
תיאורמיקוםנושאשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלה
לשכהשי דהן , ערן שוסטר31.12.202015:00:0016:30:00
אוסנת מארק - שלמה31.12.202010:45:0011:45:00

31.12.202011:30:0012:30:00
פרישה לגמלאות של ישראל 

חדר ישיבות אורןקנטור

30.12.202011:00:0011:30:00

ישיבה עם שלמה מליחי  ואיתי 
קידר בנושא מורדות עפולה 

ליאתלשכההצעירה
ליאתהלוויה של דובה ולדמן ז"ל30.12.202015:00:0016:00:00
שבזי 12 .. דודי חייט30.12.20209:30:0010:00:00
שולמן30.12.202012:00:0013:00:00

29.12.202012:10:0013:10:00
בועז סלמן ת.ז 029279189 

ארנונה
חדר ישיבות הוועדה המקומיתועדת בניין ערים29.12.202018:00:0020:00:00
יעקב גבסי29.12.202013:00:0014:00:00
רחוב הגן עצים .. אלי29.12.202011:41:0012:41:00
שולמן29.12.202010:00:0011:00:00



ועדת בניין ערים29.12.202018:00:0019:00:00

הוועדת המקומית; 
https://zoom.us/j/789560
pwd=WW1DbGdF?3928
UUYyaVpPa1lqcUhhdjM

zQT09

eti ban abu is inviting you to a 
scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7895603928?pwd=
WW1DbGdFUUYyaVpPa1lqcUhhdj
MzQT09

Meeting ID: 789 560 3928
Passcode: D1bFQd

חבילה29.12.20209:47:0010:47:00

ניחום אבלים אינה אוקון29.12.202012:00:0012:30:00
ברחוב הולנד 6 ב, דירה 27 

עפולה.
לשכה שלמהאריה בן אברהם פגישה28.12.202012:00:0012:30:00
לשכה שלמהפגישה28.12.202013:30:0014:00:00
פיליפ28.12.202011:30:0012:30:00



28.12.202017:00:0018:00:00

ישיבה בנושא ועידת בית אבות ( 
ישיבת המשך ) - יאיר כתר , 

שלמה מליחי , חביב פרץ, רז 
חדר ישיבות אורןאורן , שמעון פרי

ליאת מול רננה 
 

משתתפים בישיבה מטעם בית אבות 
 

שלום עמרני 
 

יוסי אהרון יו"ר 
 

מנחם עוז גזבר מגדל העמק 
 

לימור חברת הנהלה 
 

שלום מזרחי מועצה דתית 
 
 
 

לשכה שלמהפגישה אלדד28.12.202011:30:0012:00:00

 אמיר עוזרי28.12.202018:00:0018:30:00
 

הרב ענזי אביעד27.12.202018:00:0019:00:00
קקל 16 ב מדרכה27.12.202010:00:0011:00:00
תאיר שיווק בן דוד יצחק27.12.202015:00:0016:00:00



27.12.202016:30:0017:00:00

ישיבה בנושא שיתוף ומיזוג - דור 
לדור סיעודי - יאיר כתר , שמעון 
פרי , דן שילר חבר הנהלה של 

לשכהדור לדור , חביב  , שלמה מליחי

                                                                  
                                         ליאת מול יאיר 

כתר 
ליאת מול שמעון פרי 

ליאת מול דן שילר 
 
 
 

שדו25.12.202010:00:0011:00:00
יריב וקנין25.12.202012:30:0013:30:00
יוסי אלמשעלי24.12.202013:00:0014:00:00
לתאם עם  יפה תור לאירנה24.12.202010:00:0011:00:00

24.12.202017:30:0018:30:00

ישיבת קורונה - כפיר , שלום , 
שריקי , עינב , שרית , חמוטל, 

טינה, גלית , נגה , אביבה גבאי, 
איילת סיגל בניאס, נדב, בתאל , 
כרמית , מיטל , יהודה כהן , גידי  

ליאת מול ראש העירחדר ישיבות אורןעובדיה , שלמה מליחי , חביב
שמואל סחראי24.12.202010:10:0011:10:00
שילה אדלר לשלוח מייל24.12.202010:30:0011:30:00

23.12.202016:30:0018:00:00

חברי הנהלה נוכחות חובה - מסע 
הלוויה  של צדוק נאווי ז"ל ראש 

רחבת בניין העירייהעיריית עפולה לשעבר



זום- מצ"ב קישורבית אבות23.12.202011:30:0012:30:00

mishlav afula is inviting you to a 
scheduled Zoom meeting.
https://zoom.us/j/95637763105?pwd
=Qmk3V1F4Wm4rNnRRS0JZWVVD
enRaUT09

passcode: 1g2vV9

מג'ק פאלס אילתהשתלמות שנתית פורום סגנים20.12.20209:00:009:30:00

 הנושא : התמודדות והאתגרים של השלטון 
המקומי בתקופת 

הקורונה
 

אסף כהן 050-7755466
ברדוגו רמי20.12.202010:00:0011:00:00



17.12.202021:00:0022:00:00

הדלקת נר חנוכה ומופע לנוער - 
ברכות ראש העיר בשעה 20.00 

זוםבזום

מופע חנוכה לנוער דניאל 
אסייג

 
 Time: Dec 17, 2020 07:35 PM

 Jerusalem
 

 Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85976434

 542
 

 Meeting ID: 859 7643 4542
 
 
 

ליאת מול חנן 
 

רויטל חופש17.12.202010:00:0010:30:00

17.12.202018:00:0018:30:00
ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

חדר ישיבות אורן17:00 - חדר ישיבות אורן
   

לא לשכוח בדיקת קורונה17.12.20209:30:0010:00:00



17.12.202020:45:0022:00:00
מופע חנוכה לנוער + הדלקת 

מקווןנרות חגיגית לחג החנוכה

שלום 
רב,

 
 

בתאריך 17.12.2020 בין השעות 20:00-
21:30  יתקיים מופע חנוכה לבני הנוער 

הכולל מופע של אומן אורח + הדלקת נרות 
חגיגית

 
 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות הפעילות 
תתקיים באופן 

מקוון.
 
 

קישור לזום יישלח סמוך 
לאירוע.

 
 



ועדת בניין ערים16.12.202017:00:0018:30:00

https://zoom.us/j/789560
3928?pwd=WW1DbGdF
UUYyaVpPa1lqcUhhdjM
zQT09

eti ban abu is inviting you to a 
scheduled Zoom meeting.
 
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7895603928?pwd=
WW1DbGdFUUYyaVpPa1lqcUhhdj
MzQT09
 
Meeting ID: 789 560 3928
Passcode: D1bFQd

בדיקת קורונה .. קרן ודר אלון16.12.202010:00:0013:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומיתועדת בניין ערים16.12.202017:00:0019:00:00

16.12.202013:30:0014:00:00
תערוכת גופי תאורה מזכוכית  - 
מרכז הגיל הרךהדלקת נר חנוכה  ע"י ראש העיר

ליאת מול רינה 
 
 



חדר ישיבות הוועדה המקומיתועדת שמות15.12.202017:15:0018:15:00

נושאים 
לישיבה:

 
 

הצעה למתן שמות רחובות במתחם 
 c2

הצעה למתן שמות רחובות בעפולה 
הירוקה

 
הצעה למתן שם רחוב כביש תחנה מרכזית 

נצבא
 

הצעה למתן שם רחוב א.תעשיה עפולה 
עלית 

 
הצעה למתן שמות רחובות א.תעשיה 

עפולה
 

הצעה למתן שם רחוב לכביש טבעת 
דרומית

 
 

   
 
 

אבקש להגיע לישיבה עם רעיונות לקריאת 
פיזיוטרפיה בנין חסון15.12.202015:00:0016:00:00



15.12.202012:30:0013:30:00

ישיבה בנושא השתלטות על 
שטחים ציבוריים נוכחים: ישראל, 
אלכס, יואל, שלמה, איתי, אהוד, 

חדר ישיבות ברושטל סויסה, גיא עטיה, עזמי

זום - קישור  נשלח לוואטסאפפורום הנהלה15.12.202010:00:0012:00:00

Topic: פורום 
הנהלה
 
Time: Dec 15, 2020 09:00 AM 
Jerusalem 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/96532034564?pwd
=OW5nS1BZYk40YjdFbElsWmpZalp
RZz09 
Meeting ID: 965 3203 4564 
Passcode: 266689 

ועדת שמות15.12.202017:15:0018:45:00

https://zoom.us/j/789560
3928?pwd=WW1DbGdF
UUYyaVpPa1lqcUhhdjM
zQT09

eti ban abu is inviting you to a 
scheduled Zoom meeting.
 
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7895603928?pwd=
WW1DbGdFUUYyaVpPa1lqcUhhdj
MzQT09
 
Meeting ID: 789 560 3928
Passcode: D1bFQd

יהורם ... רם14.12.202010:00:0011:00:00



קרן חייט11.12.202010:00:0011:00:00

משרד10.12.202010:00:0013:00:00
 

לשכת ראש העיריום הולדת הפתעה לשלום9.12.202014:00:0014:30:00
 

החורש רמי9.12.202016:45:0017:45:00
חדר ישיבות הוועדהבדיקת תיקים עם יו"ר הוועדה8.12.202011:00:0012:00:00
צרימי8.12.202010:58:0011:58:00



בחירות מועצת7.12.202019:00:0020:00:00
בחירות למועצת הנוער 

העירונית

שלום 
 ,
 

להלן זימון לבחירות למועצת הנוער 
העירונית הכוללת בחירת חברי מזכירות 

ומליאה.
 

האירוע יתקיים בפורמט מקוון דרך 
הזום.

 
 

קישור יישלח כשעה לפני 
האירוע.

 
 

חנן
 
 

קישור 
לזום

 
https://us02web.zoom.us/j/88139263

 508



זוםאירוע שנה א יוניסטרים7.12.202020:00:0021:00:00

פתיחת שנה א ביונסטרים איש קשר אור 
מנהלת מרכז 

יונסטרים
 

רחוב השומר 11סיור בשיכון גאולים7.12.202010:30:0012:00:00

6.12.202022:00:0023:00:00
ישיבת מועצת עיר מן המניין 12-

מרכז קהילתי " בית אשכול"20,32-11

שלום 
רב,

 
  

שימת לבכם כי ישיבת המועצה תתקיים 
במרכז הקהילתי " בית אשכול"

6.12.202021:00:0022:00:00
ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 

מרכז קהילתי " בית אשכול"11-20,31-11

  
שלום 

רב,
 
 

שימת לבכם כי ישיבת המועצה תתקיים 
במרכז הקהילתי " בית 

אשכול"
 
 

ליאת6.12.202012:00:0013:00:00



6.12.202020:00:0021:00:00
ישיבת מועצה שלא מן המניין 10-

מרכז קהילתי "בית אשכול"20,30-11

 שלום 
רב,

 
 

שימת לבכם כי ישיבת המועצה תתקיים 
במרכז הקהילתי " בית 

אשכול"
 
 

חדר אורןועדת כספים - 6.12.202018:00:0018:00:0006.12
אזכרה רצון יוסף בית עלמין6.12.202015:30:0016:30:00
סיגל מול כרמיתבית אשכולקואליציה6.12.202019:00:0020:00:00
לשכהאלדד6.12.202016:30:0017:00:00

6.12.202011:00:0012:00:00
סמיר בדיקת דם( עדכנית 

)להודיע לאירנה
בתי ספר לנהיגה6.12.202010:00:0011:00:00

אמנון מליחי6.12.202013:00:0013:30:00
 

רם מזרחי השומר3.12.202010:30:0012:00:00
פרדי3.12.202014:00:0015:00:00
 רננהחדר ישיבותישיבה בבית אבות3.12.202012:00:0012:30:00



רויטל חופש2.12.20209:00:009:30:00
לילך2.12.202017:00:0018:00:00
2.12.202017:00:0018:00:00MRI קומה 2 ליד הרנטגן
ביס נהיגה בשבת2.12.202011:00:0012:00:00
אלכס .. עמוס2.12.202010:00:0011:00:00
הראל1.12.202016:00:0017:00:00

לירז1.12.202014:00:0015:30:00
 

1.12.202010:00:0012:00:00

פורום הנהלה - בחדר ישיבות 
אורן+ 11.00- 10.30 חצי שעה :  

הרצאה בנושא מניעת הטרדה 
מינית להנהלה ע"י מרצה עו"ד גלי 

זוםעציון - יועצת משפטית של נעמת

https://zoom.us/j/98330350343?pwd
=UFNvQ200RWZqNVEwVnc0SHIyb
FdPUT09

וועדהאריק+ חנן1.12.202013:45:0014:15:00
050-8714029וועדהאבי סויסה - ליצי1.12.202013:30:0014:00:00

1.12.202012:00:0013:00:00
שיחת פתיחה ותוכנית חפיפה - 

לשכהאורה פיסטינר

סיגל
 

סויסה מחוזי30.11.202011:00:0012:00:00
נחמיה אדמוני30.11.202010:00:0011:00:00

ירושלים30.11.202013:00:0022:00:00
 

לאה היידמן סעדון  אייל לוי30.11.202012:00:0013:00:00
ניקיון קפלן30.11.20209:00:0010:00:00
אלכס אתי ארז30.11.202010:00:0011:00:00
29.11.202011:00:0012:00:00c1  סמי סימוני ואמנון
דניאל שדה להודיע29.11.202010:00:0011:00:00



טופס 29.11.202011:30:0012:30:00101
רח קפלן חניה/מדרכה29.11.202011:00:0012:00:00
אשר סויסה 29.11.202015:30:0016:00:00052-4456199

29.11.202013:30:0015:00:00
 יציאה לגמלאות של דני  - 12:30
חדר ישיבות אורןשמואל

  
שלום רב 

 
היום בשעה 12:30 נפגשים בחדר ישיבות 

אורן 
 .
 

בברכה,
 

חדר ישיבות הוועדה המקומיתועדת רשות רישוי מקומית29.11.202012:00:0013:00:00
אפרים זבטני כלפה רחמים29.11.202010:30:0011:30:00
יריב וקנין וחזי26.11.202011:15:0012:15:00
ליאת מול שלמה / לירזלשכהישיבה עם שלמה מליחי26.11.202010:45:0011:00:00
תאורה עד 26.11.202012:10:0013:10:0022
שמעון מלגה26.11.202012:00:0013:00:00

25.11.202010:00:0011:00:00

ישיבה בנושא אישור מגרשי 
מכוניות - שלום , ישראל , שלמה 
מליחי , יואל , אלכס , עינב פרץ, 

לשכה איתי קידר - ( ישיבת המשך )

חומר ב ת.ת 
 
 

ליאת
שמואל ... ברדוגו25.11.202010:00:0011:00:00
משארקה ,שמואלי, רונית25.11.202012:00:0013:00:00



25.11.202011:30:0014:00:00
אירוע לעובדי העיריה במסגרת 
זוםשבוע למניעת אלימות נגד נשים

יום רביעי 25/11 בין השעות 10:30-13:00 
אירוע ייעודי לעובדי העירייה, במהלך שעות 

העבודה, בנושא מניעת הטרדה מינית 
במקומות העבודה. 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/83515767
  865

בתכנית: 
 

פתיחה עם ראש העיר, מר אבי 
אלקבץ

 
שרותי המרכז למניעת אלימות במשפחה, 

גב' סיגל בניאס, מנהלת מחלקת 
הרווחה

 
הטרדות מיניות במקום העבודה, עו"ד אורלי 

חקוקי, הממונה על מניעת הטרדות מיניות 
בעירית 

עפולה
 
  

הקרנת הסרט "אישה עובדת" 
 

תקציר: החיים בעבודה של אורנה הופכים 
רמת ישי מירי24.11.202020:00:0021:00:00
שמואל סחראי גן חבד א24.11.202012:00:0013:00:00
נועם24.11.202013:15:0014:15:00



24.11.202016:30:0017:30:00
עצרת הזדהות יום המאבק 

באלימות נגד נשים
צומת קאנטרי, צומת בית יד 

לבנים

עצרת הזדהות של בני הנוער לציון יום 
המאבק בהתאם להנחיות נוהל מתנדב 

בחירום עד 10 משתתפים בקפסולה. 
האירוע באישור משטרת 

ישראל
 

לשכהועידת בית אבות24.11.202011:00:0012:00:00

סיגל 
 

שופרסל24.11.202014:00:0015:00:00
סהר24.11.202012:30:0013:30:00
שמעיה שרעבי וטל24.11.20209:30:0010:30:00

23.11.202015:00:0017:00:00

אלקין בר אילן מירב , נועם 
מחצבה  יולי תשובה פרופ' רוזן, 

ישראל כץ, מירי רגב

בית ספר יהלום חלוקת מחשבים עם שר החינוך23.11.202011:30:0012:30:00
 

בי"ס יהלום - רובעחלוקת מחשבים עם השר23.11.202011:30:0012:00:00
מיטל בורוס22.11.202010:30:0011:30:00
ליאת מול רויטללשכהפ.ע. שלמה מליחי22.11.202012:00:0013:00:00
 עמי22.11.202015:00:0016:00:00
רח ירושלים 20.11.20209:00:0010:00:0067-69-65
ציון עזריה19.11.202010:10:0011:10:00
אריה פיטרו19.11.202010:00:0011:00:00

מ.אצחי הנגבי19.11.202010:00:0011:30:00
 

כורש 19.11.202012:00:0013:00:0014



שלום שלמה19.11.202016:30:0017:30:00
רונית19.11.202010:00:0011:00:00
יריב וקנין18.11.202010:00:0010:30:00
רויטל מגיעה בסביבות 18.11.20209:00:009:30:009
אריק ג'ובי    18.11.202013:00:0014:00:0070
שי 052-9272668לשכה שלמהשי דהן - 18.11.202017:00:0017:30:00

18.11.202010:30:0011:00:00
הענקת תעודה לאביעד ערוסי 
לשכהכרב קהילת התימנים בעפולה

שלמה  - נא לעדכן את אביעד ערוסי 
 
 

ליאת
052-9215322לשכה שלמהערן שוסטר -18.11.202018:00:0018:30:00

ישיבת הנהלה18.11.202012:00:0012:30:00
בית אבות משלב - חדר 

 תרבות

ועדה מקומיתפגישת הכרות עם עו"ד אהוד פאי17.11.202013:00:0013:45:00
 

וועדה לתכנון ובניהסניף שופרסל עפולה עילית17.11.202015:00:0016:00:00

צביקה גלב 050-
 7485514

 

17.11.202012:00:0014:00:00

וועדת ערר אסף כרסנטי 
באמצעות זום - לגבי שעה- 

וועדת ערריעודכן בהמשך
 

חנה יצחקוב - וועדה17.11.202012:30:0013:30:00



זוםפורום הנהלה - בזום17.11.202010:00:0012:00:00

Topic: ישיבת 
הנהלה
 
Time: Nov 17, 2020 09:00 AM 
Jerusalem 
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/99722063005?pwd
=MmI4bHQ5bmY3MGd5ck4zVWMrc
UhkUT09 
 
Meeting ID: 997 2206 3005 
Passcode: 972839

בצלאל17.11.202016:00:0017:00:00

16.11.202017:00:0018:00:00

מכרז פומבי מס' 40/20/20 - 
מנהל / מנהלת אגף תכנון עיר 

ומ"מ מהנדס /ת העוודה המקומית 
אורןלתכנון ובניה עפולה

הרכב ועדת בחינה למינוי למנהל אגף תכנון  
 

יואב גלנט16.11.202018:30:0019:00:00
 

ווייס שמואל16.11.202010:00:0011:00:00



16.11.202015:30:0016:00:00

שלמה מליחי (סגן ראש העיר 
עפולה) ישראל קנטור (מהנדס 

זוםהעיר) יוסי וירצבורגר, נעם דומיניץ

 ñ זהבה
 050/5074331
 ñ שלמה מליחי

 054/4223226
 ñ ישראל קנצור
 0503199343

 ñ נעם
 052/6274343

 

אסתר נחום לוי15.11.20209:35:0010:35:00
אמסלם תמיכה בחוק15.11.202011:00:0012:00:00
כללית רקאתי15.11.202010:30:0011:00:00
מורן יריב לוין תבדקי לי15.11.202010:00:0011:00:00

אריאל15.11.202013:00:0013:30:00
 

אלי כהן דודי אמסלם דוד ביטן15.11.202011:00:0012:00:00
עמית הלוי ח"כ12.11.202014:00:0015:00:00
הצעות מחיר לבדוק12.11.202011:30:0012:30:00
אמנון12.11.202010:00:0011:00:00
אתי עטיה12.11.202016:00:0017:00:00

יואב גלנט11.11.202015:00:0017:00:00
 

קשישים צבע11.11.202011:00:0012:00:00
מס הכנסה11.11.202010:45:0011:45:00
כפיר סרוסי11.11.202012:00:0013:00:00

ועדת בניין ערים10.11.202017:30:0019:30:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים



ועדת משנה מס'  10.11.202017:30:0019:00:0020200010

הוועדה המקומית קניון 
העמקים; 

https://zoom.us/j/789560
pwd=WW1DbGdF?3928
UUYyaVpPa1lqcUhhdjM

zQT09

eti ban abu is inviting you to a 
scheduled Zoom meeting.
 
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7895603928?pwd=
WW1DbGdFUUYyaVpPa1lqcUhhdj
MzQT09
 
Meeting ID: 789 560 3928
Passcode: D1bFQd

רועי שרעבי9.11.202011:00:0012:00:00
כנרת פח9.11.202010:00:0011:00:00
זוהר בראל גבשושיות לבדיקה9.11.202011:30:0012:30:00
יגאל בן שלום9.11.202012:00:0013:00:00

9.11.202013:00:0014:00:00

מפגש במנהלת שכונות עפולה 
עלית - יהודה משה , שלמה 
מליחי , שמעון עמר , שלום, 

ליאתבית אשכולאיציק בן דוד , אפי זבטני
שני שרעבי8.11.202010:45:0011:45:00
איתי קידר הרב עזריאל8.11.202013:00:0014:00:00

8.11.202010:00:0011:00:00
אבי יחזקאלי פניה מ 2019  

לבדוק  ולהתייחס

וועדהאהוד פאי -פגישת וועדה8.11.202014:15:0014:45:00
 

אלי ימין בציר 5 ג8.11.202010:00:0011:00:00
לידן גן ע. הצעירה8.11.202011:15:0012:15:00
אמנון סיור8.11.202011:00:0012:00:00
רויטל חצי יום/חופש8.11.20209:00:009:30:00



צביקה פינקס8.11.202017:00:0018:00:00

5.11.202018:00:0018:30:00
ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

         עיריית עפולה17:00 חדר ישיבות אורן
לשכת סגן ראש העירפגישת הכרות עם עו"ד אהוד פאי5.11.202013:00:0013:15:00
לשכהפ. ע.- שלמה מליחי5.11.202011:00:0012:00:00
בוריס4.11.202013:00:0014:00:00

4.11.202011:00:0011:30:00

פגישה עם רן קויתי מנהל סוכונות 
עסקים קטנים ובינונים- פגישה 
של חצי שעה במשרד -  שלמה 

ליאת מול אורית 074-7502440לשכהמליחי, שלום שלמה
חמדה ושרית מכבי וועדה4.11.202010:00:0011:00:00

4.11.202011:30:0012:30:00

סיור באיזור תעשייה עם רן קיויתי 
+ שחר אורן + אייל בצר + שלום 
+ שלמה מליחי , נתנאל , בוריס 

ליאת מול אורה ñ 074-7502440אלון תבוריודיס - נוסע עם שלמה
עמוס עמוסי3.11.202010:30:0011:30:00
ספירו3.11.202014:00:0015:00:00
גן גפן  גגון3.11.202010:45:0011:45:00
חדר ישיבות הוועדה המקומיתבדיקת תיקים עם יו"ר הוועדה3.11.202012:30:0013:30:00
תאורה לבצע יצחק שדה 3.11.202011:00:0012:00:0040
וועדה3.11.202012:00:0013:00:00
אבי כבירי3.11.202011:00:0012:00:00

כנסת2.11.202010:00:0018:00:00
 

1.11.202010:00:0011:00:00
רחל מברט יוסי עמידר  ביוב 

ומחשב
שמואל1.11.202017:30:0018:30:00



1.11.20208:30:0010:00:00
פתיחת שנה מחדש בבית ספר 

שוהם

1.11.202019:30:0020:30:00
ארוע השקה בזרזיר קופת חולים 

מאוחדת סניף זרזיר
בני לוי1.11.20209:00:0011:00:00

קק"ל ליד המכולתסיור אגף שפע - עפולה עלית30.10.202010:30:0011:30:00

סיגל
 

אורלי חקוקי סירא29.10.202010:00:0011:00:00
מאיר אדרי29.10.202011:00:0012:00:00
ישיבה עם שלמה מליחי29.10.202010:30:0011:30:00
ליטל אדלר29.10.202010:00:0011:00:00
סימה אילוז29.10.20209:00:0010:00:00
טל ספיר29.10.202010:00:0011:00:00

לשכההרב שמואל דוד28.10.202010:30:0011:00:00
 

יאיר כתר28.10.202013:00:0013:30:00
 

יניב בוארון לשכה עירייה28.10.202017:00:0018:00:00
אתי .. ההגנה תכנית מתוקנת28.10.202010:00:0011:00:00
פואה ורמי פ28.10.202012:00:0013:00:00
ישיבת מזכירות28.10.202018:00:0019:00:00

איציק אוחנונה27.10.202012:00:0013:00:00
 

טליה27.10.202013:00:0013:30:00
 

אישרו הגעהלשכה שלמהיוסי אהרון+ יאיר כתר27.10.202014:00:0015:00:00
הושמנד .. מורדי27.10.202013:30:0014:30:00



לשכה שלמהכללי27.10.202010:30:0011:30:00
 

טליה27.10.202013:00:0014:00:00
דודי חייט  נתן אלתרמן27.10.202011:00:0012:00:00
אנדי27.10.202010:00:0011:00:00
מקלט גבעת המורה26.10.202010:30:0011:00:00
אביעד26.10.202011:00:0012:00:00

26.10.20209:00:0010:00:00

שלום יצחק מס פניה  
2020102637 מ-13/10   

כריתת עץ לבדוק   
0547837093

יהורם לוי26.10.202010:00:0011:00:00
גן ענבל הגומא 3 שלום שלמה25.10.202011:00:0012:00:00

לשכה עירייהתמר עטיה   25.10.202017:00:0017:30:000558871525
 

זאב ליברמן25.10.202012:00:0013:00:00

25.10.202013:30:0014:30:00
כהן נורית הכשרה עבודה 

סוציאלית בית הנערה
כולל אלירם דדוןסיור שפ"ע עפולה עילית25.10.202011:00:0012:00:00

חדר ישיבות אורןישיבת וועדת מכרזים25.10.202011:00:0012:00:00

https://zoom.us/j/93698283906?pwd
=OEtmV3pDaGpXallQamxzM3ZBUG
9MZz09

מגאפון25.10.202010:30:0011:30:00
גילה גמליאל25.10.202012:30:0013:30:00
יום הולדת להילה24.10.20208:00:008:30:00
יניב ב. לשכה23.10.202010:00:0011:00:00



משה הושמנד22.10.202010:00:0011:00:00
משה תווקולי מזרקה22.10.202011:00:0012:00:00
פארק ... נועם יובל ד.22.10.20209:00:0010:00:00
צביקה וועדה22.10.202015:00:0016:00:00
סמי22.10.202010:00:0011:00:00
יהודה פרץ22.10.202010:00:0011:00:00
ליאת מול רויטללשכהפ.ע. שלמה מליחי22.10.202012:00:0013:00:00
סיוון וולבוביץ לידור21.10.202012:00:0013:00:00
אלי מלול מאור אנגל21.10.202011:00:0012:00:00
20.10.202018:00:0018:30:00
אלי מלול  צורי כהן20.10.20209:30:0010:30:00

20.10.20208:00:008:30:00
להגיש דו"ח לראש העיר בעניין 

מגרשי המכוניות

20.10.20209:00:0010:00:00
ישיבה  עם יאיר כתר שלמה 

לשכהמליחי וחביב פרץ - בית אבות
 

20.10.202011:00:0011:45:00

 ביקור שר :11.00-11.45
 הבריאות יולי אדלשטיין  שולחן
 עגול  - במקום פתוח - דודי פיקוד
העורף וניסים תורגמן

בסמוך לסקייט פארק -  
ליאת מול כפיר / סיגלבפארק

ספירו20.10.202013:00:0014:00:00
אלי ויואל20.10.202015:30:0016:30:00

20.10.202010:30:0011:00:00

  ביקור ח"כ שר : 10.30
 +הבריאות יולי אדלשטיין
בלשכהפרופסור גרוטו + מיכל כהן דר

ליאת מול שלמה / כפיר 
 
 

צלם ñבאחריות רחלי 
 



19.10.20209:30:0010:30:00

אלקין- מתנס,תנועות נוער, 
השכלה גבוהה , מים  , מכתב 

פניה
שימי19.10.20208:00:009:00:00

19.10.202015:30:0016:30:00

מירי ר. ירושלים  מכרז ממשלתי 
כוככבית מגבילה השתתפות 

במכרזי ממשלה ... בעיקר מחזור 
שנתי ... עבודה מבצע קבלן משנה

יואל- חוסאם18.10.202011:30:0012:00:00
 

18.10.202010:00:0011:00:00
מעקב אחר תהליך רישום מגרשי 

וועדהמכוניות
אושרי15.10.202015:30:0016:30:00
אזכרה רפי גיבלי ז"ל בית עלמין15.10.202016:30:0017:30:00

סיור ע.עלית14.10.202014:00:0014:30:00
 

איציק כהנא תלונה ג.ה14.10.202010:00:0011:00:00

14.10.202010:00:0011:00:00
שלום שלמה אצלי תקציב, רצון 

יוסף פרטים,

סיור ג.המורה14.10.202013:00:0013:30:00
 

וועדה14.10.202011:30:0012:30:00



ועדת שמות13.10.202017:00:0018:00:00

https://zoom.us/j/257862
8780?pwd=ZWpJTnNmS
E5yanFGM25HdmJLMX
pmZz09

 is inviting you to a עיריית עפולה
 .scheduled Zoom meeting

  
 Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/2578628780?pwd=
ZWpJTnNmSE5yanFGM25HdmJLM

 XpmZz09
  

 Meeting ID: 257 862 8780
 Passcode: N1STiN

ספירו13.10.202013:00:0014:00:00

ועדת שמות13.10.202017:00:0018:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון עפולה
שימי פרג'י תיקון12.10.202010:05:0011:05:00
איתי קוטג12.10.202010:00:0011:00:00

ועדת בניין ערים12.10.202016:00:0018:00:00

הוועדה המקומית; 
https://zoom.us/j/257862

pwd=ZWpJTnNmS?8780
E5yanFGM25HdmJLMX

pmZz09

 is inviting you to a עיריית עפולה
 .scheduled Zoom meeting

  
 Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/2578628780?pwd=
ZWpJTnNmSE5yanFGM25HdmJLM

 XpmZz09
  

 Meeting ID: 257 862 8780
 Passcode: N1STiN



12.10.202015:30:0016:00:00
סיגל טמינו בקשה מס' 

15572893255
רחוב אבן עזרא 3 תיק מס' 17772 חלקה 

36 תת חלקה

חדר ישיבות הוועדה המקומיתועדת בניין ערים12.10.202017:00:0019:00:00
 

ועדת בניין ערים12.10.202017:00:0018:30:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים

וועדת חינוך12.10.202017:00:0018:00:00
זימון לקישור ב-zoom בגוף 

המייל
https://edu-
il.zoom.us/j/88063423640

11.10.202010:00:0011:00:00
מעקב אחר תהליך רישום מגרשי 

וועדהמכוניות
שוש אדרי11.10.202010:00:0011:00:00

11.10.202012:00:0012:30:00
ישיבת וועדת מכרזים בזום 

עיריית עפולהבשעה 12:00

 is inviting you to a עיריית עפולה  
   .scheduled Zoom meeting

 
Topic: ועדת 

מכרזים
 

 Time: Oct 11, 2020 12:00 PM
 Helsinki

 
 Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92664002965?pwd
TFVRUDh2blNYanRIam9CTENIZl=

 RwUT09
 

 Meeting ID: 926 6400 2965
 Passcode: LWVA02



משרד8.10.202010:00:0013:00:00
 

7.10.202016:00:0019:00:00

תחרות שחמט עירונית בתכנסות 
שעה 16.00 ברכות ראש העיר 

בפארק הערוני18.30

ליאת מול 
שרית

 
 
 

מצ"ב לעדכון יומנו של ראש העיר מר אבי 
אלקבץ.

 
משחק שחמט סימולטני ענק בפעם השנייה 

שיערך בפארק בעפולה בחול המועד סוכות 
7/10/20 החל מהשעה 16:00-

 .19:00
 

   .

שושנה אדרי7.10.20209:00:0010:00:00
ספירו6.10.202013:00:0014:00:00
יום הולדת שני5.10.20208:00:009:00:00
אירנה5.10.202010:00:0011:00:00

4.10.202010:00:0011:00:00
מעקב אחר תהליך רישום מגרשי 

וועדהמכוניות
בדיקת דם תקופתית2.10.20208:30:009:00:00
צחי סירא1.10.202010:00:0011:00:00
סוכה1.10.20208:00:009:00:00



ישיבת הערכות קורונה- בזום29.9.202010:00:0011:00:00

Topic: ישיבת הערכות- 
קורונה
 
Time: Sep 29, 2020 10:00 AM 
Helsinki 
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/99713674227?pwd
=bFgwMWFlbjlsVW9OUE5PdGZubC
t6Zz09 
 
Meeting ID: 997 1367 4227 
Passcode: 7Z6Mwk 

ספירו29.9.202013:00:0014:00:00
ערב יום כיפור27.9.20200:00:000:00:00
מאור תקשורת מילוי24.9.20209:00:0010:00:00

23.9.20209:30:0010:30:00
יהורם לוי הצללה אמנון חזי 

תשריט

22.9.202010:30:0011:30:00

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

רח' יצחק שדה 40 עפולה 
ליאתעלית

סמי סימונ18.9.202012:30:0013:30:00
אלי וועדה17.9.202010:00:0011:00:00
מאור הקיצנית 6 מ.ה17.9.202020:30:0021:30:00



17.9.202012:30:0013:30:00

הרמת כוסית לראש השנה  
מחלקת קידום נוער - יהודית פרץ 

, שלום , שלמה מליחי , חביב , 
ליאת מול יהודית 8333מרכז קידום נוער- עומר 5כפיר ,יהודית פרץ

וג'ימה17.9.202014:00:0015:00:00
16.9.202012:00:0012:30:0012

16.9.202019:30:0020:30:00

 שלמה מליחי מייצג - גמר ליגת 
קיץ 2020 - חלוקת גביעים+ 

פארק העירוניהרמת כוסית  ( לא התחייבנו )

ליאת מול עומר לב 
 
 

יגאל א.16.9.202013:00:0014:00:00
שימי פרגי16.9.202010:00:0011:00:00
יהודה חופש16.9.20208:00:008:30:00

בשכונת c-1חנוכת מגרש מיני פיץ16.9.202017:00:0018:00:00

ליאת מול לירז אליהו 
 
 

משרד של כפירזבד הבת לאורן הבת של כפיר16.9.202010:45:0011:00:00

15.9.202019:00:0020:00:00

כרטיס פרויקט להרמת כוסית 
לחיילים בודדים - התכנסות 

ליאת מול תמראב - חברה הכלכלית18.30 ברכות ראש העיר 19.00
צביקה אל על אייל 5 אנשים15.9.20209:00:0010:00:00

15.9.202013:30:0014:30:00

הרמת כוסית מחלקת נוער - 
שלום , חביב , שלמה מליחי , 

מחלקת נוער ו צעיריםכפיר - (לא התחייבנו)

ליאת 
 



15.9.202015:00:0016:00:00

ישיבה בנושא אישור מגרשי 
מכוניות - שלום , ישראל , שלמה 

ליאת מול שלמה מליחילשכהמליחי , יואל ,אלכס, עינב פרץ

חכ"ל עפולהפרויקט נחל המורה15.9.20209:00:0010:00:00

אפשרויות 
שעלו:

 
 

פארק 
מוזיקאלי

 
פארק לבעלי צרכים 

מיוחדים
 

מסלולי אופניים 
(פאמפטרק)

 
פינת ישיבה לפיקניק (על 

האש)
 

מזרקות 
מוזיקאליות

 
מתקני 

כושר
 

פארק 
נדנדות

 
שולחנות פינג פונג ומגרש פטאנק; 



מרפסת דני דנון14.9.202019:00:0020:00:00
יהודה שלום14.9.202012:30:0013:00:00
ויצו14.9.202011:00:0011:30:00

ועדת רשות רישוי14.9.202011:00:0011:30:00
הוועדה המקומית קניון 

העמקים

אילן קורש  וועדה14.9.202013:00:0013:30:00
 

הרב שטרן וועדה 14.9.202011:30:0012:00:000504130877
צביקה14.9.202012:00:0013:00:00
הוועדה המקומיתהנפקת כרטיס חכם13.9.202010:30:0011:30:00

קאנטרי- עפולהספורט מנהלים13.9.20208:15:009:30:00

 

13.9.202019:00:0020:00:00

חלוקת תעודות יוזמה עיסקית - 
התכנסות שעה 18.30 ברכות 

במוקד קליטה עפולה עליתראש העיר  19.00

ליאת מול ליאורה  -0509499016 
 
 

לפתוח את הסניף13.9.20208:00:009:00:00
וועדה13.9.202010:30:0011:30:00

בריכה עפולה עיליתהרמת כוסית - מחלקת ספורט13.9.202020:30:0021:00:00

רויטל מול שלומי אלבז 
 

הרמת כוסית לחג + פרידה רשמית מעמי 
אסייג

הרמת כוסית בית אשכול13.9.202018:00:0019:00:00

13.9.202010:00:0010:30:00
קביעת מזוזה לגנים של דרך 

ליאת מול ראש העיר -0527686214רח' זמיר 2 גבעת המורהאמת טרום חובה וחובה



כפר השילוח13.9.202013:00:0019:00:00

נקבת השילוח ñ לווייז  
 

לתאפ לפני עם גדי

13.9.202011:30:0013:00:00

ועדת אכיפה חציון א' חצי שנתית 
 עם מפקד התחנה ובנוכחות 

ראש העיר - שלום , שלמה 
מליחי, חביב , חנן בן דוד , עומר 

לב, יובל כהן,טינה, אורן אקיקוס, 
שרית דהן ,שמעון עמר, יהודה 

כהן, ישראל קנטור, תמר דיגמי, 
אביי בדגן , בת אל , כפיר , סיגל 

ליאת מול מאור 8319חדר ישיבות אורןבניאס , ישראל פפולביץ
רויטל מסיימת לעבוד13.9.202013:30:0014:00:00
יריב לוין10.9.202011:00:0012:00:00

לירון שלי10.9.202014:00:0014:30:00
 

יצחק שדה 40 עפולה עיליתעמידר מזל איובי10.9.202018:00:0018:30:00

רויטל מול יהודה 
 

פ"תיריב לוין10.9.202011:00:0012:00:00
 



10.9.202016:00:0017:00:00
טקס הנחת אבן פינה בית 

הכנסת כתר יוסף
רח' חיבת ציון 80 פינת 

התקומה

סדר דוברים בהמשך .. 
 
 
 

ליאת 
 

הרב יחיאל אבוחצירא  רועי שייך10.9.202019:00:0020:00:00
נסיעה ליריב לוין10.9.20209:40:0010:40:00

9.9.202017:00:0018:30:00

פעילות תרומה לקהילה לראש 
השנה - תמר דיגמי , שלום שלמה 

, חביב , שלמה מליחי , כפיר, 
טינה, שרית דהן , (זמן התכנסות 
ליאת מול חנןמרכז הנוער רובע יזרעאל17.00 ברכות ראש העיר 17.15 )

גילה גמליאל9.9.202014:00:0016:00:00

9.9.202014:30:0016:00:00
 ביקור ח"כ שרה :14.30-16.00
ליאת מול שלמה מליחיחדר ישיבות  אורןגמליאל

9.9.202011:00:0011:30:00
לבדוק כיתות לימוד - גני ילדים 

ועדת רישויויזניץ

9.9.202010:00:0011:00:00

טקס קבלת תלמידי כיתות א'- 
ביה"ס ממ"ח תלמוד תורה  , 

בהשתתפות ראש העיר מר אבי 
תלמוד תורהאלקבץ

תואם מול אביאל 
 

אלכס + אפי+ סטס8.9.20209:30:0010:00:00



8.9.202012:00:0013:00:00

FW: הדרכת ועדות בנושא 
 :הוראת שעה תקנות רישוי בניה
רגולציה zoomרוני ורדי

 
 
-----Original Appointment----- 
From: רחלי כהן 
[mailto:racheliel@iplan.gov.il]  
Sent: Monday, August 24, 2020 
10:26 AM 
To: משה אלתרמן; יאשי סער; רחלה ינאי 
 ; רוני ורדי (חיצוני); אורית מרץ(חיצוני)
 ; אדר' אסנת ברש (חיצוני); אריאל(חיצוני)
 ;(חיצוני)טוויטו מגדל העמק; אריה רפפורט 
 דני גולדברג יקנעם עילית; האדי נעאמנה
 ;(חיצוני)גבעות אלונים; יבגניה מלכין 
 ישראל קנטור עפולה; מנדי שפיגלר
 ; סבטלנה גרמן נצרת עלית; עדנאן(חיצוני)
 ;(חיצוני)מסאלחה בית שאן; ענאיה בנא 
zoom 
רגולציה
 
Cc: Mandy Spiegler 
Subject: הדרכת ועדות בנושא הוראת 
 שעה תקנות רישוי בניה: רוני
ורדי
 
When: {2020 יום שלישי 08 ספטמבר 
 ,הלסינקי (UTC+02:00) עד 13:00 12:00

מלון קיבוץ לביא אולם כנסים גילה גמליאל8.9.202015:00:0019:00:00



8.9.202018:00:0019:00:00
הופעה של חן הררי וזמרים 

פארק העירונימקומיים נוספים

ליאת מול לירז אליהו 
 
 

האירוע עד 50 איש  
 
 
 
 
 

ספירו8.9.202013:00:0014:00:00

7.9.202011:00:0012:00:00
כנסת אמיר אוחנה אמנון סממ"ר 

נגב נצ"מ ירדן קבלרוב

אביעד --7.9.202012:30:0013:00:00
 

7.9.202010:30:0011:00:00
 ביקור בביה"ס  : 10.30-11.00
הרצל 25 עפולה עליתזהרי תורה

ליאת מול יפה ויצמן 052-
 7101213

 
ליאת

דודי חייט לבדוק לפני7.9.202011:30:0012:30:00

7.9.202018:30:0019:30:00
הכנסת ספר תורה אילן מורד אבן 

גבירול
אגף מינהל קיבוע זכויות7.9.20209:00:0010:00:00
ג'מיל הנדסה7.9.20209:30:0010:30:00
רחל כיטוב+ בלולו7.9.20209:30:0010:30:00

קאנטרי- עפולהספורט מנהלים6.9.20208:15:009:30:00

 



חנוכת מרכז בזק אונליין6.9.202011:00:0012:00:00
 

לשכה שלמההרב שמואל דוד6.9.202010:00:0010:30:00
ציון לנקרי לשכה שלמה6.9.202010:30:0011:30:00
הסעה מ. העמק3.9.20208:30:009:30:00



3.9.202010:00:0011:00:00

FW: חלוקת שי לתלמידי כיתות 
 א' בביה"ס נופים ואלומות
 בהשתתפות ראש העיר מר אבי
ביה"ס אלומותאלקבץ

 
 
-----Original Appointment----- 
From: טינה ולדמן 
[mailto:teena@afula.muni.il]  
Sent: Thursday, September 03, 
2020 8:21 AM 
To: אבי אלקבץ; לשכת ראש העיר; רחל 
 ;אילוז; כפיר בזק; שלום שלמה; גלית דגן
 חביב פרץ; מיכל כהן
(michalnofim62@gmail.com); אלה 
 מזכירת ביה'ס נופים
(ella.nofim@gmail.com); אילנה עוז 
(ilanaozer2711@gmail.com); אלומות 
מזכירות
 
Subject: חלוקת שי לתלמידי כיתות א' 
 בביה"ס נופים ואלומות בהשתתפות ראש
 העיר מר אבי
אלקבץ
 
When: {2020 יום חמישי 03 ספטמבר 
 ,הלסינקי (UTC+02:00) עד 11:00 10:00
 ,קייב, ריגה, סופיה, טאלין
.וילנה
 

3.9.20209:00:0010:00:00

חלוקת שי תלמידי כיתות א', בית 
ספר אלון יזרעאל- בהשתתפות 

בית ספר אלון יזרעאלראש העיר מר אבי אלקבץ

תואם מול מיכל מנהלת 
ביה"ס

 



יהואש3.9.20208:00:009:00:00

3.9.202017:00:0017:30:00
ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

 חדר ישיבות אורן17:00 חדר ישיבות אורן
מיכל דר ישראלי מ.העמק2.9.202015:45:0016:45:00
ניחום2.9.202010:00:0011:00:00

1.9.202011:00:0012:00:00

טקס קבלת תלמידי כיתות א'- 
ביה"ס שהם , בהשתתפות ראש 

רחבת בית הספרהעיר מר אבי אלקבץ

1.9.20209:00:0010:00:00

 פתיחת שנת - 9.00-10.00
 לימודים ביה"ס אורט אורן עפולה
 עלית - טינה , גלית , נגה , חביב
ליאת מול רחלי / כפירעפולה עליתשלום , שלמה מליחי, כפיר ,

ירין יום הולדת1.9.202017:30:0023:30:00

1.9.20208:30:008:45:00

 פתיחת שנת  : 08.30-08.45
 - לימודים ביה"ס אלון יזרעאל
 טינה , נגה , גלית  חביב , שלום
ביה"ס אלון יזרעאלשלמה מליחי , כפיר ,

1.9.202011:00:0012:00:00

 פתיחת שנת : 11.00-12.00
 , לימודים בביה"ס שוהם - טינה
 ,גלית , נגה , חביב , שלום
ליאת מול כפיר / רחליביה"ס שוהם - רובע יזרעאלשלמה מליחי, כפיר

1.9.202010:15:0010:45:00

 פתיחת שנת  : 10.15-10.45
 - לימודים בגני ילדים - בגני כפיר
 , טרום חובה, חובה - טינה, גלית
 , נגה , חביב , שלום , כפיר
ליאת מול רחלי / כפירברובע יזרעאלשלמה מליחי ,איילת טננבוים



1.9.202011:00:0012:30:00

טקס קבלת תלמידי כיתות א' 
ביה"ס שוהם בהשתתפות ראש 

ליאת מול נטלירחבת בית הספר שוהםהעיר

1.9.20207:45:008:30:00

 פתיחת שנת - 7.45- :8.30
 - לימודים בביה"ס בית זאב
 טינה, גלית דגן , נגה בן אילוז
 , שלום , חביב , שלמה מליחי,
בית זאבכפיר

ליאת מול רחלי / כפיר 
 
 

דוד עמר31.8.202014:00:0014:30:00
אדמונד אזולאי וועדה31.8.202016:00:0016:20:00

31.8.202016:45:0017:15:00

 טקס קבלת תלמידי 16:45
 ,כיתות א'- ביה"ס מרום

 בהשתתפות ראש העיר מר אבי
תואם מול הדסהביה"ס מרוםאלקבץ

יואל ואלכס + דוח רווחה ותימנים31.8.202010:45:0011:45:00

31.8.202017:30:0018:00:00

 טקס קבלת תלמידי 17:30
 , כיתות א'- ביה"ס גוונים

 בהשתתפות ראש העיר מר אבי
ביה"ס גווניםאלקבץ

תואם מול אילנית 
 

ועדת בניין ערים31.8.202016:30:0018:30:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים

30.8.202017:30:0018:30:00

 טקס קבלת תלמידי 17:30
 ,כיתות א'- ביה"ס בית זאב

 בהשתתפות ראש העיר מר אבי
רחבת בית הספראלקבץ

תואם מול נירה 
 



בית פוזנקתערוכת סיום חוג ציור30.8.202019:00:0019:30:00

ההזמנה הגיע באמצע' מייל 23/08/20 
בשעה 12:46 

 
סיון לוי ñ שמיר 

 
 ñ מנהלת מתנ"ס + מנהלת צהרוני ביה"ס

תוכנית ניצנים

קאנטרי- עפולהספורט מנהלים30.8.20208:15:009:30:00

 

30.8.202011:00:0012:00:00
מנהלת עפולה עילית + גבעת 

לשכה שלמההמורה
עודכנו טלפונית +SMS אפרים זבטני 

ואיציק בן דוד

30.8.20209:40:0010:40:00
אמנון... כיסוי מוטמן + שביל 

קנטור
רויטל חופש30.8.20208:00:008:30:00



30.8.202020:30:0023:00:00
FW: אירוע סוף קיץ לבני הנוער 
פארק עירוניתושבי העיר בלבד

 
 
-----Original Appointment----- 
From: לירז אליהו 
[mailto:liraz@afula.muni.il]  
Sent: Wednesday, August 19, 2020 
9:50 AM 
To: אבי 
אלקבץ
 
Subject: FW: אירוע סוף קיץ לבני הנוער 
 תושבי העיר
בלבד
 
When: {2020 יום ראשון 30 אוגוסט 
 ,הלסינקי (UTC+02:00) עד 23:00 20:30
 ,קייב, ריגה, סופיה, טאלין
.וילנה
 
Where: פארק 
עירוני
 
 
 
 
 

30.8.202019:00:0020:00:00

טקס קבלת תלמידי כיתות א'- 
ביה"ס תדהר , בהשתתפות ראש 

תואם מול סיוןרחבת בית הספרהעיר מר אבי אלקבץ
חתונה אנט ומשה מליחי30.8.202020:00:0021:00:00



30.8.202021:00:0023:30:00

אירוע סוף קיץ לבני הנוער  
לתושבי עפולה בלבד  + פורום 

פארק עירוניהנהלה

28.8.202010:00:0011:00:00

טקס תלמידי כיתות א'- בית ספר 
מעלות ניסים, בהשתתפות ראש 

העיר מר אבי אלקבץ
מעלות ניסים (נופים לשעבר) 

רחוב האלה ע"ע
תואם מול רויטל של שלמהיהב טביב - שלמה מליחי27.8.202010:30:0011:00:00

27.8.202017:00:0018:00:00

טקס קבלת תלמידי כיתות א'- 
ביה"ס יהלום , בהשתתפות ראש 

תואם מול ליטלבית ספר יהלוםהעיר מר אבי אלקבץ
לוי חזי27.8.202019:00:0020:00:00
מאיר חזי רח ירושלים 45 ה27.8.202010:30:0011:30:00

26.8.202018:00:0018:30:00
פרויקט אבות ובנים  - (לא 

בריכה בעפולה עליתהתחייבנו)

ליאת מול עומר לב 
 
 
 
 

ספירו26.8.202011:00:0012:00:00

26.8.202010:00:0011:00:00
ההגנה 560 2 עמודי תאורה ניסן 

אליהו
שירי מיכאל שלמה26.8.202016:19:0017:19:00
רויטל יוצאת מוקדם26.8.20208:00:008:30:00
לשכה שלמהיפה שמחון  26.8.202016:00:0016:30:00052-7264585
אפרים זבטני25.8.202017:24:0018:24:00

סמי25.8.202011:30:0012:00:00
 



25.8.202018:00:0020:00:00
הצגת לילדים "זה שלי " בגן בני 

ליאת מול לירז אליהובני ישראל ליד קופת חוליםישראל
אלומות ונופים25.8.202012:00:0013:30:00

לירז נוי ... אבי כבי .. אלכס ויואל24.8.202010:00:0011:00:00

24.8.202010:00:0011:15:00

טינה מייצגת  - 10.00-11.15: 
ביקור בביה"ס אורט עפולה אצל 

בית ספר אורט עפולהאירס אהרון דוד, טינה ולדמן

 ñ 052-6322310 ליאת מול חיה גמליאל
 
 
 
 
  
 

ליאת
חדר ישיבות הוועדה המקומיתבדיקת תיקים עם יו"ר הוועדה23.8.202011:30:0012:30:00

לשכה שלמה מליחימאור מלול , לירז וזאן23.8.202014:30:0015:30:00

מאור 053-7905040 
 

יונה שפרה 23.8.202010:46:0011:46:000523349488
קאנטרי- עפולהספורט מנהלים23.8.20208:15:009:30:00
חני חיים ג'רבי23.8.20209:45:0010:45:00

תמר דיגמי - מרכז צעירים23.8.202010:00:0010:45:00
לשכה שלמה - בניין העירייה 

קומה 2

23.8.202018:00:0019:00:00

 טקס קבלת תלמידי 18:00
 ,  כיתות א'- ביה"ס אוהל מאיר

 בהשתתפות ראש העיר מר אבי
ביהס אוהל מאיראלקבץ

23.8.202019:30:0020:30:00
ערב גיבוש מנהלת עפולה עילית 

רחוב שושן 10 עפולה עיליתגבעת המורה



אסתי רועי שרעבי23.8.202011:00:0012:00:00
יריב לוין טרקלין כ. המכביה20.8.202014:30:0015:30:00

20.8.202016:00:0017:00:00

הכנסת ספר תורה משפחת צקול 
' גדי ואילנה ( אחות של זהבה)- 

ליאתרח' לוטם 26 ג' עפולהכתיבת אותיות
רויטל מאחרת20.8.20208:00:009:30:00
זריהן שגיא20.8.20209:00:0010:00:00
צום19.8.202020:00:0021:00:00

19.8.202019:00:0020:00:00
פעילות לידי עולים  חלוקת 

בברכההעירוניתילקוטים -

 ñ 050-6898128 ליאת מול אינה אוקון
 
 



19.8.202011:00:0013:00:00

סיור בעפולה : יואב, איתמר, 
ניסים שלם,  שלמה מליחי, 
אחיקם ++ מנכ"ל + מש"א

יהושוע חנקין 47, עפולה 
קומה 2

נסגר מול רויטל ñ 053-8880049  (רויטל 
מעדכנת את אחיקם , שלמה מביא עוד 

אנשים מטעמו לפי 
הצורך)

 
 

נפגשים בלשכה של שלמה 
מליחי

 
 
 
 

ספיר 
כהן

 
מזכירת 

לשכה
 

 [small logo]
רחוב המעיין 4, 

מודיעין
 

בניין ליגד סנטר 2, פארק 
טכנולוגי

 
ï 08-9523805 נייד: 054-

אלי כהן .. אריאל18.8.202020:15:0021:15:00
להזמין סמיר18.8.202012:00:0013:00:00
ספירו18.8.202013:00:0014:00:00



שד' ארלוזורוב 11/4 קומה ב'ארגון הקבלנים כולל תאגיד18.8.202010:00:0011:30:00
  

לשכה שלמהאריה שנקור ומעיין יואל מטמון18.8.202016:00:0016:30:00

תיאום פגישהתמר דיגמי - מנהלת מרכז צעירים18.8.202012:30:0013:00:00
חדר ישיבות אורןפורום הנהלה18.8.20209:00:0011:00:00

ליאת מול לירז אליהוגן תרשיש רובע יזרעאלשלום מייצג - הקרנת סרט לילדים17.8.202019:30:0021:00:00

17.8.202012:15:0016:15:00meeting number 2020022

אולם ישיבות, בניין סיטי 1, 
אזור התעשיה ג', רח' מעלה 

יצחק 29, נוף הגליל.

רויטל - לבדוק משה גבאי17.8.20209:00:009:30:00
 

חדר ישיבות אורןישיבת מועצת עיר 16.8.202020:00:0021:30:009-20,29-11

שלום 
רב,

 
  

החומר הנלווה נשלח אליכם במייל מפאת 
גודלו

 
  
  

בברכה,
בדיקת דם מעודכן16.8.20208:15:009:15:00
שני שרעבי+יפית = מאיר16.8.202010:10:0011:10:00
ליאתלשכהישיבת קואליציה16.8.202018:00:0019:00:00



16.8.202012:30:0013:30:00

 -מסיבת פרידה מטלאל 12.30
 ממלא מקום מהנדס הועדה
.לתו"ב

חדר ישיבות ועדה מקומית 
לתו"ב.

16.8.202019:00:0020:00:00
הזמנה לישיבת מועצת עיר 8-

חדר ישיבות אורן20,28-11
 

וועדה מקומית לתכנון ובניהאריה שנקור16.8.202015:00:0015:30:00
קאנטרי- עפולהספורט מנהלים16.8.20208:15:009:30:00

ועדת רשות רישוי מקומית16.8.202011:00:0011:30:00
חדר ישבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים
ציון לנקרי לשכה שלמה13.8.202010:30:0011:30:00
רויטל חופש13.8.20208:00:008:30:00

פגישת עבודה רויטל12.8.202010:00:0012:00:00
 

11.8.202018:30:0019:30:00

  - אירוע(מייצג שלום שלמה)
 )כדור סל - ליגה מקומות עבודה
(חלוקת גביע

ההסתדרות עפולה מול בניין 
ליאת מול גדי כהנא ñ 054-4440038העירייה

יהודה .. משה שושני ...  יפית11.8.202010:30:0011:30:00
עופר בן לולו11.8.20209:34:009:34:00

כנסתאריאל10.8.202010:00:0018:30:00
 

9.8.202014:00:0015:00:00
ישיבה בנושא תב"ע בריכה 

וועדה מקומיתמחוממת

9.8.202011:15:0011:30:00
 חנוכת ספריה     - 11.15
ההזמנה מכפיר מול ליאתקהילתית- צילום

עופר בן לולו דגנית9.8.20209:00:0010:00:00

9.8.202017:30:0019:00:00
וועדת כספים 17:30 - מצ"ב סדר 

חדר ישיבות אורןיום וחומר

     



קאנטרי- עפולהספורט מנהלים9.8.20208:15:009:30:00

חדר ישיבות "אורן"וועדת מכרזים9.8.202017:00:0017:30:00
 

9.8.202010:00:0011:00:00
טקס פתיחת המרכז לגיל הרך 
במעמד ראש העיר ומפעל הפיס

המרכך לגיל הרך, רובע 
יזרעאל

מורן מול 
רינה

 
 

9.8.202020:30:0022:30:00

מפגש פרידה לעובדת שיצאה 
לגמלאות מראיסה -  ממתנס 

שחקים - (לא התחייבנו ) - 
בריכה עירונית עפולה עליתברכות ראש העיר.20.45

מתי: 9 באוגׂש 2020 
 20:30:00

היכן: בריכה עירונית עפולה 
עלית

 
 --

ליאת מול דניאל בן

9.8.202011:00:0012:00:00
מרינה גרוזמן , עודד ואלכס , 

רחוב אורנים
רויטל חופש אזכרה של אבא ז"ל6.8.20208:00:008:30:00

אפי זבטני6.8.202012:00:0012:30:00
 

גדי דאי6.8.202010:00:0011:00:00

5.8.202018:30:0019:30:00

אירוע חופה  לעולים חדשים - 
(ילנה ואלכסיי )בפארק העירוני 

פארק העירוניע"י הרב פנחס מלכה

ליאת מול אינה 
 
 
  
 

ספירו שריד4.8.202019:00:0020:00:00



4.8.202020:00:0022:00:00

כנס מתגייסים בבריכה החיצונית  
בקאנטרי עפולה - התכנסות 

ליאת מול חנןקאנטרי עפולה20.00  ברכות ראש העיר 20.15
שלומי מליחי4.8.202010:00:0011:00:00

סיור ע.ע4.8.20208:30:009:00:00
 

4.8.202017:00:0018:00:00

חלוקת שי לילדי כיתות א ' 
(התכנסות וברכות ראש העיר ב-

ליאת מול  מיטל / עמיתבריכה בעפולה עלית.17.30 )

ברחבי העירסיור פרויקטים הנדסיים3.8.20208:30:0012:00:00
נפגשים בקומת הכניסה לבניין העירייה 

בשעה 08:20
יובל וציונה3.8.202012:00:0013:00:00
שלומי מליחי3.8.202012:00:0013:00:00
טל קופיקה2.8.202013:40:0014:40:00
אבישי ג'יבלי2.8.202012:35:0013:35:00
גררארד מלכה 2.8.202010:00:0011:00:00058-6605587
קאנטרי- עפולהספורט מנהלים2.8.20208:15:009:30:00

2.8.202012:00:0012:30:00

חלוקת שי ללחיילי חטיבת כפיר -
4 חיילים  חלוקה ע"י ראש העיר 

ברחבת הבניןבשעה 12.00

ליאת מול חנן 
 

הזמנה בהמשך 
 
 



31.7.202013:00:0014:00:00
שישי ביחד - במסגרת הפגת 

דור לדורהבידוד  לקשישים ( מפגש אחרון)

ליאת מול יאיר כתר 
 
 
 

יום בחירה צום תשעה באב30.7.20208:00:008:30:00
רויטל חופש30.7.20208:30:009:00:00

30.7.202012:00:0012:30:00

ניחום אבלים אצל משפחת רחמני 
ריבקה רחמני אחות של  (אמיר 
ליאת מול ראש העירורן רחמני) כתובת שרה מלכין 1

29.7.20208:30:009:30:00

סיור בנושא נחל המורה- ישראל 
קנטור, שלמה מליחי, שמעון 

מורןנחל המורהעמר, רביד, יהודה משה
לשכה אלקבץפגישה עם ראש העיר29.7.202015:30:0016:00:00
ב. דואר29.7.202011:00:0012:00:00

29.7.202012:30:0013:00:00
מאיר עטיה - שפינוזה 050-

לשכה שלמה7532852
התיק שלך הבניה הלא חוקית עבר 

למחלקה משפטית בתאריך 02.07.2020
אייל בצר29.7.202010:30:0011:30:00
     חדר ישיבות אורןישיבת וועדת מכרזים29.7.202016:30:0017:30:00

ישיבת מליאה בית אבות משלב29.7.202011:00:0012:00:00
חדר תרבות בבית אבות 

 משלב
מאור תקשורת28.7.202011:00:0012:00:00

קיבוץ שרידשפירו בולוס  280 שח28.7.202019:00:0019:30:00
 

אמנון28.7.202013:00:0014:00:00
 453/454לשכת הרווחהפגישה שלמה מליחי + סיגל28.7.202012:00:0013:00:00



אסתר וילשוביץ זוזו מלכה בדיקה28.7.202012:00:0013:00:00
אבי מורד אשל 28.7.202010:00:0011:00:003
בדיקות ריאמטולוגיה28.7.20209:30:0010:30:00
קוטי משה27.7.202011:30:0012:00:00
וועדהיואל + אפרים  27.7.202010:30:0011:00:00052-8961188
בקורת27.7.20209:00:0010:00:00

ועדת בנין ערים27.7.202016:30:0018:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים
אלכס .. אפרים זבטני27.7.202016:00:0017:00:00
אוהד פארי27.7.202010:00:0011:00:00
לשכה שלמהפגישה עם לירז26.7.202010:30:0011:00:00

26.7.202012:00:0013:00:00
פגישה עם הרב אפריים בן צבי + 

לשכת ראש העירשלמה מליחי

תואם מול שלמה 
מליחי

 
לשכת סגן ראש העיר שלמה מליחי יודיע ו 

לרב אפרים בן צבי .
קאנטרי- עפולהספורט מנהלים26.7.20208:15:009:30:00
מוחמד איברהים פגישה23.7.202012:00:0013:00:00
רמי23.7.20209:00:0010:00:00

23.7.202011:00:0011:30:00
מליחי הדר ציונה - היכרות 

773536223לשכה שלמה0544343349

אופיר23.7.202016:30:0017:00:00
 

שימי קזדו23.7.202016:00:0017:00:00
שלומי 23.7.202011:00:0012:00:0001776523
אירה איזון23.7.202017:00:0018:00:00
כברה ברית22.7.202017:30:0018:30:00



מורןלשכת ראש העירישיבת הנהלה בכירה22.7.202012:30:0013:30:00
מוטי22.7.202010:30:0011:30:00

21.7.202012:00:0013:00:00

פגישת התנעה לפרויקטים 
שפ"פים בעפולה עם שרון 

פלוטניצקי ראש אגף בשלטון 
המקומי במשרד להגנת 

הסביבה+ רועי שמחה+ שלום 
שלמה+ איציק שריקי+ שמעון 

לשכת ראש העירעמר

תואם מורן מול רועי 
שמחה

 
 050-6233247

מורן לשכה- 04-6520356

21.7.202010:30:0012:00:00
הדרכה- ממשק מפ"י- רישוי זמין -

חדר וועדה לידיעה

בריכה עירוניתספורט מנהלים21.7.202020:00:0021:15:00
 

מריאן ומאור21.7.202010:15:0011:15:00

לתאם עם רמי כנסת21.7.20209:30:0010:00:00
 

נורית מוסקטל21.7.202011:00:0012:00:00
יונתן מטה בחירות וקנין21.7.202011:00:0012:00:00

אסף שריד21.7.202017:00:0017:30:00
 

בדיקת תיקים עם יו"ר הוועדה20.7.202014:00:0015:00:00
חדר ישיבות הוועדה קניון 

העמקים
לשכהעומר לב וליאור מגן20.7.202010:00:0010:30:00

פגישה עם אינה20.7.202011:00:0012:00:00
בנין העיריה קומה 2 לשכת 

שלמה מליחי
אבנר הסעות20.7.202014:45:0015:45:00
שמעון עמר שיחה20.7.202012:00:0013:00:00
יניב מליחי19.7.20209:30:0010:30:00



קאנטרי- עפולהספורט מנהלים19.7.20208:15:009:30:00

19.7.202010:00:0011:00:00

רחוב המייסדים 20 רחבת חניה 
רכב אחרי תאונה חונה .. נקיון 

הרחבה קוצים  ירמי שרעבי
רוזנברג19.7.202011:00:0012:00:00

19.7.202010:00:0010:30:00
פניות ציבור יובל כהן + אורן 

לשכה שלמהאקיקוס

16.7.202017:00:0018:00:00

פגישה עם חבר הכנסת ניר 
ברקת + שלמה מליחי+ שלום 

לשכת ראש העירשלמה
 

דר אירנה    16.7.20208:30:009:30:00315433382

ניר ברקת בסניף16.7.202018:15:0019:45:00
 

לשכה שלמהירמי15.7.20209:30:0010:00:00
ספורטק ע.ע15.7.20208:00:009:00:00
לשכהאלדד סורק15.7.202010:30:0011:00:00



14.7.202012:00:0013:00:00
מפגש פרידה ש"ש  - שלמה 

מליחי מברך
רובע זירעאל רחוב שוהם 10 

עפולה

בהמשך לשיחתנו, אודה להזמנת סגן ראש 
העיר מר שלמה מליחי לטקס פרידה מהש"ש 

תושבי העיר ( קבוצה 
ראשונה)

 
 

על מנת להודות להם על שירותם 
בהתנדבות בעיר 

עפולה.
 
 

כמות משתתפים עד 20 בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות 

 
 

אבקש מסגן ראש העיר לברך + לחלק 
להתם את התעודה 

והמתנה.
 
 
 

תודה
 
 

חנן
בית פוזנק ארוע לשמוליק14.7.202010:00:0011:00:00
אזכרה אילנה דומין14.7.202018:00:0019:00:00
משי סינואני14.7.202016:00:0017:00:00



סיור בגבעת המורה13.7.20209:30:0010:30:00
רחוב אבן גבירול - ע"י הסופר 

המרכזי בגבעת המורה

 סופר)
(לבקוביץ
 
 רחובות מאפו , הרצוג , הרוגי המלכות
 

שמואל כהן  13.7.202016:30:0017:00:000526049601
 

בדיקת דם תקופתית13.7.20207:30:008:00:00
רוזנברג +13.7.202011:00:0012:00:00
רמי .. לדאוג לתאורה13.7.202010:50:0011:50:00
ציון אליהו13.7.202011:30:0012:30:00
רויטל מתחילה ב 13.7.20209:30:0010:00:0010.30

12.7.202010:00:0011:00:00
 ,אלי שבו.שלמה, טלאל 10.00
ועדה לתו"ב - קניון העמקים.יואל, אלכס, אלי שבו

11.7.202017:00:0018:00:00
אליפות ישראל בטניס, גמר 

גברים וגמר נשים- לברך
עמותת הטניס, מאחורי 

הקאנטרי

נמסר משלומי אלבז.  (שידור ישיר ערוץ 
 (5

מורן

ע"עסיור9.7.202010:00:0012:30:00
 

דיון בבית משפט מחוזי -אמקו8.7.202010:30:0011:30:00

8.7.202010:30:0013:30:00
דיון משפטי אמקו ים - שופט 

בית המשפט המחוזי בנצרתעאטף עילבוני

7.7.202010:30:0011:30:00
סיור בשכונות עפולה עילית - 

עפולה עילית מול הדוארנפגשים בחניון מול הדואר

פנקס צבי 
 

כרמלית 
 

הרצל



ועדת בניין ערים7.7.202016:00:0018:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים

משרד6.7.202012:00:0014:00:00
 

אשר כהן6.7.202011:00:0012:00:00
חוסאם חתונה בבית5.7.202020:00:0021:00:00

ישיבה בריכה מחוממתהילולא אור החיים הקדוש5.7.202020:00:0021:00:00
 

מאור -  לירז5.7.202018:00:0018:30:00
 

קאנטרי- עפולהספורט מנהלים5.7.20208:15:009:30:00

5.7.20209:40:0010:40:00
שריפה בג.ה  הודיעו לפני 

חודשיים לא טופל

5.7.202017:00:0017:30:00
ישיבת וועדת מכרזים  בשעה 

    חדר ישיבות אורן17:00 חדר ישיבות אורן

לשכת ראש העירישיבת קורונה5.7.202015:30:0016:30:00
 

להכים פתקים בית כנסת3.7.202010:00:0011:00:00
צחי3.7.20209:00:0010:00:00
לשכה שלמהפלד דוד 2.7.202011:45:0012:15:00058-4010330
מועלם בצלאל פאר2.7.202015:30:0016:30:00

2.7.202018:30:0019:30:00
 מסיבת סיום יב' אורט 18:30

תואם מול יוניבית ספר אורט יהודהיהודה
מסיבת הפתעה מאיר אלינור2.7.202019:00:0020:00:00

2.7.202010:00:0011:00:00
יהודית פרץ שני דהן ,, אביבה וגן 

תמרים

יואל מטמון + שבו2.7.202012:30:0013:00:00
תמ"א הוארכה ע"י יפעת שאשא עד שנת 

2022



2.7.202011:00:0011:30:00
חני שושנת העמקים 052-

לשכה שלמה3333989
יש לה משפט ב 09.07 וכנראה שלא 

התקדם כלום
רותי כהן לבדוק1.7.202011:00:0012:00:00
לשכה שלמהברק יעיש1.7.202011:30:0012:00:00
ענבל אהרון גרציה1.7.20209:00:0010:00:00
רן שווייצר1.7.20208:30:009:30:00

שמחון30.6.202011:00:0012:00:00
נתנאל כברה ברית אליהו30.6.202017:30:0018:30:00
יד שרה רח'  נגבה30.6.202011:00:0012:00:00

30.6.20200:00:000:00:00
רויטל מסיימת ב 13.30 מסיבת 

סיום כיתה ו' אלומות

30.6.202017:00:0018:00:00
ביקור סגן השר לביטחון פנים-  

חדר ישיבות "אורן"גדי יברקן

מורן מול דני דסטה 
 

050-3199316
דגניתרחבת בית הספר יובליםמסיבת סיום בית ספר יובלים30.6.202011:30:0012:30:00
בית זאב29.6.202010:00:0011:00:00

חיים מנחם29.6.202012:00:0019:00:00
 

אמפי ביה"ס בית זאבמסיבת סיום כיתות ו'29.6.202011:00:0011:30:00
 

קאנטרי- עפולהספורט מנהלים28.6.20208:15:009:30:00
איתן כהן הרב אפרים 28.6.202010:00:0011:00:0016

28.6.202017:00:0017:30:00
מעיין (מיכאל ודליה תעסה) 

לשכה שלמה0507336905
 

053-7583604לשכה שלמהפרח אברגיל28.6.202016:30:0017:00:00
הרב רוזנברג בית מעשים26.6.202010:00:0011:00:00
רביבו זמר טברנה26.6.202010:06:0011:06:00



25.6.202017:00:0018:00:00
ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

  חדר ישיבות אורן17:00 חדר ישיבות אורן
גדי גורי25.6.20209:00:0010:00:00

עינב 19 כ. תבוראריאל25.6.202019:00:0019:30:00
 

25.6.202013:00:0014:00:00

גילה גמליאל חניון קרית 
הממשלה רח מנחם בגין 125 תא 

 לוקח כרטיס קומה 11 בחזרה 
לקבל כרטיס חניה

25.6.202020:00:0021:00:00
אמיר רביבו בר מצוה אחוזת 

רוויה מושב רוויה

וועדהאריה שנקור24.6.20209:30:0010:00:00
 

דודו בן גיגי אורלי קנס,24.6.202010:00:0011:00:00
לשכה שלמהעדיאל אילוז24.6.202015:30:0016:00:00

בדקית תיקים עם יו"ר הוועדה24.6.202011:00:0012:00:00
חדר ישיבות  הוועדה 

המקומית קניון העמקים

24.6.202019:00:0020:00:00
מסיבת סיום כיתות ו'  (בנים)  

תואם מול הרב עדינועם מוריה (בית כנסת)בית ספר נועם מוריה  19:00
אופיר כץ  אלברט24.6.202010:00:0011:00:00

24.6.202012:30:0013:00:00
בקשר לתוכניות עם אלבז (אפי 

זבטני)
בוועדה לתכנון ובניה בקניון 

העמקים
יציאה מבית העיריהסיור בשכונות + מנכ"ל העירייה24.6.202013:30:0014:00:00

24.6.202012:00:0012:30:00
ליאון אלמשליג 050-6427020 

לשכה שלמהבנושא פיטורים
יעקב שבח  לנחם24.6.20209:00:0010:00:00



23.6.202016:45:0017:30:00

פגישת ראש העיר עם שר 
החינוך, יואב גלנט ופורום 
חדר ישיבות "אורן"הנהלה- נוכחות אינה חובה

 
 לשכת ראש העיר- ראש 16:15-16:45
 העיר, שלמה מליחי, שלום
שלמה
 
 פורום הנהלה מצטרפים 16:45-17:30
 לחדר ישיבות
"אורן"
 
  
 סדר יום: (חדר ישיבות
("אורן"
 
 טינה ולדמן, הצגת 16:45-17:00
.מצגת
 
 דברי ראש 17:00-17:15
העיר
 
17:15-17:30 
דיון
 
 מפגש עם מנהלי בתי הספר 17:30-18:00
 בחדר ישיבות
"אורן"
 

לשכה שלמהירמי- שלום שלמה23.6.202010:00:0010:30:00
 



23.6.202016:15:0016:45:00
פגישת ראש העיר עם שר החינוך-

לשכת ראש העיר יואב גלנט+ ח"כ אופיר כץ

  
 לשכת ראש העיר- ראש 15:30-16:00
 העיר, שלמה מליחי, שלום
שלמה
 
 פורום הנהלה מצטרפים 16:00-17:00
 לחדר ישיבות
"אורן"
 
  
 סדר יום: (חדר ישיבות
("אורן"
 
 טינה ולדמן, הצגת 16:00-16:15
.מצגת
 
 דברי ראש 16:15-16:30
העיר
 
16:30-17:00 
דיון
 
 מפגש עם מנהלי בתי הספר 17:00-17:30
 מיקום יימסר)
(בהמשך
 

חליל לעדכן ריקי ודני שלום23.6.202011:00:0012:00:00



23.6.202011:00:0015:00:00
יום היערכות לצוותים החינוכיים 

רובע יזרעאל רחוב שוהם 10לתוכנית הקיץ העירונית

שלום 
רב,

 
אבקש להזמינכם ליום היערכות לצוותים 

החינוכיים והצגת תוכנית הקיץ 
 

לירז אבקש להזמינך  לברך את 
הצוותים

 
לבחירתכם אם להישאר לחלק של 

הסדנאות  
 
 
 

 לוח זמנים וסדר יום 
 

התכנסות וכיבוד 
קל

 
הצגת תוכנית הקיץ וברכת ראש 

העיר
 

דיאלוג חינוכי עם המשטרה, הרווחה 
והיחידה לביטחון 

קהילתי
 

הקדשה עמיהוד22.6.202011:00:0012:00:00

חיים מנחם22.6.20208:00:0010:00:00
 



אבו עלי - חמוטל22.6.202016:00:0016:30:00
 

22.6.202018:00:0019:00:00
שלום שלמה נעם חאלאקה רבי 

מאיר

לבדוק קיום פגישה ב- 22.6.202011:00:0011:30:0016:00
 

21.6.202019:00:0021:00:00
הזמנת לישיבות מועצת עיר: 6-
חדר ישיבות אורן20,26-11 וישיבה 7-20-27-11

 

כליל החורשאורה פרץ - ספר תורה  (חביב)21.6.202017:00:0017:30:00
 

מיכאל פרווי21.6.20209:00:0010:00:00
שוץ אודליה21.6.202020:00:0021:00:00
הרב סלומון  כפיר21.6.202011:00:0012:00:00

לשכת ראש העירישיבת קואליציה21.6.202018:00:0019:00:00
 

קאנטרי- עפולהספורט מנהלים21.6.20208:15:009:30:00
גלעד ארדן שניר הריש בת אל21.6.202020:04:0021:04:00
גלעד ארדן שניר הריש בת אל21.6.202020:00:0021:00:00

מושיקו מור21.6.202012:00:0012:30:00
 

פרדי חייט18.6.202016:00:0016:30:00
 

יואל מליחי מחשב18.6.202013:30:0014:00:00

18.6.202011:30:0012:00:00
דקלה זכור  054-5723111 

לשכה שלמההעברת בי"ס
אופיר כץ18.6.202010:15:0010:35:00

18.6.202017:00:0018:00:00
ישיבת וועדת מכרזים חדר 
    חדר ישיבות אורןישיבות אורן בשעה 17:00



18.6.202010:40:0010:55:00
שלומי מלכה - נעם ת.ז 

217070242

שלומי- ת.ז 032106643 
 

חן- 31580103 
 

בית זאב  -- לאלון ולא לאורן

18.6.202015:30:0016:00:00
ועדת רכש החברה העירונית 
חדר ישיבות אורןלחינוך  מכרז 1/2020  - דיון

בהמשך לוועדת רכש החברה העירונית 
לחינוך - פתיחת מעטפות מיום 

 .11.6.20
מכרז 1/2020 - מתן שירותי ראיית חשבון, 

הנהלת חשבונות וחשבות 
שכר.

 

18.6.202012:30:0013:30:00
דרור בן משה  לשכה 

0544667748
יעקב שטיינברג  חניה רח שרת18.6.202011:30:0011:45:00
זאב ליברמן אילת18.6.20208:00:009:00:00
פלסטיקה17.6.202016:00:0017:00:00

שלמה בדני - לשכה17.6.202014:30:0015:00:00
 

17.6.202018:00:0019:15:00
לברך- טקס חלוקת מלגת עיריית 

באשכול פיסעפולה- מחולק ל-2 קבוצות

הטקס מחולק ל-2 קבוצות בשל הוראות 
משרד הבריאות לקיום 

אירועים.
 

18:00 טקס קבוצה 
ראשונה

 
18:40 טקס קבוצה שניה



17.6.202010:00:0011:00:00
מסיבת סיום ביה"ס כרמים בעמק 

10:00
רחבת בית הספר כרמים 

בעמק
דב בארי  זבטני17.6.20209:57:0010:57:00

17.6.202019:45:0020:45:00
מסיבת סיום יב' , בית ספר 

נסגר מול אסתי היוצעתבית ספר רימוניםרימונים   19:45
רויטל חופש מחלה ילדה17.6.20208:00:008:30:00
לשכה שלמהרויטל מסיימת ב -16.00 16.6.20208:00:008:30:0015.30

16.6.202011:30:0013:00:00

פגישה עם יואב שמחי יו"ר 
ההסתדרות הלאומית   + שלמה 

לשכת ראש העירמליחי

תואם מול עירית 08-9523802 
(רחלי)

 
 

עוד משתתפים בישיבה 
 :

ציון + אברהם נגוסה - יועצים פוליטיים של 
יואב 

 
 איתמר שרוני ñ סמנכ"ל אגף 

התארגנויות
 

גיל דמתי ñ יו"ר הנהלה פעילה של 
ההסתדרות 

הלאומית.
 

ניסים שלם ñ מתאם קשרי חוץ של 
ההסתדרות הלאומית .

בדיקת דם15.6.20208:00:009:00:00
ישי מליחי חתונה האצולה15.6.202020:00:0021:00:00
קנטור אסתר נחום לוי15.6.202011:00:0012:00:00



15.6.202017:00:0018:00:00

וועדת כספים  17:00 
15.06.2020- מצ"ב סדר יום 

   חדר ישיבות אורן קומה א'וחומר
צחי בנאי ט. 15.6.202011:30:0012:30:004
רמי פיידה דובדבן א15.6.202010:00:0011:00:00

15.6.202010:44:0011:44:00
שימי פרגי, רמי פיידה, חט' 

כפיר, מני טברנה
15.6.20208:00:009:00:00c1 בדיקת תשובה מאיתי
פילוסוף בית עלמין15.6.202017:30:0018:30:00
צורי פגישה חב' חשמל14.6.20209:00:0010:00:00
צום14.6.202020:00:0021:00:00
קאנטרי- עפולהספורט מנהלים14.6.20208:15:009:30:00
שימי פרגי14.6.20208:00:009:00:00
שריקי ראובן גמליאל14.6.202010:00:0011:00:00

אשר בן עוז14.6.202013:00:0014:00:00
 

צפריר פיירברג - אופיר כץ14.6.202015:00:0015:30:00
 

לוגסי ענת14.6.202011:00:0012:00:00

סיור בשכונות11.6.202011:15:0012:15:00
מרכז קפלן ע"י בנק הפועלים 

עפולה עילית
הצפצפות 16-18  משאיות חונות11.6.20208:00:0011:00:00

11.6.202014:15:0015:15:00
שחקים - דניאל בן, אמילי , 

לשכה שלמהיהודה משה

דניאל בבקשה לעדכן את אמילי תודה 
 
 

או שתעביר לי את המייל שלה
דלק תמר11.6.202011:00:0012:00:00
6664722גבעת המורהישיבת מליאה בית אבות משלב11.6.202010:00:0011:00:00



גן ניר מתקן מים11.6.20209:00:0010:00:00

11.6.202015:30:0016:00:00
ועדת רכש החברה העירונית 

חדר ישיבות "אורן"לחינוך - פתיחת מעטפות
מכרז מס' ñ 1/2020 מתן שירותי ראיית 

חשבון, הנהלת חשבונות וחשבות שכר
ענת לוגסי11.6.202013:00:0014:00:00
שרון גיס של עופר10.6.20208:00:009:00:00
הנוטר 7אורנה אלי אנקרי10.6.20209:00:0010:00:00

9.6.202015:00:0016:00:00
חנה אטיאס 20 ש.נ 500 שח קמ 

ורשיונות הורידו
אלי ברדה מירי רגב9.6.202016:00:0017:00:00

מירי רגב רמת ישי9.6.202019:00:0020:00:00
 

רויטל מסיימת ב 9.6.20208:00:008:30:0016:00
שמעון עמר איציק רגב9.6.20208:45:009:45:00



ועדת שמות9.6.202014:30:0015:30:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים

נושאים 
לדיון:

 
שמות רחובות במתחם 

 c2
שמות רחובות א.תעשיה 

עפולה
 

שם רחוב א.תעשיה עפולה 
עלית

 
 ñ שם רחוב כביש תחנה מרכזית

נצבא
 

שם רחוב לכביש טבעת 
דרומית

 
שמות רחובות בעפולה הירוקה 

ג/17000
 

9.6.202010:00:0011:00:00

זאב שוורץ וועדה  גיל אהרון, 
הילל טל  שמשון כהן, מחירי מים 

,שמואל בר תור, שוש אנקרי חיוב 
. אילן יהודה . תושבי לב העמק 

c1  5.6  14:07 . גולן אהרון 
קקל 12א לא חובר לקו אפשטיין .



מיטל שפע  דלק9.6.20208:00:009:00:00

8.6.202012:00:0013:00:00
מנהל מס הכנסה - עפולה  רם 

ברזילי מועמד
רוסתמי נחשון ג'אנה 8.6.202011:00:0012:00:00270
עידו בן דוד - לירז8.6.202014:30:0015:00:00
אופיר כץ יריב לוין8.6.202010:00:0011:00:00
סיסאי8.6.202012:00:0013:00:00

7.6.20209:00:0010:00:00
רח עליית הנוער מכיוון בית פוזנק 

לפני הקיוסק בור בתוך הבמפר

7.6.202017:30:0018:30:00
ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

       חדר ישיבות אורן17:30 בחדר ישיבות אורן

7.6.202011:30:0012:00:00

 לידיעה  אסתר נחום לוי 11.30
  ייעוץ לגבי(דרך שלמה מליחי)
ועדה לתו"ב..חומה בעפולה הצעירה

שלמה לידיעה 
בלבד.

 
ñ 052-4845904 אסתר

יאיר כתר7.6.202010:00:0011:00:00
חגית פרץ4.6.20209:00:0010:00:00
חופני4.6.202010:00:0011:00:00
בר אילן4.6.202010:00:0011:00:00
יור ההסתדרות הלאומית וחכ4.6.202011:00:0018:00:00
רויטל מאחרת קצת3.6.20208:00:009:00:00
לשכת ראש העירשלמה מליחי3.6.20209:30:0010:00:00
לשכת ראש העירישיבת קואליציה3.6.202017:00:0018:00:00

3.6.202018:00:0020:00:00
הזמנה לישיבת מועצת עיר מן 

חדר ישיבות אורןהמניין 5-20,25-11
 

יהודה 054-2801999וועדה לתכנון ובניהבן יהודה3.6.202015:00:0015:30:00



2.6.202012:30:0017:30:00

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

בעיריית עפולה, לשכת ראש 
העיר

 
 
-----Original Appointment----- 
From: Rinat Shalev 
<rinat@minadd.com>  
Sent: Sunday, May 24, 2020 6:55 
PM 
To: Merav Levy; 
GuyDa@iplan.gov.il; מתן כתריאל; Yair 
Avigdor; Tal Hasson-Bahar; Ronen 
Kinori; Tamar Arieli Ronnen; Shlomi 
Zeevy; lishka@afula.muni.il; 
israel@afula.muni.il; 
yoel@afula.muni.il; 
jonathanc@iplan.gov.il; 
ehudj@iplan.gov.il; אבי 
אלקבץ
 
Subject: תכנית מתאר עפולה -ישיבת 
 עבודה בעיריית עפולה בהשתתפות: אבי
 אלקבץ ראש העיר, ישראל קנטור - מהנדס
 ,העיר, יואל מטמון, אהוד יוסטמן, גיא דייגי
 מתן כתריאל- ממנהל התכנון, יהונתן כהן
 ,לטאנט, רז עפרון - לשכת התכנון המחוזית
 יאיר אביגדור וצוות
מנעד

2.6.202017:00:0018:00:00
משרד התחבורה, חינוך, ואיכות 

הסביבה
 יוסי יעיש1.6.202016:00:0017:00:00



וועדת בנין ערים1.6.202017:00:0019:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים1.6.20208:15:009:30:00
מינימרקט יוסי כהן  שקט1.6.202016:30:0017:30:00

שימי פרגי31.5.202011:00:0012:00:00
זבטני ומאיר שרעבי31.5.202010:00:0011:00:00
הילל28.5.202010:30:0011:30:00

28.5.20208:00:008:30:00
ערב חג שבועות עובדים עד 

12.00

28.5.20209:30:0010:30:00
פגישה עם שלמה מליחי + לירז 

לשכת ראש העירוזן + שלום שלמה
משה דשל27.5.202010:30:0011:30:00
ניקוי אבנית27.5.202018:30:0019:30:00
דני סירי27.5.202012:00:0013:00:00

וועדה חתימות27.5.202010:00:0010:30:00
 



27.5.202013:00:0014:30:00FW: עיריית עפולהפ"ע ראש עיריית עפולה

נא להגיע ללשכה בשעה 
 .13:20

 
 -----Original Appointment-----

From: ניזאר פארס 
  [mailto:nizarf@102.gov.il]

 Sent: Wednesday, May 27, 2020
 PM 12:31

To: אבי 
אלקבץ

 
Subject: FW: פ"ע ראש עיריית 

עפולה
 

When: {יום רביעי 27 מאי 2020 13:00 עד 
 (UTC+02:00) 14:30

ירושלים.
 

Where: עיריית עפולה 
 
 
 
 
 

 -----Original Appointment-----
From: ניזאר פארס 

27.5.20209:00:0010:00:00

 חנוכת הלשכה האזורית 9:15
 למפקד אוכלוסין-  ברחוב קדרון

רינה מול הילה 052-5708623כפיר-לדאוג לצלםעפולה



27.5.202017:00:0018:00:00
טקס הכתרה לקייס לדקון גשאוו 

אדיסו טסמה

בביכ"נ "בית אברהם" רחוב 
הקיס מולוגוטה אדיסו טסמה 

בעפולה עילית

 
 
 
 
 

רינה מול בת אל   052-6313956
ישיבת הנהלה מועצת פועלים26.5.202018:00:0019:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומיתבדיקת תיקים עם יו"ר הוועדה26.5.202011:30:0012:30:00
שלו יצחק26.5.202013:00:0014:00:00
שימי פרג'י26.5.202017:00:0018:00:00

אבי25.5.202014:00:0014:30:00
 

בדיקה25.5.20207:30:008:30:00

25.5.20208:00:008:30:00
רויטל  בדיקות - מאחרת אגיע 

שאסיים

25.5.20209:00:0010:00:00
בורכוב 5 תאורה ..  חניה עם 

עשבייה
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים25.5.20208:15:009:30:00
ישיבות הוועדה המקומיתועדת רשות רישוי24.5.202010:00:0010:30:00
גבי מאפיית גבריאל זכויות בניה24.5.202012:30:0014:00:00
לתאם פגישה יואב שמחי24.5.20209:00:0010:00:00
צום בדיקה24.5.202019:30:0020:30:00
משרת סטודנט רמי פיידה24.5.202010:33:0011:33:00
וועדת חינוך רמי פיידה24.5.202011:30:0012:30:00
מכרז ירמי נ.24.5.202011:00:0012:00:00

24.5.20209:30:0010:30:00
 - אלכס+צביקה גלב 9.30
ועדה לתו"ב.נושאים שוטפים

 
שלמה לידיעה

ציגי כרסנטי  לתאם ליום ראשון22.5.20209:44:0010:44:00



21.5.20209:30:0010:30:00

פגישה בלשכה בנושא בית אבות-
שלום עמרני+יוסי 

רינה מול רננה   6664722אהרון+חביב+שלמה

ארוחת ערב אתי בן אבו חרוב 21.5.202021:00:0022:00:0029
21.5.202010:00:0011:00:00c1  כבישים

ארוחת ערב אתי בן אבו חרוב 21.5.202021:00:0022:00:0029

הסכם ליום א'איתי קידר20.5.20209:30:0010:00:00
 

העברת זכויות במגזר העירונילבאי האני20.5.20209:00:009:30:00
 

רויטל מסיימת ב 15.45 בדיקות20.5.20208:00:008:30:00
ארוחת צהרייםיואב+ציון + שלמה19.5.202013:00:0015:30:00

אחד העם 7 ע.עאלכס +חן בנאי ונווה סעדון19.5.202011:00:0011:30:00
 

18.5.202016:00:0016:30:00

פגישה בלשכה בנושא האנדרטה 
ברובע - מעיין כהן+שלמה 

מעיין  052-5756425מליחי+כפיר
חדר ישיבות הוועדה המקומיתועדת רשות רישוי18.5.202013:00:0013:30:00
חלי לוי.. טולדנו18.5.20209:00:0010:00:00

וועדהקלוד פרץ18.5.202015:00:0015:30:00
 

העברת זכויות במגזר העירונילבאי האני - תזכורת18.5.20209:30:0010:00:00
 

קאנטרי - עפולהספורט מנהלים18.5.20208:15:009:30:00
ישיבת הנהלה מצומצמת17.5.202016:00:0017:00:00



בית העלמיןאזכרה 11 חודש אבי פילוסוף ז"ל17.5.202017:30:0018:00:00
 

חלי לוי17.5.202010:00:0011:00:00
נופים17.5.202010:14:0011:14:00
אתי בן אבו .. מסח טאבו14.5.20209:00:0010:00:00
איתי קידר איתן אלקבץ אחוזים14.5.202010:00:0011:00:00
משה דשל  בבוקר14.5.20208:28:009:28:00

14.5.202012:00:0013:00:00
דירקטוריון מינהלת יזרעאל - 

עיריית עפולה - חדר ישיבותעפולה
ציון + שמחון  נקיון14.5.20208:41:009:41:00

13.5.202016:00:0017:00:00
ברית דורון ושירה טיירי ביכנס 

גאולים

13.5.20209:30:0010:30:00
 ,הרב עזריאל בנוכ: שלמה 9.30
ועדה לתו"ב.טלאל, יואל, הרב עזריאל

תזכורת לעדי משה דוד13.5.20208:20:009:20:00



13.5.202017:30:0018:30:00
ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

חדר ישיבות אורן17:30 בחדר ישיבות אורן

  
 

שלום 
לכולם,

 
 s Personal'עיריית עפולה :Topic

 Meeting Room
 Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/2578628780?pwd=
M2cwZzFmdE0rMVZMS0l6Vzc2MGt

 ZQT09
 Meeting ID: 257 862 8780

 Password: 522349
הישיבה מתוכננת להתקיים באותה מתכונת 

שנערכה בתאריך 
 .4.5.20
בברכה,

הקלה בשטח מגרש12.5.202010:00:0011:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים
רבקה זגל12.5.20209:00:0010:00:00



תחרות בינגו לתושבי עפולה12.5.202018:00:0019:00:00
פייסבוק מחלקת נוער 
(הפעילות היא מקוונת)

שלום 
רב,

 
 

בתאריך 12.05.2020 תתקיים תחרות 
בינגו עירונית לתושבי עפולה 

 
   noar afula התחרות תשודר בפייסבוק

החל מהשעה 18:00

גמר אליפות פלייסטיישן11.5.202018:00:0019:00:00
 בפייסוק מחלקת הנוער ( זו 

פעילות מקוונת )

שלום רב, 
 
 

בתאריך 11.05.2020 יתקיים גמר גמר 
אליפות פלייסטיישן 

עפולה.
 

 noar השידור יתקיים באתר הפייסבוק
afula  החל מהשעה 

 18:00
 

חזי שמעון11.5.202011:00:0012:00:00
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים11.5.20208:15:009:30:00
להודיע לאירנה בדיקה10.5.20209:00:0010:00:00
קלוד פרץ אלכס10.5.20209:56:0010:56:00
אזכרה מיכאל מ.ד10.5.202017:00:0018:00:00
וועדהאור פיליפ10.5.202010:00:0011:00:00



ויצו- העומר 5יהודית פרץ10.5.202012:00:0013:00:00
 

אתי בן אבו בר תור10.5.202010:00:0011:00:00
גדי שרייבר 8.5.202010:00:0011:00:0050
עופרה קלמן7.5.202010:00:0011:00:00
סלע ',ליברמן רבקה7.5.202011:00:0012:00:00
שמעון חזי7.5.202011:00:0012:00:00

7.5.202019:00:0020:00:00
ישיבת מליאת הוועדה המקומית 

לתכנון ובניה מס'  20200001
רחוב האגס בית ספר אורט 

אלון בן גוריון

נושא הדיון: דוח שנתי פעילויות האכיפה 
בוועדה המקומית 

 2019
הישיבה תתקיים מיד לאחר ישיבת מועצה 

מס' 4-20,24-11

7.5.202018:00:0020:30:00
הזמנה לישיבת מועצת עיר 04-

20,24-11
רח' האגס 4 בי"ס אורט "אלון 

בן גוריון"

 

גל חייט7.5.20208:44:009:44:00
גל הירש6.5.20209:00:0010:00:00
שימי6.5.202011:00:0012:00:00

ת"א גילה גמליאל5.5.202010:00:0018:30:00
 

4.5.20209:33:0010:33:00
שלום שלמה רח הפלמח אלירם 

מבנה
שפינוזה 8 עשביה וקוצים4.5.202010:47:0011:47:00



4.5.202017:30:0018:00:00
ישיבת וועדת מכרזים , חדר 

חדר ישיבות אורןישיבות אורן בשעה 17:30

    
 is inviting you to a עיריית עפולה

 .scheduled Zoom meeting
 

 s Personal'עיריית עפולה :Topic
 Meeting Room

 
 Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/2578628780?pwd=
M2cwZzFmdE0rMVZMS0l6Vzc2MGt

 ZQT09
 

 Meeting ID: 257 862 8780
 Password: 522349

גיא ועזמי יום ה עם הרכבים4.5.202010:00:0011:00:00
מיטל כרסנטי4.5.202012:00:0013:00:00
שמואל ... משלוחים סופרמרקט4.5.20209:00:0010:00:00
 חדר ישיבות אורןוועדת מכרזים4.5.202017:30:0018:30:00

4.5.20209:44:0010:44:00
ציון זבטני + סתו לוי בדיקת 

תשלום שכר

4.5.202011:00:0012:30:00
ישיבת דירקטוריון - החברה 

חדר ישיבות אורןהעירונית

 

זאב שוורץ בר תור4.5.202013:00:0015:00:00
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים4.5.20208:15:009:30:00

ישיבת עבודה רויטל3.5.202010:00:0012:30:00
 



ועדת רשות רישוי מקומית3.5.202018:00:0018:30:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים

ועדת בניין ערים3.5.202017:00:0018:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים
שאול לוטון1.5.202013:55:0014:55:00

יצחק נחמיאס30.4.20209:00:0010:00:00

30.4.20208:30:009:30:00
לברך- מפגש מידע לחיילים 

בבית אשכוללקראת סדנת הכנה לאזרחות

רינה מול 
מורן.

 
מייל מיום 24/2 (שני כהן)

יהודה משה ויקטוריה ושמעון עמר30.4.202010:00:0011:00:00

סיור בשכונות29.4.202010:00:0012:30:00
 

28.4.202011:00:0012:00:00

עמידה יחד בצפירה ברחבת בניין 
העירייה -(נא להגיע עם חולצה 

לבנה)
ארנונה ניר דלתות28.4.202010:40:0011:40:00
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים27.4.20208:15:009:30:00
ההדסים חסון קומה נוספת26.4.202016:00:0017:00:00
מיטל כרסנתי טינה26.4.202010:00:0011:00:00
אזכרה ליאת בית עלמין24.4.20209:30:0010:30:00
רכב דואר נייד לג. המורה24.4.20209:00:0010:00:00

23.4.202011:00:0012:00:00
איילת זקרי ,שמעון עודי, לידור 

איזון
שימי22.4.20208:00:009:00:00

22.4.202010:00:0011:00:00
יורם לוי שמעון עמר כצנלסון 17 

צנור עודי בורכוב
להודיע לבית כנסת22.4.202010:00:0011:00:00



אהרונוביץ עדינה22.4.202010:00:0011:00:00
איזון איתי קידר22.4.202010:32:0011:32:00
בדיקת דם21.4.20208:00:009:00:00
איתי קידר חוו"ד איזון20.4.20209:00:0010:00:00
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים20.4.20208:15:009:30:00
ניצה לבדוק רכב ברחובות19.4.20209:00:0010:00:00

ועדת בנין ערים19.4.202018:00:0020:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים
מיקי וינטראוב הפסקות מים17.4.202010:00:0011:00:00
שמעון עודי17.4.20209:00:0010:00:00
מייל רעות בן שימול לטפל - מייל16.4.20209:00:0010:00:00
אירנה16.4.202011:30:0012:30:00
הדרית לוי לבדוק -מייל16.4.20208:00:009:00:00

14.4.20209:00:0010:00:00
אלון מימון  ספיר 10 ושמעון עודי 
כלבה עם גור משוטטים ונובחים

בנק דואר ג.ה סגור לבדוק + סיור13.4.20209:00:0010:00:00
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים13.4.20208:15:009:30:00



8.4.202020:00:0021:30:00
Zoom meeting invitation - 
ליל הסדר

https://us04web.zoom.us/
j/985693600?pwd=QzZM
QmVKWkFhL2RON0gwa
GNIQXpZZz09

 is inviting you to a שלמה מליחי
 .scheduled Zoom meeting

 
 Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/98569360
pwd=QzZMQmVKWkFhL2RON0g?0

 waGNIQXpZZz09
 

 Meeting ID: 985 693 600
 Password: 185865

 
 One tap mobile

 985693600#,,61731853730+
 Australia

 985693600#,,61861193900+
 Australia

 
 Dial by your location

 Australia 730 853 731 61+        
 Australia 900 193 861 61+        

 Meeting ID: 985 693 600
 Password: 185865

 :Find your local number
https://us04web.zoom.us/u/fbCJ8Ku

 Cqn



6.4.202018:00:0019:00:00
שיחה בזום עם חברי המועצה-

עדכונים לקראת החג

 
לצורך מניעת עיכובים מיותרים, נא להיכנס 

לקישור 5 דקות לפני מועד השיחה (6.4.20, 
  .(17:55

 
 
 

 is inviting you to a אבי אלקבץ
 .scheduled Zoom meeting

 
 s Personal Meeting'אבי אלקבץ :Topic

 Room
 

 Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8738543198?pwd=
cGI3anF1bnVla1A4OUF2VG5kZ1hx

 QT09
 

 Meeting ID: 873 854 3198
 Password: 188243

6.4.20208:15:009:30:00Canceled: קאנטרי - עפולהספורט מנהלים
בלשכה של חביבצילום שולחן סדר פסח5.4.202012:30:0014:30:00
בית אשכול .. תנובה5.4.20208:30:009:30:00



2.4.202011:30:0013:30:00ZOOM ישיבת הנהלה ב

https://zoom.us/j/347482152?pwd=S
U55T0d5YkpFc3Q2M01LVW93QSt
DUT09

זריקה1.4.202016:00:0017:00:00
שושנה חזי ניסן לבדוק רשימות1.4.20209:00:0010:00:00
בדיקות דם וטופס 1.4.20208:00:009:00:0017

ועדת רשות רישוי31.3.202011:00:0011:30:00
הוועדה המקומית קניון 

 העמקים
קעטבי סעיד  חלוקה31.3.20209:00:0010:00:00
ישיבת  חירום קורונה30.3.20209:00:0010:00:00

ועדת בניין ערים30.3.202018:00:0020:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים30.3.20208:15:009:30:00
דודי נחום - יקל"ר29.3.20209:00:009:30:00
בוריס יודיס29.3.202010:00:0011:00:00
פרוטוקול אתי29.3.20209:00:0010:00:00
עירייה פגישה27.3.20209:31:0010:31:00
זריקה27.3.20208:00:009:00:00
לשכת ראש העירישיבת קורונה בלשכה27.3.202010:00:0012:00:00

26.3.202012:00:0013:00:00
דלית זילבר ועודד דונג ללמוד 
את ההנחיות ותיקון פרוטוקול

מוריס איכות הסביבה26.3.202013:00:0014:00:00
פגישת חירום  קורונה - סגנים25.3.202015:30:0016:30:00
יאיר כתר24.3.202011:00:0012:00:00
טל מויאל מתנדבים23.3.202011:12:0012:12:00



23.3.202010:30:0011:30:00
 ישיבת עדכון מס'  11 עם 9:45

בלשכהפיקוד העורף
 

קאנטרי - עפולהספורט מנהלים23.3.20208:15:009:30:00
חלוקת מזון בית אשכול22.3.202010:00:0011:00:00
חוקר זאב שניידמן22.3.202012:00:0013:00:00
ראובן אהרון 454 - שריקי19.3.202010:24:0011:24:00

19.3.202016:30:0017:30:00
חלוקת מזון פגישה במתנס בית 

אשכול
הרב הראשי   תפילה במניין19.3.202010:32:0011:32:00

לשכת ראש העירפגישת חירום קורונה- שפ"ע19.3.202012:30:0013:30:00
 

לשכת ראש העירסטטוס מבצע חלוקת מזון- קורונה19.3.202015:00:0016:00:00

בדיקת תיקים עם יו"ר הוועדה18.3.202013:00:0014:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים

18.3.20209:00:009:30:00
רויטל הגיעה ב10:10 שכחה 

להדפיס כרטיס

17.3.202013:30:0015:00:00

ניחום אבלים איתן אברהם ז"ל+ 
שרה מאייר אחות של אלי אפללו 

- יושבים בביתו של אלי אפללו 
ברח' אורנים

רחוב האורן 16  עפולה+רח' 
רינהאורנים



בי"ס גווניםחוג לכל ילד17.3.202014:00:0014:30:00

 ילדים כיתות ד ה 160
 

 בטורניר קט רגל
 

 שלמה מברך
 
 

שלומי
רמי בלל 17.3.202010:00:0011:00:000529426991
איתן אלקבץ16.3.202011:30:0012:30:00
לירון שלי רשיון עסק16.3.202011:46:0012:46:00
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים16.3.20208:15:009:30:00

15.3.202018:30:0019:30:00

ישיבת וועדת מכרזים - מכרז  
5/2020 ניהול והפעלת בי'ס אורן-

 דיון
 

אזכרה אסתר15.3.202018:30:0019:30:00

14.3.202019:30:0022:00:00
ישיבת חרום מספר 2 - הערכות 
חדר ישיבות אורןמניעת התפשטות נגיף הקורונה -

מבקש מכולם להגיע (גם אם 
באיחור)

 
ישיבת חרום חשובה 

מאד
 

שבוע מבורך ובשורות 
טובות

 
אבי



12.3.20209:30:0010:00:00

ישיבת חירום במרכז פסגה 
להבנת הנחיות הקורונה-נוכחות 

רינהחובה
קרן קנדרו12.3.202013:00:0014:00:00

12.3.202011:13:0012:13:00
יעקב לוי חניה , יוסי כהן אישור 

וועדה
ניסן שמיר זל אזכרה בית עלמין12.3.202017:00:0018:00:00
מיטל קטלן ניחום12.3.202014:00:0015:00:00

12.3.202012:45:0013:15:00
ועדת בחינה מכרז פומבי 

חדר ישיבות אורן5/2020 מפקח/ת תכנון ובנייה

12.3.202010:00:0014:00:00

הצגת תכניות עבודה שת"פ חינוך 
רווחה ונוער- בהשתתפות ראש 
העיר אבי אלקבץ, טינה ולדמן, 

אבי אלבאז, סיגל בניאס וחנן בן 
מרכז פסג"ה - חדר דקלדוד

תואם מול רינה 
ומורן

 
רינה תעדכן את מי לזמן מהנהלת העיר

אברהם איזון11.3.202010:00:0011:00:00

11.3.202012:30:0013:30:00

חגיגת פורים מושלגת בפארק 
העירוני- ( התכנסות 11.00 
פארק העירוניברכות ראש העיר 11.30 )

ליאת מול עופרה קלמן 
 
 
 
 
  
 

מנות לפסח11.3.202010:45:0011:45:00

11.3.202018:30:0019:00:00
מסיבת פורים מתנדבים -מוסא 

אנוש עפולהחאכו
 



11.3.202017:00:0018:30:00

ועדת אכיפה חציון א' לשנת 
2020  במעמד מפקד התחנה 

חדר ישיבות אורןאלי גוזלן משטרת עפולה

 ñ תואם מול זוהר מזכירת מפקד התחנה
  053-6261255

 
ליאת

מרכז חבדהפנינג קרנבל פורים - אתחלתא10.3.202012:30:0013:00:00

ליאת מול כפיר 
 
 
 

הזמנה בווצאפ 
 
 
 
 

רחוב הפרג 4 עפולה עליתפורימון שבט אדיס10.3.202012:30:0013:30:00

פורימון של תנועת הצופים שבט אדיס 
הכולל פעילויות ותחנות 

צופיות
 

פתוח לחניכי השבט ולתושבים 
 
 



פורים בשבט יזרעאל10.3.202014:30:0015:30:00

  
 
 
 

רינה
 
 

מייל מפז מתאריך 24/2

10.3.202013:00:0014:00:00
פעילות פורים בשכונות-חלוקת 

בית פוזנקפרסים

הזמנה משלמה 
מליחי

 
רינה

10.3.202014:30:0015:30:00
פורימון שבט הצופים רחוב הגן 

רחוב הגן 2222 עפולה

פורימון של תנועת הצופים שבט יזרעאל 
ברחוב הגן 22 הכולל עמדות חינוכיות 

ופעילויות לילדים ובני 
נוער.

 
 

נעליים10.3.202010:00:0011:00:00

הזמנה מאמיר רביבומשתה פורים באולמי ליצ'י10.3.202015:30:0016:30:00
 

9.3.202022:00:0023:00:00

מסיבת צעירים בפורים - 
התכנסות 20.30  ברכות ראש 

מועדון הקוד רח' החשמל 5העיר 21.00

 ñ ליאת מול מורן
 



9.3.202017:30:0018:30:00

אירוע פורים שחקים- התכנסות 
בשעה 16.30 ברכות ראש העיר 

בבית ויצו17.00

 ñ 0503199172 תואם מול אמילי זיידל
 
  
 

ליאת

אייל שלי  9.3.202011:00:0011:30:000508446484
 

9.3.202020:30:0021:30:00

שוק פורים תנועת בני עקיבא 
+קהילת מעגלי אור ותרבות 

תורנית עפולה
אולם הספורט בית הספר 

יהודה

פעילות הכוללת דוכני אוכל, דוכני יצירה, 
מתופפים, וקראית מגילה לנשים בשיתוף 

בני עקיבא, מעגלי אור ותרבות 
תורנית

 
 

רויטל חופש - יום בחירה9.3.20209:00:009:30:00
מינוס 9.3.202010:00:0011:00:001
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים9.3.20208:15:009:30:00
לצרף את ולדימיר לקבוצה8.3.202011:00:0012:00:00
שדרה עירוניתעדלאידע עירונית8.3.202013:00:0016:00:00
שלומי זוגע תלונת פיקוח בניה8.3.202010:50:0011:50:00



8.3.202022:00:0023:00:00

אירוע פורים לנוער - התכנסות 
בשעה 20.30 ברכות ראש העיר 

רח' שוהם 10 רובע יזרעאל21.00

הזמנה תעבור ללשכה  ביום רביעי לאחר 
אישור אבי אלבאז  

 
 ñ 04-6520360 ליאת מול מורן / חנן בן דוד

 
ליאת 

 
  
 
 

אתי בן אבו שמואל בר תור8.3.202011:00:0012:00:00

8.3.202020:35:0021:35:00
בר מצוה יהב מליחי (יוסי ותקוה) 

 בראשית

8.3.202021:00:0022:00:00

יום האשה הבינלאומי- מופע יחיד 
של ציפי שביט-   19:30 

התכנסות   20:00  ברכות ראש 
בהיכל התרבותהעיר ופתיחת אירוע

רינה מול 
עפרה

 
מייל מיום 

 16/1
 

טורניר פסח8.3.202011:00:0012:00:00



מופע פורים לנוער8.3.202022:00:0022:30:00
מרכז הנוער רובע זירעאל  

רחוב שוהם 10 עפולה

מופע פורים לנוער הכולל סטדנאפ ומופע 
שירים של להקות הנוער העפולאיות יתקיים 

בתאריך 08.03.2020 החל מהשעה 
 21:00

במרכז הנוער רובע יזרעאל. 
 
  

מר לירז וזאן חבר המועצה מחזיק תיק 
הנוער עולה לשאת 

ברכה.
 
  

חנן

7.3.202021:30:0022:30:00

מסיבת פורים למנהלת השכונות -
 התכנסות 20.30 ברכות ראש 

ליאת מול רויטל לוי מזכירה של שלמה מליחירח' שושן 10 עפולה עליתהעיר 21.00
יום האישה הבינל אינה בראשית7.3.202020:45:0021:45:00

רחוב שושן 10 עפולה עיליתמסיבת פורים למנהלת השכונות7.3.202021:30:0022:30:00

מינהלת עפולה עלית  וגבעת המורה עורכים 
מסיבת פורים לאנשי המינהלות  במוצ"ש 

הקרוב 
 

אני מזמין אותך להשתתף באירוע הנ"ל 
ולכבד את אנשי המינהלות על פועלם במשך 

השנה . 
 

חשוב מאד שנהיה שם ונכבד אותם.



7.3.202020:00:0021:30:00
קרנבל פורים ויום האשה 

רינה מול אינה (לא התחייבנו)באולמי בראשיתהבינלאומי

5.3.202011:00:0013:00:00
סל תרבות גנ"י - חלוקת ספרים 

רינה מול נטליהיכל תרבותלילדי הגנים

מגמוזיקה 2020 - לא חובה5.3.202020:00:0021:00:00
אשכול פיס בבית ספר - רחוב 

 האגס

5.3.20209:00:0010:30:00
טקס כומתה חטיבת כפיר 

באנדרטת כפירבהשתתפות ילדי הגנים

רינה מול 
יניב

 

4.3.202015:45:0016:45:00

ביקור ראש העיר במרכז הרפואי  
RMC - שלום שלמה , חביב 

,שלמה מליחי ,  כפיר , - הכרות 
מתחם G בעמק קומה 2עם נציגי מרכז הרפואי

 ñ 050-8648866 ליאת מול עמי כברי
 
 

הזמנה תגיע בהמשך .. 
 
 

ליאת 
 
 
 
 
 
 
 

אזכרה הילה שייך4.3.202016:45:0017:45:00

שבח- ברור טענות4.3.202018:30:0019:00:00
 



4.3.202021:00:0022:00:00
נהוראי אדמוני שלו בר מצוה 

אצולת העמק
רויטל עובדת עד 4.3.20209:00:009:30:0015.00

4.3.202011:00:0012:00:00
משארקה בדיקה תלת חודשית 

ומטען

לשכה שלמהצבי גלב- פגישה4.3.202012:30:0013:00:00
 

4.3.202018:00:0018:30:00

ישיבת וועדת מכרזים -מכרז 
5/2020 ניהול והפעלת ביס' 

חדר ישיבות אורןאורן- פתיחה

 

4.3.202010:00:0011:00:00
הדרכה ל"מבט רחוב" מחלקת 

לידיעתכם- נוכחות חובה.מרכז פיסגה- יצפור 6 עפולההנדסה

4.3.202019:00:0020:00:00

 לברך- ערב מופע ראווה 18:00
 של  ביה"ס להתעמלות אומנותית

באולם ביה"ס - ברובע יזרעאל-

 ñ 04-6591005 ליאת מול סיון לוי
 

ליאת  
 
 

רינהבלשכההצגת תכנית גינון4.3.202011:00:0012:00:00
מאיירדנט4.3.202011:00:0012:00:00

ועדת בניין ערים4.3.202019:00:0021:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים
ירמי נגר3.3.202011:00:0012:00:00
אירנה מינוס 2.3.202011:00:0012:00:001

2.3.202021:00:0022:00:00
עינב בת מצוה ערן א.י.אדיר 

אולמי בראשית
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים2.3.20208:15:009:30:00
רויטל עובדת עד 1.3.20201:00:001:00:0016.45



1.3.20209:45:0010:15:00
ברכות לרגל נבחרת כדורגל 

בי"ס אלומותשלומי אלבז
היכל התרבותעפולה עירי1.3.202012:30:0013:00:00

1.3.202022:30:0023:30:00
אירוע פתיחה של נשות העיר 

רינה מול עפרה 378 מייל מתאריך 3/2בשוק העירוני"ועכשיו את.... נשים אל נשים...."

1.3.20209:30:0014:30:00
 'עפולה עירי"- תלמידי כיתות ד"
לו"ז מצורףבעיר

  
שלום 

רב,
 
 

אירוע עפולה עירי לתלמידי כיתות ד' 
 .
 

מצ"ב לו"ז הסיורים 
בעיר.

 
 

בשעה 11:30 התכנסות בהיכל התרבות 
לטקס 

סיום.
 
 
 

עפולה עירי1.3.202011:20:0011:50:00
בית יד לבנים  יחד עם בי"ס 

נופים כיתה ד'
פגישה יהודה פרץ28.2.202023:00:000:00:00



שלמה, מוטי ורמי28.2.202013:00:0014:00:00

27.2.202016:00:0017:30:00

ישיבה בנושא תכנית כוללנית - 
תכנית עם צוות המתאר - ראש 

העיר , ישראל , שלום, יואל 
מטמון, שריקי ,

שדרות מעלה יצחק 29  נצרת 
עלית

-ñ 074 ליאת מול ליאת מזכירת אורי אילן
  7697476

ליאת מול ורד מזכירת יונתן כהן 
 

ליאת 
 

27.2.202017:30:0018:00:00

ישיבה בנושא מתחם תב"ע 
פיודיק עם אורי אילן מנהל מחוז 

ויונתן כהן מתכנן המחוז
שדרות מעלה יצחק 29 נצרת 

עלית

-ñ 074 ליאת מול ליאת מזכירת אורי אילן
  7697476

 
ליאת מול ורד מזכירת יונתן כהן 

 
 

ליאת
יציאה  לנצרת עילית27.2.202015:30:0016:00:00

27.2.202019:00:0019:30:00
ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

 חדר ישיבות אורן18:00 חדר ישיבות אורן
מפגד ממריצים27.2.202020:00:0021:00:00

27.2.202011:30:0013:30:00

מפגש בעלי תפקידים בכירים 
ברשות המקומית בנושא מהפכת 

הגיל השלישי בעיר עפולה
מרכז פסגה - רח' יצפור 3 

עפולה

  
 רינה מול 

יאיר
 
 

פלסטיקה27.2.202010:32:0011:32:00

אוורסטאבישי בר מצווה שרית ויניב יצחק26.2.202021:00:0021:30:00
 



הכנסת ספר תורה  אליהו גולומב26.2.202017:00:0018:00:00
מפגש חבר - סגן26.2.202020:00:0021:00:00

סמי בכיכר חדרהחנן אסולין ברית נכד "רועי ונוי"26.2.202016:00:0017:00:00
 

מפגש יור25.2.202020:00:0021:00:00

25.2.202019:30:0020:30:00

טקס חנוכת מרכז נוער ברובע 
יזרעאל- (ברכות ראש העיר 

רינה מול מורןרח' שוהם 10 רובע יזרעאל18.30)

25.2.202014:00:0015:00:00

ישיבה בנושא הסכם - חוזה 
נוכחים: טלאל  עפאן, שלמה 
מליחי, מלי ליבוביץ' , שלום 

שלמה
משרדי הוועדהלתכנון ובנייה - 

קניון העמקים

יעל -054-
 6335893

 
מלי- אבי אנא אשרו לי קבלת הזימון 

 
שני אמרה ששלום שוחח עם טלאל בינתיים 

לא לתאם כלום 
 



וועדת היגוי אגף קליטה וקהילה25.2.202018:00:0019:30:00
חדר ישיבות אורן, בניין 

העירייה

שלום 
רב,

 
  

שימו לב לתאריך 
המעודכן!

 
  

וועדת היגוי ראשונה של אגף קליטה וקהילה 
תתקיים 25.02.20 בשעה 17:00 בחדר 

ישיבות 
אורן.

 
  

נשמח 
לראותכם.

 
  
  

בברכה,
קופח עומר25.2.20209:35:0010:00:00

אשכול פיס - ביבי25.2.202017:00:0017:30:00
 

25.2.202020:30:0021:30:00

ערב תרבות יהודית לנשים 
ונערות  לקראת פורים - שלום , 
חביב , שלמה מליחי , כפיר בזק

מרכז מורשת בעפולה עלית?( 
ערב תרבות יהודית עבור 

נשים)

ליאת מול קארין 04-6520430 
 
 

ליאת



25.2.202011:00:0012:30:00
ניחום אבלים קינסבראון,  אטדגי 

(רח' הרצוג 7 ג"ה)

24.2.202021:00:0022:00:00
בבית פוזנק - ערב ימית תרומה 

 הזמנה מענבל כידרה(לילי קפיטולניק)

24.2.202017:30:0019:00:00

שלום מייצג - מסיבת בר מצווה 
של תלמידי כפר הילדים עפולה 

רינה מול רותיבאולמי פארעילית
אירנה מינוס 24.2.202011:00:0012:00:001

ועדת רישוי מקומית24.2.202010:30:0011:00:00
משרדי הוועדה המקומית קניון 

עמקים
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים24.2.20208:15:009:30:00

23.2.202017:30:0018:00:00
אזרחי דרום אמריקה - אנדריאנה 

לשכה שלמהשניידרמן 054-30915511

לדבריה היה מפגש ביום ראשון באשכול 
פייס היכרו את האחראית על האוכלוסיה 

הדרום אמריקאית 
 

לדבריה זו שנבחרה דוברת רוסית 
והמנטליות שלה שונה לגמרי כי היא עולה 

חדשה מחבר 
העמים.

 
הציגה הכל ברוסית ñ איסה פוזולסקי

545483576אנסטסיה רוזנצוויג  - אבנר חזי23.2.202015:00:0015:30:00
 

23.2.202020:30:0021:30:00
הזמנה לישיבת מועצת עיר מן 

חדר ישיבות אורןהמניין 23-11, 03-20
 

23.2.202020:00:0020:30:00
הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא 

חדר שיבות אורןמן המניין 2-20,22-11
 

ברית משה תרם21.2.202013:00:0014:00:00



20.2.202011:00:0012:00:00
מקלט רועי לא יחסר  אטד 21 

מזגן
דודו רחמים20.2.202012:00:0013:00:00
הרצל 192 ב' עפולה עיליתניחום אבלים משפחת דדו20.2.202011:00:0012:00:00
בדיקות דם20.2.20209:00:0010:00:00
סמדר גוהרי20.2.202010:00:0011:00:00

לילך שוסטר20.2.202011:00:0011:20:00
רוצה לשוחח על הציבור 

באופן כללי
כמה דברים שצריכה לספר לך ואתה צריך 

לדעת
אלימלך קלינסברג19.2.202011:46:0012:46:00
קבוצות תפוצה קלפיות19.2.202010:00:0011:00:00

לשכה   - סבג שמעוןשלמה שבח , מאיר וחיים שבח19.2.202012:00:0013:00:00
6594564

צום19.2.202021:00:0022:00:00

בדיקת תיקים עם יו"ר הוועדה19.2.202011:00:0012:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים
ימית בן עמרה מירי רגב19.2.202012:00:0013:00:00
רונית קופח כולל בדיקות דם19.2.202010:00:0011:00:00
בקשי מים ומגבות נייר וחיים הדר19.2.202011:00:0012:00:00
רויטל חופש18.2.20209:00:009:30:00

הנייריטה סולד 23כפיר חנוכה18.2.202012:30:0013:00:00
 

18.2.202020:00:0020:30:00
 השתלמות במרכז לגיל 19:00

רובע יזרעאלהרך

18.2.202015:15:0016:15:00
דר שזר מרכז רפואי עמק סנטר 

פרנדלי

מאייר דנט18.2.202017:40:0018:10:00
 



17.2.202013:00:0015:00:00
סיור רגלי בעיר עם המשלחת 

מפולין
יציאה מהלשכה לאחר סיום 

פגישת עבודה

במידה ויהיה יום גשום, תוגש תכנית 
חלופית

 
 

רינה מול רחלי

17.2.202018:00:0019:00:00

ערב הורים , ילדים וחניכים 
בתכנית "סטארטק"- לכיתות ז' 

 אורט אורן  ע"ע -בסיפרייהבבית הספר אורט אורן

17.2.202012:00:0012:30:00
בין אדם לחברו - לזכר הרב פרץ 

אשכול פייסציוני זצ"ל

בס"ד 
 

 שלמה מייצג 
 

לעילוי נשמת הרה"ג פרץ ציוני זצ"ל 
 

רב העיר עפולה תשל"ה- תשס"ו 
 

משתתפים : שכבת ח' חטיבות הביניים 
בעפולה ונציגי המשפחה 

 
050-7434235 ויטל

אוריה משה17.2.202015:00:0016:00:00



17.2.202011:00:0013:00:00
ישיבת עבודה עם חברי המשלחת 

חדר ישיבות אורןמפולין-ערים תאומות

רינה מול 
רחלי

 
מנהל בית החולים זיו רוזנבלוים לא יכול 

להגיע נמצא ביום הזה בפגישה בירושלים 
במשרד 

הבריאות
 

רועי בר מגיע לפגישה 
 

ליאת
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים17.2.20208:15:009:30:00

16.2.202010:30:0011:00:00
ניחום אבלים משפ' שמיר [ 

עפולה עילית(עפולה עילית )

16.2.202018:00:0019:00:00
ערבית הרב עוזיאל זל  בית 

מעשים טובים

16.2.202010:00:0011:00:00
שי ליכוד  רשימה ואלימלך 

קניגסברג

16.2.202015:00:0016:00:00

ניחום אבלים- ( חנה ולנר 
(משפחת שמיר)  רח' רש"י16 

עפולה עלית
סיטבון אבי ויוחאי מאור16.2.202011:00:0012:00:00
יפעת כרמי בית זאב16.2.20209:10:0010:10:00

16.2.202010:00:0011:00:00
שמחה משה ד. בעלות? וחובות 

ארנונה

16.2.202019:00:0021:00:00
ארוחת ערב עם חברי המשלחת 

רינה מול רחליבמסעדת האחוזהמפולין ערים תאומות



16.2.202012:00:0013:00:00
דנית מויאל לבדוק העברת הבת 

לאלומות

16.2.202013:00:0015:00:00

ביקור משלחת מפולין - ערים 
תאומות בילגוראי-עפולה (כולל 

רינה מול רחליבחדר ישיבות אורןארוחת צהריים)

16.2.202021:00:0022:30:00
ערב חברתי עם חברי המשלחת 

רינה מול רחליבלובי בקונסרבטוריוןמפולין-ערים תאומות



14.2.202014:00:0016:00:00

אירוע שלג על עירי - התכנסות 
בשעה  13.00 - ברכות ראש 

העיר וחלוקת פרסים למשפחות 
פארק העירוניהזוכות  בשעה 14.30- 14.45

ליאת מול עופרה קלמן 050-3199378 
 
 
 

ברצוני להזמין את ראש העיר אבי אלקבץ 
 
 

לאירוע :''שלג  על עירי בפארק העירוני 
 ''
 

בתכנית:
 
 

13:00-13:30  - התכנסות ופעילות 
חופשית

 
 

ñ 14:30 ñ 13:30 תחרות משפחתית בניית 
בובת 
שלג.

 
 

ñ 14:30דבר ראש העיר וחלוקת פרסים 
למשפחות 

הזוכות.
 

עפולה עיליתניחום אבלים משפ' שמיר14.2.202010:00:0010:30:00
שמואל אהרון  עופרי קסטן14.2.202011:00:0012:00:00



טו בשבט13.2.202012:00:0012:30:00
רחוב רש"י 1 עפולה עילית 

מע"ש

 בהשתתפות בי"ס אלומות ביה"ס אורט , 
יחידת המתנדבים והמחלקה לשירותים 

חברתיים

13.2.202012:30:0014:30:00
זאב שוורץ מי נועם - קפה ואחר 

לשכה שלמהכך סיור בעיר

מי נועם 
 046464172

 
יש להעתיק את קו הביוב בנחל המורה

12.2.20201:00:001:30:00
יוסי אלמקייס  כדורגל - בוטלה 

לשכה שלמהלא הגיע

יוסי אלמקייס 055-6639997 
 

אולי הצטרף אמיר עוזר המאמן 
 
 

טלפון של האמא ציונה 054-
 6301451

 
התשוב לא הגיע לפגישה אע"פ שנקבעה 
ניסינו לצור עמו קשר טלפוני ללא הצלחה

11.2.202016:00:0017:00:00
לוויה משפ' שמיר  שבעה רח רשי 

15

11.2.20209:45:0018:15:00

 8:45תמ"א 10/ב/11/ב תחנת כח
 מבואות גלבוע סדר יום מליאת

ירושליםהועדה המחוזית, צפון 3/2/2020

לתשומת לבכם - שעת הדיון היא 8:45 
 



רחוב הגן 22אירוע טו בשבט הצופים11.2.202018:00:0019:30:00

פעילות הורים וילדים של תנועת הצופים 
הכוללת פעילות ברוח 

החג.
 
 

מקום : רחוב הגן 
 22

 
בשעה 17:00-18:30 

 
 

לירז וזאן חבר המועצה עולה לברך 
 
 
 

חנן

11.2.202010:00:0013:00:00
כנס הזדמנויות עסקיות לעסקים 

 מכללת עמק יזרעאלקטנים ובינוניים
הלוויה הרב עוזיאל בית העלמין11.2.202017:00:0018:00:00

ועדת בניין ערים11.2.202018:00:0020:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים
ישיבת מזכירות מועצת פועלים11.2.202019:00:0020:00:00
רויטל חופש10.2.20209:00:009:30:00

לשכה שלמהמוטי + רמי10.2.202010:00:0010:30:00
 

כנס ועדת הבחירות אשכול פיס10.2.202019:00:0020:00:00
אירנה מינוס 10.2.202011:00:0012:00:001
האני לבאי10.2.202010:30:0011:30:00



גילה גמליאל -  מטה ליכוד10.2.202014:30:0015:00:00
 

קאנטרי - עפולהספורט מנהלים10.2.20208:15:009:30:00

מתנ"ס שחקים עפולה עליתמופע אדיסטיבל שבט אדיס9.2.202019:30:0021:00:00

מופע אדיסטיבל של תנועות הצופים שבט 
אדיס. מופע שמעלים החניכים הצעירים של 

התנועה אל מול הורים 
וחברים.

 
האירוע יתקיים בתאריך 09.02.2020 

מהשעה  18:30  ועד לשעה 20:00 
 

מקום האירוע: מתנ"ס בית אשכול עפולה 
עלית.

 
לירז וזאן חבר המועצה עולה לשאת דברים 

ולברך.
 
  

חנן

9.2.202019:30:0020:30:00
מופע מוזיקאלי  "ויוה עפולה" 
אשכול פייסלעולים יוצאי אמריקה לטינית

 

זאב ליברמן חוגים שישי שבת9.2.202011:00:0012:00:00
ג'עלה ביס יהודה9.2.202020:30:0021:30:00
מאיר שקד רחמיאן9.2.20209:00:0010:00:00

הרב משיח לתאם פגישה9.2.202010:00:0010:30:00
 

9.2.202018:30:0019:30:00
ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

 חדר ישיבות אורן17:30 חדר ישיבות אורן



9.2.202011:00:0012:00:00
לעדכן את האני לבאי פגישה ב 

10 לחודש
קובי ביטון פקוח בניה9.2.202010:00:0011:00:00

6.2.202022:00:0023:00:00
רועי שרעבי "שפיגל" דרך מאיר 2 

וייסגל רחובות (בת אל)

6.2.202010:00:0010:45:00
שרי יו"ר ויצ"ו + אורה שפירא - 

לשכה שלמהויצ"ו + לירז וזאן

לירז מעדכן 052-
 3490176

רוצים שחנן יגיע זה חשוב 
 

מגיעות גם נציגות של ויצ"ו מתל אביב בערך 
6 נשים

6.2.202012:00:0012:30:00
פורים דניאל בן, סיון לוי , יהודה 

לשכה שלמהמשה, אפי זבטני

עם דניאל בן וסיון מנהלת בית פוזנק 
 
 

תואם מול שרית

6.2.202021:00:0021:30:00
בת מצווה יהלי - אלירן ושקמה 

 אצולת העמק - אוורסטסרוסי

6.2.202017:00:0020:00:00
פסטיבל טעמים בעמק בין 

רינה מול קרן  מייל 22/12בשוק העירוני הישןהשעות 11:00-23:00

6.2.202015:30:0016:30:00

לירז וועדה  + איזון יוסי אברהם . 
רחמיאן . שבו ושרי בן אברהם ' 

ליאת חמו

5.2.202011:40:0012:30:00
משפחת מלכה +  משפחת 

אלמשעלי

לבדוק ליאור5.2.202013:00:0013:30:00
 

בית אשכול עפולה עיליתסיור5.2.20209:30:0010:30:00
עפולה עירי  יפעת כרמי5.2.202011:00:0012:00:00



כצנלסון אלמשעלי וגואטה5.2.202011:00:0012:00:00
רונית5.2.20209:56:0010:56:00
הרב משיח אביעד5.2.202013:00:0014:00:00
וועדה אופרייט ליס4.2.202011:15:0012:15:00
יעקב קובה  ואמיר אוחנה פגישה4.2.202012:00:0013:00:00
גל חייט מיזם מוזיקה צעירים4.2.202011:00:0012:00:00
הילל4.2.202019:00:0020:00:00



4.2.20209:00:0018:00:00
ישיבת הנהלה מחוץ לעירייה + 

לו"ז מצורףסדנא

בתאריך 4.2.20 תתקיים ישיבת הנהלה 
מחוץ לעירייה 

 
 

להלן סדר 
היום:

 
 

08:30-09:00 יציאה מרחבת העירייה 
לקיבוץ 

דליה
 

09:00-10:00 ארוחת 
בוקר

 
10:00-14:00 הצגת תכניות עבודה של 

 ñ 15 כלל המנהלים (לכל מנהל יוקצבו כ
דק' להצגת תכנית עבודה מפורטת) 

 
תכנית העבודה תכלול את היעדים 

והמשימות המתוכננות לשנת 2020 לשם 
השגת המטרות 

המיועדות
 

14:00-14:30 נסיעה לכפר 
חסידים

מרפאת עומר רנטגן3.2.202019:00:0020:00:00



3.2.202018:30:0019:30:00

פתיחת מועדון לקהילה 
האתיופית המבוגרת - ברח' 

וולפסון צמוד לטיפת חלב (גן 
רינה מול דני דסטה  316שקד לשעבר)

3.2.202010:12:0011:12:00

לבדוק מקלט בני מנשה אבן 
גבירול ורח' הרצוג ליד התחנה   

ג.ה
אזכרה אבא בית עלמין3.2.202016:15:0017:15:00

3.2.202016:00:0018:00:00

ישיבה בנושא הצגת תכנית 
תחבורה במרכז העיר משתתפים 

: ישראל , יואל , דורון מגיד , 
איציק פורשטיין ,  טלאל, יואל , 
אלכס, רונן , דני שמואל , משה 
אדרי , עירית שפרבר,  ופורום 

הנהלה
חדר ישיבות אורן קומה 1 רח' 
יהושע חנקין 47 עיריית עפולה

ליאת 04-6520356  לשכת ראש העיר 
 
 

ליאת מול איציק פוירשטיין 
 

ליאת מול יסמין /עינת משרד של דורון מגיד 
 

ליאת מול עירית שפרבר 
 
 

פורום הנהלה ( לא חובה) 
 

ליאת 
 
 
 
 

קאנטרי - עפולהספורט מנהלים3.2.20208:15:009:30:00
יגאל בן שלום .. ירון אילן2.2.202012:00:0013:00:00



מאייר דנט2.2.202013:00:0014:00:00
חיים טוניאן שלטים אבי2.2.202011:00:0012:00:00
הרב שמואל דוד2.2.202011:00:0012:00:00
גרעיני רשאד וחני מליחי2.2.202011:00:0012:00:00
יפית2.2.202015:30:0020:00:00

2.2.202013:30:0014:30:00

ניחום אבלים משפחת יפרח רח' 
יגאל כהן 7 + משפחת גואטה 

ליאת מול ראש העיררח' גלבוע 44
שבת אזכרה אבא31.1.20209:00:0010:00:00

מסיבת בריתה עומרי שכטמן פאר31.1.202013:00:0014:00:00
מילוא וחנה אברמוביץ30.1.202012:00:0013:00:00

איילת30.1.202016:00:0016:30:00
 

רעות פרקטיקום30.1.202011:00:0012:00:00
קפה קפה30.1.202014:15:0015:15:00
עמית תקשורת30.1.202010:00:0011:00:00

הערכות לבחירות לוועד עובדים29.1.202018:00:0019:30:00
אולם תרבות במועצת 

הפועלים

צחי -29.1.202021:00:0022:00:00
 

29.1.202018:30:0019:30:00
רחוב הנשיא 15 כתפיים לא 

לשכוח הפנייה

29.1.202012:00:0013:00:00
ניחום אבלים-  שאול סופר+גילה 

סויסה
רח' ירושלים 43/9, רח' הרצל 

3

29.1.202011:00:0012:00:00
שבו הנשיא 26 טופס 4 למעט 

קומה 5
דוידוביץ29.1.202010:44:0011:44:00



לשכת חביב פרץימי הולדת חודש ינואר29.1.202011:30:0012:00:00
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים29.1.20209:15:0010:30:00
מאייר דנט28.1.202012:20:0013:20:00
גילה יעקב ופנחס בארי28.1.202013:15:0014:15:00

28.1.202021:00:0023:30:00
מופע בזכרי ימים ימימה  דקלון 
היכל התרבותסגיב כהן מארחים את זהבה בן

אלי שבו+ אמיר אורן28.1.202014:30:0016:00:00
מאור תקשורת28.1.202012:00:0013:00:00

27.1.202014:00:0015:00:00
שותפות 2000 עם בית שאן - 

שוק הישןנציגים של מקליב לנד

ליאת מול שלמה מליחי 
 
 

ליאת
אהובה בן דוד פרקטיקום27.1.202011:00:0012:00:00

לירון שלי+שלמה מליחי27.1.202013:00:0013:30:00

רינה
 
 

0508446480 לירון
סיור רח' אקליפטוס27.1.20209:40:0010:40:00

בדיקת עם יו"ר הוועדה27.1.202012:30:0013:30:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים

27.1.202018:00:0019:00:00
מפגש עם חברי עמותת מרכז 

רינה מול דני דסטהבמרכז מורשתמורשת

27.1.202011:00:0012:00:00

פגישה עם זיו רוזנבוים  מנהל 
בית החולים - שלום שלמה , 

חביב , שלמה מליחי, כפיר, אבי 
אלבאז, חמוטל , שרית דהן נושא 

לשכההפגישה- פגישת הכרות
-ñ 052-3747779 ñ 04 ליאת מול מעיין

6494250
ניר תעשיות מיחזור  אלי אוחיון27.1.202010:34:0011:34:00



26.1.202020:00:0021:30:00
הזמנה  לישיבת מועצת עיר מן 

    חדר ישיבות אורןהמניין 1-20,21-11
אזכרה דודה בית עלמין26.1.202016:30:0017:30:00

לשכה שלמהדני וחני לנקרי26.1.202013:00:0013:30:00

דניאל 054-
 3080204

חני 052-
 3333989

 
לא רצו למסור פרטים משהו שמפריע להם 

הבן שלהם שוחח עמך בנפרד בעניין 
 
 

תואם רויטל מול חני
052-7269990אלי אוחיון26.1.202014:30:0015:30:00
בורות בכניסה לביטון צמיגים26.1.202010:00:0011:00:00
קואליציה26.1.202019:00:0020:00:00
ציון 054-7344515לשכה שלמהציון מלכה - ערבי שירה26.1.202012:00:0012:30:00
אודי ידיעון עם אורלי23.1.202011:45:0012:45:00

23.1.202010:30:0012:30:00
מפגש ראש העיר עם עובדי אגף 

רינה מול סיגל 380רווחה-באגף רווחה
ציגי כרסנטי23.1.20209:30:0010:30:00

23.1.202020:00:0021:00:00
איילה אליהו חתונה של הבת 

ראש פינה

23.1.202018:30:0019:00:00
ישיבת וועדת מכרזים בחדר 

 חדר ישיבות אורןישיבות אורן בשעה 17:30
רונית22.1.202011:00:0012:00:00

22.1.202013:30:0014:00:00
ניחום אבלים אפרים עטיה ז"ל 
רחוב הנוטר 5אביו של גיא עטיה מפקח בניה

 



ועדת שמות22.1.202017:30:0018:30:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים
גולן אהרון חצי מ.22.1.202011:35:0012:35:00

22.1.202016:00:0016:45:00

טקס פתיחת משחקייה במתחם 
ברוש במעמד מנכ"ל פיתוח הנגב 
והגליל - + פורום הנהלה + חברי 
מתחת למתחם ברושקואליציה  ( צילום + גזירת סרט )

ליאת מול דניאל בן  
 

ליאת מול בת אל נבון  050-
 6202409

 03-6060700
 

ליאת 
 

אפרים שלום22.1.202012:00:0013:00:00
בית אשכולסיור עפולה עילית22.1.20209:30:0010:30:00

לשכה שלמה מליחיפגישה גדעון/זהבה מורד22.1.202013:45:0014:15:00

אורן שלום 
 

שלמה מבקש את נוכחותך בישיבה 
הנ"ל.

 
הילד בן 4 חודשים עם תסמונת דאון ללא 

מסגרת חינוכית 
 

זהבה 
 0535252669

גדעון 050-5252669



21.1.202013:00:0014:00:00FW: עפולה- דיור מואץ

משרד הפנים- אליעזר קפלן 2 
ירושלים, חדר הישיבות של 

אדית בר, קומת קרקע

 
 
-----Original Appointment----- 
From: אדית בר 
[mailto:EditBar@moin.gov.il]  
Sent: Wednesday, November 13, 
2019 9:24 AM 
To: אדית בר; רועי דהן; אנה סמגרינסקי; 
 ;אלעד לב; תמר גוברמן; נטע לביא
nadavm@afula.muni.il; 
carmit@afula.muni.il; בועז יוסף; אבי 
 אברהם אלקבץ (ז. מקומית) (חיצוני); שלום
 שלמה (ז. מקומית) (חיצוני); ישראל קנטור
 ;(חיצוני) (ז. מקומית)
saritdahan@afula.muni.il; נורית נגבי; 
 יצחק שריקי (ז. מקומית) (חיצוני); סיון
גנדי
 
Subject: עפולה- דיור 
מואץ
 
When: {12:00 2020 יום שלישי 21 ינואר 
 (UTC+02:00) עד 13:00
.ירושלים
 
Where: 2 משרד הפנים- אליעזר קפלן 

טיפול משארקה21.1.202015:00:0016:00:00



21.1.202020:00:0021:00:00

תחרות פתיחת שנת ליגת 
השחמט- תחילת התחרות 
17:00 - ברכות ראש העיר 

רינה מול שרית   054-9290719בבית אשכול19:15

20.1.202018:00:0019:00:00
מפגש  ראש העיר עם מועצת 

הנוער
לשכת ראש העיר יהושע חנקין 

47 עפולה
אירנה20.1.202014:00:0015:00:00

20.1.202017:00:0018:00:00

 ישיבה בנושא תביעת אמקו ים - 
התחייבות קק"ל  עו"ד עופר 

רזניק, עו"ד דני שווץ ממשרד 
גדעון פישר , ישראל קנטור , עו"ד 

חיים גורן, נתנאל כהן, שריקי 
יצחק , מיטל ג'בלי, חביב פרץ, 

שלום שלמה,
לשכת ראש העיר קומה 3 רח' 
יהושע חנקין 47 עיריית עפולה

ליאת מול משרד גדעון פישר 036913999 
 

ליאת מול חיים גורן 
 
 
 

ליאת
יושבים שבעה הנוטר 5בית העלמין עפולההלוויה לאבא של גיא עטיה20.1.202017:20:0017:50:00
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים20.1.20208:15:009:30:00

מרכז פסג"הפורום עירוני תרבות וחינוך19.1.202010:00:0013:30:00

 ברכות ראש 9:30
העיר

 
 מצ"ב ההזמנה לכנס, אתם מוזמנים להכנס

 ולהרשם
 

.תודה
 
 



במרכז פסג"הפורום תרבות19.1.202010:30:0014:00:00

רינה מול יניב,  
 
 
 
 

בדיקות דם וצום משעה 19.1.20209:37:0010:37:0023:00

19.1.202020:00:0022:30:00
ערב הוקרה לעובדי עיריית 

 היכל התרבות עפולהעפולה וטקס עובד מצטיין
בלשכת ראש העיריום הולדת לעובדי חודש ינואר19.1.202014:00:0014:30:00
פרקטיקום19.1.20209:00:0010:00:00
כהנא טלפון17.1.20209:00:0010:00:00
ליליאן בוגנים16.1.202011:00:0012:00:00



16.1.202018:30:0021:30:00

FW:  ערב חשיפת תכנית מופת- 
 לתלמידי בתי הספר היסודיים
היכל התרבותבעיר העולים לחטיבה

 
 
-----Original Appointment----- 
From: טינה ולדמן 
[mailto:teena@afula.muni.il]  
Sent: Sunday, November 17, 2019 
10:36 AM 
To: טינה ולדמן; כפיר בזק; חביב פרץ; 
 אבי אלקבץ; גלית דגן; נגה בן אילוז; איריס
 ;(irisa@admin.ort.org.il) אהרון דוד
 איריס קרל ; דיצה- אלון; חיה
גמליאל
 
Subject: ערב חשיפת תכנית מופת- 
 לתלמידי בתי הספר היסודיים בעיר העולים
לחטיבה
 
When: {17:30 2020 יום חמישי 16 ינואר 
 ,הלסינקי, קייב (UTC+02:00) עד 20:30
 ,ריגה, סופיה, טאלין
.וילנה
 
Where: היכל 
התרבות
 
 

הילולא אבוחצירא חיים מנחם16.1.202020:30:0021:30:00

15.1.202013:00:0020:00:00

ביקור במרכז חדשנות+ארוחת 
צהריים וסיור ביפו-לו"ז יישלח 

בהמשך
רחוב הארבעה 19 קומה 8 

רינה מול בת אלתל-אביב



יציאה 15.1.202011:30:0012:30:0010:30

14.1.202022:00:000:00:00

הילולא שנתית של הצדיק רבי 
יעקב אבוחצירא זיע במעמד רבי 

רינה מול אלירםבאצולת העמקברוך אבוחצירא
מאייר דנט14.1.202014:30:0015:30:00
רויטל מול ליאורלשכה שלמהעומר לב14.1.202013:00:0013:30:00

ועדת בניין ערים14.1.202018:00:0020:00:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

 קניון עמקים

13.1.202010:45:0011:30:00
 ניחום אבלים אצל משפחת :9.45
רח' וינגייט 3 עפולהיאוק

ליאת מול דני דסטה 
 
 

ליאת
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים13.1.20208:15:009:30:00

12.1.202019:00:0019:30:00
ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

 חדר ישיבות אורן18:00 חדר ישיבות אורן

12.1.202010:00:0011:00:00GIS-הדרכה ל"מבט רחוב" ב
חדר ישיבות הועדה המקומית 

לתכנון ובניה- עיריית עפולה
מטרת ההדרכה- היכרות עם ממשק עבודה 

-GIS נוסף באמצעות ה

12.1.202012:00:0013:00:00
חמוטל מכתב  שרית עייש יהודה 

שלום

12.1.202010:00:0011:00:00
גנים בגין שיטור עירוני או שילוט 

בזמן כניסה ויציאה לגן
רינהלנחם את משיח-הגלבוע 12.1.202013:30:0014:00:0019

12.1.202011:00:0012:00:00
פגישה עם יאנה קרספיל ותום 

לשכהלהד נציג של ג'פרי  שוורץ

 ñ 054-797466 ליאת מול יאנה
 
 
 
 



אלכס אופרייט ליס12.1.202011:20:0012:20:00

12.1.202020:30:0021:00:00

לברך-   טקס אלון יזרעאל 
לדורתיו (ברכות ראש העיר  

היכל התרבות19.30 )

תואם מול ענת 
 

6594027

12.1.202019:30:0020:30:00

תערוכת תרגילים ואומנים צעירים 
מתנועת תרבות בשוק העירוני 

הישן - ואהבת  ( זמן הגעה לשוק 
שוק הישן18.30)

-ñ 050 ליאת מול כפיר / מור ליפשיץ
  2029918

 
ליאת 

 

12.1.202012:00:0014:00:00
מפגש ראש העיר עם עובדי 

רינה מול מורןבמרכז הנוער רח' שוהם 10מחלקת קליטה,נוער וצעירים
ליאת משרד הפנים נבריסי12.1.202010:00:0011:00:00

12.1.202017:00:0018:30:00
דירקטוריון מינהלת יזרעאל - 
עפולה מצ"ב החומר לפגישה

עיריית עפולה - חדר ישיבות 
"אורן"

9.1.202018:00:0018:30:00
ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

    חדר ישיבות אורן17:00 חדר ישיבות אורן
מאייר דנט9.1.202014:35:0015:35:00

9.1.202020:30:0021:30:00
חניכת משרד עורכי דין של ענבל 

אפשטיין כדרה - קביעת מזוזה

רובע יזרעאל - מתחם הייטק 
החדש - שד' רובע יזרעאל 1 

פינת הרובע

ליאת מול ענבל אפשטיין - 
 
 

ליאת

ועדת רשות רישוי8.1.202012:00:0012:30:00
חדר ישיבות הוועדה המקומית 

קניון העמקים
רינה מול בת שבע חייטאזכרה דני חייט ז"ל8.1.202016:00:0017:00:00

ויצוויצו ערב חשיפה מסגרת פנינים8.1.202016:00:0016:30:00
 



אמנון עובדיה-- לואי28א 27 מקביל פיצול דירות8.1.202011:34:0012:34:00
אורפיניאן שלומי הרב ציוני 8.1.202011:00:0012:00:0011
קאנטרי - עפולהספורט מנהלים8.1.202018:00:0019:15:00

7.1.202017:00:0018:00:00
אסתר כהן 0502264721 מי 

נעם 26 א יהושע חנקין
שיניים ט. שורש ומידות7.1.202014:00:0015:00:00
חזן תנור וכו7.1.202010:00:0011:00:00

7.1.202011:00:0012:30:00

מפגש ראש העיר עם עובדי 
מחלקת פניות הציבור והמוקד 

בחדר ישיבות אורןהעירוני

רינה מול 
לוסי.

 
לוסי תעדכן את העובדים

מרים נבריסי7.1.202012:32:0013:32:00

6.1.202013:30:0015:00:00
ארוחת צהריים - יום גיבוש מינהל 

רינה מול נטליבכפר חסידיםחינוך
חדר ישיבות הוועדה המקומיתבדיקת תיקים עם יו"ר הוועדה6.1.202011:00:0012:00:00

6.1.202016:30:0017:00:00
זימון לשיחת הבהרה במשרד של 

חביב פרץ
לשכת מ"מ ראש העיר חביב 

  פרץ

בדיקות דם צום6.1.202010:30:0011:00:00
 

יציאה6.1.202012:30:0013:30:00

5.1.202010:00:0011:00:00

לברך-סדנת חיילים משוחררים- 
מועד חורף( ברכות ראש העיר  

בבית אשכול9.00 )

5.1.202011:00:0012:00:00
זריקה אחרונה לפני הבדיקה ב 

20/1



בית פוזנק גבעת המורהטקס של תנועות בנות בתיה5.1.202020:30:0021:30:00

שם האירוע: ערב הורים של כל תנועת בנות 
בתיה תאריך האירוע: 5/1/2020 שעה 

ומקום: בית פוזנק: 19:15 תוכן האירוע: 
הרצאה ומופע אומנותי של הבנות ד-ו קהל 

יעד : הורים וחניכים.
050-6510149שוקי טייב פגישה5.1.202011:00:0012:00:00
3.1.202013:00:0014:00:00W (אלי ימין) ברית שיר ושלומי
3.1.202013:00:0014:00:00W (אלי ימין) ברית שיר ושלומי

2.1.202018:00:0019:00:00
קרנבל ילדים לכבוד השנה 

רינה מול אינהבמרכז ספורט עפולה עליתהחדשה (נובי גוד)

בית העלמין אחכ שערי אחווהאזכרה שלום ג'יבלי ז"ל2.1.202016:00:0017:30:00
 

חנוכת בית עייש יונה וולך 6 ג2.1.202020:00:0021:00:00



2.1.202010:00:0016:30:00
 פורום איכות תכנון עירוב 

שימושים בשטחים לצרכי ציבור

מינהל התכנון- בית הדפוס 
12, ירושלים (בית השנהב)- 
בניין C - קומה 2 אולם תבור

להלן סדר 
יום:

 
 
 
 

לינק להרשמה- 
https://forms.gle/thsuZo1gDtVagJCV

 A
 

לפרטים ובירורים- שרי 0747578171 | 
מאיה טופול 

 0747578176
 

https://forms.gle/thsuZo1gDtVagJC>
 <VA

 

אורה תרם נופר2.1.202011:00:0012:00:00

 זריקה1.1.20209:00:009:30:00
 

עובדיה עלי לקבוע1.1.202010:00:0011:00:00

1.1.202019:00:0019:30:00HUB VALLEY -מתחם הייטק עפולהשד' בן גוריון

 
 

          
 
 

לבקשת ראש העיר ייצוג וברכה



מנהלת גבעת המורהסיור גבעת המורה1.1.20209:30:0010:30:00


