
שעת סיוםתאריך סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

02/01/202211:00:0002/01/202213:00:00ניהול שוטף משרד

02/01/202215:00:0002/01/202216:00:00סיור היכל הספורט

02/01/202219:15:0002/01/202220:15:00מופע של ולדי בלייברג 

03/01/202209:30:0003/01/202210:30:00ביקור אורט יהודה ברמת דוד 

03/01/202210:30:0003/01/202211:30:00' חנוכת מרחבי למידה כיתות א- ביקור נועם מוריה 

16:3003/01/202214:00:0003/01/202220:00:00בשעה . אוהל משה "בית כנסת ,ל"הכנסת ספר הפטרות עילוי נשמת דוד בר טמו  ז

04/01/202217:00:0004/01/202217:30:00פתיחת קצביה 

04/01/202209:00:0004/01/202211:00:00פורום הנהלה 

04/01/202212:00:0004/01/202215:00:00ניהול שוטף משרד 

19:0004/01/202216:30:0004/01/202219:00:00משחק כדורסל חוץ מול מכבי אשדוד 

05/01/202215:30:0005/01/202216:00:00אלירן- ברית 

05/01/202214:00:0005/01/202216:30:00ישיבת הסדר 

05/01/202211:00:0005/01/202212:00:00כדורסל 

06/01/202209:30:0006/01/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

06/01/202212:15:0006/01/202213:00:00ת/ת וטרינרי/ מפקח50/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

06/01/202215:00:0006/01/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

06/01/202212:00:0006/01/202212:15:00ת/ת מוסמך/ חשמלאי51/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

06/01/202214:30:0006/01/202215:00:00סיכום שבועי  

07/01/202212:00:0007/01/202214:30:00תחרות בובת שלג 

09/01/202211:30:0009/01/202212:30:00"מעלות ניסים"ת בית ספר ממלכתי דתי /מזכיר - 52/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

09/01/202217:30:0009/01/202218:30:00מפגש עם נציגי מזכירות מועצת נוער 

09/01/202210:00:0009/01/202210:30:00 טון15ת רכב דחס לפינוי מוטמני קרקע מעל /ת משא כבד ומפעיל/נהג - 48/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

09/01/202210:30:0009/01/202211:15:00ה במרכז לילד ולמשפחה/מזכיר - 49/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

09/01/202216:00:0009/01/202217:30:00ס כרמים החדש "הנחת אבן פינה ביה

10/01/202214:00:0010/01/202215:00:00ועדת מכרזים וועדת רכש 14:00

11/01/202216:00:0011/01/202216:30:00בנות עם האדמור/ ס ויזניץ "הנחת אבן פינה ביה

11/01/202210:00:0011/01/202211:00:00ס אוהל מאיר "סיור בי

11/01/202211:00:0011/01/202214:00:00ניהול שוטף משרד 

11/01/202217:00:0011/01/202217:30:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

11/01/202216:00:0011/01/202217:30:00בנות עם האדמור / ס ויזניץ "הנחת אבן פינה ביה

11/01/202219:00:0011/01/202220:00:00טקס  החלפת ראשי ישיבה 

12/01/202217:30:0012/01/202217:50:00ישיבת קואליציה 

12/01/202219:30:0012/01/202220:00:00בר מצווה נהוראי יוסף  

12/01/202210:00:0012/01/202211:00:00ס נועם מוריה "סיור בי



12/01/202214:30:0012/01/202216:30:00ניחום אבלים

01-22,46-1112/01/202218:00:0012/01/202218:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 

912/01/202209:00:0012/01/202210:00:00לברך אוטובוס דניאלה בשעה  

Canceled: ההורים+ 'ערב חשיפה לתכנית מופת תלמידי כיתות ו  13/01/202218:30:0013/01/202219:30:00

13/01/202209:30:0013/01/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

13/01/202215:00:0013/01/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

13/01/202214:30:0013/01/202215:00:00סיכום שבועי

16/01/202213:30:0016/01/202216:00:00ניהול שוטף משרד 

17/01/202211:00:0017/01/202212:00:00ס אוהל מאיר "סיור בי

17/01/202213:00:0017/01/202216:00:00ניהול שוטף משרד 

18/01/202209:00:0018/01/202211:00:00פורום הנהלה 

19/01/202215:00:0019/01/202215:30:00דיון והחלטה בנושא מכרז פאמפארק - ועדת רכש ומכרזים

19/01/202208:30:0019/01/202211:30:00ניהול שוטף משרד

19/01/202220:30:0019/01/202221:30:00ניץ 'ר מויז"ביקור אצל האדמו

20/01/202215:00:0020/01/202216:00:00כ אופיר סופר "ביקור ח

20/01/202209:00:0020/01/202210:00:00פגישה עם המפקח עמי אביבי 

20/01/202214:15:0020/01/202215:15:00בהשתפות מפקד התחנה רמי חורי - חצי שנתי - ' ועדת אכיפה חציון א

20/01/202210:00:0020/01/202211:00:00ס נועם מוריה "סיור בי

20/01/202209:30:0020/01/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

20/01/202209:15:0020/01/202210:00:00פגישת עבודה בנושא נועם מוריה 

20/01/202215:00:0020/01/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

20/01/202214:30:0020/01/202215:00:00סיכום שבועי

20/01/202217:00:0020/01/202218:00:00ועדת כספים 

21/01/202210:00:0021/01/202211:00:00ל "ניחום אבלים מרים ימימה ז

22/01/202220:30:0022/01/202221:00:00משחק כדורסל בית מול מכבי עירוני רמת גן 

25/01/202218:00:0025/01/202218:30:00משחק כדורסל מול הפועל חבל מודיעין 

25/01/202211:00:0025/01/202212:00:00ג"ל תשפ"רישום גנים לשנה

26/01/202212:00:0026/01/202213:00:00ישיבת ועדת מנהל בזום 

26/01/202210:00:0026/01/202211:00:00אלי לבנון מנהל המנהלת לזהות יהודית - פיילוט זהות יהודית - פגישת זום 

26/01/202209:00:0026/01/202210:00:00קבלת קהל

02-22,47-1126/01/202218:00:0026/01/202219:30:00הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 

26/01/202217:00:0026/01/202218:00:00ישיבת קואליציה 

27/01/202209:30:0027/01/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

27/01/202207:00:0027/01/202210:30:00סיור עירוני

27/01/202212:00:0027/01/202213:00:00קבלת קהל 



27/01/202209:30:0027/01/202216:30:00סיור פאמפטראק 

27/01/202212:00:0027/01/202213:00:00פגישה בנושא בטיחות בדרכים 

27/01/202202:00:0028/01/202202:00:00יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

27/01/202215:00:0027/01/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

27/01/202214:30:0027/01/202215:00:00סיכום שבועי  

30/01/202213:15:0030/01/202213:45:00ל"ניחום אבלים  יונה ברוך הלוי  ז

30/01/202210:15:0030/01/202211:15:00ד "פגישה בנושא גני חמ

30/01/202211:30:0030/01/202213:00:00ועדת היגוי לתוכנית מצויינות

30/01/202209:00:0030/01/202210:00:00פגישת עבודה בנושא אוהל מאיר 

31/01/202217:00:0031/01/202219:00:00הצגה בפני הועדה המקומית לתכנון ובנייה- תכנית מתאר כוללנית עפולה  

FW:   31/01/202217:00:0031/01/202219:00:00הצגה בפני הועדה המקומית לתכנון ובנייה- תכנית מתאר כוללנית עפולה

31/01/202212:00:0031/01/202213:00:00ל"ישיבת דירקטוריון חכ 12:00

31/01/202208:00:0031/01/202208:30:00אושרי עמר- עליה לתורה 

31/01/202217:00:0031/01/202219:30:00הצגת תכנית כוללנית לעיר עפולה- ישיבת ועדת משנה 

19:3001/02/202216:30:0001/02/202219:00:00משחק כדורסל חוץ מול הפועל מגדל יזרעאל 

01/02/202215:00:0001/02/202216:30:00פרונטלית ובזום-  ועדת היגוי אקדמיה עיר 15:00-שעה

01/02/202209:00:0001/02/202211:00:00פורום הנהלה 

01/02/202217:30:0001/02/202221:00:00משפחת אסייג- חתונה 

02/02/202209:15:0002/02/202209:30:00ת הסעות לילדים ולפעוטות עם / מתאם54/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

02/02/202208:45:0002/02/202209:45:00זום פתיחת סניף רובע יזרעאל

02/02/202209:30:0002/02/202209:45:00יום המילה הטובה - ס  של רשת אורט "מפגש ביה

03/02/202209:30:0003/02/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

03/02/202209:30:0003/02/202210:30:00ישיבת עבודה 

03/02/202210:30:0003/02/202213:30:00ניהול שוטף משרד 

03/02/202215:00:0003/02/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

03/02/202214:30:0003/02/202215:00:00סיכום שבועי 

03/02/202215:00:0003/02/202216:00:00תקצוב המועצה הדתית 

04/02/202207:00:0004/02/202207:30:00עליה לתורה אושרי 

05/02/202219:30:0005/02/202220:00:00משחק כדורסל מול אליצור קרית אתא 

06/02/202210:00:0006/02/202211:30:00ניהול שוטף משרד

06/02/202217:00:0006/02/202217:30:00ועדה ארנונה 

06/02/202215:30:0006/02/202216:30:00ס אלומות "טקס הנחת אבן פינה ביה

07/02/202214:00:0007/02/202216:30:00ניהול שוטף משרד 

07/02/202219:00:0007/02/202220:00:00הכנסת ספר תורה הרב בלום

07/02/202210:00:0007/02/202211:00:00ת הרשות המקומית / מהנדס59/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 



1008/02/202210:00:0008/02/202211:00:00סיור היכל הספורט בשעה 

08/02/202211:30:0008/02/202213:30:00פגישת עבודה

17:0008/02/202217:00:0008/02/202218:00:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 

19:3008/02/202215:30:0008/02/202219:30:00משחק כדורסל חוץ מול מכבי הוד השרון 

08/02/202219:30:0008/02/202222:00:00אושרי עמר- בר מצוה 

08/02/202213:30:0008/02/202213:30:00ניחום אבלים משפחת שטרית 

08/02/202208:30:0008/02/202209:30:00קבלת קהל 

09/02/202215:00:0009/02/202216:00:00קבלת קהל 

09/02/202210:30:0009/02/202211:30:00קבלת קהל 

09/02/202209:30:0009/02/202211:30:00קבלת קהל 

10/02/202209:30:0010/02/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

10/02/202219:30:0010/02/202220:30:00תגל ובר חתונה 

10/02/202208:30:0010/02/202210:00:00פגישת עבודה בנושא נועם מוריה 

10/02/202219:30:0010/02/202220:30:00תערוכת אומנים עולים עפולאים

10/02/202215:00:0010/02/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

10/02/202214:30:0010/02/202215:00:00סיכום שבועי 

10/02/202210:30:0010/02/202212:00:00ת משאבי אנוש/רכז - 9/2022ועדת בחינה מכרז פומבי 

12/02/202219:00:0012/02/202220:00:00משחק כדורסל אשקלון 

13/02/202215:30:0013/02/202216:30:00בית עלמין מרדכי דהן ז״ל

13/02/202212:00:0013/02/202212:30:00הזמנה רינה מורד - מרכז נוער ברובע 

13/02/202211:00:0013/02/202211:30:00ת/ית תכנוני/ מידען58/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

13/02/202212:15:0013/02/202212:30:00ת המחלקה לתרבות יהודית/  מנהל4/2022ועדת בחינה מכרז פומבי 

13/02/202217:00:0013/02/202218:00:00וועדת כספים 

13/02/202218:00:0013/02/202219:00:00{בעלה של שולה}אזכרה מוטי דהן 

13/02/202211:30:0013/02/202212:15:00ת הדרכות/ רכז55/2021מכרז פומבי 

13/02/202210:30:0013/02/202211:00:00ת בקשות להיתרי בניה/ בודק57/2021ועדת בחינה מכרז פומבי 

14/02/202211:30:0014/02/202213:30:00ניהול שוטף משרד 

14/02/202210:00:0014/02/202212:00:00פגישת עבודה בנושא תיכון יהודה 

14/02/202209:40:0014/02/202210:10:00פגישת עבודה בנושא אוהל מאיר 

14/02/202213:00:0014/02/202214:00:00סיור בשוק 

15/02/202209:00:0015/02/202210:30:00כ עידית סילמן"וועדת בריאות בהשתתפות ח

15/02/202215:30:0015/02/202216:00:00פשרה בנושא מכרז פאמפטרק פארק אופניים- ועדת מכרזים  15:30

(לידיעה  )שנות יובל לנועם מוריה  50  15/02/202206:30:0015/02/202207:00:00

15/02/202218:00:0015/02/202218:30:00משחק כדורסל מול אליצור עירוני נתניה 

ביקור שר המשפטים גדעון סער בלשכת ראש העיר11.00-11.45  15/02/202211:00:0015/02/202211:45:00



16/02/202217:00:0016/02/202218:00:00ישיבת קואליציה 

16/02/202209:30:0016/02/202211:00:00ניהול שוטף משרד

16/02/202218:00:0016/02/202219:00:00חביב מייצג' ילדי כיתה א- מסיבת חומש

16/02/202212:30:0016/02/202213:30:00טקס החלפת פיקוד תחנת כיבוי אש עפולה 

16/02/202217:30:0016/02/202218:30:00סניף רובע יזרעאל ישיבת פתיחה עם ההורים

03-22,48-1116/02/202218:00:0016/02/202219:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין 

17/02/202209:30:0017/02/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

17/02/202209:30:0017/02/202210:30:00ישיבת עבודה 

17/02/202216:00:0017/02/202217:00:00קבלת קהל 

17/02/202215:00:0017/02/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

17/02/202214:30:0017/02/202215:00:00סיכום שבועי 

17/02/202211:00:0017/02/202212:00:00פרויקט עדה אתיופית - טורניר כדורסל 

20/02/202218:45:0020/02/202219:15:00ערב הורים ובנות - אולפנא צביה 

20/02/202211:30:0020/02/202212:00:00פגישת עבודה בחינוך 

20/02/202210:30:0020/02/202211:30:00חטיבה צעירה ביקור הליכה לימודית מודל למידה 

20/02/202212:00:0020/02/202212:30:00סיור בית ספר אוהל מאיר בניה 

21/02/202220:30:0021/02/202222:00:00פעמוני מוסקבה - מופע זמר 

21/02/202210:30:0021/02/202211:30:00השקת מיזם רכב שיתופי 

21/02/202215:30:0021/02/202216:00:00כדורסל

21/02/202209:00:0021/02/202209:30:00סיור באוהל מאיר 

21/02/202216:30:0021/02/202218:00:00ועדת בניין ערים

2022000221/02/202216:30:0021/02/202218:00:00' ועדת משנה מס

22/02/202217:30:0022/02/202218:00:00משחק כדורסל מול הפועל גבעתיים 

22/02/202217:40:0022/02/202218:00:00קואליציה 

04-22,49/1122/02/202218:00:0022/02/202219:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 

22/02/202209:00:0022/02/202211:00:00פורום הנהלה 

22/02/202210:15:0022/02/202211:45:00ת מחלקת השירותים הדיגיטליים/מנהל - 5/2022ועדת בחינה מכרז פומבי 

22/02/202212:00:0022/02/202212:45:00קבלת קהל 

22/02/202210:00:0022/02/202210:15:00ת אגף קליטה/ מנהל1/2022ועדת בחינה מכרז פנימי 

23/02/202215:30:0023/02/202216:00:00כדורסל

23/02/202212:00:0023/02/202212:30:00טורניר כדור רגל לצרכים מיוחדים 

23/02/202217:30:0023/02/202218:30:00בני ציון - מפגש מתפללי בית הכנסת של העדה האתיופית 

23/02/202214:30:0023/02/202215:00:00קבלת קהל 

23/02/202212:30:0023/02/202215:00:00ענת ואורי- ברית 

24/02/202219:00:0024/02/202220:00:00חתונה הבן של פרדי



24/02/202212:30:0024/02/202213:00:00כדורסל

24/02/202210:00:0024/02/202210:30:00קבלת קהל 

24/02/202209:30:0024/02/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

24/02/202215:00:0024/02/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

24/02/202214:30:0024/02/202215:00:00סיכום שבועי 

25/02/202210:00:0025/02/202211:00:00ועדה מקצועית  

27/02/202217:30:0027/02/202218:30:00ס זוהרי תורה "מסיבת סידור של ביה

27/02/202210:00:0027/02/202211:30:00טקס חנוכת גינה קהילתית לזכרו של אהרון גור 

28/02/202210:00:0028/02/202212:00:00קבלת קהל 

28/02/202218:00:0028/02/202221:00:00הבן של דוד ועופרי סבח - בר מצווה שמואל

28/02/202215:00:0028/02/202215:30:00כדורסל 

28/02/202217:00:0028/02/202218:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

28/02/202211:00:0028/02/202212:00:00פגישה בנושא פיתוח אוהל מאיר

01/03/202218:00:0001/03/202221:00:00הזמנה בני פרץ - נתיבות" אהבת אהרון"חנוכת בית כנסת 

01/03/202212:00:0001/03/202215:00:00יום שיא עירוני במדעים -  תכנית למצוינות

19:3001/03/202216:00:0001/03/202219:00:00משחק כדורסל חוץ מכבי רעננה 

02/03/202200:00:0004/03/202200:00:00       20/22תכניות עבודה – המשך סדנת הנהלה 

02/03/202208:00:0002/03/202219:00:00תכניות עבודה - סדנת הנהלה 

03/03/202219:30:0003/03/202221:30:00בר מצווה איתי

03/03/202209:30:0003/03/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

03/03/202215:00:0003/03/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

03/03/202208:00:0003/03/202219:00:00תכניות עבודה - סדנת הנהלה 

03/03/202214:30:0003/03/202215:00:00סיכום שבועי 

03/03/202220:00:0003/03/202221:00:00פעילות תרבות יהודית - חמישי זוגי 

05/03/202219:30:0005/03/202220:00:00משחק כדורסל מול הפועל נהריה 

06/03/202219:00:0006/03/202220:30:00הכנסת ספר תורה הישיבה הגדולה עפולה 

06/03/202209:00:0006/03/202209:30:00ת מחשבים / טכנאי2/2022ועדת בחינה מכרז פומבי 

06/03/202212:00:0006/03/202212:30:00קבלת קהל 

06/03/202208:30:0006/03/202211:30:00ניחום אבלים 

06/03/202210:30:0006/03/202212:00:00ל"ה בלשכת מנכ/ מזכיר10/2022ועדת בחינה מכרז פומבי 

06/03/202219:00:0006/03/202220:00:00יום האישה הבינלאומי 

06/03/202209:30:0006/03/202210:30:00ה באגף צעירים וקהילה/ מזכיר1/2022ועדת בחינה מכרז פומבי 

07/03/202215:00:0007/03/202215:30:00כדורסל

07/03/202219:00:0007/03/202220:00:00לברך - הכתרה אולפנא 

07/03/202217:00:0007/03/202218:00:00ל "אזכרה דודו אוחיון ז



07/03/202209:00:0007/03/202210:00:00קבלת קהל 

08/03/202219:00:0008/03/202219:30:00ערב מתבגרים 

19:0008/03/202216:30:0008/03/202219:30:00משחק כדורסל חוץ מול מכבי מעלה אדומים 

08/03/202213:00:0008/03/202214:00:00פורום מנהלי חינוך 

08/03/202215:30:0008/03/202216:00:00ס בכושר גופני "לאליפות ביה- הזמנה 

08/03/202220:00:0008/03/202221:00:00חתונה הבת של ציון 

08/03/202200:00:0011/03/202200:00:00השתלמות מנהלי תרבות יהודית

08/03/202219:30:0008/03/202220:30:00"הצגה פרחה שם יפה" עפולאיות פורצות דרך 

08/03/202211:15:0008/03/202212:00:00כ  איילת שקד "ביקור שרת הפנים ח

09/03/202214:30:0009/03/202215:00:00חלוקת מחשבים - פרויקט מחשב לכל כיתה 

09/03/202218:00:0009/03/202220:00:00" יום הנערה לנערות תושבי עפולה- "שבוע האישה הבינלאומי

09/03/202217:00:0009/03/202218:00:00תזכורת להיום- ועדת ביטחון 

10/03/202220:30:0010/03/202222:00:00מסיבת קוקטיילים לצעירות עם מופע אניה בוקשטיין 

10/03/202213:00:0010/03/202214:30:00פגישה בשטח + שרת החינוך יפעת שאשא ביטון בעפולה 

10/03/202209:30:0010/03/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

10/03/202215:00:0010/03/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

10/03/202214:30:0010/03/202215:00:00סיכום שבועי 

13/03/202217:00:0013/03/202218:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

13/03/202211:00:0013/03/202212:30:00פגישה עם מהנדס העיר 

14/03/202207:45:0014/03/202208:15:00קבלת קהל 

14/03/202210:30:0014/03/202211:30:00מסיבת פורים 

14/03/202213:00:0014/03/202217:00:00אירוע העדלאידע העירונית 

14/03/202218:00:0014/03/202221:00:00ישי ריבו מופע תרבות יהודית 

14/03/202208:30:0014/03/202210:30:00עליה לתורה 

15/03/202210:30:0015/03/202211:30:00מעלות ניסים + פגישה דור לדור 

15/03/202218:00:0015/03/202218:30:00ס רמה .משחק כדורסל מול א

15/03/202220:00:0015/03/202223:00:00מסיבת פורים לבני הנוער 

15/03/202211:30:0015/03/202213:30:00ניהול שוטף משרד

15/03/202217:00:0015/03/202217:30:00פגישה בנושא בני מנשה 

16/03/202220:00:0016/03/202221:00:00הפנינג פורים תרבות יהודית 

16/03/202220:20:0016/03/202221:00:00הפנינג פורים לציבור הדתי

16/03/202217:20:0016/03/202217:50:00הרב יהודה- קריאת מגילה 

16/03/202209:30:0016/03/202210:30:00פגישת עבודה 

16/03/202216:00:0016/03/202217:00:00אישי 

16/03/202214:30:0016/03/202215:00:00הדרכה רישוי עסקים 



17/03/202209:30:0017/03/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

17/03/202215:00:0017/03/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

17/03/202214:30:0017/03/202215:00:00סיכום שבועי 

20/03/202210:15:0020/03/202211:00:00קבלת קהל 

202220/03/202217:00:0020/03/202218:30:00 לשנת 1וועדת בטיחות בדרכים 

20/03/202208:30:0020/03/202209:30:00ברכת הדרך נשות אמונה 

21/03/202209:00:0021/03/202210:00:00קבלת קהל 

21/03/202211:00:0021/03/202212:00:00ישיבת הסדר 

21/03/202213:30:0021/03/202216:30:00ניהול שוטף משרד 

22/03/202209:00:0022/03/202211:30:00חיזוק הקשר בין רבני הקהילה ובית הספר - מסע רבנים 

22/03/202216:20:0022/03/202219:00:00ישיבת מרכז הבית היהודי 

22/03/202218:00:0022/03/202218:30:00משחק כדורסל מול מכבי אשדוד 

22/03/202214:30:0022/03/202216:00:00כ עודד פורר "ביקור ח

22/03/202217:00:0022/03/202218:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

22/03/202209:00:0022/03/202213:00:00המשך הצגת פרויקטים עירונים - פורום הנהלה 

16:3023/03/202216:30:0023/03/202217:30:00 יום רביעי בשעה 23/03הינך מוזמן להכנסת ספר תורה בתאריך 

23/03/202215:30:0023/03/202216:30:00גן נר - לוויה 

23/03/202210:00:0023/03/202213:00:00ניהל שוטף משרד 

24/03/202209:30:0024/03/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

24/03/202215:00:0024/03/202215:30:00אישי

24/03/202215:00:0024/03/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

24/03/202210:30:0024/03/202211:30:00קריאת פרק תהילים - ד "תפילת רבים חמ

24/03/202214:30:0024/03/202215:00:00סיכום שבועי 

24/03/202211:30:0024/03/202212:00:00ניחום אבלים הרב פיני מלכה

24/03/202216:30:0024/03/202219:30:00אזכרה דוד חנניה 

24/03/202209:00:0024/03/202210:00:00עמותה לצרכים מיוחדים 

1224/03/202211:30:0024/03/202217:00:00-תחרות רובוטראפיק ה

25/03/202209:00:0025/03/202210:00:00אזכרה 

27/03/202215:30:0027/03/202216:30:00ב"פרס החינוך הדתי לשנת תשפ

27/03/202218:00:0027/03/202219:30:00קבלת קהל  

27/03/202215:30:0027/03/202216:00:00ב "פרס החינוך הדתי תשפ

27/03/202217:00:0027/03/202219:00:00ועדת בניין ערים

27/03/202200:00:0030/03/202200:00:00בדיקת בטיחות 

28/03/202210:00:0028/03/202211:00:00יום צהל בעפולה 

28/03/202217:00:0028/03/202218:00:00חטיבת כפיר ' טקס הנחת אבן פינה בית כנסת רח



28/03/202216:30:0028/03/202217:30:00ועדת כספים

29/03/202219:30:0029/03/202220:00:00בר מצווה עומר 

19:0029/03/202217:00:0029/03/202220:00:00משחק כדורסל חוץ מול מכבי עירוני רמת גן 

06-22,51-1129/03/202220:30:0029/03/202221:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין 

29/03/202213:00:0029/03/202215:00:00ל ברשות "יום צה

29/03/202209:00:0029/03/202212:00:00פגישה במגידו 

29/03/202219:30:0029/03/202220:00:00ישיבת קואליציה 

05-22,50/1129/03/202220:00:0029/03/202220:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 

30/03/202210:30:0030/03/202211:30:00(ביטחון)סיור מוסדות חינוך וגני ילדים 

30/03/202209:00:0030/03/202210:00:00טקס לזכרו של נתנאל אהרון 

31/03/202211:00:0031/03/202212:00:00קבלת קהל 

31/03/202209:30:0031/03/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

31/03/202210:00:0031/03/202211:00:00קבלת קהל 

31/03/202215:00:0031/03/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

31/03/202214:30:0031/03/202215:00:00סיכום שבועי

31/03/202218:30:0031/03/202219:30:00טקס מלגות 

02/04/202220:00:0002/04/202221:00:00חידודון השבת 

03/04/202211:00:0003/04/202211:30:00ת במערך השיטור העירוני/ית מסייע/פקח - 2/2022ועדת בחינה מכרז פנימי 

03/04/202217:00:0003/04/202218:00:00ל"לעילוי נשמת אלי נקאש ז- הכנסת ספר תודה 

03/04/202211:30:0003/04/202212:30:00ת המועצה לאזרחים ותיקים/מזכיר- 12/2022ועדת בחינה מכרז פומבי 

03/04/202210:00:0003/04/202211:00:00ת ניהול תקציבים ודיווחים/רכז - 7/2022ועדת בחינה מכרז פומבי 

03/04/202218:00:0003/04/202221:00:00הכנסת ספר תורה משפחת נקאש 

03/04/202215:30:0003/04/202219:30:00שימי ודורית בונפיל - הכנסת ספר תורה 

04/04/202220:30:0004/04/202222:00:00ערב שרים וזוכרים

04/04/202209:30:0004/04/202211:30:00מיזם זיכרון 

04/04/202218:30:0004/04/202219:30:00יריד מעצבים 

05/04/202209:00:0005/04/202212:00:00חדר ישיבות אורן, עפולה, בנין העיריה

05/04/202209:00:0005/04/202212:00:00אורט בן גוריון , אורט אורן , ס יהודה "ביה- ועד מנהל בתי ספר בהשתתפות רשת אורט עפולה 

11:3005/04/202209:30:0005/04/202218:00:00פורום סגנים בשעה - אסיפה כללית 

05/04/202220:30:0005/04/202221:30:00חתונה משפחת משה 

05/04/202219:30:0005/04/202220:30:00בת מצווה הבנות של חי ורחל  

06/04/202212:30:0006/04/202213:30:00פגישת עבודה בנושא אוהל מאיר 

06/04/202219:00:0006/04/202219:30:00משחק כדורסל ברמת גן 

10:0006/04/202210:00:0006/04/202211:00:00-שעה עודכנה ל  - 2/2022זימון לישיבת ועד מנהל _ב.ל.ש.מ

06/04/202211:00:0006/04/202212:00:00חג הפסח -  הרמת כוסית



06/04/202209:15:0006/04/202209:45:00סדר פסח מעלות ניסים 

06/04/202211:00:0006/04/202212:00:00הרמת כוסית לחג הפסח 

06/04/202209:30:0006/04/202210:00:00אריזת חבילות עם בני הנוער -  פסח תרום

06/04/202219:00:0006/04/202220:00:00טקס  עובדים מצטיינים והרמת כוסית שחקים עפולה 

07/04/202218:00:0007/04/202219:00:00 ברכת ראש העיר18:30-הרב כוסית לחג הפסח  בני מנשה 

07/04/202209:15:0007/04/202209:45:00הרמת כוסית תדיראן

07/04/202209:30:0007/04/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

07/04/202208:30:0007/04/202209:30:00קבלת קהל 

07/04/202218:00:0007/04/202219:30:00חנוכת בית מקלט בני מנשה והרמת כוסית לכבוד חג הפסח

07/04/202210:00:0007/04/202211:00:00הנחת אבן פינה להקמת מרכז יום לתשושי נפש  

07/04/202216:00:0007/04/202217:00:00יריד צדקה פסח  אוהל מאיר 

07/04/202215:00:0007/04/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

07/04/202214:30:0007/04/202215:00:00סיכום שבועי 

07/04/202219:30:0007/04/202220:30:00חנוכת בית כנסת הרב יהונתן 

מפקד מרחב שמעון בן סבו+ הרמת כוסית עם מפקד תחנה  רמי  חורי  11.45  07/04/202211:45:0007/04/202212:45:00

09/04/202221:00:0009/04/202221:30:00בית - משחק כדורסל 

10/04/202209:00:0010/04/202209:45:00מאיר ועליזה - יד לקהילה חלוקת מזון

10/04/202217:00:0010/04/202217:30:00'אורן'ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות 

10/04/202217:30:0010/04/202218:30:00הרמת כוסית לפסח  דור לדור 

10/04/202221:00:0010/04/202222:30:00"דיקלה"ומופע של הזמרת " אנסמבל טרמולו ואוצרות הדמיון"תרבות שווה מגיעה לכולם  

10/04/202211:00:0010/04/202212:00:00(לא התחייבנו)הרמת כוסית בכיבוי אש 

10/04/202218:00:0010/04/202219:00:00הרמת כוסית לחג הפסח 

11/04/202209:30:0011/04/202210:00:00איש תחזוקה בבית ספר/אב בית - 17/2022ועדת בחינה מכרז פומבי 

11/04/202209:00:0011/04/202209:30:00ת מתנדבים ברשות המקומית/מרכז- 08/2022ועדת בחינה מכרז פומבי 

11/04/202212:30:0011/04/202213:30:00סיור באוהל מאיר  

11/04/202211:15:0011/04/202211:45:00הרמת כוסית לפסח מועצה דתית 

17:0011/04/202217:00:0011/04/202217:30:00אפיית מצות כשרות לקראת החג 

11/04/202208:30:0011/04/202209:30:00קבלת קהל  

FW:  11/04/202216:00:0011/04/202217:30:00דירקטוריון+ הרמת כוסית

11/04/202219:30:0011/04/202220:00:00בר מצווה אופיר

11/04/202217:30:0011/04/202218:30:00 ברכת ראש העיר17:45א עפולה "הרמת כוסית מד

11/04/202215:00:0011/04/202216:00:00הרמת כוסית במפעל  בקימברלי קלארק עפולה 

12/04/202211:00:0012/04/202211:30:00הרמת כוסית לחג הפסח  בהסתדרות 

12/04/202212:00:0012/04/202213:00:00(לא התחייבנו  )- הרמת כוסית לקבוצת הכדור רגל 

12/04/202211:00:0012/04/202212:00:00הרמת כוסית הסתדרות 



{14:30 והנהלת העירייה בשעה 14:00ע יגיעו בשעה "צוות אגף שפ}. ע "אגף שפ, הרמת כוסית לחג האביב  :14:30  12/04/202214:30:0012/04/202215:30:00

12/04/202209:00:0012/04/202210:00:00הרמת כוסית פסח תל בר

12/04/202219:00:0012/04/202219:30:00משחק כדורסל ברמת גן 

07-22,52-1113/04/202218:00:0013/04/202219:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 

13/04/202209:00:0013/04/202210:00:00פגישת עבודה 

13/04/202211:00:0013/04/202212:00:00פגישת עבודה ראש מנהל חינוך 

13/04/202217:00:0013/04/202218:00:00ישיבת קואליציה 

14/04/202211:00:0014/04/202212:00:00 (לא התחייבנו )אקים - הרמת כוסית 

14/04/202209:30:0014/04/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

14/04/202212:30:0014/04/202213:30:00הרמת כוסית החברה הכלכלית 12:30

14/04/202215:00:0014/04/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

14/04/202214:30:0014/04/202215:00:00סיכום שבועי 

17/04/202210:00:0017/04/202214:00:00אתגר של פארק- פסטיפארק

17/04/202219:00:0017/04/202219:30:00משחק בית מול רמת גן 

18/04/202210:00:0018/04/202214:00:00אגדות ילדים- פארק הפנטזיות 

18/04/202216:30:0018/04/202217:30:00משה אורי- ילדים מיוחדים מהמגזר החרדי 

18/04/202220:45:0018/04/202221:15:00( 20.45 21.15-  וברכות ראש העיר וסיום הענקת גביעים בשעה16.00הטורניר מתחיל )טורניר מליחי 

19/04/202212:00:0019/04/202220:00:00לונה פארק

19/04/202216:00:0019/04/202219:00:00תחרות שחמט עירונית 

20/04/202208:00:0020/04/202216:00:00צעדת גבעת המורה 

20/04/202219:00:0020/04/202219:30:00משחק כדורסל חוץ מול רמת גן 

20/04/202208:00:0020/04/202216:00:00צעדת גבעת המורה 

21/04/202209:30:0021/04/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

21/04/202215:00:0021/04/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

21/04/202214:30:0021/04/202215:00:00סיכום שבועי 

23/04/202221:00:0023/04/202222:30:00מימונה 

24/04/202210:15:0024/04/202211:15:00פגישה עבודה 

24/04/202218:00:0024/04/202219:00:00וועדת כספים 

24/04/202211:00:0024/04/202213:00:00משפחת עמר , ניחום אבלים משפחת שושן 

24/04/202217:00:0024/04/202218:00:00מימונה 

25/04/202213:10:0025/04/202214:10:00פגישת עבודה 

25/04/202213:45:0025/04/202214:45:00סיור אוהל מאיר 

25/04/202209:30:0025/04/202211:00:00וועדת  אות יקיר העיר 

25/04/202211:30:0025/04/202213:30:00ניחום אבלים ניר 

26/04/202208:30:0026/04/202212:30:00סיור פרויקטים פורום הנהלה 



27/04/202211:00:0027/04/202212:30:00טקס זיכרון לחללי פעולות האיבה

27/04/202220:00:0027/04/202222:00:00עצרת מרכזית לציון יום השואה והגבורה בעפולה

27/04/202215:30:0027/04/202216:45:00הנהלה כדורסל 

27/04/202217:00:0027/04/202219:00:00ועדת בניין ערים

28/04/202212:00:0028/04/202214:00:00שיחה לקראת יום הזיכרון 

28/04/202209:30:0028/04/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

28/04/202220:00:0028/04/202222:00:00ניחום אבלים זיכרון 

28/04/202218:00:0028/04/202220:00:00טקס זיכרון באנדרטת הסבון

28/04/202211:00:0028/04/202212:00:00ס אורט אלון" טקס יום השואה ביה

28/04/202209:00:0028/04/202210:00:00 ברכת ראש העיר09:15עם חיילים משוחררים - מפגש מידע 

28/04/202215:00:0028/04/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

28/04/202214:30:0028/04/202215:00:00סיכום שבועי  

28/04/202210:15:0028/04/202210:45:00אוהל זיכרון 

28/04/202209:45:0028/04/202210:15:00ישיבת עבודה 

28/04/202213:00:0028/04/202215:00:00ניחום אבלים חן לוי 

01/05/202217:30:0001/05/202218:30:00הכנסת ספר תורה בית כנסת משכן משה וישראל רובע יזרעאל 

01/05/202212:00:0001/05/202213:00:00מועצה דתית 

01/05/202209:00:0001/05/202210:00:00פוגרמה- אולפנא צביה 

02/05/202213:00:0002/05/202214:00:00קבלת קהל 

02/05/202208:00:0002/05/202212:00:00ז מפורט יישלח בהקדם"לו- עצרת גני ילדים 

02/05/202217:00:0002/05/202217:30:00ישיבת ועדת מכרזים

02/05/202217:00:0002/05/202217:30:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

03/05/202219:30:0003/05/202221:00:00ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

03/05/202209:00:0003/05/202211:00:00פורום הנהלה 

04/05/202211:00:0004/05/202212:00:00טקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל

04/05/202220:00:0004/05/202223:00:00ערב יום העצמאות

04/05/202208:30:0004/05/202209:30:00אורט עפולה עלית - ל "טקס יום הזיכרון לחללי צה

05/05/202220:00:0005/05/202221:30:00ערב קבלת פנים של ראש העיר ורעיתו

05/05/202209:30:0005/05/202213:00:00הפנינג עצמאות לכל המשפחה עם הופעה של הזמר מושיקו מור 

05/05/202209:30:0005/05/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

05/05/202215:00:0005/05/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

05/05/202214:30:0005/05/202215:00:00סיכום שבועי  

05/05/202200:00:0006/05/202200:00:00יום העצמאות 

06/05/202210:30:0006/05/202211:30:00ל "אזכרה אריאלה דוד ז

06/05/202212:30:0006/05/202213:30:00ל "אזכרה דוידה שכטמן ז



08/05/202219:00:0008/05/202220:00:00 ברכת ראש העיר19:15,  דקת דומיה19:00ערב יום הניצחון 

08/05/202209:00:0008/05/202210:00:00שיפוצי קיץ 

08/05/202210:30:0008/05/202211:30:00סיור אוהל מאיר

09/05/202220:30:0009/05/202222:00:00 מאנשי החטיבה 50+ ט כפיר אורן צבר   "אירוע עצמאות לאזרחים ותיקים בהשתתפות סמח

09/05/202209:00:0009/05/202210:30:00טקס יום הניצחון בעפולה

09/05/202218:00:0009/05/202219:30:00כנס העירוני למצוינות וחדשנות בחינוך 

09/05/202210:30:0009/05/202211:00:00משטרה- ס אלון יזרעאל "עפולה עירי ביה

09/05/202210:00:0009/05/202211:00:00פגישת בנושא בית אבות 

10/05/202217:00:0010/05/202219:30:00ועד מנהל כדורסל 

10/05/202216:30:0010/05/202217:00:00קליפ יום האחדות

10/05/202210:00:0010/05/202212:30:00סיור בעפולה וסיכום תהליך פיתוח ארגוני

11/05/202209:30:0011/05/202210:30:00פגישה בנושא סטטוס פרחי עפולה 

11/05/202213:30:0011/05/202214:30:00פגישה בנושא שעות בריכה עירונית 

11/05/202208:15:0011/05/202209:15:00קבלת קהל 

08-22,53-1111/05/202218:00:0011/05/202220:00:00הזמנה מעודכנת  לישיבת מועצת עיר מן המניין 

11/05/202212:00:0011/05/202213:30:00ד"כנס מנהיגות חמ

11/05/202217:00:0011/05/202218:00:00ישיבת קואליציה 

12/05/202209:30:0012/05/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

12/05/202216:00:0012/05/202216:30:00סייעת הגן - זהבית לוי שושן  (גן תאנה)בתאל ואביאל הוריו של יהלי קסטן 

12/05/202215:00:0012/05/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

12/05/202211:00:0012/05/202212:00:00ל"ועדת שימוע חכ+ ועדת מכרזים 11:00

12/05/202214:30:0012/05/202215:00:00סיכום שבועי 

12/05/202210:30:0012/05/202211:00:00ב "ביקור ועדה ארצית לבתי ספר מקדמי זה

.עפולה, שכונת גאולים,  "יואל ישראל"שיעור וברכות  בית כנסת , ערבית,  מנחה19.00 בבית העלמין 18.00  12.5, א אייר"ה ביום חמישי הקרוב י"תתקיים אי. ל" שנים לפטירתו של רחמים חזי ז18אזכרה במלאת . שבוע טוב 12/05/202218:00:0012/05/202219:00:00

12/05/202208:30:0012/05/202209:00:00קיר טיפוס- ס אלומות"עפולה עירי ביה

13/05/202210:30:0013/05/202211:30:00' חלוקת תעודות בגרות מחזור ד

15/05/202216:00:0015/05/202216:30:00ל"לוויה רימונה בן עמי ז

15/05/202210:30:0015/05/202211:00:00מעלות ניסים בית הכנסת היכל אברהם- עפולה עירי

15/05/202213:00:0015/05/202214:00:00פתיחת חשבון בנק הבינלאומי 

15/05/202210:00:0015/05/202210:30:00רכבת העמק - עפולה עירי בית זאב

15/05/202214:30:0015/05/202216:00:00טקס לחנוכת כביש ריכרד קאופמן בפארק הרכבת 

16/05/202211:00:0016/05/202211:30:00משה  - ניחום אבלים 

16/05/202219:15:0016/05/202220:15:00 19.15טקס קרן אלומות ברכות ראש העיר 

16/05/202211:30:0016/05/202212:30:00פגישת עבודה 

16/05/202208:40:0016/05/202209:10:00ברכה נשות אמונה יציאה למכון שם עולם 



16/05/202219:00:0016/05/202220:00:00מפגש קרן אלומות 

16/05/202219:15:0016/05/202220:15:00אזכרה היכל אברהם

16/05/202210:05:0016/05/202210:35:00פגישה עבודה 

16/05/202209:00:0016/05/202210:30:00הרב אליהו דימונד מנהל הישיבה של הרב לנג 

17/05/202213:00:0017/05/202214:00:00פורום מנהלי חינוך 

17/05/202209:00:0017/05/202211:00:00פורום הנהלה 

17/05/202217:30:0017/05/202220:00:00אישי 

18/05/202217:00:0018/05/202218:00:00 ברכת ראש העיר17:15- טקס אות ריבן עירוני 

19/05/202219:00:0019/05/202220:00:00אבא של שי- ל"ציון מליחי ז, אזכרה

19/05/202209:30:0019/05/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

19/05/202215:00:0019/05/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

19/05/202214:30:0019/05/202215:00:00סיכום שבועי

22/05/202216:00:0022/05/202218:00:00טקס אות ריבן מחוזי 

202122/05/202219:00:0022/05/202223:00:00אירוע הוקרה לעובדי העירייה ולעובדים המצטיינים לשנת 

22/05/202209:00:0022/05/202210:00:00פנקס ' בניית ישיבה בעפולה עלית רח

22/05/202219:00:0022/05/202221:00:00טקס עובד מצטיין 

22/05/202210:30:0022/05/202211:30:00מסע רבנים אורט יהודה 

23/05/202218:00:0023/05/202219:00:00מסיבת סידור נועם מוריה הזמנה טלפונית מהרב עדי  

23/05/202211:00:0023/05/202212:00:00תרבות חרדית 

23/05/202217:00:0023/05/202219:00:00ועדת בניין ערים

23/05/202209:30:0023/05/202210:00:00מפגש תחרות בטיחות בדרכים בהשתתפות המועצה לישראל היפה 

23/05/202210:00:0023/05/202211:00:00סיור + סקירה בטיחות בדרכים בעיר 

23/05/202208:10:0023/05/202208:40:00ילדי ינואר פברואר- טקס ימי הולדת 

23/05/202219:00:0023/05/202221:00:00פרי עמלנו 

23/05/202215:00:0023/05/202216:30:00קבלת קהל 

" בכותל' עלייה לירושלים לברך את תלמידי כיתות ו" - ירושלים שלי  24/05/202208:00:0024/05/202219:00:00

24/05/202219:00:0024/05/202220:00:00כנס בוגרות אולפנת צביה 

25/05/202220:00:0025/05/202222:30:00 עמותת אנוש2022ערב התרמה , אברהם טל מארח את מרגול ואמיר דדון

" בכותל' עלייה לירושלים לברך את תלמידי כיתות ו" - ירושלים שלי  25/05/202208:00:0025/05/202219:00:00

26/05/202208:30:0026/05/202209:00:00ישיבת היערכות בנושא סיכום שנה חוויתי חינוך דתי 

Canceled:  26/05/202209:30:0026/05/202209:40:00ת אגף לשירותים חברתיים/מנהל - 04/2022ועדת בחינה למכרז פנימי

26/05/202210:30:0026/05/202212:30:00אסיפה כללית 

26/05/202217:30:0026/05/202218:00:00חדר הנצחה לנספים מאתיופיה - גזירת סרט 

26/05/202220:00:0026/05/202221:00:00דיאנה ויוסף חתונה בן אורלי ומיכאל שריקי 

26/05/202209:30:0026/05/202211:00:00ניהול שוטף משרד 



1/202226/05/202210:30:0026/05/202211:45:00אסיפה כללית _ב.ל.ש.מ

26/05/202214:00:0026/05/202215:00:00ל"ישיבת דירקטוריון חכ 14:00

26/05/202215:00:0026/05/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

26/05/202214:30:0026/05/202215:00:00סיכום שבועי 

" ערב שיא אולפנת צביה" - אור גדול  26/05/202218:30:0026/05/202219:30:00

26/05/202218:00:0026/05/202219:00:00טקס יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

29/05/202208:00:0029/05/202215:00:00ך"חידון תנ

29/05/202219:00:0029/05/202220:00:00קונצרט סיום הרכבים ייצוגיים וחלוקת מגנים לבוגרים 

29/05/202217:00:0029/05/202217:30:00ועדה חקלאית

29/05/202210:00:0029/05/202210:30:00ד "תהלוכת יום ירושלים חמ

29/05/202210:30:0029/05/202213:00:00ך העירוני"חידון התנ

29/05/202209:30:0029/05/202210:00:00יום ירושלים ריקוד דגלים 

29/05/202210:30:0029/05/202212:00:00 ברכת ראש העיר11:30- ך"חידון התנ

29/05/202219:00:0029/05/202220:00:00אירוע סיום קונסרבטוריון ופרידה מבוגרי המקהלה

30/05/202212:30:0030/05/202213:30:00פגישת עבודה 

30/05/202220:00:0030/05/202221:00:00יאיר ניסים בר מצווה

30/05/202217:00:0030/05/202218:00:00כפר הילדים - ת מצווה /מסיבת בר

30/05/202210:30:0030/05/202211:30:00ביקור מרכז חינוכי העמק

30/05/202217:00:0030/05/202220:00:00הכנסת ספר תורה 

30/05/202217:00:0030/05/202219:00:00בת מצווה כפר הילדים /בר

31/05/202219:30:0031/05/202220:30:00' מופע סיום כיתות ו- הכל מכל קול"מופע סיום 

31/05/202211:00:0031/05/202211:30:00ניחום אבלים משפחת בן גיגי 

31/05/202211:45:0031/05/202212:30:00קבלת קהל 

31/05/202215:00:0031/05/202216:30:00קבלת קהל 

31/05/202219:30:0031/05/202220:30:00( ברכת ראש העיר 19:50 )' כיתות ו-קונצרט סיום עיר מנגנת 

31/05/202209:00:0031/05/202211:00:00פורום הנהלה 

01/06/202220:00:0001/06/202221:00:00(בוריס יודיס בשם ראש העיר) ברכות 20:00ס ניר העמק  "מסיבת סיום ביה

01/06/202216:30:0001/06/202218:00:00קבלת קהל 

01/06/202209:30:0001/06/202212:30:00 ברכת ראש העיר11:30בתי ספר יסודיים  - ' ה- 'יום שיא ממציאים צעירים לכיתות ד

01/06/202210:00:0001/06/202211:00:00קבלת קהל 

01/06/202212:30:0001/06/202213:30:00סיור אוהל מאיר

02/06/202216:00:0002/06/202219:00:00ל "נ אליהו ומסעודה פרץ ז"הכנסת ספר תורה לע

02/06/202208:45:0002/06/202209:15:00ס מעלות "פגישה ביה

02/06/202210:45:0002/06/202212:00:00{אוהל מאיר}סיור ישיבת הסדר 

02/06/202209:30:0002/06/202211:00:00ניהול שוטף משרד 



02/06/202212:00:0002/06/202213:00:00קבלת קהל 

02/06/202215:00:0002/06/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

02/06/202214:30:0002/06/202215:00:00סיכום שבועי 

02/06/202210:00:0002/06/202210:30:00קבלת קהל 

02/06/202217:00:0002/06/202217:30:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

05/06/202200:00:0006/06/202200:00:00שבועות 

06/06/202211:00:0006/06/202212:00:00הצגת ילדים - טוביוס ומקסימוס 

06/06/202212:30:0006/06/202213:30:00אוהל מאיר 

06/06/202217:00:0006/06/202218:00:00ישיבת קואליציה 

09-22,55-1106/06/202218:00:0006/06/202219:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 

07/06/202215:00:0007/06/202216:30:00ישיבה בנושא ישיבת ההסדר 

07/06/202210:00:0007/06/202212:00:00פגישה וסיור עם אקדמיית עיר מכללת שאנן 

07/06/202210:30:0007/06/202211:30:00אקדמיית עיר מכללת שאנן - סיור בבית הספר אוהל מאיר 

07/06/202211:15:0007/06/202212:15:00ביקור נשיא מכללת שאנן - סיור בתיכון אורט יהודה אקדמיה עיר 

07/06/202210:00:0007/06/202212:15:00אקדמיה עיר עפולה: ביקור

07/06/202210:00:0007/06/202212:15:00ב סדר יום "מצ- סיור בעיר עפולה מכללת שאנן 

08/06/202210:15:0008/06/202211:15:00אוהל מאיר סיור / ישיבה 

08/06/202211:30:0008/06/202212:00:00קבלת קהל 

08/06/202208:00:0008/06/202208:15:00קבלת קהל 

08/06/202208:00:0008/06/202208:30:00 ברכה לרגל שובו לבית הספר של תלמיד  

08/06/202220:30:0008/06/202221:30:00 ברכת ראש העיר20:30ס אורט אלון  "מסיבת סיום ביה

08/06/202215:30:0008/06/202216:00:00קבלת קהל 

08/06/202219:00:0008/06/202220:00:00 ברכת ראש העיר19:10ע  "ס אורט ע"מסיבת סיום ביה

09/06/202209:20:0009/06/202209:30:00ת אגף לשירותים חברתיים/מנהל - 04/2022ועדת בחינה למכרז פנימי 

09/06/202218:00:0009/06/202218:30:00הזמנה מהרב משה דיסלר " אהל משה"הכנסת ספר תורה 

09/06/202209:10:0009/06/202209:20:00ת שיקום/מרכז - 03/2022וועדת בחינה למכרז פנימי 

09/06/202209:30:0009/06/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

09/06/202219:30:0009/06/202220:30:00חתונה דניאל ומיכל 

09/06/202210:30:0009/06/202211:30:00"עפולה עירי"מפגש הוקרת תודה למספרי 

09/06/202217:00:0009/06/202218:00:00 ברכת ראש העיר17:00כדורגל + כדורסל- סיום שנה חוגים

09/06/202216:00:0009/06/202217:00:00חינה חניכי מרכז ילדים אמונה 

09/06/202215:00:0009/06/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

09/06/202214:30:0009/06/202215:00:00סיכום שבועי  

09/06/202212:00:0009/06/202213:00:00יריד תעסוקה לסטודנטים בסיום התואר 

09/06/202209:00:0009/06/202209:10:00ס"עו- ה /ראש צוות מדריכ - 18/2022ועדת בחינה למכרז פומבי 



09/06/202214:45:0009/06/202215:45:00קבלת קהל

10/06/202212:00:0010/06/202213:00:00ברית אולמי בראשית  

10/06/202209:00:0010/06/202210:00:00ועדה מקצועית כדורסל 

12/06/202211:30:0012/06/202212:30:00הריסה מבנה אחרון - אוהל מאיר 

12/06/202218:00:0012/06/202220:00:00אוהל מאיר' טקס מסיבת הסידור של ילדי כיתות א

12/06/202220:00:0012/06/202221:00:00 ברכת ראש העיר20:00-  מסיבת סיום רימונים 

13/06/202216:30:0013/06/202217:00:00 (חביב מייצג)-  ברכת ראש העיר16:45בתי ספר יסודיים  - טורניר טניס שולחן

13/06/202210:50:0013/06/202211:00:00ת מדור לאזרח הוותיק/ רכז19/2022וועדת בחינה למכרז פומבי 

ל"ישיבת דירקטוריון חכ 09:00  13/06/202209:00:0013/06/202210:00:00

13/06/202210:15:0013/06/202210:30:00ת מתנדבים ברשות המקומית/מרכז - 08/2022וועדת בחינה למכרז פומבי 

14/06/202217:00:0014/06/202218:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

14/06/202219:30:0014/06/202220:30:00 ברכת ראש העיר19:30-מסיבת סיום אולפנה צביה 

Canceled: 14/06/202213:00:0014/06/202216:00:00 פורום מנהלי חינוך

14/06/202220:00:0014/06/202220:30:00מסיבת סיום אולפנא 

14/06/202209:00:0014/06/202211:00:00פורום הנהלה 

14/06/202211:00:0014/06/202215:00:00קבלת קהל 

14/06/202218:00:0014/06/202219:00:00 ברכת ראש העיר18:00- ית כנפים של קרמבו  "כנפיים של קרמבו בהשתתפות מנכל- טקס 

14/06/202208:10:0014/06/202208:40:00ילדי מרץ אפריל  מאי יוני- טקס ימי הולדת 

15/06/202213:30:0015/06/202214:30:00פגישה בנושא הצטיידות אוהל מאיר 13:30

15/06/202217:00:0015/06/202217:30:00ל "אזכרה אורי בן נון ז

15/06/202208:30:0015/06/202215:00:00סיור קריית אונו - פורום סגנים 

15/06/202210:30:0015/06/202212:00:00פגישת עבודה בנושא אוהל מאיר 

16/06/202209:30:0016/06/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

16/06/202210:00:0016/06/202211:00:00פגישה מתאם בריאות 

16/06/202219:00:0016/06/202220:00:00הכנסת ספר תורה עומר טביב 

16/06/202217:00:0016/06/202218:00:00ועדת כספים 

16/06/202215:00:0016/06/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

16/06/202214:30:0016/06/202215:00:00סיכום שבועי 

19/06/202221:00:0019/06/202222:00:00 ברכת ראש העיר21:00ס אורט יהודה   "מסיבת סיום ביה

19/06/202212:00:0019/06/202213:15:00ל משרד הדתות "מוני מעתוק מנכ

19/06/202219:45:0019/06/202221:45:00מסיבת סיום אורט יהודה 

19/06/202210:15:0019/06/202211:15:00 ברכת ראש העיר10:15כנס מתגייסים 

19/06/202219:30:0019/06/202220:30:00 ברכת ראש העיר19:30ס בית זאב  "מסיבת סיום ביה

19/06/202219:00:0019/06/202220:00:00מסיבת סיום בית זאב 

20/06/202217:30:0020/06/202220:00:00ערב סיכום שנה חוויתי חינוך דתי 



20/06/202217:30:0020/06/202218:00:00קואליציה

20/06/202208:30:0020/06/202209:30:00ברכת הדרך דניאלה אמונה אוטובוס טבריה 

20/06/202210:00:0020/06/202211:00:00 ברכת ראש העיר10:15ס כרמים בעמק "מסיבת סיום ביה

11-22,56-1120/06/202218:30:0020/06/202219:30:00הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 

20/06/202216:00:0020/06/202216:15:00' יא- ' כיתות ז- ברכת ראש העיר ילדי מחנה לגסי 

20/06/202219:00:0020/06/202220:00:00ד "סיכום חוויתי חינוך ממ

20/06/202211:00:0020/06/202211:45:00קבלת קהל 

20/06/202217:00:0020/06/202217:30:00 ברכת ראש העיר17:00ס מרום "מסיבת סיום ביה

20/06/202210:00:0020/06/202211:00:00מסיבת סיום בית ספר כרמים בעמק 

10-22,55-1120/06/202218:00:0020/06/202218:30:00הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 

21/06/202217:30:0021/06/202218:30:00 ברכת ראש העיר17:30ס שהם "בוגרי ו ביה- טקס סיום שנת הלימודים 

21/06/202210:45:0021/06/202211:15:00כנס תרבות יהודית 

21/06/202209:00:0021/06/202210:00:00ל"ועדת מכרזים חכ 09:00

21/06/202211:00:0021/06/202212:00:00 ברכת ראש העיר11:00ס יובלים "מסיבת סיום ביה

22/06/202218:00:0022/06/202219:00:00 ברכת ראש העיר17:45ס נועם מוריה "מסיבת סיום ביה

22/06/202209:00:0022/06/202210:00:00יום היערכות תכנית קיץ

11:0022/06/202211:00:0022/06/202212:30:00סיור בית אבות משלב 

22/06/202216:45:0022/06/202217:15:00קבלת קהל 

22/06/202219:30:0022/06/202220:30:00ברכת ראש העיר: 19:30ס יהלום "ביה' מסיבת סיום כיתות ו

23/06/202209:30:0023/06/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

23/06/202209:30:0023/06/202210:00:00 מתן שירותי פרסום ומיתוג לעיר עפולה 1הצגת פרזנטציה מכרז זוטא 

23/06/202219:00:0023/06/202220:00:00 ברכת ראש העיר19:15מסיבת סיום מעלות ניסים  

23/06/202215:00:0023/06/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

23/06/202214:30:0023/06/202215:00:00סיכום שבוע 

26/06/202210:00:0026/06/202211:00:00טקס אזכרה של שנה משפחת קבדה  

27/06/202220:30:0027/06/202221:30:00חתונה קלי ויוסי משפחת חזי 

27/06/202210:10:0027/06/202210:40:00סיום בית מדרש 

27/06/202217:00:0027/06/202217:30:00קבלת קהל 

27/06/202219:00:0027/06/202220:00:00ערב סיום ישיבת ההסדר 

27/06/202219:15:0027/06/202220:15:00 ברכת ראש העיר19:15מסיבת סיום אוהל מאיר 

27/06/202218:15:0027/06/202219:00:00 ברכת ראש העיר18:30מסיבת סיום תדהר  

27/06/202219:30:0027/06/202220:00:00מסיבת סיום אוהל מאיר 

28/06/202219:00:0028/06/202219:30:00 ברכת ראש העיר19:00ס בן צבי  "מסיבת סיום ביה

28/06/202219:30:0028/06/202220:00:00 ברכת ראש העיר19:30מסיבת סיום אלון יזרעאל   

28/06/202218:00:0028/06/202218:30:00 ברכת ראש העיר18:00מסיבת סיום גוונים   



28/06/202212:30:0028/06/202213:30:00ישיבת עבודה 

28/06/202209:00:0028/06/202211:00:00פורום הנהלה 

28/06/202214:00:0028/06/202215:00:00( ברכת ראש העיר14:00 )מניעת חרמות ואלימות ברשת - יום עיון צוותים חינוכיים 

29/06/202218:30:0029/06/202220:00:00אירוע סיום קבוצת מנהיגות פנים אל פנים

29/06/202209:15:0029/06/202209:45:00נשות אמונה- ברכת הדרך

29/06/202219:00:0029/06/202220:00:00מסיבת סיום אמונה 

29/06/202210:00:0029/06/202211:00:00פגישת עבודה בנושא אוהל מאיר 

29/06/202217:00:0029/06/202218:00:00הסתדרות - כינוס מועצת מרחב העמקים 

29/06/202220:00:0029/06/202221:30:00חתונה אליה ומירי 

30/06/202218:30:0030/06/202219:30:00ל "אזכרה אלחנן ז

30/06/202209:30:0030/06/202211:00:00ניהול שוטף משרד 

30/06/202209:00:0030/06/202212:00:00בחינת אפשרות להתקשרות במסגרת משא ומתן בנוגע לאספקה והתקנה של מתקני מים בבריכה העירונית בעפולה עלית- ועדת מכרזים  09:00

30/06/202215:00:0030/06/202220:00:00פגישה עם ראש העיר

30/06/202214:30:0030/06/202215:00:00סיכום שבועי 


