתכנסים בשעה )לזכרו של הרב פרץ ציוני " אדם לאדם אדם"טכס  27/02/201911:00:0027/02/201912:00:00

28/02/201911:00:0028/02/201911:30:00לא התחייבנו- ' ' יב- תלמידי כיתות י " - פרי עמלנו"מופע 

28/02/201912:00:0028/02/201913:00:00ל עומרי שלמון ומנהל מרחב אורי ציוני "מנכ+ פגישה בנושא שימור אתרים 

18:3028/02/201919:00:0028/02/201920:00:00פתיחת דלתות - מופע להורים    "  פרי עמלנו"מופע חגיגי  

28/02/201916:30:0028/02/201918:30:00ועדת מלגות

נתנאלה, לואיס, בת אל, גיא, אלכס, אייל שקד, אתי דמרי, שלמה בן חיים, בר טכנולוגיות-דורון, בר טכנולוגיות-מיטל, איציק שריקי, אתי בן אבו, יואל מטמון, שלמה מליחי, ישראל קנטור:נוכחים. בר טכנולוגיות-רישוי בועדה- ישיבה בנושא 11:00 .03/03/201911:00:0003/03/201912:00:00

03/03/201917:00:0003/03/201918:00:00ישיבת קואליציה

03/03/201910:30:0003/03/201911:00:00פגישה עם נעים ברהולי

3-1903/03/201918:00:0003/03/201920:00:00, 8/11' הזמנה לישיבת מועצת עיר מס

04/03/201910:00:0004/03/201911:00:00פגישת הכרות וסטטוס - חברה למתנסים - ישיבה עם רחמים נינו מנהל מחוז חיפה והעמקים 

04/03/201916:30:0004/03/201917:00:00נוגה 

04/03/201919:00:0004/03/201920:30:00כדורגל

04/03/201915:00:0004/03/201915:30:00עדיאל

05/03/201911:00:0005/03/201911:30:00אוהד סבג 

test05/03/201923:00:0005/03/201923:30:00

ו שחקים" בית ויצ2019פרחי מצווה  15.15  05/03/201915:15:0005/03/201915:45:00

06/03/201910:00:0006/03/201911:00:00ישיבת סטטוס - ישיבה בנושא מצוינות ארגונית

06/03/201919:00:0006/03/201920:00:00ליאור לוי ארוע אצל  צחי

06/03/201912:00:0006/03/201913:00:00ר הוועדה"בדיקת תקים עם יו

06/03/201916:00:0006/03/201917:30:00אירוע השקה חברת סופרבוס אוטובוסים ירוקים

07/03/201913:00:0007/03/201914:00:00קבסה רחל וועדה 

07/03/201916:00:0007/03/201916:30:00לוויה

07/03/201911:00:0007/03/201912:00:00ביח דר אירנה

07/03/201912:45:0007/03/201913:45:00אריה נהג אגד 

08/03/201910:00:0008/03/201911:00:00לבדוק שלוט 

908/03/201911:00:0008/03/201911:30:00משפחת גולן אורנים  +40מנחם אוסישקין -ניחום אבלים לוגסי

12:0008/03/201911:30:0008/03/201913:30:00מבקשים שתגיע ב -בשוק הישן-אירוע לציון יום האשה ותמיכה בבית רות

17:3010/03/201917:30:0010/03/201918:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן בשעה 

10/03/201919:30:0010/03/201921:00:00יום האישה הבינלאומי 

10/03/201920:00:0010/03/201921:00:00בת מצוה ליאם לוי אולמי אוורסט

Canceled: 10/03/201908:45:0010/03/201913:00:00ז סופי"לו- ס גוונים עפולה "תרגיל מחוזי משותף בביה

11/03/201915:45:0011/03/201916:45:00לוויה יעקב כהן

11/03/201912:00:0011/03/201912:30:00עומר ' ו ברח"לברך באולפן לעולים בויצ



111/03/201920:00:0011/03/201921:00:00חן אברהם  פאר קומה " נויה"בת מצוה 

vrc th,nr bbtk11/03/201916:00:0011/03/201916:30:00+ אמיר רביבו

12/03/201909:00:0012/03/201910:00:00 קוב משמר הירדן 300ליאור מי נעם יוסי יעיש 

12/03/201910:00:0012/03/201911:00:00 0525569408  315804773ז .נאור לוי ת

12/03/201911:00:0012/03/201912:00:00ניחום אבלים משפחת אמסלם

12/03/201917:00:0012/03/201918:00:00אזכרה סימה 

12/03/201920:00:0012/03/201921:30:00חתונה עדן ומורן 

13/03/201909:00:0013/03/201910:15:00ל מי נועם בגבעת המורה "סיור עם זאב שוורץ מנכ

13/03/201910:15:0013/03/201911:15:00זהירות בדרכים - ל הבן של יוסי אהרון "ב לזכרו של נתנאל אהרון ז"טקס זה

13/03/201918:00:0013/03/201918:45:00ועדת בנין ערים

14/03/201910:00:0014/03/201911:00:00טורניר מליחי לסכם

14/03/201916:00:0014/03/201917:00:00אזכרה הילה שייך בית עלמין 

14/03/201918:00:0014/03/201919:00:00אלי ימין

14/03/201910:30:0014/03/201911:00:00פגישה עם מנשה סעדיה

14/03/201912:30:0014/03/201913:30:00שרון יונה 

14/03/201911:00:0014/03/201912:30:00עופר כרמי, שלום עוזרי, אבנר מועלם, יוסי אהרון.תמי+פגישה עם שלמה מליכי

14/03/201908:00:0014/03/201909:00:00פרדי

15/03/201911:00:0015/03/201912:00:00בר תור 

17/03/201919:30:0017/03/201920:30:00סניף

17/03/201910:00:0017/03/201911:00:00פרדי חייט

17/03/201916:30:0017/03/201917:30:00דור לדור - מסיבת פורים לחברי מרכז יום הקשיש 

18/03/201914:00:0018/03/201916:00:00ע"פגישה בלשכה וסיור באצטדיון ע- ביקור עופר בוסתן ראש מנהל הספורט פגישת הכרות  

18/03/201912:00:0018/03/201913:00:00וועדה 

18/03/201910:15:0018/03/201911:15:00יהושוע הייק 

18/03/201910:00:0018/03/201911:00:00בהלול ועובד 

18/03/201911:00:0018/03/201912:00:00דור לדור- נשף פורים עירוני 

19/03/201909:30:0019/03/201910:30:00שכר ונוכחות, פגישה בנושא התנהלות בתחום משאבי אנוש

19/03/201921:00:0019/03/201922:00:00(מרכז צעירים+שחקים)" יולה בר"ב+ 30מסיבת פורים לצעירי העיר 

19/03/201910:00:0019/03/201911:00:00דליה חייט לבדוק עבודה 

20/03/201920:30:0020/03/201921:30:00קריאת מגילה אצל הרב רוזנברג

20/03/201909:00:0020/03/201910:00:00איתי קידר דוח מבקר 

20/03/201916:30:0020/03/201918:00:00פעילות ומופע של טל מוסרי ובוב ספוג-ו"הפנינג פורים ענק בויצ

21/03/201914:00:0021/03/201915:00:00מלון רמדה נתניה- לברך את העובדות ביום האישה 

21/03/201911:00:0021/03/201912:30:00מסיבת פורים בבית פוזנק לתושבי גבעת המורה

21/03/201912:00:0021/03/201913:00:00נסיעה לנתניה



21/03/201922:00:0021/03/201923:00:00תכזינה 

21/03/201921:00:0021/03/201922:00:00מופע סטנדאפ - אירוע פורים של מחלקת הנוער - לברך

21/03/201910:05:0021/03/201911:05:00אלי אבוהב 

22/03/201909:00:0022/03/201910:00:00אתגר קאהוט במרכז מצוינות גבעת המורה 

24/03/201909:38:0024/03/201910:38:00מ "נתוני הלמס משרד רוה

24/03/201911:30:0024/03/201912:30:00ניחום אבלים אנקרי 

24/03/201910:00:0024/03/201911:00:00אלי אוחיון מתפקדים

24/03/201911:00:0024/03/201911:30:00יל פרח בנושא בניה'פגישה עם אברג--בוועדה

25/03/201908:30:0025/03/201909:00:00יום הולדת ילידי חודש מרץ 8:20

25/03/201911:00:0025/03/201912:00:00אביה 

25/03/201918:00:0025/03/201919:00:00אלי ימין וועדה 

25/03/201909:45:0025/03/201910:45:00שמואל פרץ בדיקה אלכס 

25/03/201910:00:0025/03/201911:00:00אבי חכם

052734226725/03/201918:00:0025/03/201918:30:00אסעד ביאטרה  

25/03/201916:30:0025/03/201918:00:00ל "דירקטוריון חכ

26/03/201917:00:0026/03/201918:00:00ישיבת וועדת מכרזים בחדר ישיבות ברוש

26/03/201914:30:0026/03/201915:00:00עלית .ח ע"קופ

26/03/201915:45:0026/03/201916:15:00גל פבר - אלכס 

26/03/201912:00:0026/03/201913:00:00תחנת כוח מבואות גלבוע  - 11/ב/10א "ישיבה בנושא תמ

26/03/201914:30:0026/03/201915:30:00ע.קופח ע

26/03/201915:45:0026/03/201916:45:00אלכס וגל פבר 

26/03/201916:00:0026/03/201916:30:00סניף ליכוד

יב-'אליפות לבתי ספר בכושר גופני לכיתות י-לברך  13:15 '26/03/201913:00:0026/03/201913:30:00

26/03/201911:00:0026/03/201912:00:00הילל  חזית מבנה. תקציב . מלול .  בלפוריה

26/03/201913:45:0026/03/201914:45:00ס יסודיים בכדורגל"טורניר נבחרות ייצוגיות בתי 13:45

26/03/201918:00:0026/03/201919:00:00ישיבת מזכירות

26/03/201916:00:0026/03/201917:00:00ישראל כץ 

27/03/201912:00:0027/03/201912:30:00בני הלוי להודיע יום חמישי פגישה 

27/03/201915:20:0027/03/201916:20:00פגישה בנושא סוגיית השירותים הציבוריים בסמוך למרכז ביג עפולה

נציגי איגוד התעשיינים+נציגי בנק ישראל+בהשתתפות חברי כנסת"-לכול-למידה לאורך החיים"הזמנה לכנס ארצי בנושא  27/03/201910:00:0027/03/201911:30:00

27/03/201911:30:0027/03/201912:30:00ימי הולדת

27/03/201920:00:0027/03/201921:00:00יורם עובדיה חתונה אוורסט סיוון ואוהד

27/03/201911:00:0027/03/201913:00:00" בית אורי"ש הלמסלי במתחם "חנוכת בניין ע

28/03/201914:30:0028/03/201915:30:00הזמנה מעודכנת לטקס פרס החינוך : עודכן

28/03/201919:45:0028/03/201920:15:00נוי ורועי חנן אסולין חתונה אצולת העמק 



28/03/201910:35:0028/03/201911:35:00אתי וקנין שמעון עזר

28/03/201920:15:0028/03/201921:15:00בר מצוה אצולה  (אפרת שמואלי)נהוראי

128/03/201918:15:0028/03/201919:15:00שמעון קוכנר מורן 

28/03/201919:40:0028/03/201920:40:00נוי ורועי אסולין חתונה אצולה 

28/03/201911:00:0028/03/201911:30:00אלכס + בני הלוי 

29/03/201913:30:0029/03/201914:30:00רמת ישי מסעדה סינית 

29/03/201910:45:0029/03/201911:15:00מוסך חוסאם - אלי כהן 

31/03/201910:00:0031/03/201911:00:00ארוקה נחמיאס 

31/03/201914:15:0031/03/201915:15:00בראבו- התאחדות בוני הארץ 

31/03/201910:00:0031/03/201911:00:00יניב בוארון טינה 

01/04/201908:55:0001/04/201909:55:00לדאני נופר טקס 

01/04/201908:30:0001/04/201909:30:00חשבונית יוסי ויריב 

01/04/201915:00:0001/04/201916:00:00פגישה בנושא טורניר מליחי

01/04/201911:39:0001/04/201912:39:00בנק לאומי

01/04/201908:53:0001/04/201909:53:00 106טופס 

02/04/201915:00:0002/04/201916:00:00בת מצווה לילדי כפר הילדים עפולה עילית/חגיגת בר- חביב מייצג

02/04/201914:00:0002/04/201915:15:00ס יסודיים כדורסל" טורניר נבחרות ייצוגיות בתיה

02/04/201911:30:0002/04/201912:30:00ס אורט "בי-יום מעשים טובים

02/04/201920:30:0002/04/201922:00:00פרויקט שלום שבת עם הפרויקט של רביבו

02/04/201910:30:0002/04/201911:00:00ס אלון יזרעאל"בחדר מורים בבי-הוקרה לקהילת מתנדבים ידיד לחינוך ונשות ויצו -יום מעשים טובים

02/04/201908:20:0002/04/201909:20:00צילום 

02/04/201915:00:0002/04/201915:30:00ת מצווה בית הילדים /בר

02/04/201916:00:0002/04/201919:00:00ל"ש שלי דדון ז"טקס הסרת הלוט גן קירשטיין ע

02/04/201913:00:0002/04/201913:20:00ח "קופ

03/04/201918:00:0003/04/201918:30:00(בחדר ישיבות אורן)מפגש עם פורום רכזי מובילי התנדבות בעפולה- לברך 

03/04/201912:00:0003/04/201913:00:00ר הוועדה"בדיקת תיקים עם יו

03/04/201914:00:0003/04/201915:00:00זריקה 

03/04/201909:45:0003/04/201911:45:00וועדת בחינה מזכירה 

03/04/201911:00:0003/04/201912:00:00גן עופרים ב 

( 8.30יש אפשרות להגיע ) סיוון  מרכז ההדרכה  052-3705427- הזמנה ממרכז רפואי העמק   - 8:00-15:00 בין השעות 2019כנס מחקר אפריל  03/04/201908:00:0003/04/201908:30:00

03/04/201917:00:0003/04/201918:00:00הכנסת ספר תורה משפחת ברום 

03/04/201913:00:0003/04/201914:00:00אסף שריד

03/04/201909:30:0003/04/201912:00:00ועדת בחינה איש אחזקה מחלקת הנדסה

18:3004/04/201919:00:0004/04/201920:00:00התכנסות - טקס חלוקת מלגת עירייה 

8:30-12:0004/04/201908:30:0004/04/201910:30:00מיזם הזכרון בבית יד לבנים בין השעות 



04/04/201908:34:0004/04/201909:34:00קרן וועדה 

04/04/201920:00:0004/04/201921:00:00קונצארט שמיניית ווקאל 

04/04/201915:30:0004/04/201916:00:00נופר לדאני ניצולת הפיגוע

04/04/201918:00:0004/04/201919:00:00אזכרה רחל לוגסי זל 

05/04/201912:30:0005/04/201913:30:00. עמק חפר4המסיק " אלכסנדר"קרן ושחר שבו חתונה 

05/04/201910:10:0005/04/201912:10:00 (חלוקת מדליות + ברכות ראש העיר  : 10.10 ) (לראשונה בעפולה) 7-16גילאי  .  אגודות מהצפון ונבחרת עפולאית13מוקדמות אליפות ישראל בהתעמלות בפס אקרובטי בהשתתפות 

07/04/201917:00:0007/04/201918:00:00ישיבת אגדת שלום שבזי

07/04/201918:00:0007/04/201919:00:00ישיבת קואליציה 

07/04/201910:00:0007/04/201911:00:00 דודי חייט 5י "בוגנים שבז

07/04/201909:00:0007/04/201909:30:00"מנגישים חיים-"טקס זהירות בדרכים 

07/04/201909:45:0007/04/201910:45:00אבנר מודעה לטורניר

4-1907/04/201919:00:0007/04/201921:00:00, 9/11' הזמנה לישיבת מועצת עיר מס

07/04/201917:00:0007/04/201918:00:00ל "הלוויה של רות קניאל ז

07/04/201915:00:0007/04/201916:00:00הרמת כוסית מפעל קמברלי עפולה 

07/04/201908:00:0007/04/201908:30:00 15.4   14.4  17לדאוג לטופס 

07/04/201911:30:0007/04/201912:00:00

07/04/201911:00:0007/04/201911:30:00יוסי אלמקייס 

08/04/201919:00:0008/04/201919:30:00פתיחת מועדון חרשים

08/04/201911:12:0008/04/201912:00:00אהובה בן דוד 

050-300181708/04/201910:30:0008/04/201911:00:00ילבר ביטון  'ז

08/04/201917:00:0008/04/201918:00:00אופיר מטה

08/04/201912:00:0008/04/201913:00:00אופיר כץ

08/04/201916:00:0008/04/201917:00:00שלמה מליחי- פגישת עבודה 

08/04/201913:00:0008/04/201914:30:00יריב 

08/04/201912:00:0008/04/201913:00:00אופיר ואלכס יונה אישור

09/04/201908:30:0009/04/201921:00:00בחירות 

10/04/201918:00:0010/04/201920:00:00ועדת בנין ערים

10/04/201918:00:0010/04/201919:00:00ועדת משנה

10/04/201912:30:0010/04/201913:30:00ל "ניחום אבלים רות קניאל ז

10/04/201913:00:0010/04/201913:30:00לקבוע פגישה לשבוע הבא עם אסף שריד

10/04/201910:00:0010/04/201911:30:00ט"הרמת כוסית לכבוד חג הפסח תשע

10/04/201908:37:0010/04/201909:37:00בדיקות דם 

10/04/201917:00:0010/04/201918:00:00ל "אזכרה יוסי חזי ז

11/04/201912:00:0011/04/201913:00:00הרמת כוסית לכבוד חג הפסח 

11/04/201908:55:0011/04/201909:55:00 17. ח כולל ט"קופ



11/04/201910:05:0011/04/201911:05:00א מעבר חצייה "צמחיה מד

11/04/201912:00:0011/04/201913:00:00

11/04/201914:00:0011/04/201915:00:00מכרזים

14:0011/04/201914:00:0011/04/201914:30:00 בשעה 5/2019' ישיבת תיקון פרוטוקול מס

11/04/201911:15:0011/04/201911:45:00 הרמת כוסית  במועצה הדתית:11.15

12/04/201910:00:0012/04/201911:00:00אירוקה 

14/04/201908:00:0014/04/201909:00:00בור קקל מול פיצה 

14/04/201919:30:0014/04/201921:00:00עדיאל אילוז " אביב"בת מצוה 

14/04/201910:00:0014/04/201911:00:00ארוקה

052599008914/04/201914:00:0014/04/201915:00:00  30 (ה'בראל)איציק טפיארו 

כפיר , שלום שלמה , שלמה מליחי , חביב , דני דסטה - הרמת כוסית לפסח מרכז מורשת של יהודי אתיופיה  14/04/201916:30:0014/04/201917:30:00

14/04/201911:00:0014/04/201912:00:00הרמת כוסית הסתדרות

14/04/201908:20:0014/04/201908:50:00אקו לב

14/04/201909:00:0014/04/201910:00:00 (9.00-ברכות בשעה  )בר - הרמת כוסית תל 

14/04/201918:00:0014/04/201919:00:00הפנינג עירוני שחקים בשיתוף עם בני נוער- יום מעשים טובים  - 17:45

א עפולה"הרמת כוסית תחנת מד :15.00  15/04/201915:00:0015/04/201916:00:00

15/04/201913:30:0015/04/201914:30:00הרמת כוסית כדורגל

15/04/201918:00:0015/04/201918:30:00 בחדר ישיבות אורן18:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

15/04/201913:00:0015/04/201914:00:00דר אירנה 

15/04/201916:30:0015/04/201917:30:00הרמת כוסית לחג הפסח 

16/04/201915:30:0016/04/201917:00:00ל דני עטר"ר קק"פגישה עם יו

16/04/201912:45:0016/04/201914:00:00הרמת כוסית מחלקתית לכבוד חג הפסח 

16/04/201910:00:0016/04/201912:30:00סיור בעיר לקראת החג

16/04/201917:30:0016/04/201918:30:00הרמת כוסית סיירת הורים 

16/04/201914:00:0016/04/201915:00:00 הרמת כוסית לפסח במפעל עורב בעפולה עלית :14.00

16/04/201910:00:0016/04/201911:00:00הרמת כוסית גמלאי בזק 

16/04/201919:00:0016/04/201920:00:00הרמת כוסית מנהלת בית אשכול 

16/04/201912:30:0016/04/201913:00:00אורן אלקבץ 

17/04/201910:00:0017/04/201911:00:00ב עפולה "הרמת כוסית בית אבות משל

17/04/201911:00:0017/04/201911:30:00וועדת רישוי 

17/04/201918:30:0017/04/201919:00:00הרמת כוסית סניף ליכוד

17/04/201919:00:0017/04/201920:00:00ערב התאחדות יוצאי קווקאז 

17/04/201914:00:0017/04/201914:30:00ל"מרים סלם ז- ניחום  פליקס

17/04/201912:00:0017/04/201913:00:00ד לואי זרייק "הרמת כוסית  אצל עו

17/04/201913:00:0017/04/201914:00:00הרמת כוסית לחג חברת סופרבוס



18/04/201909:00:0018/04/201910:00:00ניחום אבלים משפחת אנדרייב 

18/04/201917:00:0018/04/201917:30:00אזכרה של אמא 

18/04/201913:15:0018/04/201913:45:00 הרמת כוסית תחנת המשטרה עפולה :13.15

22/04/201916:00:0022/04/201918:00:00בפארק העירוני-תחרות שחמט עירונית

23/04/201914:30:0023/04/201915:30:00גביע ראש העיר במיני גולף בפארק

23/04/201908:00:0023/04/201916:00:00טורניר מליחי

(לא התחייבנו)לית בית רות "הזמנה מאיריס טברסקי מנכ- ש משפחה מהקהילה האירנית "קביעת שלט תורם בבית רות ע 24/04/201912:00:0024/04/201913:00:00

24/04/201915:30:0024/04/201916:30:00קהילה  חרדית- לברך את הצועדים 

5024/04/201907:30:0024/04/201914:00:00-צעדת יערות גבעת המורה ה

24/04/201910:00:0024/04/201912:00:00 חזרה לחניה בהיכל הספורט12:00.         תחילת הטקס11:00.      איסוף מהיכל הספורט  לרחבת הטקס10:30-     דני עטר+ל "חנוכת דרך נוף  גבעת המורה של קק

27/04/201921:00:0027/04/201923:00:00חגיגות המימונה 

28/04/201911:00:0028/04/201911:30:00תנועה אישור העדר הרשעות 

ל "אבי אלבז עוזר מנכ, יאיר כתר יניב בוגנים, עופרה קלמן , צורי כהן , שלמה מליחי , שריקי יצחק, חביב - עם מנכלית אורית דה קסטרו  (תרבות לפריפריה)ישיבה בנושא פרימיום  29/04/201915:30:0029/04/201916:30:00

29/04/201912:00:0029/04/201913:00:00שלמה אנקרי+ פגישה בנושא תוכנית מתאר עם כל צוות המתאר והיועצים 

29/04/201917:00:0029/04/201918:30:00. החומר ישלח לקראת הישיבה- דירקטוריון מינהלת יזרעאל עפולה 

30/04/201914:00:0030/04/201914:30:00פרוספר דהן ניחום

5-1930/04/201920:00:0030/04/201921:30:00, 10/11' הזמנה לישיבת מועצת עיר מס

30/04/201912:00:0030/04/201913:00:00סקר עברות בניה ברחבי העיר -  לחוק התכנון והבניה 116ישיבה בנושא תיקון 

30/04/201910:30:0030/04/201911:00:00אלי כהן

30/04/201910:00:0030/04/201910:30:00טוביה עלי 

30/04/201919:30:0030/04/201920:00:00ישיבת קואליציה

30/04/201918:30:0030/04/201919:30:00"זוכרת-יוצרת"תערוכת קהילה 

30/04/201911:00:0030/04/201911:30:00.אלי א

01/05/201911:00:0001/05/201913:30:00עצרת טרור באנדרטה

01/05/201911:00:0001/05/201912:00:00טקס זיכרון לחללי הטרור ופעולות האיבה

01/05/201920:00:0001/05/201921:30:00עצרת הזיכרון לשואה והגבורה

02/05/201909:00:0002/05/201910:00:00שלמה מליחי+רמי טייב-פגישה בנושא התאגיד

02/05/201918:00:0002/05/201919:00:00ערב התייחדות באנדרטת הזיכרון לשואה ולגבורה

02/05/201911:00:0002/05/201911:30:00פיתוח שכונת עפולה עלית

02/05/201918:00:0002/05/201919:00:00אנדרטת הסבון

03/05/201911:30:0003/05/201912:30:00חייל מצטיין מעפולה לנשיא המדינה- מייקל קוזבניקוב

05/05/201919:30:0005/05/201920:30:00ברית מילה

05/05/201919:00:0005/05/201920:00:00היכל השבעה- אזכרה לשלי דדון 

05/05/201920:00:0005/05/201921:00:00תערוכה חדשה - תערוכה עיר נפש - לברך 

06/05/201912:00:0006/05/201912:30:00וועדה 



06/05/201920:00:0006/05/201921:00:00ערב בני ובנות מצווה תלמידי רימונים  - לברך

07/05/201920:00:0007/05/201921:15:00עצרת הזיכרון לחללי מערכות ישראל

08/05/201908:30:0008/05/201909:00:00ס אלון איריס  טקס יום הזכרון "בי

08/05/201919:30:0008/05/201922:00:00האגף לתרבות יהודית מארח את ישי ריבו בערב יום העצמאות 

08/05/201912:00:0008/05/201912:30:00גבאי 

08/05/201920:00:0009/05/201900:00:00חגיגה בפארק ובמתחם הרכבת

08/05/201913:00:0008/05/201914:30:00אוהד פארי 

ס"טקס הזכרון ברחבת הדשא של ביה: 9.15.          ס עם המשפחות השכולות"התכנסות בחדר ההנצחה בביה 8:50 08/05/201908:30:0008/05/201910:30:00

08/05/201910:30:0008/05/201912:30:00עצרת זכרון בבית העלמין

08/05/201911:00:0008/05/201912:00:00טקס בית העלמין

08/05/201921:00:0008/05/201923:30:00 למדינת ישראל71עפולה חוגגת עצמאות 

1609/05/201912:00:0009/05/201913:30:00הולנד ' נ של טנזי  רח"ביכ-לשאת דברי ברכה ביום שכולו תורה

09/05/201919:30:0009/05/201923:00:00מוצאי עצמאות

09/05/201919:30:0009/05/201922:00:00ערב יקיר העיר עפולה וקבלת פנים ראש העיר ורעייתו

10/05/201910:00:0010/05/201911:00:00"דין פאביידה"טקס יום הנצחון על הנאצים 

10/05/201911:00:0010/05/201915:00:00נסיעה לירין 

10/05/201909:30:0010/05/201910:00:00מצעד רגלי לציון יום הניצחון של הנאצים 

10/05/201913:30:0010/05/201914:30:00אפטר עצמאות בשוק העירוני הישן

11/05/201920:30:0011/05/201921:30:00מופע סטנדאפ של מני עוזרי-חגיגת עצמאות לחיילים

11/05/201920:30:0011/05/201922:00:00כוחות הביטחון והשירות הלאומי בני העיר עפולה, ל"ערב הוקרה לחיילי צה

12/05/201912:00:0012/05/201913:00:00"עפולה עירי"את הסיור והלמידה ' סיכום  תלמידי שכבת ד

12/05/201909:00:0012/05/201912:00:00עפולה עירי 

12/05/201914:30:0012/05/201915:00:00לנחם אורי הרוש

12/05/201916:00:0012/05/201916:30:00אילן קורש

12/05/201918:30:0012/05/201919:30:00ערב ריקודים בפארק הרכבת לכבוד יום הנצחון

' קומה ג3/13רחוב קרן היסוד -ל בעלה  של גילה שמעון עובדת משק"ניחום אבלים פטירת אדבה שמעון ז 12/05/201915:00:0012/05/201916:00:00

13/05/201912:00:0013/05/201912:30:00(רויטל)ליאור לוי 

13/05/201909:30:0013/05/201910:30:00אבי וועדה

13/05/201910:32:0013/05/201911:32:00איתן מנקר דני שמואל 

13/05/201913/05/201918:00:0013/05/201919:30:00 תאריך 20190001'  ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה מס

( 11.00לברך בשעה  )ל עפולה והעמקים"ארגון מג :11.00  13/05/201911:00:0013/05/201911:30:00

14/05/201912:30:0014/05/201913:30:00ירוק תל עדשים-ארוחת צהריים בגן אירועים כחול -חגיגת עצמאות לאזרחים ותיקים - 12:45

14/05/201909:31:0014/05/201910:31:00שמעון עזר 

15/05/201911:00:0015/05/201912:00:00מישל בוגנים 

מאי+ ימי הולדת ילדי חודש אפריל  8:20  15/05/201908:20:0015/05/201909:05:00



15/05/201910:00:0015/05/201911:00:00עלית  גינון. סיור ע

שלמה מליחי , שלום שלמה , חביב , אברהם קוריאל' אתי וקנין אדר, שריקי יצחק , ישראל - ישיבה בנושא ארנה עפולה  15/05/201916:30:0015/05/201917:30:00

15/05/201912:30:0015/05/201914:30:00"הכל מכל קול"גיבוש והכנה למופע הסיום השנתי -' סמינר בבית שאן לתלמידי כיתות ו

16/05/201910:00:0016/05/201910:30:00בני הייק

16/05/201909:44:0016/05/201910:44:00אלישע יעקב ניחום

16/05/201917:30:0016/05/201918:00:00 אולם אורן17:30ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

16/05/201920:30:0016/05/201921:30:00(בהיכל הספורט)משחק אחרון של קבוצת כדורשת בנות 

16/05/201910:00:0016/05/201911:00:00לואיס שרי מסירה אישית 

16/05/201919:30:0016/05/201920:30:00באורט עפולה עילית- ח "חלוקת תעודות בגרות לבוגרי תשע

19/05/201918:30:0019/05/201919:00:00עירונית לחינוך' דירקטוריון חב

19:0020/05/201918:40:0020/05/201919:20:00מתחילים בשעה - טכס מלגות קרן אלומות  - 18:50

20/05/201919:30:0020/05/201920:00:00כדורגל עפולה 

20/05/201910:00:0020/05/201911:00:00זריקה 

20/05/201917:30:0020/05/201918:00:00אבי  ישיבה 

20/05/201921:00:0020/05/201922:00:00(בצמוד לבנק הפועלים)במיי פלס - מסיבת סיום עונה הפועל עפולה

21/05/201912:30:0021/05/201913:30:00לבדוק שיבוץ ..  התקבלה 39/2019 סייעת כיתתית פדגוגית מכרז 036039964ז .טלי שריקי ת

(18.30 ברכות ראש העיר 17.00- התכנסות ב  )בשחקים" - בית לגדול טוב"ג בעומר "הפנינג ל 21/05/201918:30:0021/05/201919:30:00

21/05/201915:00:0021/05/201916:00:00אפרים זבטני 

21/05/201911:30:0021/05/201912:00:00לירז 

21/05/201920:00:0021/05/201921:00:00באולמי פאר- ל"מסיבת יום העצמאות ארגון צוות יוצאי צה-לברך

21/05/201918:00:0021/05/201919:00:00ישיבת מזכירות 

21/05/201914:00:0021/05/201915:00:00ליאור לוי, צחי סירא- קבלת קהל  14.00

21/05/201916:30:0021/05/201917:00:00מאיר דידי, אפרים זבטני- קבלת קהל 16.30

22/05/201921:00:0022/05/201921:30:00ג של הקהילה ליטאית " הדלקת מדורה  ל

22/05/201910:00:0022/05/201911:00:00 א ליד גן נעמת 16ספסל שבור קירשטיין 

" (הזמנה מאלירם דדון)ברחבת רחוב אסף שמחוני ליד גן המשחקים - ציבור בני תורה " הדלקה מרכזית 22/05/201920:30:0022/05/201921:00:00

22/05/201913:30:0022/05/201914:30:00ירמי נגר 

22/05/201912:45:0022/05/201913:15:00מגרש ברחוב הקונגרס בציוני- פגישה עם אריה יוסף 

22/05/201909:44:0022/05/201910:44:00חניה לבית אשכול 

22/05/201919:00:0022/05/201921:30:00סיור מדורות-ג בעומר"ערב ל

22/05/201911:00:0022/05/201912:00:00ר הוועדה"בדיקת תיקים עם יו

מרדכי קבליו, יצחק נחמיאס, אשר כהן-קבלת קהל 14.00  23/05/201914:00:0023/05/201915:00:00

23/05/201911:00:0023/05/201912:00:00(קאנטרי)ל לעירייה "מעבר מחכ (סיימון)סימה אוחנה 

23/05/201912:00:0023/05/201913:00:00 סופרבוס C1תחבורה 

23/05/201920:00:0023/05/201920:30:00אילן ויפעת יהודה בר מצוה- סהר



23/05/201917:00:0023/05/201917:30:00עופר כרמי.אלי ימין- התפקדויות 17:00

24/05/201911:00:0024/05/201911:30:00רמי טייב 

24/05/201913:00:0024/05/201914:00:00מסיבת בריתה אבי וישראלה  (ליאור וטל)-שחר

24/05/201912:30:0024/05/201913:00:00בת אל בניאס

26/05/201920:00:0026/05/201921:00:00אלעאי לדאני  בר מצוה 

26/05/201909:15:0026/05/201912:45:00זקנה כתקופת חיים חדשה - מעגלי שיח

26/05/201918:00:0026/05/201919:00:00כנס בנושא מיצוי זכויות  בדיור הציבורי בהשתתפות משרד השיכון 

26/05/201911:00:0026/05/201912:00:00שמעון שקיר לבדוק 

6-19,11-1126/05/201920:00:0026/05/201921:30:00ישיבת מועצה 

26/05/201911:00:0026/05/201913:00:00ח העמק"בבי- אירוח קבוצת מנהלי בתי חולים מסין 

26/05/201912:45:0026/05/201913:15:00אוהד פארי

26/05/201911:00:0026/05/201912:00:00חי סרור שייך ילדים 

26/05/201909:45:0026/05/201910:45:00...אמיר לנג נחמיאס ואשר כהן טיפול 

26/05/201910:00:0026/05/201911:00:00חיים ביבס 

26/05/201917:20:0026/05/201917:50:00אבי פילוסוף

26/05/201919:00:0026/05/201920:00:00ישיבת קואליציה

יהודה שער קבורה: התפקדויות 18:00   27/05/201918:00:0027/05/201918:15:00

מיכה סילקו:  התפקדויות 17:00 .27/05/201917:00:0027/05/201917:30:00

27/05/201911:00:0027/05/201912:00:00ד"תביעה אמקו עו

27/05/201917:30:0027/05/201918:00:00אבנר וגימה+יואב מועלם+אבנר מועלם: התפקדויות 17:30

27/05/201919:00:0027/05/201920:00:00 (19.15 ברכות ראש העיר 19.00התכנסות  )מחלקת כלי קשת והמקהלות של הקונסרבטוריון + מופע פרי קאמרי בית ספר בן צבי כיתות א עד ו -לברך

27/05/201910:00:0027/05/201911:00:00חידוש חידון התנך 

27/05/201909:00:0027/05/201910:00:00  מנהרה יולדות 4טופס 

28/05/201915:00:0028/05/201916:00:00משה מורד תדיראן 

28/05/201914:00:0028/05/201914:30:00שריקי -- ציון גבאי ומיכה סילקו 

28/05/201919:00:0028/05/201919:30:00 (19.00ברכות בשעה )וניר העמק , צביה , אורט- תלמידי מגמות האומנות  - ש מרב בן משה"תערוכה ע

28/05/201911:00:0028/05/201912:00:00יעקב ביטון וועדה 

28/05/201917:30:0028/05/201919:00:00 ( 17.30ברכות ראש העיר )טקס יהודי אתיופיה שנספו בעלייתם לארץ דרך סודן 

28/05/201920:00:0028/05/201921:00:00מירה קאשי בר מצוה מיכל

28/05/201919:30:0028/05/201920:30:00במגרש הסינטטי בעפולה עלית- ס לכדורגל מחלקת נוער "מסיבת סיום בי

28/05/201911:30:0028/05/201912:30:00ת מהנדס תנועה כבישים וניקוז/ מזכיר26/2019ועדת בחינה מכרז פומבי  11:30-12:30

28/05/201910:00:0028/05/201911:00:00חן בנאי+אלכס+שלמה: בנוכחות. מזרחי שושנה: נושא 10.00

28/05/201909:30:0028/05/201910:30:00  יהורם 32אבן גבירול ' מקלט רח

28/05/201912:45:0028/05/201913:45:00אלירן סרוסי

ת קבלה בועדה המקומית לתכנון ובניה/ מזכיר31/2019ועדת בחינה מכרז פומבי  12:30-14:00  28/05/201912:30:0028/05/201914:00:00



28/05/201920:00:0028/05/201921:00:00יוסי מליחי חתונה 

28/05/201909:30:0028/05/201910:30:00יוסי מליחי 

28/05/201909:48:0028/05/201910:48:00גמיל שקיר

28/05/201910:00:0028/05/201911:00:00יניב בוגנים מעבר ראש העיר

29/05/201915:20:0029/05/201916:20:00חופני אשל  סיור 

29/05/201912:00:0029/05/201912:30:00עזרא שמיר לתאם פגישה 

29/05/201920:00:0029/05/201921:00:00חינה ישראל מלכה פאר

29/05/201911:30:0029/05/201912:00:00 עדין שתלים 0506282095ל משרד הכלכלה שי רינסקי  "מנכ

29/05/201919:30:0029/05/201920:00:00אירוע גיבור מקומי  אבי  אלבאז מייצג 

29/05/201920:00:0029/05/201921:00:00לימוד תורה ביכנס ישורון ספורטק לעילוי נשמת דניאל בן שליט 

29/05/201910:30:0029/05/201911:00:00 10:45-גל  הפגישה ב+עובד+ סימה + זאב שוורץ 

29/05/201918:00:0029/05/201920:00:00ועדת בנין ערים

29/05/201919:00:0029/05/201920:00:00קונצרט סיום הרכבים צעירים 

29/05/201919:50:0029/05/201920:50:00 (יהורם לוי)עדי ובן חתונה 

30/05/201912:00:0030/05/201913:00:00ל האגודה לתרבות הדיור ראובן צדוק"פגישה עם מנכ

30/05/201917:00:0030/05/201918:00:00תכנית פנינים ויצו עפולה 

30/05/201910:00:0030/05/201911:00:00 בלילה ילדים עם שתיה בחורשת בורכוב 23 22יום שישי 

30/05/201919:00:0030/05/201920:00:00בת מצווה במרכז הילדים אמונה/חגיגת בר

30/05/201916:00:0030/05/201917:00:00ברית שלום שלמה 

30/05/201920:00:0030/05/201921:00:00 (לא התחייבנו)- קונצארט להקה דרום אמריקאית 

30/05/201920:00:0030/05/201921:00:00יגל יעקב שדו בר מצווה ארז שדו 

30/05/201920:00:0030/05/201921:00:00עדי וחיים חתונה שמחה אוחיון 

31/05/201909:00:0031/05/201909:30:00ל "אזכרה יסמין אפרת ז

31/05/201910:00:0031/05/201911:00:00 (10.00- ברכות ראש העיר ב )ר "אירוע משותף להורים וילדים בנושא רובוטיקה של העיר המח

02/06/201919:00:0002/06/201920:00:00(פרידה מהבוגרים)קונצרט סיום הרכבים ייצוגיים 

02/06/201909:46:0002/06/201910:46:00לקבוע סיור עם יהודה שלום יהודה משה אבי ישראלי 

02/06/201920:00:0002/06/201921:00:00יפת וענת כהן" יואל"בר מצוה 

02/06/201917:45:0002/06/201918:15:00יהודה משה

02/06/201917:00:0002/06/201917:30:00ענבל+יקי

02/06/201908:30:0002/06/201909:30:00 ביוב ליאור 3ניצן שפינוזה ' משפ

02/06/201910:00:0002/06/201911:00:00עמנואל בן סבו  

02/06/201900:00:0002/06/201900:30:00

16/603/06/201910:30:0003/06/201911:00:00ל עד "גל חייט  חו

03/06/201921:00:0003/06/201923:00:00ל באהבה "ערב מופע מחווה להקות צבאיות מצה

03/06/201913:00:0003/06/201914:00:00 דוח חניה 56651136ז .נסים חייט ת



03/06/201909:30:0003/06/201910:00:00אורי ברוך 

03/06/201909:45:0003/06/201910:45:00צורי שוש לוי 

03/06/201919:00:0003/06/201920:00:00עליית הנוער רבי ברוך בן דוד ' בן חמו רח

03/06/201917:00:0003/06/201918:00:00 ב 7דרור ' הכנסת ספר תורה משולם אריה רח

03/06/201910:35:0003/06/201911:35:00שבו-ישראל. גבאי-יואל 

03/06/201918:30:0003/06/201919:00:00מנהלת

03/06/201920:00:0003/06/201921:00:00אפרים חתונה  אוורסט

03/06/201915:30:0003/06/201916:30:00חביב פרץ , איתי קידר, ישראל קנטור , שלמה מליחי - ישיבה בנושא  היתרים ברחוב המלאכה 

04/06/201910:00:0004/06/201911:00:00י 'ספסל חלצ

04/06/201920:00:0004/06/201921:00:00ב בית ספר אורט אורן"מסיבת סיום כיתות י

04/06/201910:00:0004/06/201911:00:00(ענת )אורטל 

04/06/201911:00:0004/06/201912:00:00ר מרכז שלטון מקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות"חיים ביבס יו- ביקור וסיור 

04/06/201915:30:0004/06/201916:30:00ארוחת צהריים עם עובדות העירייה- יום האשה

04/06/201918:00:0004/06/201919:00:00אזכרה רחל שמעון זל 

04/06/201914:00:0004/06/201915:00:00יום האשה-יציאה

04/06/201920:00:0004/06/201921:00:00חתונה נוי ועידן בת של ישראל מלכה אוורסט

04/06/201918:00:0004/06/201919:00:00 חדר ישיבות אורן18:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

05/06/201919:30:0005/06/201921:00:00"הכל מכל קול"

05/06/201911:49:0005/06/201912:49:00אלכס ובוריס 

05/06/201910:15:0005/06/201912:00:00אלירן סרוסי

05/06/201916:30:0005/06/201917:00:00וועדה (לירז)אפרת 

05/06/201914:30:0005/06/201915:00:00רחוב שפונוזה

05/06/201917:00:0005/06/201918:00:00ועדת שמות

05/06/201910:45:0005/06/201911:45:00לייבל ציונה נסח טאבו צחי חכם  

05/06/201911:00:0005/06/201912:00:00ברק יעיש וועדה 

05/06/201918:30:0005/06/201919:00:00מנהלת

שלום פריג+שלמה- קבלת קהל 16.00 '05/06/201916:00:0005/06/201916:30:00

05/06/201910:47:0005/06/201911:47:00שופרסל מחסום פיצוחי שני 

05/06/201913:00:0005/06/201913:30:00יריב וקנין 

05/06/201910:00:0005/06/201911:00:00 2ורוניקה ורונן קומה 

05/06/201909:45:0005/06/201910:45:00אלי שבו 

05/06/201914:30:0005/06/201915:00:00יהודה שלום , אבי ישראלי ,יהודה משה

05/06/201912:00:0005/06/201912:30:00תמר גוטרמן וועדה 

10:0006/06/201908:00:0006/06/201914:30:00ד שי בשעה "משרד עו- אמקו ים 

יואל מטמון, ישראל קנטור , שריקי יצחק , דורון מגיד , איציק פרויינשטין -  החדש 65 והתאמה לתכנית מער  החדשה וחיבור לכביש 71תכנית כביש - תוכנית כוללנית - ישיבה בנושא הצגת הפרוייקט  06/06/201912:00:0006/06/201913:30:00



06/06/201910:00:0006/06/201910:30:00ד שי גרנות "עו

06/06/201919:00:0006/06/201920:00:00הכנסת ספר תורה ביכנס אשר כהן 

20.2006/06/201920:00:0006/06/201921:00:00ברכות ראש העיר - 18.30-התכנסות ב -מסיבת סיום ניר העמק

06/06/201920:00:0006/06/201921:00:00יקיר תמם בר מצווה  גולי ומירה אוורסט 

06/06/201916:30:0006/06/201919:30:00ס יהלום"אירוע שבועות שחקים בשיתוף בי

יהודה עמר+חנן בן דוד+דניאל בן+שלמה מליחי: בנוכחות. תכנית קיץ בשכונות 8.00 .06/06/201908:00:0006/06/201909:00:00

07/06/201909:30:0007/06/201910:30:00מסיבת סיום ' גן חושן ב

10/06/201917:00:0010/06/201918:00:00לייבל ציונה צחי 

10/06/201910:50:0010/06/201911:50:00יצחק תירם 

10/06/201912:30:0010/06/201913:30:00אינה קליטה ביקור 

10/06/201910:00:0010/06/201911:00:00  יהודה משה 0543419389אתי אסולין 

050638510010/06/201916:30:0010/06/201917:00:00ישראל פישל 

10/06/201909:00:0010/06/201910:00:00שלומי מנכל תרבות הדיור 

10/06/201909:00:0010/06/201910:00:00שמואל בר תור אורן 

21.00  הדלקת משואה בשעה 20:45 ברכות ראש העיר 20:00התכנסות   (להגיע לברך  ) שנה מרכז הילדים אמונה 70אירועי  10/06/201920:00:0010/06/201922:00:00

10/06/201910:00:0010/06/201911:00:00אלירן סרוסי רישום בטאבו לבטל הערת אזהרה 

11/06/201919:00:0011/06/201920:00:00בבריכה העירונית בעפולה עלית- חוגים -ס לכדורסל"מסיבת סיום בי- חביב מייצג

11/06/201910:00:0011/06/201911:00:00יצחק תירם בדיקה 

11/06/201909:00:0011/06/201910:00:00רמי סלע 

11/06/201910:00:0011/06/201911:30:00 (10.30ברכות ראש העיר  )כנס בעלי עסקים  

11/06/201919:44:0011/06/201920:44:00חזי חריב חתונה 

11/06/201908:15:0011/06/201909:00:00 חגיגת ימי הולדת  ילידי חודש יוני :8.15

12/06/201915:00:0012/06/201916:30:00 חדר אורן15:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

12/06/201912:00:0012/06/201913:00:00פרח פרץ 

י נועם חורב "חלוקת ספרים ע" + לציונה כנף אחת"הצגה -סל תרבות לילדי גני טרום חובה .  סבב שני11:30לברך .   סבב ראשון10:20לברך  12/06/201910:15:0012/06/201912:00:00

12/06/201912:30:0012/06/201913:30:00אלדד סורק וועדה משה דומין

12/06/201912:00:0012/06/201913:00:00משה כהן 

13/06/201910:45:0013/06/201911:45:00אורלי חקוקי אלירן סרוסי 

שמעון פרי,אחיקם,אורן, שלמה מליחי,איתי,קנטור,שריקי, שלום, אורטל סרוסי, שגב סיטי-ש עפולה ותחנת שאיבה וולפסון"מי נועם מט-תאגיד מים 13/06/201916:30:0013/06/201917:30:00

13/06/201920:00:0013/06/201921:00:00שובל אביה חזי חריב 

13/06/201911:00:0013/06/201912:00:00אליה אליהו לנחם 

(9:30נועם חורב מגיע ב)" - לציונה יש כנף אחת"הצגה -סל תרבות לילדי גני חובה-  סבב שני 11:30לברך  . סבב ראשון10:20לברך  13/06/201910:30:0013/06/201912:00:00

13/06/201918:00:0013/06/201919:00:00אזכרה יוסי יעקב בית העלמין 

13/06/201912:15:0013/06/201913:15:00משה סוברנו וועדה 

13/06/201914:30:0013/06/201915:30:00חנוכת מבנה מינהל החינוך החדש



13/06/201914:00:0013/06/201914:30:00

13/06/201917:30:0013/06/201918:30:00(18.00ברכות ראש העיר שעה  ) של ויצו עולמית בשיתוף שחקים 2019פרחי מצווה 

13/06/201911:15:0013/06/201912:15:00מימי יניב זק 

14/06/201911:00:0014/06/201912:00:00'ח מחזור א"בוגרי תשע-חלוקת תעודות בגרות וספר מחזור

14/06/201913:30:0014/06/201914:30:00אלי ימין

16/06/201910:00:0016/06/201911:00:00גילה יעקב ניקיון הגודד

16/06/201909:30:0016/06/201910:30:00אורן פגישה ברתור לצרף את סוברנו 

16/06/201915:00:0016/06/201917:00:00ארוחת צהריים-יום הגבר

16/06/201910:00:0016/06/201911:00:00אבי ישראלי ומנהלי אזורים פגישה 

16/06/201918:30:0016/06/201919:30:00יבלי  ' אסתי ג33הכנסת ספר תורה קונגרס 

19:3016/06/201920:00:0016/06/201921:00:00התכנסות בשעה - אלון בן גוריון ' ב"מסיבת סיום י

16/06/201907:30:0016/06/201908:00:00ל "גל חייט חוזר מחו

16/06/201913:30:0016/06/201915:00:00יציאה

16/06/201912:00:0016/06/201912:30:00 עפולה40הדגן -ניחום אבלים אמא של ברכה אבוטבול מזכירה בתיכון אלון

17/06/201910:00:0017/06/201911:00:00מני גיבלי 

17/06/201919:30:0017/06/201920:30:00ס רימונים"בי-מסיבת סיום

17/06/201918:00:0017/06/201919:00:00בחצר האולפנא- מסיבת סיום אולפנא 

,שלומי זאבי , רז עפרון , מירב לוי ניהול , מילה נוימן פרוגרמה , רן חקלאי , רן זלברשטיין תנועה , יאיר אביגדור ' אדר, מנהל תכנון , גיא דייגי, שלמה אנקר , שלמה מליחי , חביב ,  שלום שלמה , גזבר ,ישראל קנטור - ישיבה בנושא תכנית מתאר עפולה  17/06/201915:00:0017/06/201916:30:00

הנא+יואל+אלי שבו+ישראל: בנוכחות, רחוב הנשיא 11.30 .17/06/201911:30:0017/06/201912:00:00

17/06/201911:45:0017/06/201912:45:00משה בקשי וועדה 

17/06/201909:00:0017/06/201910:00:00אחמד קונטנרים 

17/06/201910:30:0017/06/201911:00:00ועדת רישוי מקומית

17/06/201910:30:0017/06/201911:30:00ר הוועדה"בדיקת תיקים עם יו

17/06/201919:00:0017/06/201919:30:00 (צביקה גלב)דוד ורחל חתונה 

17/06/201910:00:0017/06/201911:00:00ולייט קורש 'ג

17/06/201920:00:0017/06/201921:00:00צום 

18/06/201912:00:0018/06/201921:00:00נסיעה לירושלים

18/06/201908:00:0018/06/201909:00:00סוללה רזרבית 

18/06/201908:15:0018/06/201909:15:00בדיקת דם 

18/06/201911:30:0018/06/201912:30:00צור צלם 

18/06/201913:00:0018/06/201914:00:00רב קהילה 

18/06/201913:00:0018/06/201914:00:00שמעון וקנין 

18/06/201912:50:0018/06/201913:50:00ברבור 

19/06/201920:00:0019/06/201921:00:00 ברכות20:15 התכנסות 20:00. ס"בבית הכנסת בביה- ת יהודה "מסיבת סיום קרית חינוך אמי

19/06/201908:00:0019/06/201916:30:00ירושלים



20/06/201909:48:0020/06/201910:48:00הגומא ריקי ואבישי ' מקלט רח

20/06/201910:04:0020/06/201911:04:00אסף דניאל אברהם מלכה . אריק גלב

20/06/201910:00:0020/06/201911:00:00גיא עטיה אחמד דאהר

20/06/201910:00:0020/06/201911:00:00ה  .איציק כהנא ג

20/06/201909:57:0020/06/201910:57:00 התפקדות 0546300277אלכס ניצג  

20/06/201917:00:0020/06/201918:30:00ברכות-17:30.    17:00התכנסות בשעה -ס כרמים בעמק"מסיבת סיום בי

20/06/201909:59:0020/06/201910:59:00נתן שטרית טפסים

20/06/201915:00:0020/06/201916:00:00אוסנת מרק

20/06/201913:00:0020/06/201914:00:00מסיבת פרידה ליואל אשל 

20/06/201910:00:0020/06/201911:00:00טומי יצחק

19:1523/06/201919:00:0023/06/201920:00:00ברכות . 18:45התכנסות -ס אלומות"מסיבת סיום בי

23/06/201919:30:0023/06/201920:00:00אילן ויפעת יהודה " סהר- "בר מצווה

23/06/201918:00:0023/06/201919:00:00 ברכות18:15 . 18.00התכנסות בשעה - ס בית זאב"מסיבת סיום בי

19:0024/06/201919:30:0024/06/201920:30:00התכנסות בשעה -יהלום" מסיבת סיום בי

24/06/201917:00:0024/06/201918:30:00 בחדר ישיבות אורן17:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

24/06/201916:00:0024/06/201917:00:00עמוס עמוסי 

24/06/201909:45:0024/06/201910:45:00יציאה 

24/06/201918:00:0024/06/201919:00:00חיים מנחם

24/06/201918:00:0024/06/201919:00:00 ( 18.00וברכות ראש העיר  - 17.30התכנסות תלמידים )'  ך לתלמידי כיתות ו"חלוקת תנ+' ו-כיתות א- ס מרום "מסיבת סיום ילדי ביה

25/06/201910:00:0025/06/201911:00:00לקבוע עם דיאטנית 

25/06/201900:00:0025/06/201900:30:00

25/06/201909:00:0025/06/201910:00:00אסף שריד איור ביטול רישום 

25/06/201911:30:0025/06/201912:30:00תעודות חבר.. יהודה משה וועדה בורכוב שיטור עירוני 

25/06/201918:00:0025/06/201919:00:00בבית הספר-ס בן צבי"מסיבת סיום בי

25/06/201919:00:0025/06/201920:00:00 ברכות19:15.   התכנסות19:00- באשכול פיס-ס גוונים"מסיבת סיום בי

26/06/201914:30:0026/06/201915:30:00ניצן ואורי רגב ברית 

26/06/201912:00:0026/06/201913:00:00מאיר כהן 

26/06/201910:41:0026/06/201911:41:00הנביאים החלפה תאורה גרועה חיים אלבז' רח

26/06/201911:00:0026/06/201911:30:00עזריה אופניים 

19:3026/06/201919:00:0026/06/201920:30:00: ברכות ראש העיר, 19:00התכנסות - באשכול פיס -ס אוהל מאיר"מסיבת סיום בי

26/06/201918:00:0026/06/201919:00:00 18:15ברכות . 18:00התכנסות -מעלות נסים-מסיבת סיום בית ספרית

26/06/201910:00:0026/06/201911:00:00לאה גמליאל מיכאל שלמה 

26/06/201909:23:0026/06/201910:23:00מנחם חיים

27/06/201921:00:0027/06/201923:00:00 21.00-21.15ב ברכות ראש העיר  בשעה "כנס מתגייסים ושירות לאומי עירוני תלמידי כיתות י

27/06/201910:50:0027/06/201911:50:00 ב 9חדד זל עליית הנוער 



27/06/201910:00:0027/06/201911:00:00איציק בן ברוך יואב שלמה

27/06/201910:00:0027/06/201911:00:00מסיבת סיום ביס כדורגל יוסי אלמקייס 

27/06/201912:00:0027/06/201913:00:00הלוויה אבי פילוסוף

27/06/201910:00:0027/06/201911:00:00אלכס אנה אלי שבו 

27/06/201918:00:0027/06/201918:45:00בהיכל התרבות-ס תדהר"מסיבת סיום בי

27/06/201910:00:0027/06/201911:00:00יהודה פורת 

27/06/201909:30:0027/06/201910:30:00ארז 

27/06/201919:00:0027/06/201920:00:00(19.30 ברכות ראש העיר 19.10התכנסות )באשכול פיס-ס אלון יזרעאל"סיבת סיום בי

27/06/201919:30:0027/06/201920:00:00ס נופים "לברך בי

27/06/201915:00:0027/06/201916:00:00רחיצת מכוניות רחיצת עפולה ללא רשיון עסק 

27/06/201909:00:0027/06/201910:00:00סיגל מאור

27/06/201916:00:0027/06/201916:30:00(איציק בן דוד)ל "ל ז'מימון וחסיבה אברג' הכנסת ספר תורה ר

28/06/201914:00:0028/06/201915:00:00" תארבות"אירוע סיום שנה - לברך 

30/06/201918:30:0030/06/201919:30:00קואליציה

30/06/201909:00:0030/06/201910:00:00כפיר להודיע 

30/06/201917:00:0030/06/201918:00:00ועדת בנין ערים

30/06/201909:00:0030/06/201910:00:00דנה כהן 

30/06/201909:00:0030/06/201910:00:00שלמה מליחי - פגישת עבודה 

7-19,12-1130/06/201919:30:0030/06/201921:00:00  , 8-19,13-11ישיבות מועצה 

9-19,14-1130/06/201919:30:0030/06/201922:00:00,  מעודכן7-19,12-11זימון לישיבות מועצה 

30/06/201912:00:0030/06/201913:00:00כפיר חנוכה  

30/06/201910:00:0030/06/201911:00:00פרסום תמר רחיצה 

01/07/201918:00:0001/07/201918:30:00הזמנה למסיבת סיום עונת פעילות חוג שחיה וטריאתלון- שלום מייצג 

18:45 ברכות ראש העיר 18:00טקס סיום שנה של בנות השירות הלאומי של האגודה להתנדבות התכנסות  01/07/201918:30:0001/07/201919:30:00

01/07/201910:00:0001/07/201911:00:00אתי וועדה  אישור לג  

01/07/201910:00:0001/07/201910:30:00משארקה - שמאי 

01/07/201914:00:0001/07/201915:00:00אלירן סרוסי טלי דבירי 

01/07/201908:15:0001/07/201909:30:00 סיור בעפולה עלית - 8:15

01/07/201911:00:0001/07/201912:00:00גטוע

02/07/201920:00:0002/07/201921:00:00ס "חינה כרמלה בן כ

02/07/201914:00:0002/07/201915:00:00פילוסוף ניחום

02/07/201910:00:0002/07/201911:00:00יניב בן מנשה 

02/07/201919:30:0002/07/201920:30:00ס"בביה-ס יובלים"מסיבת סיום בי

02/07/201912:00:0002/07/201912:30:00וועדת הקצאות 

02/07/201917:00:0002/07/201918:00:00שי מזרחי לוויה אבא 



03/07/201912:00:0003/07/201913:00:00ר הוועדה"בדיקת תיקים עם יו

03/07/201911:00:0003/07/201912:00:00יפה עוקבי  אפרת 

03/07/201910:00:0003/07/201911:00:00עמוס עידן הודיה ביטון 

03/07/201910:00:0003/07/201911:00:00.מילי ליבוביץ

03/07/201920:00:0003/07/201921:00:00יוסי... רונית ותומר סבג 10הנופר 

03/07/201909:00:0003/07/201913:30:00כנס יועצות ראשי ערים לקידום מעמד האישה מחוז צפון 

03/07/201910:12:0003/07/201911:12:00ברו - יש ברזויות בגני משחקים אין מים  לטפל 

04/07/201920:00:0004/07/201921:00:00בראשית (מדיאה )ולריה אילה ויוסף חתונה 

04/07/201911:00:0004/07/201912:00:00ר שלמה קרעי  בוועדה "חכ ד

יונה+אמילי+דניאל+שלמה.  תכניות קיץ בשכונות 14.00 .04/07/201914:00:0004/07/201915:00:00

04/07/201917:30:0004/07/201920:30:00...מופעים ויצירות, אירוע מדרחוב לילדים הפנינג

04/07/201917:00:0004/07/201919:30:00מדרחוב

04/07/201914:30:0004/07/201915:00:00

05/07/201910:00:0005/07/201911:00:00מפגש בלשכה

07/07/201916:00:0007/07/201916:30:00לירז 

07/07/201911:00:0007/07/201911:30:00תמר גוטרמן 

ת אגף תכנון עיר וממלא מקום מהנדס הועדה/ מנהל37/2019ועדת בחינה מכרז פומבי  15:00-16:00  07/07/201915:00:0007/07/201916:00:00

07/07/201909:30:0007/07/201910:30:00צחי בנאי תרומה פרס בחידון התנך -  טינה 

07/07/201911:30:0007/07/201912:00:00שמעון סורכה

07/07/201910:00:0007/07/201911:00:00דיור '  יחי3שפינוזה 

08/07/201919:00:0008/07/201920:00:00עמית ואלי חתונה גבעת ברנר 

08/07/201913:00:0008/07/201914:00:00עמיר אסייג וועדה 

08/07/201910:00:0008/07/201911:00:00 וליאור 15דוד מזרחי גבעתי 

08/07/201910:00:0008/07/201910:30:00(חתונה)התפקדות - אברהם מלכה

08/07/201910:30:0008/07/201911:30:00יוסי וקנין קפה קפה קניון

09/07/201910:30:0009/07/201911:00:00שלמה מליחי סגן ראש העיר+ פגישת עבודה טינה ולדמן

09/07/201911:30:0009/07/201912:30:00סמי סימני 

09/07/201910:13:0009/07/201911:13:00מאיר דהאן אוריאל מליחי 

09/07/201919:30:0009/07/201920:30:00טברנה היוצרים בית אשכול 

09/07/201916:30:0009/07/201917:30:00בלשכה-הנהלה בכירה

09/07/201912:30:0009/07/201913:00:00שאול אחוזה

09/07/201909:45:0009/07/201910:45:00יום בשבוע ' ספיר מליחי טבריה סטאז גן קבוע מינ

054544040210/07/201909:46:0010/07/201910:46:00לימור : טינה חידון תנך פרס בנאי ניסים זל אחות

10/07/201912:00:0010/07/201913:00:00איתן אלקבץ וועדה 

10/07/201909:00:0010/07/201910:00:00 ב 23ראסל 



10/07/201912:30:0010/07/201913:30:00שי סלע וועדה 

10/07/201912:00:0010/07/201913:00:00חגיגות ימי הולדת

10/07/201918:00:0010/07/201920:00:00ועדת בנין ערים

10/07/201919:00:0010/07/201921:30:00 טכס חלוקת גביעים21:00.   'גמר ליגה א-20:00.  'גמר ליגה ב- 19:00-         2019רגל -טכס סיום וחלוקת גביעים בליגה למקומות עבודה בקט

10/07/201911:00:0010/07/201912:00:00דודי יצחק- אבי 

10/07/201916:45:0010/07/201917:45:00 ביקור במועדון של נשים  שיוצרות בעבודת יד :16.45

11/07/201910:00:0011/07/201911:00:00רוני מנהל סופרבוס קו גאולים

11/07/201914:30:0011/07/201916:00:00'כ בצלאל סמוטריץ"ביקור שר התחבורה ח

11/07/201917:30:0011/07/201920:30:00...מופעים ויצירות, אירוע מדרחוב לילדים הפנינג

11/07/201918:30:0011/07/201919:30:00יוסי אלמקייס  בית אשכול . ה.מסיבת סיום ביס עירוני ג

11/07/201911:00:0011/07/201912:00:00בתיה תרם

11/07/201917:45:0011/07/201919:00:00נפגשים ברחבת בנין העירייה-מדרחוב 17:45

11/07/201919:30:0011/07/201920:30:00 פתיחה אלי בלולו 1בניין חסון 

12/07/201911:00:0012/07/201914:00:00ואנחנו דואגים לכל השאר כולל צינון ואיורור - מרכז צעירים מזמין אתכם לפיקניק קהילתי באווירה משפחתית סל הפיקניק עליכם 

14/07/201910:08:0014/07/201911:08:00 עפולה 7/1נגבה '  רח025603515ז .דורית מועלם סייעת ת

יואל, אושרת בראון, מיטל , ישראל - ישיבה בנושא פרוייקט מלונאות גבעת המורה  : 15:30:16.30  , 14/07/201915:30:0014/07/201916:30:00

14/07/201919:30:0014/07/201921:30:00בבית אשכול -ערב הוקרה למרי נחמיאס בשיתוף העדה התוניסאית

ל "י הרב אקשטיין ז"נתרם ע-פתיחה של בית חולים חירום במבנה החדש-ר בלונדהיים "הזמנה מד 14/07/201910:00:0014/07/201911:00:00

14/07/201910:00:0014/07/201911:00:00דודו נחמיאס עבודה 

14/07/201911:30:0014/07/201912:30:00שולי בקר בוועדה 

050621408314/07/201911:30:0014/07/201912:30:00דורון תיירות לתאם פגישה 

14/07/201911:00:0014/07/201912:00:00ציגי כרסנטי

14/07/201913:00:0014/07/201913:30:00שיחה- יהודה משה 

14/07/201920:00:0014/07/201921:00:00הילולא אור החיים הקדוש אולמי האושר הרב גבאי 

15/07/201918:00:0015/07/201919:00:00 19:30א ' אזכרה בני מליחי זל בית עלמין בשש אחכ בבית כנסת מגן דוד שכ

15/07/201920:00:0015/07/201920:45:00 ( 21.30י ראש העיר " חלוקת הגביע ע16.30- האירוע מתחיל ב )ל "ש יוסי איבר אזולאי ז"הזמנה אליפות הצפון לערים בקט רגל ע

15/07/201910:00:0015/07/201911:00:00חניית נכים דואר 

15/07/201910:03:0015/07/201911:03:00אילן קורייש 

15/07/201918:00:0015/07/201919:00:00 19משה ברדה יהודה הלוי 

15/07/201910:00:0015/07/201911:00:00ספיר ובדני חניה 

15/07/201922:00:0015/07/201923:00:00הזמנת כבוד- הילולא דצדיקיא רבינו חיים בן עטר האור החיים הקדוש

15/07/201920:00:0015/07/201921:00:00חתונה עופרה קלמן בראשית 

16/07/201920:30:0016/07/201921:30:00משה ורות חתונה יגאל ניסים אצולתת העמק 

16/07/201910:48:0016/07/201911:48:00יפה בוגמן 

16/07/201918:00:0016/07/201918:30:00שידור חי רדיו קול רגע- קביעת מזוזה +טק-פתיחת המאפה הצרפתי בהיי-חביב ושלמה מייצגים,שלום



16/07/201911:00:0016/07/201912:00:00חקוקי לתאם פגישה 

16/07/201911:00:0016/07/201912:00:00זימון ליומן ... דניאל בן  הופעה יונה 

16/07/201912:00:0016/07/201913:00:00אורי עני זל 

16/07/201911:00:0016/07/201912:00:00אורטל פרץ סיום מעון יום נעמת 

16/07/201911:00:0016/07/201913:00:00פגישה עם שר הכלכלה - יוקנעם

16/07/201911:08:0016/07/201912:08:00ארז שדו 

16/07/201918:00:0016/07/201919:00:00 ברכת ראש העיר18:50.   הצגת כלבי משטרה18:15.    התכנסות18:00- פעילות קיץ מרכז צעירים- פסטיבל אימוץ כלבים

16/07/201914:30:0016/07/201915:30:00אוהד סבג 

16/07/201918:00:0016/07/201919:00:00(17:30התכנסות )כנס סייעות רשויות מקומיות מטעם ההסתדרות - לברך 18:30

16/07/201911:00:0016/07/201912:00:00שימי ביובית ויניב לוי 

17/07/201918:30:0017/07/201920:00:00במסגרת אירועי קיץ מחלקת קליטה-הפנינג משפחות בבריכה במימון הקרן לידידות

17/07/201910:00:0017/07/201911:00:00חביב.+הרב שמואל דוד+שלמה מליחי-פגישה בנושא רב הקהילה

17/07/201913:30:0017/07/201914:00:00משה כהן

17/07/201920:30:0017/07/201922:00:00 20:30תחילת ארוע  - 20:00התכנסות - הזמנה מהרב גרינשטיין -ים ורבנים "בהשתתפות חכ" דרך אמת" שנים למוסדות 15לציון " שיר המעלות- "לשאת דברכי ברכה 

17/07/201910:55:0017/07/201911:55:00שגב סיטי  

17/07/201909:00:0017/07/201910:00:00דודי חייט אדריאנה 

17/07/201910:00:0017/07/201911:00:00נחמיאס 

17/07/201909:00:0017/07/201910:00:00רועי סיידה  לקבוע פגישה 

17/07/201911:00:0017/07/201912:00:00דניאל ערב לזכר הרב רצון וטוביה 

18/07/201910:00:0018/07/201911:00:00יאיר כתר דור לדור 

18/07/201916:00:0018/07/201917:00:00 13הצפצפות 

18/07/201909:00:0018/07/201909:30:00ועדת רשות רישוי מקומית

הצפצפות' ל רח"ניחום אבלים צחי צאלח עייני ז+עלית. א ע7בורוכוב -העירונית' ל אחיה של רבקה דהן  סייעת בחב"ניחום אבלים  אשר מגדס ז 18/07/201916:00:0018/07/201917:00:00

18/07/201917:30:0018/07/201920:30:00...מופעים ויצירות, אירוע מדרחוב לילדים הפנינג

18/07/201917:45:0018/07/201919:00:00נפגשים ברחבת בנין העירייה-מדרחוב 17:45

18/07/201910:00:0018/07/201911:00:00אוהד עוזרי - שלום שלמה 

18/07/201921:00:0018/07/201922:00:00תכזינה ירימי אהרון

18/07/201911:00:0018/07/201912:00:00אלירן סרוסי

שלמה מליחי+מ "מוריס אדרי יועץ רה+ענת שמעון רכזת לשכת מסחר+ר הועדה לקשרים בארצות לטיניות"אלכס פרננד יו+ר הועדה הבינלאומית לתיירות"לבנה קהירי יו+פגישה עם דרור אטרי נשיא לשכת המסחר והתעשיה 18/07/201912:00:0018/07/201913:30:00

Canceled:  18/07/201920:00:0018/07/201921:00:00באנטדרת חטיבת כפיר- ריצת ליל ירח - חלוקת גביעים במעמד ראש העיר

18/07/201918:10:0018/07/201919:10:00מאיר חזן גרג 

18/07/201908:00:0018/07/201909:00:00הרב פרוינד  דירה 

19/07/201910:00:0019/07/201911:00:00מפגש בלשכה

19/07/201912:30:0019/07/201913:30:00לוויה גוילי 

21/07/201911:00:0021/07/201912:00:00ארוע נחמיאס .. לבדוק מירי רגב 



21/07/201919:00:0021/07/201919:30:00יגאל שגב סיטי

21/07/201912:15:0021/07/201912:45:00אבי מזרחי 12.15

21/07/201917:00:0021/07/201917:15:00 איציק כהנא 17.00

21/07/201917:30:0021/07/201917:45:00שחר דוד 17.30

21/07/201917:30:0021/07/201918:00:00אסף שריד 17.30

21/07/201911:00:0021/07/201912:00:00פארק הרכבת ליד הולנד ועשבייה סיור

821/07/201911:00:0021/07/201912:00:00הדובדבן ' שושן יצחק זל רח

21/07/201912:00:0021/07/201912:15:00פישל ישראל 12.00

21/07/201909:50:0021/07/201910:50:00 אבן שפה ובטון 15שרת 

21/07/201916:00:0021/07/201916:30:00רמי טייב+שלמה מליחי

21/07/201918:30:0021/07/201918:40:00אבנר וגימה 18.30

21/07/201908:00:0021/07/201909:00:00מוסך משארקה רכב לטיפול

21/07/201919:30:0021/07/201920:30:00אירוע מחלקת קליטה- ערב תרבות לכל המשפחה במרכז העיר -אז 'מנגנים ושרים ג

21/07/201917:00:0021/07/201917:15:00אילן טייב 17.00

21/07/201914:00:0021/07/201915:00:00נורית קורן 

21/07/201918:00:0021/07/201918:15:00אלי ימין 18.00

22/07/201909:00:0022/07/201909:30:00יגאל שגב סיטי

22/07/201913:00:0022/07/201913:30:00יריב וקנין 

22/07/201909:33:0022/07/201910:33:00שמואל בר תור מי נועם סימה 

22/07/201911:00:0022/07/201912:00:00אבי - איציק אוחנונה

22/07/201910:47:0022/07/201911:47:00יפית נבון מאיר עוזרי 

22/07/201910:00:0022/07/201911:00:00דקלה מליחי טינה 

22/07/201912:30:0022/07/201913:00:00נתן שטרית 

22/07/201909:27:0022/07/201910:27:00נחיצות משרה מזכירה 

חברי קואלציה + , איתי קידר , טינה אבי אלבז , שלום שלמה , שלמה מליחי , חביב - ישיבה בנושא תכנית הסדרת גנים  22/07/201917:00:0022/07/201918:00:00

22/07/201912:00:0022/07/201913:00:00 גבעת המורה11שקנאי - הרב גולד - ניחום אבלים

23/07/201910:00:0023/07/201911:00:00שגית מנהלת מעוף שני איצקוביץ 

23/07/201916:30:0023/07/201917:00:00איציק שטרית 16:30

23/07/201916:30:0023/07/201916:45:00יניב בוארון 16:30

23/07/201911:00:0023/07/201912:00:00 4שוש אדרי מכתב קנטור שלא היה טופס 

23/07/201909:00:0023/07/201910:00:00רמי טייב תזכורת 

23/07/201919:00:0023/07/201919:30:00ערב גיבוש למתנדבי עמותת לדור לדור-שלמה מייצג

23/07/201917:30:0023/07/201918:30:00 חדר ישיבות אורן17:30ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

24/07/201913:00:0024/07/201913:30:00מצויינות ארגונית- ועדת היגוי מצומצמת 

24/07/201916:30:0024/07/201917:30:00בבית אורי"  משכן דבורה"חגיגת יובל באולם  - 16:30לברך 



24/07/201918:00:0024/07/201919:00:00"חזקים ביחד"משתתפי - חוגגים סוף שנה ביחד 

24/07/201911:00:0024/07/201912:00:00מישל שמיר 

24/07/201909:00:0024/07/201910:00:00ר אורי אילן וועדה מחוזית לתכנון ובניה של מחוז  צפון "ישיבה עם יו

24/07/201909:34:0024/07/201910:34:00רועי סיידה השכרה 

24/07/201912:00:0024/07/201913:00:00נתן שטרית אלכס

24/07/201918:15:0024/07/201919:15:00אזכרה אילנה דומין 

25/07/201920:11:0025/07/201921:41:00אביעד יחיא+ אהרון ירימי - תכזינה

25/07/201910:30:0025/07/201911:30:00חברי מינהלת גבעת המורה+שולי בקר+יהודה +שלמה: בנוכחות. בניית קהילה 10.30

25/07/201911:00:0025/07/201912:00:00דיסק און קיי

25/07/201912:00:0025/07/201912:30:00ציגי כרסנטי

25/07/201900:00:0025/07/201900:30:00

26/07/201910:00:0026/07/201911:00:00עופר ישי 

26/07/201908:00:0026/07/201909:00:00מיכה סילקו  טפסים

26/07/201908:00:0026/07/201909:00:00דוד בדני 

28/07/201911:00:0028/07/201911:30:00טספנש -- ע .מוקד קליטה ע

28/07/201908:15:0028/07/201909:30:00ספורט מנהלים 

28/07/201910:00:0028/07/201911:00:00כפיר בזק פרסום במסכים 

28/07/201909:00:0028/07/201910:00:00שמעון טייב לפקוד 

28/07/201916:00:0028/07/201917:00:00שלו מוצרים לתינוקות . מקלט הרב חיים יוסף 

28/07/201912:00:0028/07/201912:30:00דיסקון קי

יוסף כיטוב  , יעקב ביטון, אילן יהודה, שמרית אליה , חיימי עמי,יחיאל רוש , אבי מזרחי, אנדי סקרופה,שמואל ברתור , אורן , כפיר , שלום שלמה , חביב , שלמה מליחי - ישיבה בנושא הקמת פורום חשיבה עירוני  28/07/201917:30:0028/07/201918:30:00

28/07/201911:00:0028/07/201912:00:00דוד לוגסי אחראי על גננים

28/07/201918:00:0028/07/201919:00:00ם -ר י"משחק בית

28/07/201910:00:0028/07/201911:00:00זאב שוורץ בר תור 

28/07/201910:00:0028/07/201911:00:00יוסי יעיש גוש תת חלקה 

29/07/201912:00:0029/07/201913:00:00אנדי חיילים אבי אלבאז 

29/07/201910:30:0029/07/201911:00:00מליאה -בית אבות 

29/07/201911:30:0029/07/201912:30:00 פרסום בינוי קהילה 

29/07/201908:15:0029/07/201909:30:00ספורט מנהלים 

29/07/201910:12:0029/07/201911:12:00ליאור מי נעם ... עמידר רחל אתיופית 

30/07/201911:00:0030/07/201912:00:00ניר ברקת פגישה 

30/07/201913:00:0030/07/201914:00:00כנרת נחמן

30/07/201909:00:0030/07/201910:00:00יגאל בן שלום קפה גרג 

30/07/201917:30:0030/07/201920:00:00הזמנה לאירוע צפונבורי

30/07/201909:00:0030/07/201910:00:00מאיר סלע



31/07/201911:30:0031/07/201912:30:00עומר-- דיאטנית שפר רעות

31/07/201914:30:0031/07/201915:30:00שלום שלמה ואוהד

31/07/201912:30:0031/07/201913:30:00' מ440-חלוקה של שטח שחלקו נמכר והיתרה כ- לבדוק עם יואל מטמון - חיים בוימל 

31/07/201910:00:0031/07/201911:00:00גיא  שפינוזה 

31/07/201913:00:0031/07/201914:00:00לבקשת שלמה -שלמה מליחי ויואל 

31/07/201909:45:0031/07/201910:45:00אבו חאטום להתקשר ' פרג

31/07/201908:00:0031/07/201909:00:00כנרת נחמן דירקטור 

31/07/201919:00:0031/07/201919:30:00ל  יהודה שלום ,ניחום אבלים נקש אלי ז

31/07/201914:30:0031/07/201915:00:00ישיבת הנהלה

31/07/201910:00:0031/07/201911:00:00 3דוד שלום ביוב שפינוזה 

31/07/201909:31:0031/07/201910:31:00הארי ליבוביץ ושני עמיטל 

01/08/201909:00:0001/08/201910:00:00ציונה גל חייט שיבוץ לגן 

01/08/201912:00:0001/08/201913:00:00אורנה כחלון 

א /26לוטם ' לאחר מכן תפילה בבית המשפחה רח. בבית העלמין הצבאי  - (אח של עדיאל)ל "אזכרה איתי אילוז ז 01/08/201918:00:0001/08/201919:00:00

01/08/201913:20:0001/08/201914:20:00ו בראבו 'ארוחת צהריים מוסטפא אייל וכ

01/08/201910:30:0001/08/201911:30:00חיים מנחם בקניון 

01/08/201910:00:0001/08/201911:00:00צחי בנאי חידון התנך לטינה

04/08/201909:00:0004/08/201910:00:00רכז פניות ציבור לבדוק גבאי 

אמילי+שירלי+שולי+ יהודה+דניאל+אורן+שלמה: בנוכחות. פורום בינוי קהילה: פגישה בנושא 12.30 .04/08/201912:30:0004/08/201913:30:00

04/08/201911:45:0004/08/201912:45:00שולי בקר 

05/08/201909:00:0005/08/201910:00:00טופל- יוסי עקיבא אביבה גבאי  

05/08/201909:59:0005/08/201910:59:00שמואל בר תור עמית אשכנזי 

05/08/201911:00:0005/08/201911:30:00יהודה משה 

05/08/201911:30:0005/08/201912:30:00עמידר - אביבה גל 

05/08/201909:48:0005/08/201910:48:00לבדוק ? ה  האם העירייה צריכה.טומי יצחק שטח פרטי חום בג

05/08/201909:55:0005/08/201910:55:00מפעל תרופות יהודה פרץ 

05/08/201912:30:0005/08/201913:00:00רוני סופרבוס 

05/08/201911:30:0005/08/201912:30:00גיא+אלכס - עלית קולנוע חן . ע

05/08/201908:15:0005/08/201909:30:00ספורט מנהלים 

06/08/201909:00:0006/08/201910:00:00אילן אהרון 

06/08/201910:00:0006/08/201911:00:00אבי אלבאז

06/08/201909:00:0006/08/201910:00:00טינה  מנהלת ביס

06/08/201911:46:0006/08/201912:46:00שגב סיטי 

גיל חובש בעניין מפעל תרופות+יהודה פרץ+שלמה מליחי 16:00  06/08/201916:00:0006/08/201916:30:00

07/08/201913:42:0007/08/201914:42:00אסתר כנפו .. משה מורד  



07/08/201909:35:0007/08/201910:35:00דקר - יהודה כהן העתק 

07/08/201908:00:0007/08/201909:00:00קארין מחוז מייל 

07/08/201913:37:0007/08/201914:37:00. שולי טל

אבי אלבאז , טינה , שלום שלמה, חביב , שלמה מליחי , כל הפרויקט "רוני מנ, רחמים - ישיבה בנושא ועדת היגוי ישבת פרויקט לאומי  07/08/201912:00:0007/08/201913:30:00

308/08/201919:30:0008/08/201921:00:00- גביע הטוטו 

08/08/201909:45:0008/08/201910:45:00ציונה אלמקייס  ילדה לא דתיה אוחיון 

08/08/201910:00:0008/08/201911:00:00 17778/49/55טומי 

08/08/201917:00:0008/08/201918:00:00...זוהר אדמוני גדר למקלט   אשפה וכו  מנחם חיים מכרז

08/08/201912:00:0008/08/201912:30:00דוגמת שיכון גאולים- זכות רכישה לחלקה גובלת - מנהל מקרקעי ישראל 

08/08/201912:00:0008/08/201913:00:00החברה לחינוך  ושלי לירון . שריקי 

08/08/201910:00:0008/08/201911:00:00דוד אמסלם טופס ההתפקדות 

08/08/201912:48:0008/08/201913:48:00 18לונה חייט גדי ש 

052464464708/08/201909:40:0008/08/201910:40:00טכנאי מזגן טורנדו לתאם התקנה מיכאל 

08/08/201910:11:0008/08/201911:11:00שלום שלמה 

08/08/201910:00:0008/08/201911:00:00ניר ואורטל לוי ארנונה 

08/08/201910:00:0008/08/201911:00:00רח החשמל כחול לבן משרדים מניחים כל היום ופוגעים בבעלי עסקים 

08/08/201909:00:0008/08/201911:00:00עוזי איפרגן וועדה לברר 

09/08/201910:00:0009/08/201911:00:00טוניאן חייל

09/08/201909:00:0009/08/201910:00:00יאיר כתר פגישה 

11/08/201911:00:0011/08/201912:00:00רוני סופרבוס 

11/08/201909:00:0011/08/201910:00:00 טיול לירושלים  יוחנן טיירי 11/9/19

12/08/201914:30:0012/08/201915:30:00הנדסה המלאכה 

12/08/201920:00:0012/08/201921:00:00אמיר אוחנה  אריאל בר און 

12/08/201909:45:0012/08/201910:45:00איתי קידר ליאור מי נעם  אסתר עטיה 

12/08/201916:30:0012/08/201917:00:00שמואל בני מנשה 

12/08/201912:00:0012/08/201913:00:00אבי ישראלי עתיקות 

12/08/201911:00:0012/08/201911:30:00ועדת רישוי מקומית

12/08/201908:15:0012/08/201909:30:00ספורט מנהלים 

12/08/201918:00:0012/08/201919:30:00וועדת חינוך

13/08/201921:00:0013/08/201921:30:00פעילות מחלקת נוער-מופע של מרגי- לברך

(נא להודיע במייל לראש העיר-מי שאינו יכול להשתתף בפגישה )" ישראל צומחת"פגישה עם ניר ברקת והצוות המקצועי ומנהלת התכנית   13/08/201914:30:0013/08/201915:30:00

13/08/201911:00:0013/08/201911:30:00בדיקה של אלכס - ניר ואורטל לוי 

13/08/201913:00:0013/08/201914:00:00 סמים 25אבן גבירול 

13/08/201919:00:0013/08/201920:00:00סניף ליכוד 

13/08/201910:00:0013/08/201911:00:00יריב וקנין



13/08/201910:00:0013/08/201911:00:00אורלי רמי סלע 

13/08/201913:00:0013/08/201914:00:00גן מעלות צבע וציוד 

13/08/201916:00:0013/08/201917:00:00 10אבי ישראלי ירושלים 

13/08/201918:00:0013/08/201919:00:00כתיבת אותיות - י 'הכנסת ספר תורה  אברהם טנג

13/08/201920:30:0013/08/201921:00:00בפארק העירוני-פעילות ספורט קרוספיט-לברך

14/08/201911:00:0014/08/201912:00:00אינה בית קדוש

14/08/201910:00:0014/08/201911:00:00שולי בקר קניון

14/08/201912:00:0014/08/201913:00:00

14/08/201920:00:0014/08/201921:00:00הרצל דדון  אולמי קאלה . חתונה טליה ודור 

14/08/201909:44:0014/08/201910:44:00יהודה כהן יניב בן מנשה 

14/08/201908:00:0014/08/201909:00:00התקנת מזגן 

(הזמנה מאלירם דדון)מיכאל מלכיאלי ' מופע גדול לציבור החרדי  בהשתתפות חכ-  לשאת דברי ברכה 14/08/201920:30:0014/08/201921:30:00

14/08/201910:45:0014/08/201911:45:00גוש חלקה יפת שמעון 

14/08/201920:00:0014/08/201920:30:00עזריה אהרון "  עידן ונאוית" חתונה 

14/08/201916:00:0014/08/201920:00:00בבריכה העירונית-יום הילד

15/08/201912:30:0015/08/201913:00:00יום הולדת לאורן אקיקוס

15/08/201913:00:0015/08/201913:30:00- אורן אקיקוס 

15/08/201919:00:0015/08/201920:00:00 נתניה היכל התרבות 6בני ברמן ' ערב מלגות יגאל בן שלום רח

15/08/201910:34:0015/08/201911:34:00מאיר חזן טפסים 

15/08/201910:00:0015/08/201911:00:00מאיר יונה טפסים

15/08/201918:00:0015/08/201923:00:00ו עם פבלו רוזנברג וגל רודיטי יריד בירה ופוד טארקס"חגיגת ט

15/08/201912:00:0015/08/201913:00:00שרה אבודרהם קניון 

15/08/201910:30:0015/08/201911:30:00 4וולפסון ' מירטה פרמן רח+ עפולה1הראשונים  ' ניחום אבלים נעמי וקנין רח

15/08/201918:30:0015/08/201922:00:00פסטיבל הבירה

16/08/201909:00:0016/08/201911:00:00יניב בוגנים  יעקב ביטון 

18/08/201908:42:0018/08/201909:42:00שוש מזרחי  מוקד פינוי זבל 

18/08/201918:00:0018/08/201919:30:00 10-19,15-11זימון לישיבת מועצה 

18/08/201917:00:0018/08/201918:00:00ישיבת קואליציה

18/08/201909:00:0018/08/201909:30:00אוגוסט-יום הולדת ילידי יולי

18/08/201910:00:0018/08/201911:00:00שולמית לוי לבדוק שמוע אביבה 

19/08/201910:00:0019/08/201910:30:00רועי סיידה 

19/08/201913:00:0019/08/201914:00:00ענבר ביטוח 

19/08/201918:00:0019/08/201919:00:00אזכרה אבא של רויטל בית עלמין 

19/08/201921:00:0020/08/201900:00:00ליגת גמר כדור רגל 

19/08/201909:47:0019/08/201910:47:00עירית אמינוף 



19/08/201914:00:0019/08/201915:00:00פגישה בנושא מיזמים קהילתיים

19/08/201911:00:0019/08/201912:00:00נסיעה לתל אביב 

19/08/201908:15:0019/08/201909:30:00ספורט מנהלים 

שלמה מייצג-שנה לעליית התיישבות יהודי תימן בעפולה 70   20/08/201920:30:0020/08/201921:30:00

20/08/201911:00:0020/08/201912:00:00נתן שטרית 

20/08/201910:00:0020/08/201911:00:00גן אחי אילת יואב רחימי 

20/08/201911:00:0020/08/201912:00:00דוד אלבז אביבה 

052685491721/08/201918:00:0021/08/201918:30:00איילת זקרי  

21/08/201916:30:0021/08/201917:30:00ברית ענבל ואוהד סימוני אולמי רד 

21/08/201908:00:0021/08/201909:00:00רכב ללכידת חתולים

21/08/201912:00:0021/08/201913:00:00ר הוועדה"בדיקת תיקים עם יו

21/08/201915:30:0021/08/201916:30:00ברית אלבז אצולה 

21/08/201909:00:0021/08/201909:30:00טל ממעוף אמורה לקבוע ליום ראשון הקרוב 

21/08/201911:00:0021/08/201912:00:00אירית וקנין וועדה 

21/08/201920:00:0021/08/201921:00:00חינה ניסים חייט יוסי וסיפר אצולה תבור

22/08/201920:00:0022/08/201921:00:00יואב יצחק באליקים 

22/08/201911:30:0022/08/201912:00:00ליאור לוי

22/08/201909:20:0022/08/201910:20:00שני שרעבי .. כביש כניסה לבנין אחרי יד לבנים 

22/08/201909:00:0022/08/201910:00:00 שעות  29מאיר עוזרי לבדוק שיבוץ שני דהן ילד עם 

23/08/201910:00:0023/08/201911:00:00 פחי אשפה 2

25/08/201910:00:0025/08/201911:00:00ארכימדס או מוסיקה . טוהר עמר 

25/08/201908:30:0025/08/201913:00:00יום הערכות גננות 

25/08/201918:00:0025/08/201919:00:00' מפגש הורים וילדים העולים לכיתות א 

25/08/201912:30:0025/08/201913:30:00טל מעוף 

25/08/201910:00:0025/08/201911:00:00אלמגור לבדוק 

25/08/201912:00:0025/08/201912:30:00עטרי

25/08/201910:00:0025/08/201911:00:00. עמי אסייג  איציק נ

25/08/201910:00:0025/08/201911:00:00קנטור הילל פגישה וסיום הבקשה שנה וחצי

25/08/201917:00:0025/08/201918:00:00' מפגש הורים וילדים כיתות א

26/08/201918:00:0026/08/201919:00:00' טקס קבלת הילדים העולים לכיתות א

26/08/201910:33:0026/08/201911:33:00ליאור מי נעם  שוק 

26/08/201919:45:0026/08/201920:45:00חתונה יוסי וספיר  נסים חייט    הסיינדה 

26/08/201912:41:0026/08/201913:41:00 ליד   בריכה והשתלטות 83משה אדרי עליה 

26/08/201911:00:0026/08/201912:00:00יהודה משה 

26/08/201910:00:0026/08/201911:00:00אוהד סבג



26/08/201908:15:0026/08/201909:30:00ספורט מנהלים 

27/08/201912:00:0027/08/201913:00:00אפרים ואביעד 

27/08/201911:00:0027/08/201912:00:00רינה  בקשי 

27/08/201919:00:0027/08/201920:00:00המורה . אמפי   ג- סרט 

27/08/201919:00:0027/08/201919:30:00סרט בשכונות סופר  לבקוביץ: עודכן

27/08/201921:00:0027/08/201922:00:00ש  יגאל בן שלום " שנה רש400נתניה 

27/08/201917:30:0027/08/201918:15:00 'טקס קבלת הילדים העולים לכיתה א 17:30

27/08/201912:00:0027/08/201913:00:00מ "שלט סגן ותמונות נשיא רוה

16:0027/08/201916:00:0027/08/201917:30:00ישיבת וועדת מכרזים בחדר ישיבות אורן בשעה

27/08/201909:48:0027/08/201910:48:00גן ניסים רחוב הבנים . בני ישראל ... ברזיות לא תקינות גני משחקים וגנים

28/08/201910:09:0028/08/201911:09:00 5/9? לבדוק אלי כהן 

28/08/201918:00:0028/08/201919:00:00' טקס קבלת הילדים העולים לכיתות א

28/08/201918:00:0028/08/201920:00:00ועדת בניין ערים

28/08/201919:00:0028/08/201920:00:00רגל-גמר ליגת קט

20.15 ברכות ראש העיר 20.00התכנסות - אימון בכורה של קבוצת הוותיקים  :20.15  28/08/201920:15:0028/08/201920:45:00

28/08/201909:00:0028/08/201910:00:00בדיקות דם  ביקורת 

28/08/201913:24:0028/08/201914:24:00כבל מתיחה של עמוד רח הרצל מאחורי שלמה כהן 

28/08/201913:00:0028/08/201914:00:00פגישה צחי הנגבי חיפה 

("דרך אמת")הרב אייזיק ורטהיימר   10.30  28/08/201910:30:0028/08/201911:30:00

28/08/201920:00:0028/08/201921:00:00אולמי האושר   (אשר)אורטל וחיים כהן .. בר מצוה נועם 

28/08/201917:00:0028/08/201918:00:00' טקס קבלת הילדים העולים לכיתה א

28/08/201908:00:0028/08/201909:00:00עפולה עלית כרטיסיה 

28/08/201910:00:0028/08/201911:00:00?   לבדוק 2020היערכות לתקציב 

29/08/201910:00:0029/08/201911:00:00מירי חזי 

29/08/201922:30:0029/08/201923:30:00מופע סליחות עם הפייטן יובל טייב במעמד שר הדתות הרב יצחק וקנין - לשאת דברי ברכה

29/08/201921:00:0029/08/201922:30:00הזמנה לערב סיכום תוכנית קיץ בקאנטרי בשעה 

29/08/201908:00:0029/08/201909:00:00בדיקות דם אירנה 

29/08/201918:00:0029/08/201919:00:00' טקס קבלת הילדים העולים לכיתות א

29/08/201920:00:0029/08/201921:00:00שיר וניצן מלול אולמי קאלה 

29/08/201916:30:0029/08/201917:30:00' טקס קבלת הילדים העולים לכתות א

01/09/201909:30:0001/09/201910:30:00אורן-ל באורט"טקס פתיחת שנה

01/09/201913:00:0001/09/201914:00:00ציון דוד מעקה 

01/09/201917:30:0001/09/201918:00:00א"טקס סיום מתנדבי מד- לברך

01/09/201908:15:0001/09/201912:30:00(אוטובוס) מרחבת בנין העירייה 8:15יציאה בשעה - י"ס וגנ"סיור פתיחת שנה בבתי

01/09/201913:00:0001/09/201914:00:00דוד פלד  לתאם פגישה 



01/09/201913:45:0001/09/201914:45:00שיניים 

01/09/201911:30:0001/09/201912:30:00אחיות+'ביקור בגן רימון א

01/09/201908:30:0001/09/201909:30:00אלון בן גוריון-ל"טקס פתיחת שנה

01/09/201920:00:0001/09/201921:00:00נוי ודניאל  עמוס עיידן - חינה 

01/09/201910:00:0001/09/201911:00:00? פגישת עבודה עם אוסנת שולי בקר וכו  מתי

01/09/201908:15:0001/09/201909:15:00סיור בתי ספר  רחבת חנייה 

01/09/201914:45:0001/09/201915:15:00' הזמנה לטקס פתיחת שנה כיתות א- דרך אמת בנות 

ס גוונים"גן דובדבן וביקור בבי, גן תמר, גן רונה רמון: י חדשים"סיור פתיחת שנה עם תמיר בן משה בגנ 02/09/201909:30:0002/09/201912:30:00

meeting number 201901402/09/201911:20:0002/09/201911:35:00

02/09/201911:30:0002/09/201912:30:00פתיחת שנה בגוונים- סיור עם תמיר בן משה 

02/09/201913:45:0002/09/201914:45:00אהוד עטרי

02/09/201914:00:0002/09/201915:00:00תאריך לאביעד 

meeting number 201901402/09/201911:35:0002/09/201911:55:00

' ב' גן דובדבן א+ תמר רובע יזרעאל + גן רונה רמון -   סיור עם תמיר בן משה בגנים חדשים  02/09/201910:00:0002/09/201911:30:00

02/09/201918:00:0002/09/201919:30:00יוסף אפרים ניחום 

02/09/201920:00:0002/09/201922:00:00ב הזמנה "מצ. חינוך דתי- אירוע פתיחת שנה 

02/09/201908:15:0002/09/201909:30:00ספורט מנהלים 

03/09/201909:00:0003/09/201910:00:00אורט יהודה 

03/09/201916:00:0003/09/201917:00:00תבור . אוריאל בראון קפה גרג כ

03/09/201911:00:0003/09/201912:00:00שיניים ניקוי 

03/09/201910:00:0003/09/201911:00:00אולפנא צביה 

03/09/201919:00:0003/09/201920:00:00 רחובות 18חתונה אולמי קולוניה המדע  (זוהר כהן)שני וזמיר

03/09/201909:50:0003/09/201910:50:00רחל כהן אשר נהוראי

03/09/201920:00:0003/09/201921:00:00סיוון נחמן חתונה 

03/09/201909:00:0003/09/201910:00:00דר אירנה 

04/09/201919:30:0004/09/201920:00:00בהשתתפות זמרים מפורסמים מרוסיה, שנות פעילות להקה מפורסמת בקרב הציבור הרוסי50חגיגות - לברך

04/09/201909:00:0004/09/201910:00:00דודי חייט ציון ביטון 

04/09/201911:00:0004/09/201912:00:00שולי בקר 

04/09/201920:00:0004/09/201922:00:00הזמנה מאלירם דדון- ים " בהשתתפות חכ15הרצוג ' רח- טקס חנוכת מבנה חדש לישיבה בגבעת המורה 

אביב בארי, מועצה אזורית- ת"מנכלי- ענת מור, יואל מטמון,  כפיר בזק, איתי קידר,  ישראל קנטור ,יצחק שריקי, שלמה מליחי: מועצה אזורית גלבוע נוכחים- עיריית עפולה - 10א "ישיבה בנושא  תמ  16:00  04/09/201916:00:0004/09/201917:30:00

(במבנה הישן של אגף החינוך)קביעת מזוזה וחנוכת משרדים אגף תאום ובקרה ואגף תרבות  04/09/201913:00:0004/09/201913:30:00

04/09/201919:29:0004/09/201920:29:00להגיע להיכל התרבות אינה 

04/09/201917:30:0004/09/201918:30:00אופיר כץ 

04/09/201910:00:0004/09/201910:30:00ועדת רשות רישוי מקומית

04/09/201916:00:0004/09/201919:00:00תכנית צוותי החדשנות בשלטון המקומי" הזירה"אירוע ההשקה של 



05/09/201913:00:0005/09/201914:00:00משה מורד . חלוקה דבש 

05/09/201918:30:0005/09/201920:30:00ניצולת שואה מבית יתומים בגרמניה" -החיים שאחריי"תערוכת 

05/09/201916:00:0005/09/201916:30:00אופיר כץ 

05/09/201909:00:0005/09/201910:00:00מנהלת גבעת המורה 

FW: 9:00-16:00:  2017 לפי החלטת ממשלה 2040דיון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה בנושא תכנית אסטרטגית לשנת 05/09/201909:00:0005/09/201916:00:00

05/09/201912:00:0005/09/201913:00:00אבי אלבאז   

05/09/201912:00:0005/09/201912:30:00דוד פלד 

05/09/201914:45:0005/09/201915:45:00הרצל רפאלי+רחמיאן+ישראל: פגישת עבודה בנוכחות 14.45

05/09/201921:30:0005/09/201922:30:00נ היכל אברהם במעמד הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף ורבי יהודה דרעי רבה של באר שבע"כנס חיזוק בביכ

05/09/201919:15:0005/09/201920:15:00ישי .  ר12כ מבנה של אחמד חורש האלונים "רמת ישי ח

05/09/201913:00:0005/09/201914:00:00הרב חיים יוסף מקלט 

05/09/201910:00:0005/09/201911:00:00חיים מנחם 

05/09/201920:00:0005/09/201921:00:00אסי משטרה בר מצוה נאור אולמי לבן 

08/09/201909:30:0008/09/201910:00:00מיטל חן לבדוק הזמנה לוועדת הקצאות 

08/09/201913:30:0008/09/201914:00:00קליטה לתאם עם כפיר בזק הגעה - אינה 

08/09/201910:00:0008/09/201912:30:00ת לשכה / מזכיר49/2019ועדת בחינה מכרז 

יעקב+מעיין+צורי+אתי+כפיר+שלמה: בנוכחות. העמדת כיכר רובע יזרעאל- סיור שטח  9.30 .08/09/201909:30:0008/09/201910:30:00

08/09/201910:00:0008/09/201911:00:00ראובן גמליאל

08/09/201910:00:0008/09/201911:00:00קנטור שוש אדרי 

08/09/201909:00:0008/09/201910:00:00רונית לוי ממריצים

08/09/201914:00:0008/09/201915:00:00עוזרי  סליחות 

08/09/201912:30:0008/09/201913:00:00ת בנייה/ מפקח52/2019מכרז פומבי 

09/09/201910:00:0009/09/201912:30:00ת פניות הציבור / רכז55/2019ועדת בחינה מכרז פומבי 

09/09/201920:00:0009/09/201921:00:00חתונה עמוס עיידן  נוי ודניאל 

09/09/201900:00:0010/09/201900:00:00ירושלים - חופש

09/09/201908:15:0009/09/201909:30:00ספורט מנהלים 

10/09/201919:30:0010/09/201921:00:00ל"טקס התייחדות חללי חטיבת כפיר במעמד הרמטכ

10/09/201919:15:0010/09/201920:15:00לא כפיר 

10/09/201911:00:0010/09/201912:00:00חשבונית מים בקשי

10/09/201922:00:0010/09/201923:00:00קלוד ושחר איתי כהן ממריצים 

10/09/201911:00:0010/09/201912:00:00ערן עמידר

10/09/201909:30:0010/09/201910:00:00מפגש פתיחת שנת הפעילות של מתנדבי ידיד לחינוך בעפולה- טינה מייצגת  :9:45

10/09/201910:00:0010/09/201911:00:00ישראל קנטור שוש אדרי 

10/09/201910:00:0010/09/201911:00:00כפיר בזק כתבה 

פגישה בהמשך לפנייה ללשכה, חנה מועלם פריד 13.00 . 10/09/201913:00:0010/09/201914:00:00



10/09/201912:00:0010/09/201913:00:00קנטור פגישה פילוסוף 

11/09/201918:30:0011/09/201919:30:00 א 27יום הולדת אבישג אשר בן עוד אסתר המלכה 

11/09/201910:00:0011/09/201911:00:00אבי אלבאז עירייה 

11/09/201910:00:0011/09/201911:00:00שוש לוי ותמר גוטרמן ישראל קנטור 

11/09/201910:30:0011/09/201911:30:00ר הוועדה"בדיקת תיקים עם יו

11/09/201919:00:0011/09/201920:00:00 ראש העיר מברך19:30.  התכנסות19:00- הזמנה לסדנא לוועדי בתים

11/09/201913:00:0011/09/201914:00:00פתיחה רשמית למרכז רפואי עפולה ורובע יזרעאל 

11/09/201916:00:0011/09/201917:00:00ציפי יעקב 

11/09/201918:00:0011/09/201919:00:00 ( איציק כהן43גדיש משק  )צחי הנגבי

12/09/201918:30:0012/09/201919:30:00 (ז דוברים בהמשך "לו )19.30 -19.15 ברכות ראש העיר 18.00התכנסות   - בבית חולים - אירוע פרידה מאורנה בלונדהיים 

12/09/201917:00:0012/09/201918:00:00 רמת ישי 13אופיר אקוניס הצבר 

12/09/201909:00:0012/09/201910:00:00מזל איובי 

12/09/201910:00:0012/09/201911:00:00פארג אבו חאטום 

12/09/201909:30:0012/09/201910:00:00מסיבת הפתעה כפיר בזק

15/09/201910:00:0015/09/201911:00:00שני וסמדר,עמית,גיא,חגיגות ימי הולדת שלמה

15/09/201916:00:0015/09/201916:30:00הרמת כוסית לראש השנה למתנדבים -חביב מייצג

15/09/201914:00:0015/09/201914:30:00משה אדרי - צחי סירא 

15/09/201921:00:0015/09/201922:00:00הרב שמואל אליהו רבה של צפת+א מרכז חבד בהשתתפות הרב עמאר רבה של ירושלים"אתחלת- אירוע מופע סליחות 

15/09/201910:00:0015/09/201911:00:00 ביטול ההתפקדות 309313641ז . מיכאל שלו ת311847511ז .טטיאנה שלו ת

15/09/201918:00:0015/09/201919:00:00הרמת כוסית של המורים הגמלאים עפולה והסביבה -שלמה מייצג

16/09/201916:00:0016/09/201917:00:00עמותה שיקומית לפגועי נפש -חנוכת בית קלאבהאוס עמית

16/09/201912:00:0016/09/201913:00:00ויצו עפולה הרמת כוסית 

16/09/201910:00:0016/09/201912:00:00פ"הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תש

16/09/201908:15:0016/09/201909:30:00ספורט מנהלים 

(נ"מיקום הקצאת ביכ)פרג ' סיור ברח+(של הרב דויטש) 1נ ברחוב הזית "ניץ בביכ'אצל האדמור מויז 16/09/201916:00:0016/09/201917:00:00

17/09/201911:00:0017/09/201912:00:00מן'הזמנה מאמיר תורג" - מודה אני"הרמת כוסית עמותת 

17/09/201907:00:0017/09/201922:00:00??בחירות

118/09/201909:30:0018/09/201915:30:00ועדת היגוי - ז עמק יזרעאל "תכנית מתאר מוא

18/09/201918:00:0018/09/201920:00:00ועדת בניין ערים

19/09/201910:30:0019/09/201911:30:00אולמי אבניו לוד הרמת כוסית חיים ביבס 

19/09/201920:00:0019/09/201921:00:00זיו אעיידן בר מצוה אורן  אולמי רד 

19/09/201911:00:0019/09/201914:00:00ישיבת אספה כללית - פ"הרמת כוסית לראש השנה תש- שלמה מייצג

19/09/201913:00:0019/09/201914:00:00רונית טסה 

20/09/201910:00:0020/09/201911:00:00טופס אספקת מזון 

22/09/201919:00:0022/09/201920:00:00ארגון הקבלנים גלי כנרת הרמת כוסית 



22/09/201916:30:0022/09/201919:30:00הרמת כוסית לעובדי ומתנדבי העמותה

22/09/201911:45:0022/09/201914:30:00 {ז מפורט מעודכן "לו}  0523415493ל  "תואם מול מעיין מקק - 12:00ל מהשעה "ר קק"ל עם  יו"י קק"סיור מבנים ששופצו ע

22/09/201920:00:0022/09/201921:00:00גדי שרייבר חתונה תל יצחק

22/09/201911:00:0022/09/201912:00:00לשכה שלמה  (מעיין)רועי 

22/09/201911:00:0022/09/201912:00:00כפיר בזק מודעות לעיתונים גלובס למה לחיפאי 

22/09/201909:12:0022/09/201910:12:00ראובן אהרון 

23/09/201915:00:0023/09/201916:00:00הרמת כוסית מפעל קימברלי קלארק בעפולה 

23/09/201912:00:0023/09/201913:00:00 24חשמל אקליפטוס 

23/09/201909:46:0023/09/201910:46:00ע חופשי חודשי .תלמידי אורט ע

23/09/201915:00:0023/09/201916:00:00א הרמת כוסית "מד

23/09/201909:15:0023/09/201910:15:00בית חולים

ד ומשרד החינוך"בהשתתפות הרלב-ב"י+א "ס אלון שכבת י"סדנת נהיגה לתלמידי בי"- בעמק נוהגים אחרת"מיזם - שלמה מייצג 8:45 23/09/201908:30:0023/09/201909:00:00

23/09/201911:00:0023/09/201911:30:00אלדד סורק

23/09/201919:46:0023/09/201920:46:00ד אולמי סנדרין מתחם רגבה "חתונה שחר ושמואל  ירון עו

23/09/201910:00:0023/09/201911:00:00חלק מדרכה הצעת מחיר וקנטור מאפיה ואדרי שוש 

23/09/201920:00:0023/09/201921:00:00מאור מלול בר מצוה 

23/09/201908:15:0023/09/201909:30:00ספורט מנהלים 

23/09/201916:30:0023/09/201917:00:00שלמה מליחי תקציב

050-266930924/09/201910:30:0024/09/201911:00:00-ירון פלק 

24/09/201910:00:0024/09/201910:30:00אילנה ישראלי - העצמת נשית 

24/09/201919:30:0024/09/201920:00:00שמעון עזר - יום הולדת 

24/09/201920:00:0024/09/201921:00:00מיטל ועדן לוגסי חתונה אולמי נוביה חיפה 

054-326485224/09/201910:30:0024/09/201911:00:00זהבה פינטו 

25/09/201912:00:0025/09/201913:00:00הרמת כוסית מחלקתית לכבוד ראש השנה

25/09/201919:30:0025/09/201920:30:00הרמת כוסית שבט מנשה

25/09/201910:30:0025/09/201911:30:00ב"הרמת כוסית בבית אבות משל

25/09/201909:30:0025/09/201910:00:00סיור בנחל המורה 

25/09/201909:00:0025/09/201909:30:00הרמת כוסית - תל בר עופר מנכל 

25/09/201912:00:0025/09/201913:00:00חנניה פרץ -ניחום אבלים 

25/09/201918:30:0025/09/201919:30:00הרמת כוסית יד לבנים עפולה 

25/09/201917:30:0025/09/201918:30:00הרמת כוסית מנהלת שכונות

25/09/201916:30:0025/09/201917:30:00סיור בעפולה עילית

25/09/201910:00:0025/09/201911:00:00איתי מליחי  ווטסאפ יוספטל גיורא על הגג 

26/09/201910:00:0026/09/201913:00:00נפגשים ברחבת בנין העירייה-סיור בעיר ובשוק לקראת החג

26/09/201914:00:0026/09/201915:00:00במפעל עורב עפולה עילית"-עורב מערכות-"הרמת כוסית לחג



26/09/201916:00:0026/09/201917:00:00לשכה שלמה -  עמית 

26/09/201919:30:0026/09/201920:30:00כפר המכביה הרמת כוסית 

26/09/201919:00:0026/09/201920:00:00 לברך19:15.   התכנסות19:00הרמת כוסית מחלקת נוער כדורגל         

26/09/201911:30:0026/09/201912:00:00הרמת כוסית כיבוי אש בתחנת כיבוי עפולה

29/09/201909:00:0029/09/201909:30:00יריב וקנין 

29/09/201911:30:0029/09/201912:30:00הרמת כוסית הפועל עפולה

29/09/201909:30:0029/09/201910:00:00רוני סופרבוס 

30/09/201908:15:0030/09/201909:30:00ספורט מנהלים 

01/10/201916:30:0001/10/201917:30:00מרים בשני אזכרה בבית 

02/10/201910:00:0002/10/201911:00:00עינב מליחי 

02/10/201909:00:0002/10/201910:00:00 זהבה עובדיה להוציא כל התכתובות 24/10סיור גאולים 

02/10/201912:00:0002/10/201913:00:00לבדוק מאיר וריקי

02/10/201919:00:0003/10/201902:00:00סיור סליחות בצפת 

03/10/201913:30:0003/10/201914:00:00יומהולדת למיטל חורי 

03/10/201912:00:0003/10/201913:00:00החשמל ' ניר  רח

03/10/201916:00:0003/10/201917:00:00 בחדר אורן16:00   ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

03/10/201910:30:0003/10/201911:30:00אייל בצר+שחר אורן-אלון תבור. ת.טקס חנוכת גן הפסלים בא

03/10/201910:30:0003/10/201911:30:00חנוכת גן הפסלים באלון תבור

03/10/201917:00:0003/10/201918:30:00הנחת אבן פינה - ס אלון יזרעאל"טקס טרום הריסה בי

10.3003/10/201908:00:0003/10/201908:30:00רויטל מתחילה מאוחר בסביבות 

03/10/201915:00:0003/10/201915:30:00אלכס איתי , עינב לבדוק 

03/10/201913:00:0003/10/201913:30:00שולמית סנדרוביץ 

03/10/201919:00:0003/10/201922:00:00 שוטרים 2,000- מופע סטנדאפ +הופעה של הפרוייקט של רביבו- ערב הצדעה למשטרת מחוז צפון

06/10/201910:00:0006/10/201911:00:00יואב קעטבי ישראל היום 

06/10/201920:00:0006/10/201923:00:00אירוע פתיחת שנה שחקים עפולה ושותפים לדרך

06/10/201917:00:0006/10/201919:00:00ש הרב קוק"טקס קריאת רחוב ע

06/10/201915:30:0006/10/201916:30:00אביי+דני דסטה-פגישה בלשכה

07/10/201917:30:0007/10/201918:30:00נ אהבת ישראל ברובע יזרעאל"טקס הנחת אבן פינה ביכ

07/10/201912:30:0007/10/201913:30:00הרב יוסף גבאי - ח עפולה  ממלכתי דתי "חנוכת תלמוד תורה ממ- תאום הזמנת כבוד 

W 07/10/201916:00:0007/10/201917:00:00שרוני  ' ברית משפ

07/10/201914:30:0007/10/201915:30:00ר הוועדה"בדיקת תיקים עם יו

07/10/201908:15:0007/10/201909:30:00ספורט מנהלים 

08/10/201913:30:0008/10/201917:00:00ערב כיפור

09/10/201908:30:0010/10/201900:00:00כיפור

10/10/201911:00:0010/10/201912:00:00איטיאל 



10/10/201920:00:0010/10/201921:00:00אסף זוהר סנדרוסי חתונה הינומה 

10/10/201911:00:0010/10/201912:00:00אלי לדאני חדרים

10/10/201910:00:0010/10/201911:00:00 יעקובובסקי עטרי חשבוניות 2000שמעון חנניה 

10/10/201917:00:0010/10/201917:30:00משה אדרי הכנסת ספר תורה 

10/10/201916:30:0010/10/201917:30:00 תהלוכה18:00.     מנחה17:30.      כתיבת אותיות16:30- הכנסת ספר תורה 

10/10/201917:30:0010/10/201918:30:00סיור ארבעת המינים

11/10/201909:00:0011/10/201910:00:00מאיר זמר טוב אלקין

14/10/201919:30:0014/10/201923:30:00 בעפולהmixartאירוע פתיחה לפסטיבל שילובים באומנות 

14/10/201908:15:0014/10/201909:30:00ספורט מנהלים 

15/10/201920:00:0015/10/201921:30:00אצל איתן ויס מופע איטלקי של עידן וינצר- בתים פתוחים ,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

15/10/201920:00:0015/10/201921:30:00אצל רחל ואבי כבירי הופעה של שמוליק זוהר - בתים פתוחים ,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

15/10/201914:00:0015/10/201916:00:00וסדנת יצירה" חמשת החושים"הצגת בובות -  בעפולה mixartפסטיבל שילובים באומנות 

15/10/201917:47:0015/10/201918:47:00אסתר כנפו ישראל כץ

15/10/201919:30:0015/10/201921:00:00שמחת בית השואבה בבית מעשים טובים-  בעפולה mixartפסטיבל שילובים באומנות 

15/10/201918:30:0015/10/201920:00:00אצל מוטי קלימר מופע של להקת שיראל וזמרים מהולנד ופילנד- בתים פתוחים ,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

15/10/201915:32:0015/10/201916:32:00עופר ואושרית בן לו לו ברית אצולה 

15/10/201918:30:0015/10/201920:00:00רחל שפילקה הרצאה של גונן בן יצחק- בתים פתוחים ,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

15/10/201920:00:0015/10/201921:30:00אצל איילת פבל הופעה של עוזי רוזנבלט ורויטל- בתים פתוחים ,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

15/10/201921:30:0015/10/201922:00:00דרך אמת - שמחה בית השואבה 

15/10/201918:00:0015/10/201923:00:00אירוע רב תחומי מתגלגל -  בעפולה mixartפסטיבל שילובים באומנות 

15/10/201911:00:0015/10/201912:30:00ומפגש עם היוצר והבמאי יוסי מדמוני" גאולה"הקרנת הסרט -  בעפולה mixartפסטיבל שילובים באומנות 

16/10/201922:00:0016/10/201923:00:00שוק ישן

16/10/201919:00:0016/10/201920:00:00(מופע גדול)בהשתתפות אניה בוקשטיין בילווי תקשורת "- אומנים עולים"קונצרט גאלה 

3416/10/201921:00:0016/10/201922:00:00שדה . שמחת בית השואבה אלירם דדון י

16/10/201920:00:0016/10/201921:00:00ביכנס עוזרי 

16/10/201916:00:0016/10/201917:00:00ש קייס מולגטה טסמה "חנוכת רחוב ע

16/10/201921:00:0016/10/201922:30:00גביע שכונות לנוער ליגת קט רגל ,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

16/10/201917:00:0016/10/201919:00:00ודוכני יצירה לחג הסוכות" דירה להשכיר"הצגת תיאטרון -  בעפולה mixartפסטיבל שילובים באומנות 

16/10/201918:30:0016/10/201919:00:00חנוכת מגרש השחבק 

16/10/201910:00:0016/10/201911:00:00רונית טסה 

16/10/201920:00:0016/10/201921:30:00אצל גליה מרגולין חבורת השדרה מארחת בנעלי בית עם אורי קריב ויוסי גרושקה- בתים פתוחים ,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

16/10/201911:00:0016/10/201912:00:00אז בהשתתפות הרכב הביג בנד'ילדוג-  בעפולה mixartפסטיבל שילובים באומנות 

16/10/201919:00:0016/10/201920:00:00הפועל עפולה-  גמר גביע וינר בכדורסל

16/10/201919:00:0016/10/201921:00:00ערב אומנים עולים עם אניה בוקשטיין ואמנים עולים,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

16/10/201920:30:0016/10/201921:30:00גמר כדורסל



16/10/201920:30:0016/10/201922:00:00מופע אנדלוסי עם הפייטנים אלעד אלישע וליאור ביטון,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

16/10/201918:30:0016/10/201920:00:00ערב רומנטי דבר אלי בפרחים עם אורי אסף, אצל אורלי היידמן- בתים פתוחים ,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

16/10/201911:00:0016/10/201920:00:00תכזינה תימנית עם הפייטן אהוד עטרי, מתימנה ועד כאן -  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

16/10/201912:00:0016/10/201913:30:00של הלהקה גפני שחקים" שוליית הקוסם"מופע מחול -  בעפולה mixartפסטיבל שילובים באומנות 

17/10/201910:00:0017/10/201911:30:00אירוע השקת המזרקה לילדים,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

17/10/201920:00:0017/10/201921:30:00עושים כבוד למוזיקה המזרחים בהרצאתו של אופיר טובול ונהורי בוחבוט,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

17/10/201920:00:0017/10/201922:00:00אושפיזין אצל שלמה מליחי

17/10/201917:00:0017/10/201918:30:00ילדי בית העץ מופע מוזיקלי לכל המשפחה,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

17/10/201918:00:0017/10/201919:30:00אצל רפי פנצי קונצרט עם אמיל אייבנדר- בתים פתוחים ,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

17/10/201921:00:0017/10/201922:30:00שירה בציבור עם צליל בירן" שיר בעמק"בואו לשיר איתנו  ,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

17/10/201919:30:0017/10/201921:00:00שמחת בית השואבה עם להקת אגדתא-  אתחלתא מארח,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

17/10/201918:00:0017/10/201919:30:00הרקדה המונית לכל המשפחה,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

17/10/201919:30:0017/10/201921:00:00אצל משפחת לוגסי מופע אנדלוסי עם חנניה לוטטי- בתים פתוחים ,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

17/10/201919:00:0017/10/201920:00:00שמחת בית השואבה  הרב עזריאל 

18/10/201912:00:0018/10/201913:30:00" שיתוף פעולה"פתיחת תערוכה ,  בעפולהmixartפסטיבל שילובים באומנות 

18/10/201910:30:0018/10/201911:30:00יריב וקנין משרד 

2419/10/201922:30:0019/10/201923:00:00הקונגרס הציוני -בסוכה של הרב יצחק בן פזי ראש ישיבת ההסדר

19/10/201921:00:0019/10/201922:30:00עם דיויד ברוזה והתזמורת ירושלים מזרח ומערב" שיר אהבה אנדלוסי"בימות פיס 

20/10/201908:36:0020/10/201909:36:00סבח מזגן

20/10/201909:00:0020/10/201910:00:00מתנות לילדים לשמחת תורה 

21/10/201920:00:0021/10/201921:00:00המורה . הקפות ג

21/10/201921:00:0021/10/201922:00:00הרב עזריאל

21/10/201920:15:0021/10/201921:15:00ה .ביכנס אהבת ישראל ג

21/10/201921:00:0021/10/201922:30:00הקפות שניות עם להקת סרוגים, שמחת תורה

21/10/201908:15:0021/10/201909:30:00ספורט מנהלים 

22/10/201918:00:0022/10/201919:00:00לוויה רחמים לוי 

22/10/201912:30:0022/10/201914:30:00השקת פסנתר פיס רחוב בביצוע אמן אורח דניאל סלומון

22/10/201912:00:0022/10/201912:30:00דמי חבר - ליטל שבתאי 

22/10/201916:00:0022/10/201917:00:00במרכז פסגה-  יום הולדת ילידי חודש ספטמבר ואוקטובר 

22/10/201912:00:0022/10/201913:00:00גבאי תכניות 

23/10/201920:23:0023/10/201921:23:00אור ונטעלי חתונה בהינומה "דליה ובני חייט 

23/10/201909:00:0023/10/201910:00:00שר איכות הסביבה 

23/10/201909:14:0023/10/201910:14:00גמליאל חתוכה 

052-370896523/10/201910:00:0023/10/201910:30:00הקייס ראובן - פגישה של בית כנסת 

24/10/201915:30:0024/10/201916:30:00  (כתיבת אותיות)- הכנסת ספר תורה משפחת חיזמה 



24/10/201908:45:0024/10/201909:45:00מליחי+מהנדס+גזבר+ש"יועמ+אבי גולדהמר: משתתפים-פגישה בנושא בלפוריה -8:45

24/10/201911:00:0024/10/201911:30:00רוני סופרבוס 

24/10/201914:30:0024/10/201915:30:00ל אמא של טספנש מנהלת מוקד קליטה בעפולה עלית"ניחום אבלים קסנש ימטצה ז

24/10/201916:30:0024/10/201917:30:00יבלי 'אזכרה רפי ג

25/10/201910:30:0025/10/201911:30:00יום ההליכה העולמי

26/10/201920:00:0026/10/201921:00:00 (אמא של אלירם דדון )ל "ניחום אבלים של מיכל מסודי דדון ז

27/10/201910:00:0027/10/201911:00:00שכונות  - מזל איובי 

27/10/201919:15:0027/10/201920:00:00 ישיבת קואליציה -19:15

27/10/201917:00:0027/10/201917:30:00ל "משה זיטמן ז- ניחום אבלים 

27/10/201920:05:0027/10/201921:35:00 11-19,16-11זימון לישיבת מועצה 

27/10/201909:44:0027/10/201910:44:00לבדוק קליטה של המתפקדים

27/10/201912:00:0027/10/201914:00:00ח וציבור"ועדת בחינה אנשי  תחזוקת מוס

27/10/201915:30:0027/10/201916:00:00איזון +אבי 

2019000227/10/201920:00:0027/10/201921:00:00' ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה מס

27/10/201910:30:0027/10/201911:30:00עבודות ביצוע נחל המורה 

27/10/201910:00:0027/10/201911:00:00רח בני ישראל תחנה לאיסוף ילדים גשם

27/10/201909:40:0027/10/201910:40:00יניב חלק

28/10/201911:00:0028/10/201911:30:00אסתר כנפו

28/10/201910:00:0028/10/201910:30:00מרים- גבס 

28/10/201911:30:0028/10/201912:00:00חנוכה מזל איובי- יהודה משה 

28/10/201918:00:0028/10/201919:00:00ניר ברקת 

28/10/201912:15:0028/10/201912:45:00ליאור מי נעם 

28/10/201909:00:0028/10/201910:00:00רכישת ציוד לאבלים 

28/10/201918:30:0028/10/201919:00:00לבן של אתי דמרי - חתונה 

28/10/201916:30:0028/10/201918:00:00ר הועדה מר אבי אלקבץ ראש העיר"בהשתתפות יו- וועדת חינוך 

28/10/201908:15:0028/10/201909:30:00ספורט מנהלים 

28/10/201915:00:0028/10/201916:00:00אופיר חדד ועמוס עמוסי

29/10/201909:30:0029/10/201910:00:00יחסי המשטרה מול הקהילה האתיופית 

29/10/201908:00:0029/10/201909:00:00לא לקבל זריקה עד הביקורת 

30/10/201912:00:0030/10/201912:35:00הזנה לילדים. עידו מאלון לניר העמק כרטיסיות+ חינוך 

30/10/201916:30:0030/10/201917:30:00ברית לבן של אפי זבטני 

30/10/201910:30:0030/10/201911:00:00משרד התחבורה- בר פינקוס 

30/10/201910:00:0030/10/201911:00:00גאולים 

2019001030/10/201918:00:0030/10/201920:00:00' ועדת משנה מס

30/10/201908:33:0030/10/201909:33:00רויטל  לתאם עם נדב דיון בדוח מבקר המדינה 



31/10/201909:00:0031/10/201910:00:00רונן שמואלוביץ+ארז אנקרי+סמדר+שלמה מליחי- סיור בספורטק בעפולה עילית 

31/10/201910:00:0031/10/201911:00:00ליאור לוי 

SAVE THE DATE- 31/10/201909:00:0031/10/201915:30:00חברות וקהילות- פורום איכות תכנון

4031/10/201919:00:0031/10/201920:00:00חנוכת בית צחי חכם אסתר המלכה 

01/11/201913:00:0001/11/201914:00:00איתי רכב 

03/11/201911:00:0003/11/201911:30:00ה לתכנון ובנייה/ת בכיר/ מפקח64/2019מכרז פומבי  11:00-11:30

03/11/201910:00:0003/11/201911:00:00 אלכס אמנון33מוטמן יוספטל 

03/11/201914:00:0003/11/201914:30:00יום הולדת לכרמית

03/11/201910:30:0003/11/201911:30:00עמית תקשורת 

03/11/201913:00:0003/11/201913:30:00י'שימי פרג

03/11/201910:00:0003/11/201910:30:00בעניין השריפה בשדרות ארלוזרוב לפי שנתיים בחנות וולדמן - איתן וייס 

03/11/201909:00:0003/11/201910:00:00גן רימון א  ב   עדי נחום

04/11/201912:30:0004/11/201913:00:00ח מבקר המדינה "דיון צוות תיקון ליקויים דו

04/11/201910:00:0004/11/201915:30:00'יובלים'ס "ר בביה"תרגיל פקע

04/11/201908:30:0004/11/201909:30:00ב  דחוף+ גן רימון א

04/11/201910:00:0004/11/201911:00:00ל "הרמת כוסית לרגל כניסתו של נתנאל כהן מנהל החכ

04/11/201917:00:0004/11/201917:30:00 בחדר ישיבות אורן17:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

04/11/201911:30:0004/11/201912:30:00מירי חזי  חמוטל בדיקה 

04/11/201919:30:0004/11/201920:30:00יונית ושליו ברית מילה אחוזה 

FW: 504/11/201909:00:0004/11/201912:00:00ועדת היגוי - ז מגידו "תכנית מתאר מוא

04/11/201908:15:0004/11/201909:30:00ספורט מנהלים 

05/11/201910:50:0005/11/201911:50:00עידו אליהו גזם ואשפה 

052377724005/11/201911:00:0005/11/201912:00:00לקבוע פגישה עם ציגי כרסנטי  

05/11/201910:00:0005/11/201910:30:00משה סוברנו

05/11/201919:30:0005/11/201920:00:00פגישה עם מנהלת שכונת עפולה עילית 

05/11/201911:00:0005/11/201912:00:00ישיבת עבודה עם שלמה מליחי

05/11/201919:00:0005/11/201920:00:00ישיבת מנהלת שכונות 

052-377724006/11/201912:00:0006/11/201912:30:00ציגי 

06/11/201910:00:0006/11/201911:00:00ניסן אליהו  עמידר

06/11/201910:00:0006/11/201911:00:00רונית לוי וחיזמה שכר ליכוד

052-872521206/11/201913:00:0006/11/201913:30:00אסתר כהן 

06/11/201911:00:0006/11/201911:30:00 33גוטרמן מגרש ברחוב הבנים 

06/11/201910:00:0006/11/201911:00:00לקבוע פגישת קפה עם יוסי לוי 

06/11/201914:00:0006/11/201915:00:00קטי שטרית 

07/11/201910:00:0007/11/201911:00:00דר אירנה 



07/11/201912:00:0007/11/201913:00:00נטלי שרעבי ווטסאפ מיטל מוצפי 

07/11/201910:00:0007/11/201911:00:00רונן משעלי אסתר כנפו אריאל בר און 

07/11/201912:00:0007/11/201913:00:00אתי גרינברג לבדוק 

07/11/201915:00:0007/11/201916:00:00הלוויה אמא של אלי וקנין 

07/11/201909:00:0007/11/201910:00:00יהב גנון לבדוק

07/11/201914:00:0007/11/201915:00:00לוויה אבא של הלן 

08/11/201913:00:0008/11/201914:00:00שקד ושמשון 

08/11/201909:00:0008/11/201910:00:00טקס סוף מסלול חטיבת כפיר-חביב ושלמה מייצגים

10/11/201912:00:0010/11/201914:30:00אמקו ים - הכנה לדיון וחקירה 

10/11/201917:00:0010/11/201918:00:00אןפיר

10/11/201908:00:0010/11/201910:00:00לא לקבוע פגישות 

10/11/201909:00:0010/11/201910:00:00רשימת ברכת השנה להכין

10/11/201909:00:0010/11/201910:00:00עזרא טלבי

10/11/201909:30:0010/11/201910:00:00פגישה 

11/11/201908:00:0011/11/201918:00:00ראש העיר מבקש לייצג - ס "מעבר לחומות שב

11/11/201909:30:0011/11/201910:30:00ח " ש3510שיק יריב 

11/11/201909:00:0011/11/201910:00:00שמעון כהן לבדוק

11/11/201911:00:0011/11/201913:00:00ל ליכוד"מנכ- מפגש נציגי ליכוד צפון 

11/11/201914:00:0011/11/201915:00:00 במייל לבנק101טופס 

11/11/201908:15:0011/11/201909:30:00ספורט מנהלים 

054-549648212/11/201913:00:0012/11/201913:30:00כללי עם עומר לב 

12/11/201911:30:0012/11/201912:00:00אסתר כהן 

12/11/201915:00:0012/11/201916:00:00הלוויה הינו רודיטי 

12/11/201912:00:0012/11/201912:30:00דני דסטה 

13/11/201911:00:0013/11/201912:00:00עמית תקשורת 

13/11/201916:00:0013/11/201916:30:00יאנה יברובסקי 

13/11/201910:30:0013/11/201911:30:00מגרש משחקים שיכון דשא וספוג

13/11/201910:00:0013/11/201911:00:00לבדוק פגישה ראש העיר עם הצנחנים ועמנואל  

13/11/201910:00:0013/11/201911:00:00יהודה שער שלום מזרחי

13/11/201909:00:0013/11/201910:00:00סיור בשכונות 

14/11/201915:30:0014/11/201916:30:00אזכרה דודה מירה אחכ בית כנסת 

14/11/201915:00:0014/11/201916:00:00עודד אזולאי לוויה 

14/11/201917:30:0014/11/201918:30:00קפה קפה רמת ישי דוד ביטן 

14/11/201919:30:0014/11/201920:00:00י'ניחום אבלים אבי חלצ

14/11/201914:30:0014/11/201915:00:00ל הללויה אח של אבי אפללו "יוסף  אפללו ז



17/11/201912:30:0017/11/201913:15:00עם דניאל בן  (אילנה ישראלי )קורסים והדרכות 

13-19,18-1117/11/201919:00:0017/11/201920:00:00-  ו12-19,17-11זימון לישיבות מועצה 

17/11/201916:30:0017/11/201917:30:00פתיחה חגיגית מעון חבצלת

17/11/201918:00:0017/11/201919:00:00קואליציה

052-835641617/11/201910:00:0017/11/201910:30:00שלומי אלבז - אימון מנטאלי

052-473868718/11/201913:00:0018/11/201913:30:00שמעון כהן 

18/11/201910:00:0018/11/201913:00:00בהשתתפות המשפחה- טקס חנוכת גן רונה רמון וגן תמר אריאל 

18/11/201914:30:0018/11/201915:00:00כללי מנהלת שכונות 

18/11/201908:15:0018/11/201909:30:00ספורט מנהלים 

18/11/201913:30:0018/11/201914:00:00עמית תקשורת 

19/11/201919:00:0019/11/201920:00:00אפילו ושקד 

19/11/201918:00:0019/11/201919:00:00טקס לזכר הנופלים קבוצת כדורסל 

19/11/201913:00:0019/11/201914:00:00ענבר ביטוח 

19/11/201911:00:0019/11/201912:00:00ברחבת בניין העירייה-א" אמבולנסים חדשים של מד2חנוכת 

20/11/201917:00:0020/11/201918:00:00כנס חשיפה למתנדבים

20/11/201908:30:0020/11/201909:30:00סיור בשכונות 

20/11/201911:00:0020/11/201912:30:00המורה. סיור בגן מדעי יהלום בג

(הודעת ווטסאפ)רונית בוסתן תעדכן שעה מדוייקת ותשלח הזמנה מסודרת  -ערב הוקרה של הסתדרות המורים בהשתתפות האומן עידן עמדי 20/11/201920:30:0020/11/201922:00:00

050-307304820/11/201916:00:0020/11/201916:30:00שרה לוי 

20/11/201910:00:0020/11/201911:00:00ר הוועדה"בדיקת תיקים עם יו

21/11/201909:00:0021/11/201913:00:00יום פתוח משטרת ישראל וכוחות הבטחון 

21/11/201916:15:0021/11/201917:15:00 ביכנס  15אלירם אזכרה תימורים 

21/11/201909:00:0021/11/201910:00:00גיא עטיה שוש אדרי

ב הזמנה"נציגי המשטרה מצ, ר אורנה שמחון"ד,  במעמד ראש העיר- יום קהילה משטרה ארצי בבן צבי 21/11/201908:30:0021/11/201913:00:00

052-891161221/11/201913:30:0021/11/201914:00:00יוסי לוי 

21/11/201919:30:0021/11/201920:00:00הבן של עומר לב - בר מצווה עירד 

21/11/201909:00:0021/11/201910:00:00בדיקה מרים נצרת 

22/11/201908:15:0022/11/201909:45:00נ היכל אברהם"בביכ-ס יהלום"מבי' מסיבת קבלת התורה של תלמידי כיתות ב

22/11/201910:00:0022/11/201911:00:00ברכת השנה הושמנד 

22/11/201910:00:0022/11/201911:00:00משאיות גזם

22ברחבת השבט ברחוב הגן - טקס פתיחת שנה שבט יזרעאל -לברך 19:00  23/11/201919:00:0023/11/201920:00:00

24/11/201911:00:0024/11/201913:00:00סגנים+ל"מנכ+ הועדה המקומית לתכנון ובניה + מפגש ראש העיר עם עובדי אגף הנדסה

24/11/201909:33:0024/11/201910:33:00שוש אדרי אתי בן אבו מכתב 

24/11/201913:00:0024/11/201913:30:00בעניין העדה האיתיופית - מוסא חאכו 

מפגש של התאחדות יוצאי אוקראינה-לברך 19:10  24/11/201919:00:0024/11/201920:00:00



24/11/201914:30:0024/11/201915:00:00ת אגף תכנון עיר וממלא מקום מהנדס הוועדה לוועדה המקומית לתכנון ובניה / מנהל65/2019ועדת בחינה מכרז פומבי 

24/11/201914:00:0024/11/201914:30:00מגרש משחקים בשיכון דשא וספוג 

24/11/201920:00:0024/11/201921:00:00 20.00ברכות ראש העיר - יום המאבק באלימות כלפי נשים 

25/11/201913:30:0025/11/201914:00:00בדיקת חורף

25/11/201910:00:0025/11/201911:00:00קנטור תמר גוטרמן

25/11/201912:00:0025/11/201913:00:00משקפיים

25/11/201911:30:0025/11/201912:30:00חנוכה 

050-831201625/11/201916:30:0025/11/201917:00:00 21ובי כליל החורש 'אריק ג

25/11/201915:15:0025/11/201915:45:00אזכרה ברכה טביב

25/11/201910:00:0025/11/201910:30:00ועדת רשות רישוי

25/11/201918:00:0025/11/201919:30:00טקס חג הסיגד

25/11/201913:00:0025/11/201913:30:00עזרה במקום למועדון בשכונות - דלאאו 

25/11/201909:00:0025/11/201909:30:00 סיור בשכונות עפולה עילית גבעת המורה050-3199316דני דסטה 

25/11/201908:15:0025/11/201909:30:00ספורט מנהלים 

26/11/201913:00:0026/11/201914:00:00אלי אנקרי שביל

26/11/201917:00:0026/11/201918:00:00מאייר דנט

26/11/201914:00:0026/11/201916:00:00ע.פ.באגף ש-ע.פ.מפגש ראש העיר עם עובדי אגף ש

26/11/201910:30:0026/11/201911:30:00.היכרות עם מנהל אגף תכנון עיר וממלא מקום מהנדס הוועדה לוועדה המקומית לתכנון ובניה 10.30

26/11/201912:30:0026/11/201913:00:00אבא של לילך מידן - ניחום אבלים

27/11/201918:30:0027/11/201920:00:00בהשתתפות יוני רועה-אירוע הצדעה לוותיקי העיר במסגרת חודש האזרח הוותיק

27/11/201911:00:0027/11/201912:30:00עמית 

27/11/201908:00:0027/11/201908:30:00רויטל חופש יום בחירה 

27/11/201909:46:0027/11/201910:46:00מבנה ליד אסולין

27/11/201909:44:0027/11/201910:44:00שלום אפללו פגישה 

27/11/201909:00:0027/11/201910:00:00סיור בשכונות 

28/11/201911:00:0028/11/201912:00:00אירוקה 

28/11/201919:00:0028/11/201920:00:00 ( 19.15ברכות ראש העיר )  19.00מסית פרישה לגמלאות למשה מרצינו  התכנסות: העתק

28/11/201910:00:0028/11/201911:00:00שגב וסמי

28/11/201911:00:0028/11/201912:00:00מאור תקשורת

01/12/201900:00:0005/12/201900:00:00מרכז השלטון המקומי - פורום סגנים 

02/12/201908:15:0002/12/201909:30:00ספורט מנהלים 

03/12/201916:00:0003/12/201917:00:00ס שוהם"טקס הנחת אבן פינה בי

2019001104/12/201918:00:0004/12/201920:00:00' ועדת משנה מס

05/12/201917:00:0005/12/201918:00:00ישיבת מרכז ליכוד 

05/12/201909:00:0005/12/201910:00:00ציון ביטון בית העלמין 



05/12/201911:00:0005/12/201912:00:00הילל 

05/12/201910:00:0005/12/201911:00:00דני בן שמעון

05/12/201910:00:0005/12/201911:00:00נחל המורה שביל גישה שמחון

05/12/201910:00:0005/12/201911:00:00מכתב תגובה לשרת השיכון

05/12/201910:15:0005/12/201911:15:00הושמנד

06/12/201916:00:0006/12/201918:30:00שבת ארגון בסניף בני עקיבא - 16:15

06/12/201911:45:0006/12/201912:45:00ברית יוסי לוי בראשית

06/12/201909:00:0006/12/201910:00:00מעיין כהן

307/12/201919:00:0007/12/201920:00:00סניף בני עקיבא קרן היסוד -שבת ארגון

07/12/201918:30:0007/12/201919:30:00שבת ארגון בני עקיבא

08/12/201912:30:0008/12/201913:00:00שלמה מליחי+דני דסטה+אחיקם

08/12/201917:00:0008/12/201918:00:00ישיבת קואליציה 

08/12/201908:30:0008/12/201909:30:00עלית .סיור צובר ע

08/12/201910:00:0008/12/201910:30:00הילל

15-19,20-1108/12/201919:30:0008/12/201920:30:00זימון לישיבת מועצה 

08/12/201913:33:0008/12/201914:33:00האגודה לתרבות הדיור

08/12/201910:30:0008/12/201911:00:00אבי ושרית עייש

14-19,19-1108/12/201918:00:0008/12/201919:30:00זימון לישיבת מועצה 

09/12/201919:30:0009/12/201920:30:00חיים רומשקנו זל גלריה 

09/12/201909:30:0009/12/201910:30:00אורט -ב אלון "הפנינג הפסקה פעילה בחט

(טל פרי, אינה אוקון, אביבה גבאי, אבי אלבאז, שלמה מליחי)י החברה העירונית לחינוך "העסקה ע- ועדת בחינה לרכזת תרבות עבור אגף קליטה וקהילה 9:00-10:00 09/12/201909:00:0009/12/201910:00:00

09/12/201910:30:0009/12/201911:00:00גג  סולארי - אבי אלקבץ 

09/12/201917:30:0009/12/201918:30:00אגודה /מפגש מועצת נוער 

09/12/201919:00:0009/12/201921:00:00ג אסי "הפועל ר- הפועל עפולה

09/12/201908:00:0009/12/201909:15:00ספורט מנהלים 

10/12/201910:00:0010/12/201911:00:00 לרובע מפוצץ14קו 

10/12/201910:30:0010/12/201911:30:00עמית  

10/12/201913:00:0010/12/201913:30:00 ב31.12שימו לב שהשקת המרכז היא ב. 13:00 -14:00 בשעות 10.12סיור היערכות להשקת המרכז בעפולה  ביום 

10/12/201913:30:0010/12/201914:00:00מסיבת הפתעה לילדי חודש דצמבר 

10/12/201919:00:0010/12/201920:00:00ת "ערב הקמת עמותה אבנר משרקי פ

11/12/201912:00:0011/12/201913:00:00ארנון גלעדי משרדי הוועדה 

11/12/201911:30:0011/12/201912:00:00 20190019' ועדת רשות רישוי מקומית מס

11/12/201910:32:0011/12/201911:32:00שביל הרב רצון תאורה יועצים ופינוי גזם ממול 

11/12/201910:00:0011/12/201911:00:00שלום שלמה יהודה שלום

12/12/201911:30:0012/12/201912:30:00יהודה בלוך - פתיחת תערוכת צילום של תלמיד קידום נוער 



12/12/201910:00:0012/12/201912:00:00מ עפולה עלית בית עמית עם בעלי צרכים מיוחדים "מתנדבי מס הכנסה עפולה עובדים פעאוילות התנדבות עם אקי

12/12/201911:00:0012/12/201912:00:00עלית . מעקה ע

12/12/201912:00:0012/12/201912:30:00אילן יהודה 

13/12/201910:00:0013/12/201910:30:00ירושלים 

14/12/201919:30:0014/12/201920:30:00שבת ארגון סניף בני עקיבא גבעת המורה 

14/12/201920:30:0014/12/201921:30:00 גבעת המורה8כ מאחורי עליית הנוער "במתחם ביה- ה "הקהילה התורנית בג" - אוהל משה"נ  "חנוכת ביכ

15/12/201910:00:0015/12/201911:00:00רחוב שושנים במפרים לפני ואחרי הצומת וכביש אקליפטוס

15/12/201920:00:0015/12/201920:30:00חביב פרץ - רותם וזיו חתונה

15/12/201918:00:0015/12/201920:30:00יורם יובל' פרופ- פורשים כנפיים - כנס פורשים 

1343015/12/201908:20:0015/12/201909:20:00לשטוף את הרכב 

15/12/201909:30:0015/12/201911:00:00סיור עם שלמה מליחי דני דסטה ויהודה משה בריכה מחוממת 

15/12/201911:30:0015/12/201912:30:00הרב אביעד עירייה

16/12/201909:00:0016/12/201910:30:00סיור בשכונת גבעת המורה 

16/12/201911:30:0016/12/201913:30:00במינהל חינוך-מפגש ראש העיר עם עובדי מינהל חינוך

16/12/201914:30:0016/12/201915:00:00 2 בנין גנרי 7בנק ישראל - אלקין

16/12/201908:30:0016/12/201909:45:00ספורט מנהלים 

17/12/201918:30:0017/12/201919:00:00בר מצווה לבן של שמואל צנקואל 

17/12/201916:30:0017/12/201917:30:00 ( 16.30 ברכות ראש העיר16.15התכנסות  )-מסיבת חנוכה אשכול גנים 

17/12/201914:00:0017/12/201916:00:00מ "ירון הוברמן רוה

17/12/201910:30:0017/12/201911:30:00ישיבת ועד המנהל 

17/12/201920:00:0017/12/201920:30:00כנרת בר מצוה יהל 

18/12/201918:00:0018/12/201919:00:00פתיחת סניף אירופלקס -לברך

18/12/201913:00:0018/12/201917:00:00פגישה מנכל הליכוד 

18/12/201919:00:0018/12/201920:00:00 41שגב סיטי חנוכת בית לוטם 

18/12/201910:00:0018/12/201911:00:00שלמה ונציגי מנהל התכנון,מנהל התכנון הטמעת תהליכים משתתפים ישראל

18/12/201909:00:0018/12/201910:00:00(0504657233הדר )אוהל מאיר אריזות לעילוי נשמת נינט רודיטי

18/12/201908:30:0018/12/201909:00:00לחדש כרטיס סגן 

18/12/201909:00:0018/12/201910:00:00דנגור שלטים

18/12/201908:15:0018/12/201908:45:00דצמבר- יום הולדת ילידי חודש  נובמבר  :8.15

19/12/201920:00:0019/12/201921:00:00אולמי הינומה " דור ומריה"חתונה מיכה סילקו 

19/12/201918:00:0019/12/201919:00:00הצגת ילדים בחנוכה לילדי עובדי העירייה-לברך 18:15

19/12/201919:30:0019/12/201920:00:00 (מזכירה של חביב פרץ)חתונה קארין 

19/12/201910:30:0019/12/201911:30:00טל בית אשכול 

20/12/201908:44:0020/12/201909:44:00לפרסם מודעה אביעד ערוסי

20/12/201908:00:0020/12/201909:00:00



22/12/201918:30:0022/12/201920:00:00ערב הוקרה  לוותיקי העיר בהשתתפות  שמעון פרנס

22/12/201911:00:0022/12/201911:30:00אפרים זבטני

22/12/201917:30:0022/12/201918:00:00 חדר ישיבות אורן17:30ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

14:0022/12/201914:00:0022/12/201914:30:00מעודכן  

22/12/201914:00:0022/12/201916:00:00ארוחת צהריים עם משה נסים השר לשעבר+ס מעלות נסים"ל בבי"ביקור משפחת הרב יצחק נסים ז

22/12/201918:15:0022/12/201919:15:00ערב הוקרה לוותיקי העיר

22/12/201915:30:0022/12/201916:30:00ברית מילה ספיר ויוסי נסים חייט

22/12/201912:00:0022/12/201913:00:00מקלטים 

22/12/201910:00:0022/12/201910:30:00שלמה מברך- הדלקת נר ראשון של חנוכה 

22/12/201911:00:0022/12/201912:00:00משיח 

02-560414422/12/201915:30:0022/12/201917:30:00הזמין הרב ענזי - ל מגיעים "הילדים של הרב מר משה ניסים זצ

22/12/201920:00:0022/12/201920:30:00מסיבת חנוכה לבדוק הצטרפות ראש העיר- הרב אביעד 

22/12/201918:00:0022/12/201919:00:00. ה. ג43ביכנס אבן גבירול 

13.0023/12/201900:00:0024/12/201900:00:00יום עבודה מסתיים ב 

23/12/201909:00:0023/12/201910:30:00סיור בעפולה עילית 

1223/12/201919:30:0023/12/201920:30:00 דירה 6 קומה 4עינב חנוכת בית אירוס 

23/12/201917:30:0023/12/201918:00:00חנוכה לילדים 

23/12/201909:57:0023/12/201910:57:00משפחת שלום לנחם 

23/12/201916:00:0023/12/201917:30:00פעילות לירז 

23/12/201910:00:0023/12/201911:00:00לנחם צחי הנגבי אסתר כנפו

23/12/201908:15:0023/12/201909:30:00ספורט מנהלים 

24/12/201917:00:0024/12/201918:30:00תהלוכת לפידים בפארק בשיתוף הפארק וחוסן קהילתי-אירועי חנוכה

24/12/201918:00:0024/12/201919:00:00 ( 18.30  ברכות ראש העיר 18.00התכנסות )יד לבנים - מסיבת חנוכה 

24/12/201917:00:0024/12/201917:30:00הדלקת נרות 

24/12/201919:30:0024/12/201920:00:00ישיבת מטה 

24/12/201910:00:0024/12/201911:00:00חקוקי ומנשה טפסים

24/12/201916:30:0024/12/201917:30:00הדלקת נר דור לדור 

25/12/201918:00:0025/12/201919:00:00משיח להתקשר

25/12/201911:30:0025/12/201912:00:00" ואהבת"הדלקת נר חנוכה בשוק הישן 

25/12/201915:00:0025/12/201916:00:00אזכרה ליאת זל 

25/12/201915:00:0025/12/201916:30:00פתיחת מרכז הנוער עפולה עלית 

יואל, תמר, אורן, אמיר אורן, הרצל, ישראל, שלמה: בנוכחות,  עפולה33הבנים  (תמר גוטרמן)מרכז תמר   9.00 25/12/201909:00:0025/12/201910:00:00

25/12/201916:45:0025/12/201917:15:00הדלקת נר חנוכה ומסיבה 

25/12/201918:00:0025/12/201919:00:00"אור לדור- "פעילות מחלקת נוער בשיתוף עמותת דור לדור

25/12/201915:30:0025/12/201916:30:00פתיחת מועדון נוער 



19:20ברכות ראש העיר ב-והקהל הרחב" מופעזמר"חברים במועדון הזמר ,חברות פורום נשים, מתנדבים של העירייה, הוסטלים מעפולה, אנוש" -עפולה מחבקת את המתמודדים"הדלקת נר חנוכה  25/12/201919:00:0025/12/201920:30:00

17:0025/12/201916:45:0025/12/201918:00:00ברכת ראש העיר ב -אירוע חנוכה מרכז צעירים למשפחות צעירות  

25/12/201910:30:0025/12/201911:00:00פגישת הקמת מטה פריימריס 

26/12/201900:00:0027/12/201900:00:00חופש 

26/12/201917:00:0026/12/201917:30:00ו "חנוכה בבית ויצ

26/12/201910:30:0026/12/201911:30:00 עפולה23/7כורש ' רח-ל אבא של אורי צרפתי הפקחית"ניחום אבלים אלברט צרפתי ז

שלמה מליחי , אורן,יוסי חן,עדיאל,חביב, ל"מנכ-פגישת היכרות עם מנהלת מחוז המשרד להגנת הסביבה דורית זיס 26/12/201909:30:0026/12/201910:30:00

26/12/201920:00:0026/12/201920:30:00יבלי  ועדי 'חתונה של נווה ג

27/12/201912:30:0027/12/201913:30:00הדלקת נר חנוכה בשוק הישן בשיתוף אגף תרבות ואתחלתא

28/12/201920:36:0028/12/201921:36:00גדעונה 

28/12/201919:30:0028/12/201920:30:00שלו אדמוני 

29/12/201910:00:0029/12/201911:00:00ל לבדוק.ק.ליד אדמוני ק. פרוזקטור

29/12/201910:00:0029/12/201911:00:00עירית אמינוף לבקר 

29/12/201915:00:0029/12/201916:00:00ברית משה כהן 

אורנה רוסו, אייל רז, ירון אדלשטיין , ד גולהמר"ד עודד דונג משרד עו"עו,גזבר,ש"יועמ,מהנדס, שלמה מליחי-ישיבה בנושא בלפוריה 12:15  29/12/201912:30:0029/12/201913:30:00

19.0029/12/201919:00:0029/12/201920:00:00 ברכות ראש העיר 18.30מפקחים התכנסות + הדלקת נר חנוכה  שוטרים 

29/12/201915:30:0029/12/201916:30:00לוויה 

29/12/201919:30:0029/12/201920:30:00ל מסיבת חנוכה הדלקת נר "אירוע גמלאי צה- שלמה מליחי מייצג 

29/12/201912:00:0029/12/201913:00:00העמק.נחיצות משרה בחינוך מ

29/12/201918:00:0029/12/201919:00:00מופע משפחות גדול בשיתוף מינהלת שכונות "+בית לגדול טוב"הפנינג 

29/12/201910:00:0029/12/201911:00:00תו חניה הודעה לחדש

שלמה מליחי , חביב , ל "מנכ, ישראל   - (  אנשים 7 )חברי וועד +  אצל אהרון מלכה בגן דובדבנים  c-1סיור ב 29/12/201916:30:0029/12/201918:00:00

30/12/201918:00:0030/12/201919:00:00ישיבת וועדת מכרזים באולם אורן

30/12/201909:48:0030/12/201910:48:00סמי סימוני

30/12/201916:00:0030/12/201917:30:00ישיבה בנושא חשיבה מערכתית תנועות הנוער

30/12/201911:00:0030/12/201913:00:00במחלקת גביה- סגנים+ל"מנכ+ש"גזברות והנח, מפגש ראש העיר עם עובדי הגביה 11:00

30/12/201908:15:0030/12/201909:30:00ספורט מנהלים 

31/12/201913:30:0031/12/201914:30:00יוחאי כהן יפת ברית מילה אצולה 

31/12/201913:00:0031/12/201914:00:00אופיר ואבי ארוחה 

31/12/201911:00:0031/12/201913:00:00בספריה העירונית בגבעת המורה - אופיר אקוניס ' השקה חגיגית של מרכז דיגיטלי עפולה במעמד שר המדע חכ

31/12/201916:00:0031/12/201917:30:00לא חובה -כ בני גנץ"סקירה על העיר עפולה בפני ח


