
מיקוםמשתתפים דרושיםמארגן הפגישהשעת סיוםתאריך סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

אבי אלקבץ02/01/202219:15:0002/01/202220:15:00מופע של ולדי בלייברג

אינה אוקון;בוריס יודיס;מיכאל 
ברקן;אורה פיסטינר;אורן אקיקוס;איתי 

קידר;בת אל אשכנזי;גנדי 
קיפניס;דניאל בן;חביב פרץ;טינה 
ולדמן;יאיר כתר;יהודה כהן;יהודה 
משה;יודיס בוריס;יניב בוגנים;כפיר 

בזק;כרמית טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת 
ראש העיר;נגה בן אילוז;נדב 

מונק;נתנאל כהן;סיגל בניאס;עינב 
פרץ;רונית פייגין;שלום שלמה;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
eshkol.org.il);שריקי יצחק;שרית 

דהן;תמר דיגמי

היכל תרבות

בוריס יודיס;bu54@walla.co.ilאינה אוקון03/01/202215:30:0003/01/202216:30:00פגישת היכרות אינה + בוריס + נציגי ספורט אתגרי בנושא שיעורי חץ וקשת
אגף קליטהבוריס יודיסלילי קפלן03/01/202210:30:0003/01/202211:00:00ישיבת צוות אגף קליטה

בוריס יודיס;bu54@walla.co.ilאינה אוקון03/01/202214:30:0003/01/202215:30:00מורה ליוגה - פגישה עם אינה
בוריס יודיסבוריס יודיסלילי קפלן05/01/202211:00:0005/01/202212:00:00משה מרציאנו

אבי אלקבץ05/01/202215:00:0005/01/202216:00:00נציגי מגדל אור מוטי  מנכ"ל , נחום אסולין סגן ראש  העיר מגדל  העמק
טינה ולדמן;מיכאל ברקן;אירינה 

יעקובוב;בוריס יודיס
לשכה

אגף קליטהתמר דיגמי;בוריס יודיס;אינה אוקוןלילי קפלן05/01/202209:00:0005/01/202210:00:00פגישת עבודה שוטף
בוריס יודיסלילי קפלן06/01/202211:00:0006/01/202211:30:00קבלת קהל

אבי אלקבץ07/01/202212:00:0007/01/202214:30:00תחרות  בובת שלג

דניאל בן 
(danielb@matnasim.org.il);אמילי 

אטיאס 
(emily@afula.matnasim.co.il);שלו

-shlomi@matnas) מי אלבז
eshkol.org.il);שלום שלמה;חביב 

פרץ;כפיר בזק;רחל אילוז;בוריס יודיס

פארק עירוני - מגרש חוקי

אבי אלקבץ11/01/202216:00:0011/01/202217:30:00הנחת אבן פינה ביה"ס ויזניץ / בנות עם האדמור

יעקב זורגר 
<y72262@gmail.com>;שלום 
שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;בוריס 

יודיס;נתנאל כהן;אורה פיסטינר;אתי 
וקנין;רחל אילוז;איתי כהן;דני 

דסטה;הרב גולד;יודיס בוריס;מוטי 
אלוש;מיכאל ברקן;עדיאל אילוז;צורי 
כהן;קרן אלקריף;אורן אקיקוס;אינה 
אוקון;איתי קידר;בת אל אשכנזי;גנדי 

קיפניס;דוד ריכטר;דניאל בן;טינה 
ולדמן;יאיר כתר;יהודה כהן;יהודה 
משה;יניב בוגנים;ירדן גבאי;כרמית 

טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת ראש 
העיר;נגה בן אילוז;נדב מונק;סיגל 

בניאס;עינב פרץ;רונית פייגין;שלומי 
-shlomi@matnas) אלבז

eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר 

office@mosessco.com;דיגמי

רח' התעשיה - עפולה עלית

לילי קפלן12/01/202212:00:0012/01/202213:00:00הקמת ועדת ספורט הישגי
שלומי אלבז;בוריס 

marci@matnas-ashkol.org.il;יודיס
לשכת בוריס יודיס בית קדוש קומה 3

חדר ישיבות אורןבוריס יודיסשלום שלמה12/01/202218:00:0012/01/202218:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 01-22,46-11



תמר דגמי12/01/202210:00:0012/01/202211:30:00פורום עסקים עירוני

נתנאל כהן;שמעון קדוש;בת אל 
חזי;יהודה כהן;מאור אנגל;גנדי 

קיפניס;בוריס יודיס;שרית דהן;יניב 
בוגנים;אתי דימרי;כפיר בזק;אורן 

אקיקוס;דניאל בן 
(danielb@matnasim.org.il);שרית 

מזכירת בית אשכול 
(afula@matnasim.org.il);אמילי 

אטיאס 
(emily@afula.matnasim.co.il);רח

ל אילוז

בזום- קישור בגוף המייל

אבי אלקבץ12/01/202217:30:0012/01/202217:50:00ישיבת קואליציה

איתי כהן;בוריס יודיס;דני דסטה;הרב 
גולד;חביב פרץ;יודיס בוריס;מוטי 

אלוש;מיכאל ברקן;עדיאל אילוז;צורי 
כהן;קרן אלקריף;שלום שלמה;שריקי 

יצחק

לשכה

16/01/202212:00:0016/01/202213:00:00וועדת היגוי אינה
מרכז נוער רובע יזרעאל16/01/202217:30:0016/01/202218:30:00פגישת היכרות עם רכז בני נוער

אינה אוקון16/01/202213:30:0016/01/202215:30:00וועדת היגוי תכניות קליטה בקהילה 2022

בוריס 
shmuelp@moia.gov.il;miraz;יודיס
@moia.gov.il;tal@afula.muni.il;ב

לה קובינקה;טספנש ימטצה;אלחנן 
פנאי;אלחנן פנאי 

(elkhananm@gmail.com);שריקי 
יצחק

חדר ישיבות אורן

בוריס יודיס16/01/202211:00:0016/01/202212:00:00קבלת קהל

17/01/202211:30:0017/01/202212:00:00קבלת קהל
boris_yudis@afula.

muni.il
בוריס יודיס

אגף קליטה-בוריס יודיסדני דסטהבוריס יודיס17/01/202210:00:0017/01/202210:45:00עידוד עלייה
חדר ישיבות  "אורן"18/01/202209:00:0018/01/202211:00:00פורום הנהלה
אגף קליטהבוריס יודיס;אינה אוקוןבוריס יודיס18/01/202214:00:0018/01/202214:45:00פגישת עבודה

18/01/202213:00:0018/01/202213:30:00קבלת קהל
boris_yudis@afula.

muni.il
בוריס יודיס

19/01/202210:00:0019/01/202211:30:00נציגים של עסקים
Application AFULA DIGITAL19/01/202212:00:0019/01/202213:00:00

אבי אלקבץ20/01/202214:15:0020/01/202215:15:00ועדת אכיפה חציון א' - חצי שנתי - בהשתפות מפקד התחנה רמי חורי

שלום שלמה;חביב פרץ;שרית דהן;בת 
אל אשכנזי;יהודה כהן;סיגל 
בניאס;אורה פיסטינר;יהודית 
פרץ;פופלוביץ ישראל;מאור 

אנגל;אחיקם משה דוד;עינב פרץ;טינה 
ולדמן;נגה בן אילוז;כפיר בזק;אורן 

אקיקוס;יהודה משה;איתי קידר;בוריס 
יודיס;איציק בן סימון;אהוד פאי

חדר ישיבות אורן

חביב פרץ20/01/202217:00:0020/01/202218:00:00ועדת כספים

שריקי יצחק;שלום שלמה;עינב 
פרץ;בוריס יודיס 

(bu54@walla.co.il);בוריס 
יודיס;kfir@saroussi.com;קרן קנדרו 

(meshi.hr@gmail.com);איתי 
כהן ;הרב מנחם גולד ;נגה שרון 

(nogiti38@gmail.com)

חדר ישיבות "אורן"+ זום מצ"ב קישור

20/01/202211:00:0020/01/202212:00:00עולים מארמניה
בית אשכול23/01/202210:30:0023/01/202215:00:00סמינר מנהלים

23/01/202210:00:0023/01/202210:30:00פגישת עבודה
boris_yudis@afula.

muni.il
edenlipp@gmail.comאגף קליטה

24/01/202210:00:0024/01/202215:00:00סמינר מנהלים
boris_yudis@afula.

muni.il
בית אשכולבוריס יודיס



25/01/202210:00:0025/01/202213:30:00סיכומים ותוכניות
26/01/202211:00:0026/01/202212:00:00פגישת עבודה
26/01/202209:00:0026/01/202209:30:00קבלת קהל

שלום שלמה26/01/202218:00:0026/01/202219:30:00הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 02-22,47-11

אבי אלקבץ;אורה פיסטינר;אחיקם 
משה דוד;איתי כהן;איתי קידר;בוריס 
יודיס;בת אל אשכנזי;דני דסטה;הרב 

גולד;חביב פרץ;טינה ולדמן;יודיס 
בוריס;כפיר בזק;מוטי אלוש;מיכאל 
ברקן;נדב מונק;נתנאל כהן;עדיאל 

אילוז;עינב פרץ;צורי כהן;קרן 
אלקריף;שלום שלמה;שריקי 

יצחק;שרית דהן

חדר ישיבות אורן

אבי אלקבץ26/01/202217:00:0026/01/202218:00:00ישיבת קואליציה

איתי כהן;בוריס יודיס;דני דסטה;הרב 
גולד;חביב פרץ;יודיס בוריס;מוטי 

אלוש;מיכאל ברקן;עדיאל אילוז;צורי 
כהן;קרן אלקריף;שלום שלמה;שריקי 

יצחק

לשכה

אבי אלקבץ01/02/202209:00:0001/02/202211:00:00פורום הנהלה

אבי אלקבץ;אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 

סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דוד ריכטר;דניאל 

בן;חביב פרץ;טינה ולדמן;יאיר 
כתר;יהודה כהן;יהודה משה;יודיס 
בוריס;יניב בוגנים;ירדן גבאי;כפיר 

בזק;כרמית טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת 
ראש העיר;נגה בן אילוז;נדב 

מונק;נתנאל כהן;סיגל בניאס;עינב 
פרץ;רונית פייגין;שלום שלמה;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 

יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי

חדר ישיבות אורן

-  סיור במקלט לפעילות אגרוף ברחוב הרב חיים יוסף , בעפולה עלית בנושא ליקויים עם דגש על חשמל :11:00
.בהשתתפות: בוריס יודיס-סגן ראש העיר, איציק בן סימון-מנהל אגף שפ"ע, אורי ברוך, יהורם לוי , אפי זבטני וסרגיי

רנית פקרמן01/02/202211:00:0001/02/202212:00:00
איציק בן סימון;אורי ברוך;בוריס 

יודיס;יהורם לוי;לילי קפלן
נפגשים במקלט ברחוב הרב חיים 3 בעפולה עלית. 

{לזמן את סרגיי + ואפי זבאטני.}
חדר ישובות "ברוש"אורה פיסטינר;ירדן גבאי;יואל מטמוןלילי קפלן02/02/202213:00:0002/02/202214:00:00קידום שת"פ של פרויקט פינוי ובינוי בשכונות בעיר

אבי אלקבץ06/02/202215:30:0006/02/202216:30:00טקס הנחת אבן פינה ביה"ס אלומות

איתי כהן;בוריס יודיס;דני דסטה;הרב 
גולד;חביב פרץ;מוטי אלוש;מיכאל 
ברקן;עדיאל אילוז;צורי כהן;קרן 

אלקריף;שלום 
meiravs797@gmail.com;m;שלמה
ichalnofim62@gmail.com;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
(eshkol.org.il

ביה"ס אלומות

06/02/202210:00:0006/02/202212:30:00מפגש עם נציגי נוער
07/02/202209:30:0007/02/202213:30:00עבודה עם נתונים לאפליקציה

לשכת סגן ראש העיר08/02/202210:00:0008/02/202210:30:00פגישת עבודה
לשכת סגן ראש העיריהודה משהבוריס יודיס08/02/202209:00:0008/02/202209:30:00קידום פעילות אגרוף בעפולה
לשכת סגן ראש העירשלומי אלבזבוריס יודיס08/02/202211:00:0008/02/202211:45:00הקמת ועדת ספורט הישגי

זהבה עובדיה08/02/202217:00:0008/02/202218:00:00ישיבת וועדת מכרזים בשעה 17:00

חביב פרץ;איתי כהן;צור כהן;נגה 
שרון;מוטי אלוש;איתי קידר;שלום 

שלמה;עינב פרץ;שריקי יצחק;אורה 
פיסטינר;שרית דהן;איציק בן 

סימון;מיטל ארגמן;מיטל גיבלי;מיכל 
סולטן;לשכת 

boris_yudis@afula.muni.il;מנכ'ל

חדר ישיבות אורן

לשכת סגן ראש העירבוריס יודיס09/02/202211:00:0009/02/202211:45:00פגישת עבודה

09/02/202212:00:0009/02/202212:45:00שיתוף פעולה בהפעלת אירועים - לב קלוץ
boris_yudis@afula.

muni.il
לשכת סגן ראש העיראירינה יעקובוב

לשכת סגן ראש העיר09/02/202209:00:0009/02/202209:30:00פגישת עבודה



אבי אלקבץ10/02/202219:30:0010/02/202220:30:00תערוכת אומנים עולים עפולאים
אינה אוקון;ליאה שליו;מיכאל 

ברקן;שלום שלמה;בוריס יודיס;חביב 
פרץ;כפיר בזק;רחל אילוז;לילי קפלן

בגלריה העירונית

אבי אלקבץ10/02/202213:45:0010/02/202214:45:00אילן שוחט מנכ"ל המשרד לפיתוח פריפריה הנגב והגליל וראש העיר אבי אלקבץ

katyaa@png.gov.il;אירינה 
 יעקובוב;מיכאל ברקן;בוריס יודיס;שלום

 שלמה;לילי
 שרית;maayand@pnp.gov.il;קפלן

דהן;נתנאל כהן

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

13/02/202212:00:0013/02/202213:30:00פגישת עבודה
13/02/202210:00:0013/02/202211:00:00קבלת קהל

חביב פרץ13/02/202217:00:0013/02/202218:00:00וועדת כספים

שריקי יצחק;שלום שלמה;עינב 
פרץ;בוריס יודיס 

(bu54@walla.co.il);בוריס 
יודיס;kfir@saroussi.com;קרן קנדרו 

(meshi.hr@gmail.com);איתי 
כהן ;הרב מנחם גולד ;נגה שרון 

(nogiti38@gmail.com)

zoom + חדר ישיבות אורן

לשכת סגן ראש העיר14/02/202212:00:0014/02/202212:30:00פגישת עבודה
15/02/202213:00:0015/02/202215:00:00פגישת עבודה

אבי אלקבץ15/02/202211:00:0015/02/202211:45:00ביקור שר המשפטים גדעון סער בלשכת ראש העיר 11.00-11.45

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר 
בזק;שריקי יצחק 

(shriki@afula.muni.il);עינב 
פרץ;מיטל גיבלי;שרית דהן;בת אל 

אשכנזי;בוריס יודיס;רחל אילוז;אורה 
פיסטינר;עדיאל אילוז 

(ieluzadi@gmail.com);איתי 
קידר;שי מליחי;אהוד פאי;אורלי 

חקוקי;אורן אקיקוס;אינה אוקון;איציק 
בן סימון;גנדי קיפניס;דוד ריכטר;דניאל 

בן;טינה ולדמן;יאיר כתר;יהודה 
כהן;יהודה משה;יניב בוגנים;ירדן 

גבאי;כרמית טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת 
ראש העיר;נגה בן אילוז;נדב 

מונק;נתנאל כהן;סיגל בניאס;רונית 
פייגין;שלומי אלבז 

-shlomi@matnas)
eshkol.org.il);שמעון קדוש;תמר 

דיגמי

חדר ישיבות אורן

לשכת סגן ראש העירedenlipp@gmail.comבוריס יודיס16/02/202211:30:0016/02/202212:00:00קבלת קהל

שלום שלמה16/02/202218:00:0016/02/202219:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין 03-22,48-11

אבי אלקבץ;אורה פיסטינר;אחיקם 
משה דוד;איתי כהן;איתי קידר;בוריס 
יודיס;בת אל אשכנזי;דני דסטה;הרב 

גולד;חביב פרץ;טינה ולדמן;כפיר 
בזק;לשכת ראש העיר;מוטי 

אלוש;מיכאל ברקן;נדב מונק;נתנאל 
כהן;עדיאל אילוז;עינב פרץ;צורי 

כהן;קרן אלקריף;שלום שלמה;שריקי 
יצחק;שרית דהן

חדר ישיבות אורן

אבי אלקבץ16/02/202217:00:0016/02/202218:00:00ישיבת קואליציה

איתי כהן;בוריס יודיס;דני דסטה;הרב 
גולד;חביב פרץ;מוטי אלוש;מיכאל 
ברקן;עדיאל אילוז;צורי כהן;קרן 

אלקריף;שלום שלמה;שריקי יצחק

לשכה

אינה אוקון16/02/202209:30:0016/02/202210:30:00פגישת עבודה - בנושא מרכז מהנדסים
artandrian@gmail.com;בוריס 

יודיס;לילי קפלן
לסכת סגן ראש העיראלינה סבצ'קין;נדב מונקבוריס יודיס17/02/202210:00:0017/02/202210:45:00מבנה ארגוני של העירייה



אבי אלקבץ19/02/202210:00:0019/02/202211:00:00אליפות עפולה הפתוחה ה- 15 בהתעמלות אומנותית
כפיר בזק;רחל אילוז;בוריס 

-shlomi@matnas) יודיס;שלומי אלבז
(eshkol.org.il

היכל הספורט העירוני - עפולה עלית רח' מורדכי גור( 
מול ביה"ס אורט )

Sivan gizbarut20/02/202209:00:0020/02/202210:00:00
20/02/202212:00:0020/02/202213:00:00עולים מהנדסים

אבי אלקבץ21/02/202220:30:0021/02/202222:00:00מופע זמר - פעמוני מוסקבה
יאיר כתר;שלום שלמה;חביב 

פרץ;כפיר בזק;רחל אילוז;בוריס 
יודיס;יניב בוגנים;לירז אליהו;חמוטל גנון

היכל התרבות

אבי אלקבץ21/02/202210:30:0021/02/202211:30:00השקת מיזם רכב שיתופי

אורה פיסטינר;אורן אקיקוס;אינה 
אוקון;איציק בן סימון;איתי קידר;בוריס 
יודיס;בת אל אשכנזי;גנדי קיפניס;דוד 

ריכטר;דניאל בן;חביב פרץ;טינה 
ולדמן;יאיר כתר;יהודה כהן;יהודה 
משה;יניב בוגנים;ירדן גבאי;כפיר 

בזק;כרמית טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת 
ראש העיר;נגה בן אילוז;נדב 

מונק;נתנאל כהן;סיגל בניאס;עינב 
פרץ;רונית פייגין;שלום שלמה;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 

יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי

שד' ארלוזרוב מול ארומה

22/02/202211:30:0022/02/202212:15:00איחוד ענפי ספורט הישגי בעפולה
boris_yudis@afula.

muni.il
shahafit6@gmail.comלשכת סגן ראש העיר

שלום שלמה22/02/202218:00:0022/02/202219:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 04-22,49/11

אבי אלקבץ;אורה פיסטינר;אחיקם 
משה דוד;איתי כהן;איתי קידר;בוריס 
יודיס;בת אל אשכנזי;דני דסטה;הרב 

גולד;חביב פרץ;טינה ולדמן;כפיר 
בזק;לשכת מנכ'ל;לשכת ראש 

העיר;מוטי אלוש;מיכאל ברקן;נדב 
מונק;נתנאל כהן;עדיאל אילוז;עינב 
פרץ;צורי כהן;קרן אלקריף;שלום 

שלמה;שריקי יצחק;שרית דהן

חדר ישיבות אורן

לילי קפלן22/02/202209:00:0022/02/202209:45:00פגישת הכרות בנושא קידום מתחם משחקים בעיר
Chens2601@gmail.com;edenlip

p@gmail.com
לשכת סגן ראש העיר

אבי אלקבץ22/02/202217:40:0022/02/202218:00:00קואליציה

איתי כהן;בוריס יודיס;דני דסטה;הרב 
גולד;חביב פרץ;מוטי אלוש;מיכאל 
ברקן;עדיאל אילוז;צורי כהן;קרן 

אלקריף;שלום שלמה;שריקי יצחק

לשכה

לשכת סגן ראש העירedenlipp@gmail.comבוריס יודיס23/02/202212:00:0023/02/202212:30:00פגישת עבודה מנהיגים צעירים

אבי אלקבץ23/02/202212:00:0023/02/202212:30:00טורניר כדור רגל לצרכים מיוחדים

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
אילוז;בוריס יודיס;לילי קפלן;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
eshkol.org.il);טינה ולדמן;נגה בן 

אילוז;דני דסטה

אצטדיון כדור רגל - גבעת המורה

אינה אוקון23/02/202211:00:0023/02/202212:30:00סיור בתערוכה של אנדריאן ואנה בגלריה

בוריס יודיס;לילי 
edenlipp@gmail.com;olgako;קפלן
renyik@gmail.com;artandrian@g
mail.com;nava2012n@gmail.co

m

גלריה עירונית

מקבץ דיורבוריס יודיסאינה אוקון23/02/202218:00:0023/02/202220:00:00אירוע יום הצבא האדום

23/02/202209:15:0023/02/202209:45:00קבלת קהל
boris_yudis@afula.

muni.il
לשכת סגן ראש העיראלינה סבצ'קין;בלה קובינקה

לשכת סגן ראש העיר23/02/202210:00:0023/02/202211:00:00פתיחת מועדון שכמט בעפולה
לשכת סגן ראש העיר24/02/202209:00:0024/02/202209:30:00קבלת קהל
24/02/202210:00:0024/02/202210:30:00קבלת קהל



אבי אלקבץ24/02/202219:00:0024/02/202220:00:00אימון של פרויקט אחריי
תמר דיגמי;חנן בן-דוד;שמעון 

קדוש;עדי טל;שלום שלמה;חביב 
פרץ;כפיר בזק;רחל אילוז;בוריס יודיס

מגרש מקורה ביה"ס גוונים

אבי אלקבץ27/02/202217:30:0027/02/202218:30:00מסיבת סידור של ביה"ס זוהרי תורה
שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 

אילוז;בוריס יודיס
בית יעקב - זוהרי אסייד - זוהרי תורה

27/02/202210:00:0027/02/202211:00:00הקמת סופר (קשת טעמים)בעפולה
boris_yudis@afula.

muni.il
natan.lecht@gmail.com

לשכת סגן ראש העיר רח' כיכר העצמאות 3, בית 
קדוש קומה 3

27/02/202212:00:0027/02/202213:30:00מהנדס פרוייקט קשת טעמים
28/02/202212:00:0028/02/202213:00:00קבלת קהל

זהבה עובדיה28/02/202217:00:0028/02/202218:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

מוטי אלוש;חביב פרץ;בוריס יודיס חבר 
מועצה;צור כהן;איתי כהן;נגה 

שרון;boris_yudis@afula.muni.il;אי
תי קידר;שלום שלמה;עינב פרץ;שריקי 
יצחק;שרית דהן;אורה פיסטינר;מיטל 

גיבלי;מיכל סולטן;לשכת מנכ'ל

חדר ישיבות אורן

בוריס יודיס28/02/202210:30:0028/02/202211:15:00דגשים לעלייה חדשה מצפון אמריקה קיץ 2022

אינה אוקון;טל פרי;נגה בן אילוז;אילה 
גרטנר;אלינה סבצ'קין;בלה קובינקה 
(bellakovin@gmail.com);ליאה 

mdgold1@gmail.com;שליו

אגף הקליטה

אבי אלקבץ01/03/202212:00:0001/03/202215:00:00תכנית למצוינות-  יום שיא עירוני במדעים
טינה ולדמן;נגה בן אילוז;שלום 

שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
אילוז;בוריס יודיס;אלה גרינברג

אשכול פייס

בוריס יודיס01/03/202208:30:0001/03/202209:15:00פרויקט "טוקי" לילדים
איילת 

bobrik_007@yahoo.com;edenl;נוי
ipp@gmail.com

לשכת סגן ראש העיר בית קדוש קומה 3

אבי אלקבץ01/03/202210:00:0001/03/202212:00:00יום צה"ל
תמר דיגמי;חנן בן-דוד;שמעון 

קדוש;שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר 
בזק;רחל אילוז;בוריס יודיס

פארק עירוני

אבי אלקבץ02/03/202208:00:0002/03/202219:00:00סדנת הנהלה - תכניות עבודה

אורה פיסטינר;אורן אקיקוס;אינה 
אוקון;איציק בן סימון;איתי קידר;בוריס 
יודיס;בת אל אשכנזי;גנדי קיפניס;דוד 

ריכטר;דניאל בן;חביב פרץ;טינה 
ולדמן;יאיר כתר;יהודה כהן;יהודה 
משה;יודיס בוריס;יניב בוגנים;ירדן 
גבאי;כפיר בזק;כרמית טויס;לשכת 

מנכ'ל;לשכת ראש העיר;נגה בן 
אילוז;נדב מונק;נתנאל כהן;סיגל 

בניאס;עינב פרץ;רונית פייגין;שלום 
שלמה;שלומי אלבז 
-shlomi@matnas)

eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי

פרטיים בהמשך

אבי אלקבץ03/03/202208:00:0003/03/202219:00:00סדנת הנהלה - תכניות עבודה

אורה פיסטינר;אורן אקיקוס;אינה 
אוקון;איציק בן סימון;איתי קידר;בוריס 
יודיס;בת אל אשכנזי;גנדי קיפניס;דוד 

ריכטר;דניאל בן;חביב פרץ;טינה 
ולדמן;יאיר כתר;יהודה כהן;יהודה 
משה;יודיס בוריס;יניב בוגנים;ירדן 
גבאי;כפיר בזק;כרמית טויס;לשכת 

מנכ'ל;לשכת ראש העיר;נגה בן 
אילוז;נדב מונק;נתנאל כהן;סיגל 

בניאס;עינב פרץ;רונית פייגין;שלום 
שלמה;שלומי אלבז 
-shlomi@matnas)

eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי

פרטים בהמשך



אבי אלקבץ06/03/202218:45:0006/03/202219:15:00מפגש עם יועצת שגרירות נציגת גאורגיה
אירינה יעקובוב;מיכאל ברקן;בוריס 

יודיס
לשכה

אבי אלקבץ06/03/202219:00:0006/03/202220:00:00יום האישה הבינלאומי

אינה אוקון;ליאה שליו;מיכאל 
ברקן;בוריס יודיס;שלום שלמה;חביב 

פרץ;כפיר בזק;רחל אילוז;אירינה 
יעקובוב

אולמי בראשית עפולה

בוריס יודיס06/03/202210:00:0006/03/202212:00:00פגישה בנושא מצב בבי"ח העמק
bloch_bo@clalit.org.il;kopelman_

d@clalit.org.il
כיכר העצמאות 3, בניין קדוש (קומה 3)

בראשיתבוריס יודיסאינה אוקון06/03/202219:00:0006/03/202219:30:00יום האישה הבינלאומי
07/03/202211:00:0007/03/202214:30:00סיור בבית חולים העמק

אבי אלקבץ08/03/202219:30:0008/03/202220:30:00עפולאיות פורצות דרך " הצגה פרחה שם יפה"

תמר דיגמי;חביב פרץ;שלום 
שלמה;כפיר בזק;רחל אילוז;בוריס 
יודיס;יניב בוגנים;שרית דהן;אינה 

אוקון;רונית פייגין;טינה ולדמן;אורה 
פיסטינר;סיגל בניאס;עינב פרץ;נגה בן 

אילוז

היכל התרבות

08/03/202212:00:0008/03/202213:30:00דיירים של אמידר בעפולה עילית

בוריס יודיס08/03/202210:00:0008/03/202211:00:00פגישה במפעל אל.סי.אס בנושא שיתופי פעולה
efraim@lcs.co.il;tahamas@gmail

.com
מפעל אל.סי.אס

אבי אלקבץ08/03/202215:30:0008/03/202216:00:00הזמנה - לאליפות ביה"ס בכושר גופני
-shlomi@matnas) שלומי אלבז
eshkol.org.il);שלום שלמה;חביב 

פרץ;כפיר בזק;רחל אילוז;בוריס יודיס
פארק העירוני

09/03/202209:00:0009/03/202209:30:00קבלת קהל

09/03/202210:00:0009/03/202210:45:00קידום פתיחת בית ספר להנדסאים בעפולה(מכללת העתיד)
boris_yudis@afula.

muni.il

tahamas@gmail.com;אינה 
 אוקון;ליאה שליו;בלה

edenlipp@gmail.com;קובינקה
לשכן סגן ראש העיר

אבי אלקבץ09/03/202218:00:0009/03/202220:00:00שבוע האישה הבינלאומי- "יום הנערה לנערות תושבי עפולה"
שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 

אילוז;בוריס יודיס;תמר דיגמי;חנן בן-
דוד;שמעון קדוש

מרכז הנוער רובע יזרעאל

10/03/202211:15:0010/03/202211:45:00פתרון דיור לפליטי אוקראינה
boris_yudis@afula.

muni.il
לשכת סגן ראש העיראינה אוקון

בוריס יודיס10/03/202212:30:0010/03/202214:00:00פגישה בנושא הקמת סניף קשת טעמים בעפולה
natan.lecht@gmail.com;fyehuda

@gmail.com
כיכר העצמאות 3, בניין בית קדוש (קומה 3)

אבי אלקבץ10/03/202220:30:0010/03/202222:00:00מסיבת קוקטיילים לצעירות עם מופע אניה בוקשטיין

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
אילוז;בוריס יודיס;תמר דיגמי;דניאל בן 
(danielb@matnasim.org.il);שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
(eshkol.org.il

באוהל אירועים - פארק עירוני

לשכת סגן ראש העירmklaw1975@gmail.comבוריס יודיס10/03/202212:00:0010/03/202212:45:00פגישת עבודה

אבי אלקבץ10/03/202213:00:0010/03/202214:30:00שרת החינוך יפעת שאשא ביטון בעפולה + פגישה בשטח
חביב פרץ;בוריס יודיס;עדיאל אילוז 

(ieluzadi@gmail.com)
בית ספר שוהם

13/03/202210:00:0013/03/202212:00:00פגישת תגבור של משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
boris_yudis@afula.

muni.il
ירושליםאינה אוקון

אשכל פייס13/03/202216:00:0013/03/202218:00:00תחרות ריקודים היפ הופ

זהבה עובדיה13/03/202217:00:0013/03/202218:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

מוטי אלוש;חביב פרץ;בוריס יודיס חבר 
מועצה;איתי כהן;נגה שרון;צור 

כהן;boris_yudis@afula.muni.il;אי
תי קידר;שלום שלמה;עינב פרץ;שרית 
דהן;שריקי יצחק;נגה בן אילוז;טינה 
ולדמן;מאיר סלע;אבישי שאול;לשכת 

noab;מנכ'ל

חדר ישיבות אורן



לירז אליהו14/03/202213:00:0014/03/202217:00:00אירוע העדלאידע העירונית

רנית פקרמן;לשכת ראש העיר;רחל 
אילוז;יובל כהן;יניב בוגנים;חמוטל 

גנון;לירון אנג'ל;יואב דהן;טינה 
ולדמן;נגה בן אילוז;אתי דרעי;תמר 

דיגמי;חנן בן-דוד;אמילי זיידל 
(emily@afula.matnasim.co.il);דני

אל בן 
(danielb@matnasim.org.il);יהורם 

לוי;עינת פרץ;יהודה כהן;מאור 
אנגל;איציק בן סימון;אורי ברוך;דודי 
חייט;אליחי כהן;אבי אלקבץ;אביב 
מונטה-שלוש;אביבה גבאי;אביבית 

קלפרדה;אביי דג'ן;אבישי שאול;אדוניה 
טרקאי;אהוד פאי;אולגה קויפמן;אופיר 

נטף;אור צרפתי;אוראל כהן;אורה 
פיסטינר;אורטל פרץ;אורי וינטר;אורי 
שני;אורית ביאליק;אורית שלום;אורלי 

בן נעים;אורלי חקוקי;אורן 
אקיקוס;אורנית פורן;אושרי 
דרעי;אושרת אדגה;אושרת 

אדגך;אושרת ליטבק;אחיקם משה 
דוד;אידית שמואל בן דוד;אייל 

שקד;איילת דמארי;איילת 
טננבאום;איילת כהן;איילת נוי;איילת 

סורפין;אילה גרטנר;אילנית 
שיטרית;אינה אוקון;אינה 

רסובסקי;אירינה יעקובוב;איריס 
אולפנא צביה;אירנה בר;איתי ויזל;איתי 

כהן;איתי קידר;איתי שלמה;אלה 

שדרה עירונית

בוריס יודיס15/03/202210:00:0015/03/202210:30:00פגישת עבודה
15/03/202213:00:0015/03/202214:00:00קבלת קהל

אבי אלקבץ15/03/202220:00:0015/03/202223:00:00מסיבת פורים לבני הנוער
שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 

אילוז;בוריס יודיס;תמר דיגמי;חנן בן-
דוד;רינה מורד;שמעון קדוש

פארק העירוני

16/03/202213:00:0016/03/202215:00:00סיור באולפן של עמותה
לשכת סגן ראש העיר16/03/202212:00:0016/03/202213:00:00קבלת קהל

17/03/202210:00:0017/03/202214:00:00סיור באובייקטים ספורט
עפולה19/03/202210:30:0019/03/202211:30:00תחרות ארצית גביע עפולה 19/03/2022 לריקודים סלוניים ולטינו אמריקאיים

20/03/202213:00:0020/03/202214:30:00עולים מהנדסים

חביב פרץ20/03/202217:00:0020/03/202218:30:00וועדת בטיחות בדרכים 1 לשנת 2022

שלום שלמה;בוריס יודיס;איתי כהן;קרן 
קנדרו (meshi.hr@gmail.com);נגה 

שרון 
(nogiti38@gmail.com);נתנאל 
כהן;שריקי יצחק;אופיר נטף;מאור 

אנגל;יהודה כהן;רונן קלניצקי;בת אל 
אשכנזי;אביי 

shlomim@rsa.org.il;דג'ן

חדר ישיבות אורן קומה ראשונה

לשכת סגן ראש העיר, כיכר העצמאות 3תמר דגמי;ieluzadi@gmail.comבוריס יודיס20/03/202211:00:0020/03/202212:00:00פגישה בנושא "ריחות לא נעימים ברובע" - בוריס + עדיאל + תמר דיגמי
אשכול פיסבוריס יודיס;לילי קפלןאינה אוקון21/03/202216:00:0021/03/202220:30:00פסטיבל פורים לילדים

21/03/202210:30:0021/03/202211:00:00קבלת קהל
21/03/202209:00:0021/03/202209:30:00קבלת קהל

21/03/202210:00:0021/03/202211:00:00אינה פגישת עבודה



אבי אלקבץ22/03/202209:00:0022/03/202213:00:00פורום הנהלה - המשך הצגת פרויקטים עירונים

אורה פיסטינר;אורן אקיקוס;אינה 
אוקון;איציק בן סימון;איתי קידר;בוריס 

יודיס;בת אל אשכנזי;גנדי 
קיפניס;דניאל בן;חביב פרץ;טינה 
ולדמן;יאיר כתר;יהודה כהן;יהודה 
משה;יניב בוגנים;ירדן גבאי;כפיר 

בזק;כרמית טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת 
ראש העיר;נגה בן אילוז;נדב 

מונק;נתנאל כהן;סיגל בניאס;עינב 
פרץ;רונית פייגין;שלום שלמה;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי;אבישי 

שאול

שחקים עפולה

אבי אלקבץ22/03/202214:30:0022/03/202216:00:00ביקור ח"כ עודד פורר

אירינה יעקובוב;מיכאל ברקן;בוריס 
יודיס;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 

אילוז;nicolb@moag.gov.il;שלום 
שלמה

מרכז יום הקשיש

זהבה עובדיה22/03/202217:00:0022/03/202218:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

מוטי אלוש;חביב פרץ;בוריס יודיס חבר 
;boris_yudis@afula.muni.il;מועצה

צור כהן;איתי כהן;נגה שרון;איתי 
קידר;אהוד פאי;שלום שלמה;שריקי 
יצחק;אבישי שאול;שרית דהן;טינה 

ולדמן;מאיר סלע;נגה בן 
אילוז;noab;לשכת מנכ'ל

חדר ישיבות אורן

23/03/202214:00:0023/03/202215:00:00קבלת קהל עולים
לשכהבוריס יודיס;אינה אוקון;מיכאל ברקןאבי אלקבץ23/03/202209:00:0023/03/202213:00:00מערך קליטה לעולים פליטים מאוקראינה

אבי אלקבץ24/03/202209:00:0024/03/202212:30:00עמותה לצרכים מיוחדים
שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 

אילוז;בוריס יודיס;שלומי אלבז 
(shlomi@matnas-eshkol.org.il)

פארק עירוני

לשכת סגן ראש העיריהודה משהבוריס יודיס27/03/202213:30:0027/03/202214:00:00התאחדות ענף אגרוף בעפולה
27/03/202209:00:0027/03/202209:30:00קבלת קהל

כרמית טוויס27/03/202215:30:0027/03/202216:30:00מטה חירום - התארגנות לקליטת עולים מאוקראינה וחבר העמים 15:30

סיגל בניאס;טינה ולדמן;יאיר כתר;יאיר 
כתר;מיכאל ברקן;מיכאל ברקן;אבי 
אלקבץ;בוריס יודיס;אינה אוקון;כפיר 

בזק;אורן אקיקוס;שלום 
-razoren@mishlav;שלמה

afula.com

לשכת ראש העיר

27/03/202210:00:0027/03/202210:30:00קבלת קהל
לשכת ראש העיר28/03/202212:30:0028/03/202213:30:00ביקור ח"כ לימור טלב

אבי אלקבץ28/03/202210:00:0028/03/202211:00:00יום צהל בעפולה

תמר דיגמי;שמעון קדוש;חנן בן-
דוד;איתי ויזל;שלומי אלבז 

-shlomi@matnas)
eshkol.org.il);שלום שלמה;חביב 

פרץ;כפיר בזק;רחל אילוז;בוריס יודיס

פארק עירוני

אבי אלקבץ28/03/202218:00:0028/03/202221:30:00ביקור שגריר קזחסטן
מיכאל ברקן;אירינה יעקובוב;בוריס 

יודיס;אינה אוקון
חדר ישיבות חברה הכלכלית

אבי אלקבץ29/03/202219:30:0029/03/202220:00:00ישיבת קואליציה

איתי כהן;בוריס יודיס;דני דסטה;הרב 
גולד;חביב פרץ;מוטי אלוש;מיכאל 
ברקן;עדיאל אילוז;צורי כהן;קרן 

אלקריף;שלום שלמה;שריקי יצחק



שלום שלמה29/03/202220:00:0029/03/202220:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 05-22,50/11

אבי אלקבץ;אבישי שאול;אורה 
פיסטינר;אחיקם משה דוד;איתי 

כהן;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;דני דסטה;הרב גולד;חביב 
פרץ;טינה ולדמן;כפיר בזק;לשכת 

מנכ'ל;לשכת ראש העיר;מוטי 
אלוש;מיכאל ברקן;נדב מונק;נתנאל 

כהן;עדיאל אילוז;עינב פרץ;צורי 
כהן;קרן אלקריף;שלום שלמה;שריקי 

יצחק;שרית דהן

חדר ישיבות אורן

בוריס יודיס30/03/202211:00:0030/03/202212:00:00בדיקת שצ"פ עבור שימוש סניף קשת טעמים בעפולה

אורה פיסטינר;שירן 
fyehuda@gmail.com;Motti7;וסרמן
gmail.com@700;חלי בן עמי;אהוד 

פאי

לשכת סגן ראש העיר

לשכת סגן ראש העיר30/03/202215:00:0030/03/202215:30:00התאחדות אנף אגרוף בעפולה
לשכת סגן ראש העיראינה אוקון;ליאה שליובוריס יודיס30/03/202217:30:0030/03/202218:00:00פגישת עבודה

בוריס יודיס30/03/202210:15:0030/03/202210:45:00פינוי בינוי בעפולה פגישת עבודה
Motti7700@gmail.com;mklaw19

75@gmail.com
לשכת סגן ראש העיר

31/03/202210:00:0031/03/202211:30:00סיור קשת טעמים
Afula Digittal 03/04/202209:00:0003/04/202213:00:00אפליקציה

בוריס יודיס04/04/202212:00:0004/04/202212:30:00התאחדות ענפי ספורט בעפולה
שלומי 

danielb@matnasim.org.il;אלבז
לשכת סגן ראש העיר

04/04/202209:00:0004/04/202211:00:00קבלת קהל

לירז אליהו04/04/202220:30:0004/04/202222:00:00ערב שרים וזוכרים

היכל התרבות העירוני;לשכת ראש 
העיר;יניב בוגנים;לירון אנג'ל;חמוטל 

גנון;יואב דהן;רחל אילוז;אילנית 
שיטרית;תמר דיגמי;מורן אוחיון;אבי 

אלקבץ;יובל כהן;אביב מונטה-
שלוש;אביבה גבאי;אביבית 

קלפרדה;אביי דג'ן;אבישי שאול;אדוניה 
טרקאי;אהוד פאי;אולגה קויפמן;אופיר 

נטף;אור צרפתי;אוראל כהן;אורה 
פיסטינר;אורטל פרץ;אורי ברוך;אורי 
וינטר;אורי שני;אורית ביאליק;אורית 

שלום;אורלי בן נעים;אורלי חקוקי;אורן 
אקיקוס;אורנית פורן;אושרי 
דרעי;אושרת אדגה;אושרת 

אדגך;אושרת ליטבק;אחיקם משה 
דוד;אידית שמואל בן דוד;אייל 

שקד;איילת דמארי;איילת 
טננבאום;איילת כהן;איילת נוי;איילת 
סורפין;אילה גרטנר;אינה אוקון;אינה 

רסובסקי;איציק בן סימון;אירינה 
יעקובוב;איריס אולפנא צביה;אירנה 

בר;איתי ויזל;איתי כהן;איתי קידר;איתי 
שלמה;אלה גרינברג;אלה דננברג;אלה 

דננברג;אליחי כהן;אלינה 
סבצ'קין;אלינה קוזקביץ;אלכס 

דסקל;אלפרד טל ברכה;אמירה 
דסטה;אמנון ברגר;אנייה טדגה 
סמואל;אספה אורקה;אסתר 

אסייג;אסתר גואטה;אסתר יאסו;אסתר 

היכל התרבות

אשכול פייסמיכאל ברקן;בוריס יודיס;אינה אוקוןאבי אלקבץ05/04/202215:00:0005/04/202216:00:00כנס חירום עולים ולפליטים
05/04/202209:00:0005/04/202209:30:00קבלת קהל

אשכול פייסמיכאל ברקן;בוריס יודיס;אינה אוקוןאבי אלקבץ05/04/202215:00:0005/04/202217:30:00כנס חירום עולים ולפליטים
אשכול פיס, האגס 4אינה אוקוןבוריס יודיס05/04/202215:00:0005/04/202217:30:00כינוס חירום תעשיינים - היערכות לקליטת עולים במרחב עפולה

אבי אלקבץ06/04/202209:30:0006/04/202210:00:00פסח תרום-  אריזת חבילות עם בני הנוער
שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 

אילוז;בוריס יודיס
מרכז הנוער רובע יזרעאל



בוריס יודיס06/04/202213:00:0006/04/202213:45:00דגשים לקליטת עולים מצפון אמריקה בעפולה
אלינה סבצ'קין;אינה אוקון;ליאה 

שליו;mdgold1@gmail.com;בלה 
(bellakovin@gmail.com) קובינקה

לשכת סגן ראש העיר

אבי אלקבץ06/04/202211:00:0006/04/202212:00:00הרמת כוסית-  חג הפסח

אבי אלקבץ;אביב מונטה-שלוש;אביבה 
גבאי;אביבית קלפרדה;אביי דג'ן;אבישי 
שאול;אדוניה טרקאי;אהוד פאי;אולגה 
קויפמן;אופיר נטף;אור צרפתי;אוראל 
כהן;אורה פיסטינר;אורטל פרץ;אורי 

ברוך;אורי וינטר;אורי שני;אורית 
ביאליק;אורית שלום;אורלי בן 

נעים;אורלי חקוקי;אורן אקיקוס;אורנית 
פורן;אושרי דרעי;אושרת אדגה;אושרת 

אדגך;אושרת ליטבק;אחיקם משה 
דוד;אידית שמואל בן דוד;אייל 

שקד;איילת דמארי;איילת 
טננבאום;איילת כהן;איילת נוי;איילת 

סורפין;אילה גרטנר;אילנית 
שיטרית;אינה אוקון;אינה 

רסובסקי;איציק בן סימון;אירינה 
יעקובוב;איריס אולפנא צביה;אירנה 

בר;איתי ויזל;איתי כהן;איתי קידר;איתי 
שלמה;אלה גרינברג;אלה דננברג;אלה 

דננברג;אלון פרי;אליחי כהן;אלינה 
סבצ'קין;אלינה קוזקביץ;אלכס 

דסקל;אלפרד טל ברכה;אמירה 
דסטה;אמנון ברגר;אנייה טדגה 
סמואל;אספה אורקה;אסתר 

אסייג;אסתר גואטה;אסתר יאסו;אסתר 
יצחק;אסתר פוליאס;אפרת 

יוסף;אפרת שמואלי;ארז;אריאל 
נאמן;אריה זלמטי;אשכול פיס;אתי בן 

אבו;אתי דימרי;אתי דרעי;אתי 

ברחבת בניין העירייה

אבי אלקבץ06/04/202219:00:0006/04/202220:00:00טקס  עובדים מצטיינים והרמת כוסית שחקים עפולה

דניאל בן 
(danielb@matnasim.org.il);חביב 

פרץ;כפיר בזק;רחל אילוז;בוריס 
יודיס;שלום שלמה;שרית דהן;שרית 

מזכירת בית אשכול 
(afula@matnasim.org.il)

באוהל אירועים - בפארק

אבי אלקבץ07/04/202210:00:0007/04/202211:00:00הנחת אבן פינה להקמת מרכז יום לתשושי נפש

אורה פיסטינר;אורן אקיקוס;אינה 
אוקון;איציק בן סימון;איתי קידר;בוריס 
יודיס;בת אל אשכנזי;גנדי קיפניס;דוד 

ריכטר;דניאל בן;חביב פרץ;טינה 
ולדמן;יאיר כתר;יהודה כהן;יהודה 
משה;יניב בוגנים;ירדן גבאי;כפיר 

בזק;כרמית טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת 
ראש העיר;נגה בן אילוז;נדב 

מונק;נתנאל כהן;סיגל בניאס;עינב 
פרץ;רונית פייגין;שלום שלמה;אתי 

-shlomi@matnas) וקנין;שלומי אלבז
eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 

יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי

דור לדור

בנייני האומה, ירושלים07/04/202217:00:0007/04/202220:00:00ועדת מפלגה
10/04/202211:00:0010/04/202212:00:00פגישת עבודה קשת טעמים



לירז אליהו10/04/202221:00:0010/04/202222:30:00תרבות שווה מגיעה לכולם  "אנסמבל טרמולו ואוצרות הדמיון" ומופע של הזמרת "דיקלה"

יניב בוגנים;חמוטל גנון;לירון אנג'ל;יובל 
כהן;רחל אילוז;היכל התרבות 

העירוני;טלי רביבו;אבי אלקבץ;אביב 
מונטה-שלוש;אביבה גבאי;אביבית 

קלפרדה;אביי דג'ן;אבישי שאול;אדוניה 
טרקאי;אהוד פאי;אולגה קויפמן;אופיר 

נטף;אור צרפתי;אוראל כהן;אורה 
פיסטינר;אורטל כהן;אורטל פרץ;אורי 

ברוך;אורי וינטר;אורי שני;אורית 
ביאליק;אורית שלום;אורלי בן 

נעים;אורלי חקוקי;אורן אקיקוס;אורנית 
פורן;אושרי דרעי;אושרת אדגה;אושרת 

אדגך;אושרת ליטבק;אחיקם משה 
דוד;אידית שמואל בן דוד;אייל 

שקד;איילת דמארי;איילת 
טננבאום;איילת כהן;איילת נוי;איילת 

סורפין;אילה גרטנר;אילנית 
שיטרית;אינה אוקון;אינה 

רסובסקי;איציק בן סימון;אירינה 
יעקובוב;איריס אולפנא צביה;אירנה 

בר;איתי ויזל;איתי כהן;איתי קידר;איתי 
שלמה;אלה גרינברג;אלה דננברג;אלה 

דננברג;אליחי כהן;אלינה 
סבצ'קין;אלינה קוזקביץ;אלכס 

דסקל;אלפרד טל ברכה;אמירה 
דסטה;אמנון ברגר;אנייה טדגה 
סמואל;אספה אורקה;אסתר 

אסייג;אסתר גואטה;אסתר יאסו;אסתר 
יצחק;אסתר פוליאס;אפרת 

היכל התרבות

זהבה עובדיה10/04/202217:00:0010/04/202217:30:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות 'אורן'

מוטי אלוש;חביב פרץ;צור כהן;איתי 
כהן;נגה שרון;איתי קידר;אהוד 

פאי;שלום שלמה;שריקי יצחק;אבישי 
שאול;שרית דהן;טינה ולדמן;מיכל 

סולטן;boris_yudis@afula.muni.il;א
תי וקנין;לשכת מנכ'ל;מאיר סלע;נגה 

בן אילוז

חדר ישיבות 'אורן'

אבי אלקבץ10/04/202217:30:0010/04/202218:30:00הרמת כוסית לפסח  דור לדור
יאיר כתר;שלום שלמה;חביב 

פרץ;כפיר בזק;רחל אילוז;בוריס 
יודיס;שרית דהן;תמר דיגמי

דור לדור

אבי אלקבץ10/04/202218:00:0010/04/202219:00:00הרמת כוסית לחג הפסח
אילנית שיטרית;תמר דיגמי;שלום 
שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 

אילוז;בוריס יודיס
יד לבנים

11/04/202212:00:0011/04/202212:30:00פגישת עבודה
boris_yudis@afula.

muni.il
לשכת סגן ראש העיראינה אוקון

בית פוזנק11/04/202216:30:0011/04/202217:30:00הרמת כוסית עם האגודה למלחמה בסרטן
חדר דרמה אשכול פיסבוריס יודיס;מיכאל ברקןאינה אוקון12/04/202217:30:0012/04/202219:00:00מפגש עם עולים חדשים מאוקראינה



איציק בן סימון12/04/202214:30:0012/04/202215:30:00הרמת כוסית לחג האביב , אגף שפ"ע . {צוות אגף שפ"ע יגיעו בשעה 14:00 והנהלת העירייה בשעה 14:30} :14:30

אבי אלקבץ;לשכת ראש העיר;לשכת 
מנכ'ל;שלום שלמה;נדב מונק;אורי 

ברוך;eran_z@groupve.co.il;איציק 
בן סימון;אתי פרג;גנדי קיפניס;חני 
פניכל;יהודה כהן;יהורם לוי;שריקי 

יצחק;אורן אקיקוס;ריטה כהן;שרית 
דהן;יואל בנט;מזל קמינסקי;מיטל 

הרשקו;קרן סרוסי;רביד גלסמן;אליחי 
כהן;גילה סויסה;דוד זריהן;כפיר 

חנוכה;מכלוף וקנין;צורי יעיש;שמעון 
שטרית;דודי חייט;שירות 

הוטרינרי;יצחק גרינברג;דורון 
שושן;סבטלנה וייצמן;חביב פרץ;מיטל 
מרדכי;בת אל אשכנזי;יובל כהן;יהודה 

משה;בוריס יודיס;כפיר בזק;רחל 
אילוז;כרמית טויס;קארין ווקנין

רחוב העפרוני מס' 2 {ברחבת המדשאה } בגבעת 
המורה.

שלום שלמה13/04/202218:00:0013/04/202219:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 07-22,52-11

אבי אלקבץ;אבישי שאול;אורה 
פיסטינר;אחיקם משה דוד;איתי 

כהן;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;דני דסטה;הרב גולד;חביב 

פרץ;טינה ולדמן;כפיר בזק;לשכת ראש 
העיר;מוטי אלוש;מיכאל ברקן;נדב 
מונק;נתנאל כהן;עדיאל אילוז;צורי 

כהן;קרן אלקריף;שלום שלמה;שריקי 
יצחק;שרית דהן

חדר ישיבות אורן

אבי אלקבץ13/04/202217:00:0013/04/202218:00:00ישיבת קואליציה

איתי כהן;בוריס יודיס;דני דסטה;הרב 
גולד;חביב פרץ;מוטי אלוש;מיכאל 
ברקן;עדיאל אילוז;צורי כהן;קרן 

אלקריף;שלום שלמה;שריקי יצחק

לשכה

בוריס יודיס;Zohar Ben nerבוריס יודיס13/04/202211:30:0013/04/202212:00:00פגישה עם עודד פורר + בוריס יודיס+זוהר בן נר
לשכת השר הקרייה החקלאית בניין הנהלה 73 קומה 

4

אבי אלקבץ17/04/202210:00:0017/04/202214:00:00פסטיפארק- אתגר של פארק

אבישי שאול;אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 

סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דוד ריכטר;דניאל 

בן;חביב פרץ;טינה ולדמן;יאיר 
כתר;יהודה כהן;יהודה משה;יניב 

בוגנים;ירדן גבאי;כפיר בזק;כרמית 
טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת ראש 

העיר;נגה בן אילוז;נדב מונק;נתנאל 
כהן;סיגל בניאס;רונית פייגין;שלום 

שלמה;שלומי אלבז 
-shlomi@matnas)

eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי;איתי 

כהן;דני דסטה;הרב גולד;מוטי 
אלוש;מיכאל ברקן;עדיאל אילוז;צורי 

כהן;קרן אלקריף

פארק לב העמק



אבי אלקבץ18/04/202210:00:0018/04/202214:00:00פארק הפנטזיות - אגדות ילדים

אבישי שאול;אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 

סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דוד ריכטר;דניאל 

בן;חביב פרץ;טינה ולדמן;יאיר 
כתר;יהודה כהן;יהודה משה;יניב 

בוגנים;ירדן גבאי;כפיר בזק;כרמית 
טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת ראש 

העיר;נגה בן אילוז;נדב מונק;נתנאל 
כהן;סיגל בניאס;רונית פייגין;שלום 

שלמה;שלומי אלבז 
-shlomi@matnas)

eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי;איתי 

כהן;דני דסטה;הרב גולד;מוטי 
אלוש;מיכאל ברקן;עדיאל אילוז;צורי 

כהן;קרן אלקריף

פארק עירוני

אבי אלקבץ18/04/202220:45:0018/04/202221:15:00טורניר מליחי (הטורניר מתחיל 16.00 וברכות ראש העיר וסיום הענקת גביעים בשעה- 21.15 20.45 )

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
אילוז;בוריס יודיס;שלומי אלבז 

-shlomi@matnas)
eshkol.org.il);שי מליחי

מגרש סינטטי עפולה עלית

אבי אלקבץ19/04/202212:00:0019/04/202220:00:00לונה פארק

אבישי שאול;אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 

סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דוד ריכטר;דניאל 

בן;חביב פרץ;טינה ולדמן;יאיר 
כתר;יהודה כהן;יהודה משה;יניב 

בוגנים;ירדן גבאי;כפיר בזק;כרמית 
טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת ראש 

העיר;נגה בן אילוז;נדב מונק;נתנאל 
כהן;סיגל בניאס;רונית פייגין;שלום 

שלמה;שלומי אלבז 
-shlomi@matnas)

eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי;איתי 

כהן;דני דסטה;הרב גולד;מוטי 
אלוש;מיכאל ברקן;עדיאל אילוז;צורי 

כהן;קרן אלקריף

פארק עירוני

אבי אלקבץ20/04/202208:00:0020/04/202216:00:00צעדת גבעת המורה

אבישי שאול;אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 

סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דוד ריכטר;דניאל 

בן;חביב פרץ;טינה ולדמן;יאיר 
כתר;יהודה כהן;יהודה משה;יניב 

בוגנים;ירדן גבאי;כפיר בזק;כרמית 
טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת ראש 

העיר;נגה בן אילוז;נדב מונק;נתנאל 
כהן;סיגל בניאס;רונית פייגין;שלום 

שלמה;שלומי אלבז 
-shlomi@matnas)

eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי



אבי אלקבץ20/04/202208:00:0020/04/202216:00:00צעדת גבעת המורה

חביב פרץ;כפיר בזק;רחל אילוז;בוריס 
יודיס;אורה פיסטינר;אורן אקיקוס;אינה 
אוקון;איציק בן סימון;איתי קידר;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דוד ריכטר;דניאל 

בן;טינה ולדמן;יאיר כתר;יהודה 
כהן;יהודה משה;יודיס בוריס;יניב 

בוגנים;ירדן גבאי;כרמית טויס;לשכת 
מנכ'ל;לשכת ראש העיר;נגה בן 
אילוז;נדב מונק;נתנאל כהן;סיגל 

בניאס;עינב פרץ;רונית פייגין;שלומי 
-shlomi@matnas) אלבז

eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי

אבי אלקבץ23/04/202221:00:0023/04/202222:30:00מימונה
שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 

אילוז;בוריס יודיס
בית החייל

לשכת סגן ראש העיראיציק בן סימון;רנית פקרמןבוריס יודיס24/04/202213:00:0024/04/202213:30:00פגישת עבודה שותף תחזוקת רחבי העיר

24/04/202209:30:0024/04/202210:00:00חריגות בנייה
boris_yudis@afula.

muni.il
לשכת סגן ראש העיראורה פיסטינר;שירן וסרמן;גנדי קיפניס

ליאה שליו24/04/202217:00:0024/04/202218:00:00ועדת קליטה מס' 2

momoshe59@gmail.com;mdgold
1@gmail.com;בוריס יודיס;מיכאל 

 ברקן;אינה אוקון;טספנש ימטצה;אלחנן
 פנאי;אלחנן פנאי

(elkhananm@gmail.com);דני 
דסטה;מיכאל ברקן

חדר ישיבות אורן - בניין העירייה

25/04/202210:00:0025/04/202211:30:00עמותה

אבי אלקבץ26/04/202208:30:0026/04/202212:30:00סיור פרויקטים פורום הנהלה

אורה פיסטינר;אורן אקיקוס;אינה 
אוקון;איציק בן סימון;איתי קידר;בוריס 
יודיס;בת אל אשכנזי;גנדי קיפניס;דוד 

ריכטר;דניאל בן;חביב פרץ;טינה 
ולדמן;יאיר כתר;יהודה כהן;יהודה 
משה;יניב בוגנים;ירדן גבאי;כפיר 

בזק;כרמית טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת 
ראש העיר;נגה בן אילוז;נדב 

מונק;נתנאל כהן;סיגל בניאס;עינב 
פרץ;רונית פייגין;שלום שלמה;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי;אבישי 

שאול
חדר ישיבות אורןבוריס יודיסאסתר אסייג26/04/202215:00:0026/04/202216:45:00 וועדת ביקורת

אשכל פייס26/04/202218:00:0026/04/202219:30:00ערב ניצולי השואה
27/04/202210:00:0027/04/202210:30:00קבלת קהל



לירז אליהו27/04/202211:00:0027/04/202212:30:00טקס זיכרון לחללי פעולות האיבה

לשכת ראש העיר;יניב בוגנים;חמוטל 
גנון;לירון אנג'ל;יואב דהן;רחל 

אילוז;רנית פקרמן;יובל כהן;אבי 
אלקבץ;אביב מונטה-שלוש;אביבה 

גבאי;אביבית קלפרדה;אביי דג'ן;אבישי 
שאול;אדוניה טרקאי;אהוד פאי;אולגה 
קויפמן;אופיר נטף;אור צרפתי;אוראל 
כהן;אורה פיסטינר;אורטל פרץ;אורי 

ברוך;אורי וינטר;אורי שני;אורית 
ביאליק;אורית שלום;אורלי בן 

נעים;אורלי חקוקי;אורן אקיקוס;אורנית 
פורן;אושרי דרעי;אושרת אדגה;אושרת 

אדגך;אושרת ליטבק;אחיקם משה 
דוד;אידית שמואל בן דוד;אייל 

שקד;איילת דמארי;איילת 
טננבאום;איילת כהן;איילת נוי;איילת 

סורפין;אילה גרטנר;אילנית 
שיטרית;אינה אוקון;אינה 

רסובסקי;איציק בן סימון;אירינה 
יעקובוב;איריס אולפנא צביה;אירנה 

בר;איתי ויזל;איתי כהן;איתי קידר;איתי 
שלמה;אלה גרינברג;אלה דננברג;אלה 

דננברג;אליחי כהן;אלינה 
סבצ'קין;אלינה קוזקביץ;אלכס 

דסקל;אלפרד טל ברכה;אמירה 
דסטה;אמנון ברגר;אנייה טדגה 
סמואל;אספה אורקה;אסתר 

אסייג;אסתר גואטה;אסתר יאסו;אסתר 
יצחק;אסתר פוליאס;אפרת 

אנדרטת זיכרון

27/04/202209:00:0027/04/202209:30:00קונסטנטין



לירז אליהו27/04/202220:00:0027/04/202222:00:00עצרת מרכזית לציון יום השואה והגבורה בעפולה

אבי אלקבץ;אביב מונטה-שלוש;אביבה 
גבאי;אביבית קלפרדה;אביי דג'ן;אבישי 
שאול;אדוניה טרקאי;אהוד פאי;אולגה 
קויפמן;אופיר נטף;אור צרפתי;אוראל 
כהן;אורה פיסטינר;אורטל פרץ;אורי 

ברוך;אורי וינטר;אורי שני;אורית 
ביאליק;אורית שלום;אורלי בן 

נעים;אורלי חקוקי;אורן אקיקוס;אורנית 
פורן;אושרי דרעי;אושרת אדגה;אושרת 

אדגך;אושרת ליטבק;אחיקם משה 
דוד;אידית שמואל בן דוד;אייל 

שקד;איילת דמארי;איילת 
טננבאום;איילת כהן;איילת נוי;איילת 

סורפין;אילה גרטנר;אילנית 
שיטרית;אינה אוקון;אינה 

רסובסקי;איציק בן סימון;אירינה 
יעקובוב;איריס אולפנא צביה;אירנה 

בר;איתי ויזל;איתי כהן;איתי קידר;איתי 
שלמה;אלה גרינברג;אלה דננברג;אלה 

דננברג;אליחי כהן;אלינה 
סבצ'קין;אלינה קוזקביץ;אלכס 

דסקל;אלפרד טל ברכה;אמירה 
דסטה;אמנון ברגר;אנייה טדגה 
סמואל;אספה אורקה;אסתר 

אסייג;אסתר גואטה;אסתר יאסו;אסתר 
יצחק;אסתר פוליאס;אפרת 

יוסף;אפרת שמואלי;ארז;אריאל 
נאמן;אריה זלמטי;אשכול פיס;אתי בן 

אבו;אתי דימרי;אתי דרעי;אתי 

היכל התרבות

לירז אליהו28/04/202218:00:0028/04/202220:00:00טקס זיכרון באנדרטת הסבון

לשכת ראש העיר;אבי אלקבץ;יניב 
בוגנים;תמר דיגמי;חנן בן-דוד;חמוטל 

גנון;יובל כהן;רחל אילוז;רנית 
פקרמן;אביב מונטה-שלוש;אביבה 

גבאי;אביבית קלפרדה;אביי דג'ן;אבישי 
שאול;אדוניה טרקאי;אהוד פאי;אולגה 
קויפמן;אופיר נטף;אור צרפתי;אוראל 
כהן;אורה פיסטינר;אורטל פרץ;אורי 

ברוך;אורי וינטר;אורי שני;אורית 
ביאליק;אורית שלום;אורלי בן 

נעים;אורלי חקוקי;אורן אקיקוס;אורנית 
פורן;אושרי דרעי;אושרת אדגה;אושרת 

אדגך;אושרת ליטבק;אחיקם משה 
דוד;אידית שמואל בן דוד;אייל 

שקד;איילת דמארי;איילת 
טננבאום;איילת כהן;איילת נוי;איילת 

סורפין;אילה גרטנר;אילנית 
שיטרית;אינה אוקון;אינה 

רסובסקי;איציק בן סימון;אירינה 
יעקובוב;איריס אולפנא צביה;אירנה 

בר;איתי ויזל;איתי כהן;איתי קידר;איתי 
שלמה;אלה גרינברג;אלה דננברג;אלה 

דננברג;אליחי כהן;אלינה 
סבצ'קין;אלינה קוזקביץ;אלכס 

דסקל;אלפרד טל ברכה;אמירה 
דסטה;אמנון ברגר;אנייה טדגה 
סמואל;אספה אורקה;אסתר 

אסייג;אסתר גואטה;אסתר יאסו;אסתר 
יצחק;אסתר פוליאס;אפרת 

אנדרטת הזזיכרון בבית העלמין



אבי אלקבץ28/04/202209:00:0028/04/202210:00:00מפגש מידע - עם חיילים משוחררים

תמר דיגמי;יעל אלטמן;חנן בן-
דוד;שמעון קדוש;כפיר בזק;רחל 

אילוז;שלום שלמה;חביב פרץ;בוריס 
יודיס

בית אשכול - רח'קפלן 6 עפולה עלית

אבי אלקבץ28/04/202209:00:0028/04/202210:00:00מפגש מידע - עם חיילים משוחררים 09:15 ברכת ראש העיר

תמר דיגמי;יעל אלטמן;חנן בן-
דוד;שמעון קדוש;כפיר בזק;רחל 

אילוז;שלום שלמה;חביב פרץ;בוריס 
יודיס

היכל התרבות

28/04/202211:00:0028/04/202211:30:00עבודה שוטף (אלכס דסקל)
boris_yudis@afula.

muni.il
לשכת סגן ראש העיראלכס דסקל

מרכז הנוער - רובע יזרעאלאינה אוקון;בוריס יודיס;מיכאל ברקןאבי אלקבץ01/05/202218:00:0001/05/202219:00:00טקס סיום פרויקט מנהיגות צעירה לעולים 2022

אבי אלקבץ01/05/202211:00:0001/05/202211:30:00ביקור ח"כ אלכס קושניר יו"ר ועדת כספים  בבית חולים העמק ( לידיעה )
מיכאל ברקן;בוריס יודיס;לילי 

קפלן;אירינה יעקובוב
בית חולים העמק

חדר ישיבות אורןבוריס יודיסליאת תמר01/05/202214:00:0001/05/202215:30:00פגישת עבודה לילי קפלן - בוריס יודיס
ויצ'ו01/05/202208:30:0001/05/202209:00:00פתיחת אולפן לעולים חדשים

אבי אלקבץ01/05/202213:30:0001/05/202214:30:00ביקור מר אלכס קושניר -  יו"ר  וועדת כספים
akushnir@knesset.gov.il;לילי 

 קפלן;בוריס יודיס;מיכאל
inessa.viduta@gmail.com;ברקן

רח' יהושע חנקין 47 קומה 3 לשכת ראש העיר

אבי אלקבץ01/05/202209:45:0001/05/202210:15:00אולפן ראשון לעולי אוקראינה, רוסיה ובלארוס -ברכת ראש העיר 09:45
אינה אוקון;מיכאל ברקן;בוריס 

יודיס;לילי קפלן;כפיר בזק;רחל אילוז
ויצ"ו

אינה אוקון01/05/202217:30:0001/05/202220:30:00טקס סיום מנהיגות צעירה לעולים לשנת 2022

אבי אלקבץ;בוריס יודיס;מיכאל 
ברקן;שרית דהן;תמר דיגמי;דניאל 

בן;כפיר בזק;שלומי אלבז;גנדי 
קיפניס;נתנאל כהן;נגה בן אילוז

אודיטוריום מרכז נוער רח' שוהם 10

אבי אלקבץ01/05/202213:30:0001/05/202214:30:00ביקור יו"ר אלכס קושניר - וועדת כספים
akushnir@knesset.gov.il;לילי 

קפלן;בוריס יודיס;מיכאל ברקן
רח' יהושע חנקין 47 קומה 3 לשכת ראש העיר

בוריס יודיס02/05/202211:00:0002/05/202212:00:00חידוד עבודה בטיפול עולים בקרב ביתא ישראל
אינה אוקון;דני דסטה;אביי דג'ן;טספנש 

ימטצה;נועם אשטו;אמירה דסטה
לשכת סגן ראש העיר

אבי אלקבץ02/05/202208:00:0002/05/202212:00:00עצרת גני ילדים - לו"ז מפורט יישלח בהקדם

אבישי שאול;אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 

סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דוד ריכטר;דניאל 

בן;חביב פרץ;טינה ולדמן;יאיר 
כתר;יהודה כהן;יהודה משה;יניב 

בוגנים;ירדן גבאי;כפיר בזק;כרמית 
טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת ראש 

העיר;נגה בן אילוז;נדב מונק;נתנאל 
כהן;סיגל בניאס;רונית פייגין;שלום 

שלמה;שלומי אלבז 
-shlomi@matnas)

eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי

שדרה עירונית

זהבה עובדיה02/05/202217:00:0002/05/202217:30:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

מוטי אלוש;חביב 
פרץ;boris_yudis@afula.muni.il;צו

ר כהן;איתי כהן;נגה שרון;איתי 
קידר;שלום שלמה;שריקי יצחק;שרית 

דהן;לירון גורליק;לשכת 
מנכ'ל;shlomo@sbhsa.co.il;אהוד 

פאי

חדר ישיבות אורן

בוריס יודיסאינה אוקוןבוריס יודיס03/05/202212:30:0003/05/202213:00:00פגישת עבודה אינה אוקון



אבי אלקבץ03/05/202209:00:0003/05/202211:00:00פורום הנהלה

אורה פיסטינר;אורן אקיקוס;אינה 
אוקון;איציק בן סימון;איתי קידר;בוריס 

יודיס;בת אל אשכנזי;גנדי 
קיפניס;דניאל בן;חביב פרץ;טינה 
ולדמן;יאיר כתר;יהודה כהן;יהודה 
משה;יניב בוגנים;ירדן גבאי;כפיר 

בזק;כרמית טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת 
ראש העיר;נגה בן אילוז;נדב 

מונק;נתנאל כהן;סיגל בניאס;עינב 
פרץ;רונית פייגין;שלום שלמה;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי;אבישי 

שאול

חדר ישיבות אורן

לשכת מנכ"לבוריס יודיסשלום שלמה03/05/202211:15:0003/05/202212:00:00פ.ע - אינה אוקון

לירז אליהו03/05/202219:30:0003/05/202221:00:00ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

אבי אלקבץ;אביב מונטה-שלוש;אביבה 
גבאי;אביבית קלפרדה;אביי דג'ן;אבישי 
שאול;אדוניה טרקאי;אהוד פאי;אולגה 
קויפמן;אופיר נטף;אור צרפתי;אוראל 
כהן;אורה פיסטינר;אורטל פרץ;אורי 

ברוך;אורי וינטר;אורי שני;אורית 
ביאליק;אורית שלום;אורלי בן 

נעים;אורלי חקוקי;אורן אקיקוס;אורנית 
פורן;אושרי דרעי;אושרת אדגה;אושרת 

אדגך;אושרת ליטבק;אחיקם משה 
דוד;אידית שמואל בן דוד;אייל 

שקד;איילת דמארי;איילת 
טננבאום;איילת כהן;איילת נוי;איילת 

סורפין;אילה גרטנר;אילנית 
שיטרית;אינה אוקון;אינה 

רסובסקי;איציק בן סימון;אירינה 
יעקובוב;איריס אולפנא צביה;אירנה 

בר;איתי ויזל;איתי כהן;איתי קידר;איתי 
שלמה;אלה גרינברג;אלה דננברג;אלה 

דננברג;אליחי כהן;אלינה 
סבצ'קין;אלינה קוזקביץ;אלכס 

דסקל;אלפרד טל ברכה;אמירה 
דסטה;אמנון ברגר;אנייה טדגה 
סמואל;אספה אורקה;אסתר 

אסייג;אסתר גואטה;אסתר יאסו;אסתר 
יצחק;אסתר פוליאס;אפרת 

יוסף;אפרת שמואלי;ארז;אריאל 
נאמן;אריה זלמטי;אשכול פיס;אתי בן 

אבו;אתי דימרי;אתי דרעי;אתי 

רחבת בית יד לבנים



לירז אליהו04/05/202220:00:0004/05/202223:00:00ערב יום העצמאות

לשכת ראש העיר;יניב בוגנים;חמוטל 
גנון;יואב דהן;לירון אנג'ל;רחל 

אילוז;רנית פקרמן;אבי אלקבץ;אביב 
מונטה-שלוש;אביבה גבאי;אביבית 

קלפרדה;אביי דג'ן;אבישי שאול;אדוניה 
טרקאי;אהוד פאי;אולגה קויפמן;אופיר 

נטף;אור צרפתי;אוראל כהן;אורה 
פיסטינר;אורטל כהן;אורטל פרץ;אורי 

ברוך;אורי וינטר;אורי שני;אורית 
ביאליק;אורית שלום;אורלי בן 

נעים;אורלי חקוקי;אורן אקיקוס;אורנית 
פורן;אושרי דרעי;אושרת אדגה;אושרת 

אדגך;אושרת ליטבק;אחיקם משה 
דוד;אידית שמואל בן דוד;אייל 

שקד;איילת דמארי;איילת 
טננבאום;איילת כהן;איילת נוי;איילת 

סורפין;אילה גרטנר;אילנית 
שיטרית;אינה אוקון;אינה 

רסובסקי;אינסה וידוטה;איציק בן 
סימון;אירינה יעקובוב;איריס אולפנא 

צביה;אירנה בר;איתי ויזל;איתי 
כהן;איתי קידר;איתי שלמה;אלה 

גרינברג;אלה דננברג;אלה 
דננברג;אליחי כהן;אלינה 

סבצ'קין;אלינה קוזקביץ;אלכס 
דסקל;אלפרד טל ברכה;אמירה 
דסטה;אמנון ברגר;אנייה טדגה 
סמואל;אספה אורקה;אסתר 

אסייג;אסתר גואטה;אסתר יאסו;אסתר 

פארק עירוני / פארק הרכבת/ שכונת C1/ גן אליהו 
סויסה/ אמפי עפולה עלית

אבי אלקבץ04/05/202211:00:0004/05/202212:00:00טקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל

אבישי שאול;אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 

סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דניאל בן;חביב 
פרץ;טינה ולדמן;יאיר כתר;יהודה 
כהן;יהודה משה;יניב בוגנים;ירדן 

גבאי;כפיר בזק;כרמית טויס;לשכת 
מנכ'ל;לשכת ראש העיר;נגה בן 
אילוז;נדב מונק;נתנאל כהן;סיגל 

בניאס;רונית פייגין;שלום שלמה;שלומי 
-shlomi@matnas) אלבז

eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי

בבית העלמין עפולה

אבי אלקבץ04/05/202208:30:0004/05/202209:30:00טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל - אורט עפולה עלית

שרית דהן;כפיר בזק;רחל אילוז;חביב 
פרץ;שלום שלמה;טינה ולדמן;נגה בן 
אילוז;אבישי שאול;אורה פיסטינר;אורן 

אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 
סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דניאל בן;יאיר 
כתר;יהודה כהן;יהודה משה;יניב 

בוגנים;ירדן גבאי;כרמית טויס;לשכת 
מנכ'ל;לשכת ראש העיר;נדב 

מונק;נתנאל כהן;סיגל בניאס;רונית 
פייגין;שלומי אלבז 

-shlomi@matnas)
eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 

יצחק;תמר דיגמי

אורט אורן ע"ע

05/05/202208:00:0005/05/202217:00:00יום העצמאות



לירון אנג'ל05/05/202209:30:0005/05/202213:00:00הפנינג עצמאות לכל המשפחה עם הופעה של הזמר מושיקו מור

אבי אלקבץ;אביב מונטה-שלוש;אביבה 
גבאי;אביבית קלפרדה;אביי דג'ן;אבישי 
שאול;אדוניה טרקאי;אהוד פאי;אולגה 
קויפמן;אופיר נטף;אור צרפתי;אוראל 
כהן;אורה פיסטינר;אורטל כהן;אורי 

ברוך;אורי וינטר;אורי שני;אורית 
ביאליק;אורית שלום;אורלי בן 

נעים;אורלי חקוקי;אורן אקיקוס;אורנית 
פורן;אושרי דרעי;אושרת אדגה;אושרת 

אדגך;אושרת ליטבק;אחיקם משה 
דוד;אידית שמואל בן דוד;אייל 

שקד;איילת דמארי;איילת 
טננבאום;איילת כהן;איילת נוי;איילת 

סורפין;אילה גרטנר;אילנית 
שיטרית;אינה אוקון;אינה 

רסובסקי;אינסה וידוטה;איציק בן 
סימון;אירינה יעקובוב;איריס אולפנא 

צביה;אירנה בר;איתי ויזל;איתי 
כהן;איתי קידר;איתי שלמה;אלה 

גרינברג;אלה דננברג;אלה 
דננברג;אליחי כהן;אלינה 

סבצ'קין;אלינה קוזקביץ;אלכס 
דסקל;אלפרד טל ברכה;אמירה 
דסטה;אמנון ברגר;אנייה טדגה 
סמואל;אספה אורקה;אסתר 

אסייג;אסתר גואטה;אסתר יאסו;אסתר 
יצחק;אסתר פוליאס;אפרת 

יוסף;אפרת שמואלי;ארז;אריאל 
נאמן;אריה זלמטי;אשכול פיס;אתי בן 

פארק עירוני

לירז אליהו05/05/202220:00:0005/05/202221:30:00ערב קבלת פנים של ראש העיר ורעיתו

לשכת ראש העיר;יניב בוגנים;היכל 
התרבות העירוני;יואב דהן;לירון 
אנג'ל;חמוטל גנון;רחל אילוז;אבי 

אלקבץ;אביב מונטה-שלוש;אביבה 
גבאי;אביבית קלפרדה;אביי דג'ן;אבישי 
שאול;אדוניה טרקאי;אהוד פאי;אולגה 
קויפמן;אופיר נטף;אור צרפתי;אוראל 
כהן;אורה פיסטינר;אורטל כהן;אורטל 

פרץ;אורי ברוך;אורי וינטר;אורי 
שני;אורית ביאליק;אורית שלום;אורלי 

בן נעים;אורלי חקוקי;אורן 
אקיקוס;אורנית פורן;אושרי 
דרעי;אושרת אדגה;אושרת 

אדגך;אושרת ליטבק;אחיקם משה 
דוד;אידית שמואל בן דוד;אייל 

שקד;איילת דמארי;איילת 
טננבאום;איילת כהן;איילת נוי;איילת 

סורפין;אילה גרטנר;אילנית 
שיטרית;אינה אוקון;אינה 

רסובסקי;אינסה וידוטה;איציק בן 
סימון;אירינה יעקובוב;איריס אולפנא 

צביה;אירנה בר;איתי ויזל;איתי 
כהן;איתי קידר;איתי שלמה;אלה 

גרינברג;אלה דננברג;אלה 
דננברג;אליחי כהן;אלינה 

סבצ'קין;אלינה קוזקביץ;אלכס 
דסקל;אלפרד טל ברכה;אמירה 
דסטה;אמנון ברגר;אנייה טדגה 
סמואל;אספה אורקה;אסתר 

היכל התרבות



אבי אלקבץ08/05/202219:00:0008/05/202220:00:00ערב יום הניצחון
אינה אוקון;מיכאל ברקן;בוריס 

יודיס;ליאה שליו
היכל התרבות

08/05/202209:00:0008/05/202209:30:00קבלת קהל
boris_yudis@afula.

muni.il
edenlipp@gmail.comבוריס יודיס

09/05/202210:00:0009/05/202212:00:00ג.המורה סיור

כתר יאיר09/05/202220:30:0009/05/202222:30:00מופע זמר - שלמה בר "הברירה הטבעית"

אינה אוקון;בוריס יודיס;מיכאל 
ברקן;אינסה וידוטה;אדוארד 

גדלוב;אינסה וידוטה;גבריאל שני;דנון 
עינת;דניאל שכטר;כרסנטי רונה;מרדכי 

תמי;מריה סולוביוב;פרשטיין 
אולגה;רחל שרון;רם 

אתי;speri14276@gmail.com;סיגל 
 Raz;בניאס;רוחמה כהן;חיה יטיב

Oren

היכל התרבות עפולה

אבי אלקבץ09/05/202218:00:0009/05/202219:30:00כנס העירוני למצוינות וחדשנות בחינוך

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
אילוז;אלה גרינברג;טינה ולדמן;אבישי 

שאול;אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 

סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דניאל בן;יאיר 
כתר;יהודה כהן;יהודה משה;יניב 

בוגנים;ירדן גבאי;כרמית טויס;לשכת 
מנכ'ל;לשכת ראש העיר;נגה בן 
אילוז;נדב מונק;נתנאל כהן;סיגל 
בניאס;רונית פייגין;שלומי אלבז 

-shlomi@matnas)
eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי;איתי 

כהן;דני דסטה;הרב גולד;מוטי 
אלוש;מיכאל ברקן;עדיאל אילוז;צורי 

כהן;קרן אלקריף

בפארק העירוני עפולה - אוהל אירועים

אבי אלקבץ09/05/202220:30:0009/05/202222:00:00אירוע עצמאות לאזרחים ותיקים בהשתתפות סמח"ט כפיר אורן צבר   + 50 מאנשי החטיבה

שלום שלמה;חביב פרץ;בוריס 
יודיס;איתי כהן;דני דסטה;הרב 

גולד;מוטי אלוש;מיכאל ברקן;עדיאל 
אילוז;צורי כהן;קרן אלקריף;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
(eshkol.org.il

היכל התרבות

10/05/202209:00:0010/05/202209:30:00קבלת קהל
היסתדרות עפולהאינסה וידוטהבוריס יודיס11/05/202212:30:0011/05/202213:30:00פגישה עם זאב ליברמן

אבי אלקבץ11/05/202217:00:0011/05/202218:00:00ישיבת קואליציה

איתי כהן;בוריס יודיס;דני דסטה;הרב 
גולד;חביב פרץ;מוטי אלוש;מיכאל 
ברקן;עדיאל אילוז;צורי כהן;קרן 

אלקריף;שלום שלמה;שריקי יצחק

לשכה

בוריס יודיס11/05/202210:00:0011/05/202210:30:00קבלת קהל
לשכת ראש העירinessa.viduta@gmail.comבוריס יודיס11/05/202209:00:0011/05/202209:30:00עבודה שותף

שלום שלמה11/05/202218:00:0011/05/202220:00:00הזמנה מעודכנת  לישיבת מועצת עיר מן המניין 08-22,53-11

אבי אלקבץ;אבישי שאול;אורה 
פיסטינר;אחיקם משה דוד;איתי 

כהן;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;דני דסטה;הרב גולד;חביב 
פרץ;טינה ולדמן;כפיר בזק;לשכת 

מנכ'ל;לשכת ראש העיר;מוטי 
אלוש;מיכאל ברקן;נדב מונק;נתנאל 

כהן;עדיאל אילוז;צורי כהן;קרן 
אלקריף;שלום שלמה;שריקי 

יצחק;שרית דהן

חדר ישיבות אורן

12/05/202208:30:0012/05/202209:00:00לדבר עם אורה לגבי קשת טעמים



12/05/202210:00:0012/05/202216:00:00קבלת קהל
12/05/202209:00:0012/05/202209:30:00קבלת קהל

אבי אלקבץ15/05/202214:30:0015/05/202216:00:00טקס לחנוכת כביש ריכרד קאופמן בפארק הרכבת

נדב מונק;תמר דיגמי;כפיר בזק;רחל 
אילוז;יניב בוגנים;לירז אליהו;אבישי 

שאול;אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 

סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דניאל בן;חביב 
פרץ;טינה ולדמן;יאיר כתר;יהודה 
כהן;יהודה משה;ירדן גבאי;כרמית 

טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת ראש 
העיר;נגה בן אילוז;נתנאל כהן;סיגל 

בניאס;רונית פייגין;שלום שלמה;שלומי 
-shlomi@matnas) אלבז

eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;איתי כהן;דני 

דסטה;הרב גולד;מוטי אלוש;מיכאל 
ברקן;עדיאל אילוז;צורי כהן;קרן 

אלקריף

פארק הרכבת

15/05/202210:00:0015/05/202211:00:00שיתופי פעולה
boris_yudis@afula.

muni.il

madlers@013net.net;S.odessky
@gndarealty.com;mklaw1975@g

mail.com
לשכת סגן ראש העיר

16/05/202212:00:0016/05/202213:30:00עסקים של עולים בעפולה

אבי אלקבץ16/05/202219:00:0016/05/202220:00:00מפגש קרן אלומות
שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 

אילוז;בוריס יודיס
ביה"ס אלומות עפולה עלית

לשכת סגן ראש העיר16/05/202209:30:0016/05/202210:15:00פגישת עבודה

אבי אלקבץ17/05/202209:00:0017/05/202211:00:00פורום הנהלה

אורה פיסטינר;אורן אקיקוס;אינה 
אוקון;איציק בן סימון;איתי קידר;בוריס 

יודיס;בת אל אשכנזי;גנדי 
קיפניס;דניאל בן;חביב פרץ;טינה 
ולדמן;יאיר כתר;יהודה כהן;יהודה 
משה;יניב בוגנים;ירדן גבאי;כפיר 

בזק;כרמית טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת 
ראש העיר;נגה בן אילוז;נדב 

מונק;נתנאל כהן;סיגל בניאס;עינב 
פרץ;רונית פייגין;שלום שלמה;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי;אבישי 

שאול

חדר ישיבות אורן

כתר יאיר18/05/202219:00:0018/05/202221:00:00מופע זמר ישראלי בלחן בנילאומי

אדוארד גדלוב;אינסה וידוטה;גבריאל 
שני;דנון עינת;דניאל שכטר;כרסנטי 

רונה;מרדכי תמי;מריה 
סולוביוב;פרשטיין אולגה;רחל שרון;רם 
אתי;speri14276@gmail.com;סיגל 
בניאס;רוחמה כהן;בוריס יודיס;מיכאל 

ברקן;חיה יטיב;אינה אוקון;אינסה 
וידוטה

בית דור לדור

18/05/202215:00:0018/05/202215:30:00קבלת קהל
18/05/202209:00:0018/05/202210:00:00פגישת עבודה

18/05/202213:00:0018/05/202214:00:00כנס תעסוקה
boris_yudis@afula.

muni.il
edenlipp@gmail.comלשכת תעסוקה עפולה



אבי אלקבץ19/05/202219:00:0019/05/202220:00:00אזכרה, ציון מליחי ז"ל- אבא של שי

אבישי שאול;אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 

סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דניאל בן;חביב 
פרץ;טינה ולדמן;יאיר כתר;יהודה 
כהן;יהודה משה;יניב בוגנים;ירדן 

גבאי;כפיר בזק;כרמית טויס;לשכת 
מנכ'ל;לשכת ראש העיר;נגה בן 
אילוז;נדב מונק;נתנאל כהן;סיגל 

בניאס;רונית פייגין;שלום שלמה;שלומי 
-shlomi@matnas) אלבז

eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי

בית הכנסת שערי אחווה, רח' יצחק שדה 19

19/05/202208:00:0019/05/202209:00:00יום בחירה- לג בעומר

אבי אלקבץ22/05/202216:00:0022/05/202218:00:00טקס אות ריבן מחוזי
שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 

אילוז;בוריס יודיס;תמר דיגמי;חנן בן-
דוד;טינה ולדמן;נגה בן אילוז

היכל התרבות

רונית פייגין22/05/202219:00:0022/05/202223:00:00אירוע הוקרה לעובדי העירייה ולעובדים המצטיינים לשנת 2021

אבי אלקבץ;אביי דג'ן;אבישי 
שאול;אהוד פאי;אולגה קויפמן;אופיר 

נטף;אור צרפתי;אוראל כהן;אורה 
פיסטינר;אורטל כהן;אורי ברוך;אורלי 

בן נעים;אורית ביאליק;אורלי 
חקוקי;אורן אקיקוס;אושרי 
דרעי;אושרת אדגה;אושרת 

ליטבק;אידית שמואל בן דוד;איילת 
דמארי;איילת טננבאום;איילת 

נוי;אילנית שיטרית;אינה אוקון;אינסה 
וידוטה;איציק בן סימון;אירינה 

יעקובוב;אירנה בר;איתי ויזל;איתי 
קידר;איתי שלמה;אלה גרינברג;אלה 

דננברג;אליחי כהן;אלינה 
סבצ'קין;אלינה קוזקביץ;אלפרד טל 

ברכה;אמירה דסטה;אמנון ברגר;אנייה 
טדגה סמואל;אספה אורקה;אסתר 

אסייג;אסתר יאסו;אסתר יצחק;אסתר 
פוליאס;אפרת יוסף;אפרת 

שמואלי;ארז;אריאל נאמן;אריה 
זלמטי;אשכול פיס;אתי בן אבו;אתי 

דימרי;אתי דרעי;אתי וקנין;אתי 
פרג;בוריס גרימבלט;בוריס יודיס;בית 

ספר יהלום;בלה קובינקה;בר 
אמויאל;בת אל אשכנזי;בת אל חזי;גיא 

עטיה;גילה סויסה;גלי סעדון;גנדי 
קיפניס;דוברות עיריית עפולה;דודי 
חייט;דורון מלול;דורון שושן;דליה 

כהן;דניאל בן אבו;דניאל עובדיה;דפנה 

באוהל האירועים בפארק העירני

22/05/202209:00:0022/05/202209:30:00פגישת עבודה
מרכז פסג"הבוריס יודיסאבי אלקבץ23/05/202208:10:0023/05/202208:40:00טקס ימי הולדת - ילדי ינואר פברואר

23/05/202209:30:0023/05/202210:00:00פגישת עבודה
23/05/202211:00:0023/05/202211:30:00קבלת קהל
23/05/202210:00:0023/05/202210:30:00קבלת קהל



אבי אלקבץ24/05/202208:00:0024/05/202219:00:00ירושלים שלי" - עלייה לירושלים לברך את תלמידי כיתות ו' בכותל"

חביב פרץ;בוריס יודיס;שלום 
שלמה;שריקי יצחק 

(shriki@afula.muni.il);איתי 
קידר;שרית דהן;אבישי שאול;איציק בן 

סימון;גנדי קיפניס;אינה אוקון;יניב 
בוגנים;דניאל בן 

(danielb@matnasim.org.il);אורן 
אקיקוס;יהודה משה;יהודה כהן;נדב 

מונק;בת אל אשכנזי;תמר דיגמי;טינה 
ולדמן;אורה פיסטינר;כפיר בזק;סיגל 

בניאס;שלומי אלבז;נתנאל כהן;נגה בן 
אילוז;יאיר כתר;רונית פייגין;רחל אילוז

לו"ז מפורט יישלח בהמשך

אבי אלקבץ25/05/202208:00:0025/05/202219:00:00ירושלים שלי" - עלייה לירושלים לברך את תלמידי כיתות ו' בכותל"

חביב פרץ;בוריס יודיס;שלום 
שלמה;שריקי יצחק 

(shriki@afula.muni.il);איתי 
קידר;שרית דהן;אבישי שאול;איציק בן 

סימון;גנדי קיפניס;אינה אוקון;יניב 
בוגנים;דניאל בן 

(danielb@matnasim.org.il);אורן 
אקיקוס;יהודה משה;יהודה כהן;נדב 

מונק;בת אל אשכנזי;תמר דיגמי;טינה 
ולדמן;אורה פיסטינר;כפיר בזק;סיגל 

בניאס;שלומי אלבז;נתנאל כהן;נגה בן 
אילוז;יאיר כתר;רונית פייגין

לו"ז מפורט יישלח בהמשך

סגן ראש העיראינה אוקון;edenlipp@gmail.comבוריס יודיס26/05/202209:00:0026/05/202209:30:00קבלת קהל

אבי אלקבץ26/05/202217:30:0026/05/202218:00:00גזירת סרט - חדר הנצחה לנספים מאתיופיה

אבישי שאול;אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 

סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דניאל בן;חביב 
פרץ;טינה ולדמן;יאיר כתר;יהודה 
כהן;יהודה משה;יניב בוגנים;ירדן 

גבאי;כפיר בזק;כרמית טויס;לשכת 
מנכ'ל;לשכת ראש העיר;נגה בן 
אילוז;נדב מונק;נתנאל כהן;סיגל 

בניאס;רונית פייגין;שלום שלמה;שלומי 
-shlomi@matnas) אלבז

eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי;איתי 

כהן;דני דסטה;הרב גולד;מוטי 
אלוש;מיכאל ברקן;עדיאל אילוז;צורי 

כהן;קרן אלקריף

חדר הנצחה שצמוד למרכז מורשת

מרכז מורשתבוריס יודיסאינה אוקון26/05/202218:30:0026/05/202219:30:00טקס יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם מסודן
26/05/202213:30:0026/05/202214:30:00קבלת קהל



אבי אלקבץ26/05/202218:00:0026/05/202219:00:00טקס יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

תמר דיגמי;שלום שלמה;חביב 
פרץ;כפיר בזק;רחל אילוז;אינה 

אוקון;חמוטל גנון;דני דסטה;טספנש 
ימטצה;לירז אליהו;אבישי שאול;אורה 

פיסטינר;אורן אקיקוס;איציק בן 
סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דניאל בן;טינה 
ולדמן;יאיר כתר;יהודה כהן;יהודה 
משה;יניב בוגנים;ירדן גבאי;כרמית 

טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת ראש 
העיר;נגה בן אילוז;נדב מונק;נתנאל 
כהן;סיגל בניאס;רונית פייגין;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 

יצחק;שרית דהן;איתי כהן;הרב 
גולד;מוטי אלוש;מיכאל ברקן;עדיאל 

אילוז;צורי כהן;קרן אלקריף

מרכז מורשת

לשכת סגן ראש העירpaulal@cancer.org.ilבוריס יודיס26/05/202212:00:0026/05/202213:00:00שיתופי פעולה אגודה למלחמה בסרטן בעפולה
29/05/202213:00:0029/05/202213:30:00פגישת עבודה

אבי אלקבץ29/05/202219:00:0029/05/202220:00:00אירוע סיום קונסרבטוריון ופרידה מבוגרי המקהלה

אבישי שאול;אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 

סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דניאל בן;חביב 
פרץ;טינה ולדמן;יאיר כתר;יהודה 
כהן;יהודה משה;יניב בוגנים;ירדן 

גבאי;כפיר בזק;כרמית טויס;לשכת 
מנכ'ל;לשכת ראש העיר;נגה בן 
אילוז;נדב מונק;נתנאל כהן;סיגל 

בניאס;רונית פייגין;שלום שלמה;שלומי 
-shlomi@matnas) אלבז

eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי;איתי 

כהן;דני דסטה;הרב גולד;מוטי 
אלוש;מיכאל ברקן;רחל אילוז;עדיאל 

אילוז;צורי כהן;קרן אלקריף

אולם בית יד לבנים

אבי אלקבץ29/05/202219:00:0029/05/202220:00:00קונצרט סיום הרכבים ייצוגיים וחלוקת מגנים לבוגרים
שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 

אילוז;בוריס יודיס;לילך מידן בית 
המוסיקה;דפנה קבלו-בית המוסיקה

בקונסרבטוריון

29/05/202210:30:0029/05/202211:00:00פגישת עבודה
29/05/202211:45:0029/05/202212:15:00פגישת עבודה
29/05/202212:00:0029/05/202212:30:00פגישת עבודה
29/05/202210:00:0029/05/202210:30:00קבלת קהל

מקבץ דיור30/05/202218:00:0030/05/202219:00:00הופעה של רעיה יוקובה

30/05/202213:30:0030/05/202214:30:00פגישת עבודה שיטור קהילתי
boris_yudis@afula.

muni.il
משטרה- שיטור קהילתימאור אנגל

בוריס יודיס30/05/202211:30:0030/05/202212:30:00שת"פ פינוי בינוי בשכונות העיר

אורה פיסטינר;שירן 
mklaw1975@gmail.com;M;וסרמן
otti7700@gmail.com;madlers@0
13net.net;S.odessky@gndarealt

y.com;יואל מטמון

בניין העירייה קומה 2, משרד של אורה פיסטנר



עינת פרץ30/05/202217:00:0030/05/202218:00:00וועדת ביטחון וועדה למיגור אלימות

kfir@saroussi.com;אביי דג'ן;איתי 
 שלמה;בוריס יודיס;דני דסטה;חני

 פניכל;חנן בן-דוד;טינה ולדמן;יהודה
 כהן;יהודה משה;יהודית פרץ;יהורם

 לוי;לשכת מנכ'ל;מאור אנגל;נדב
 מונק;סיגל בניאס;עומר לב;פופלוביץ

 ישראל;שלום שלמה;שלמה
מליחי;תמר דיגמי

חדר ישיבות אורן קומה 1 בניין העירייה

אבי אלקבץ31/05/202209:00:0031/05/202211:00:00פורום הנהלה

אורה פיסטינר;אורן אקיקוס;אינה 
אוקון;איציק בן סימון;איתי קידר;בוריס 

יודיס;בת אל אשכנזי;גנדי 
קיפניס;דניאל בן;חביב פרץ;טינה 
ולדמן;יאיר כתר;יהודה כהן;יהודה 
משה;יניב בוגנים;ירדן גבאי;כפיר 

בזק;כרמית טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת 
ראש העיר;נגה בן אילוז;נדב 

מונק;נתנאל כהן;סיגל בניאס;עינב 
פרץ;רונית פייגין;שלום שלמה;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי;אבישי 

שאול

מרכז מורשת

עיריית עפולה, קומה 1, אורן אקיקוסלוסי קבליו;אורן אקיקוסבוריס יודיס31/05/202211:00:0031/05/202211:30:00פגישת עבודה

אבי אלקבץ31/05/202219:30:0031/05/202220:30:00מופע סיום "הכל מכל קול- מופע סיום כיתות ו'
שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 

אילוז;בוריס יודיס;דפנה קבלו-בית 
המוסיקה;לילך מידן בית המוסיקה

בקונסרבטוריון

אבי אלקבץ31/05/202219:30:0031/05/202220:30:00קונצרט סיום עיר מנגנת -כיתות ו' ( 19:50 ברכת ראש העיר )

אבישי שאול;אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 

סימון;איתי קידר;בת אל אשכנזי;גנדי 
קיפניס;דניאל בן;טינה ולדמן;יאיר 
כתר;יהודה כהן;יהודה משה;יניב 

בוגנים;ירדן גבאי;כפיר בזק;כרמית 
טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת ראש 

העיר;נגה בן אילוז;נדב מונק;נתנאל 
כהן;סיגל בניאס;רונית פייגין;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי;איתי 
כהן;בוריס יודיס;דני דסטה;הרב 

גולד;חביב פרץ;מוטי אלוש;מיכאל 
ברקן;עדיאל אילוז;צורי כהן;קרן 

אלקריף;שלום שלמה

רחבת יד לבנים

אבי אלקבץ01/06/202220:00:0001/06/202221:00:00מסיבת סיום ביה"ס ניר העמק  20:00 ברכות (בוריס יודיס בשם ראש העיר)

טינה ולדמן;שלום שלמה;שרית 
דהן;כפיר בזק;חביב פרץ;נגה בן 

אילוז;בוריס יודיס;מיכאל ברקן;מיכאל 
ברקן

רחבת בית הספר

בוריס יודיסאינה אוקון01/06/202218:00:0001/06/202220:30:00יריד אומנים וערב ג'אז
לשכת סגן ראש העיראינסה וידוטה;אינה אוקוןבוריס יודיס01/06/202208:45:0001/06/202209:15:00פגישת עבודה אינסה ודוטה
בפארק רכבת01/06/202218:00:0001/06/202219:30:00ערב מוסיקה דז'אז + יריד

01/06/202211:00:0001/06/202212:00:00קבלת קהל
01/06/202212:00:0001/06/202213:00:00קבלת קהל



זהבה עובדיה02/06/202217:00:0002/06/202217:30:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

מוטי אלוש;חביב פרץ;איתי כהן;צור 
כהן;נגה 

שרון;boris_yudis@afula.muni.il;אי
תי קידר;שלום 

;shlomomalihi@gmail.com;שלמה
שרית דהן;שריקי יצחק;יניב 

בוגנים;לירון אנג'ל;לשכת מנכ'ל

חדר ישיבות  'אורן'

אבי אלקבץ06/06/202217:00:0006/06/202218:00:00ישיבת קואליציה

איתי כהן;בוריס יודיס;דני דסטה;הרב 
גולד;חביב פרץ;מוטי אלוש;מיכאל 
ברקן;עדיאל אילוז;צורי כהן;קרן 

אלקריף;שלום שלמה;שריקי יצחק

לשכת ראש העיר

שלום שלמה06/06/202218:00:0006/06/202219:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 09-22,55-11

אבי אלקבץ;אבישי שאול;אורה 
פיסטינר;אחיקם משה דוד;איתי 

כהן;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;דני דסטה;הרב גולד;חביב 
פרץ;טינה ולדמן;כפיר בזק;לשכת 

מנכ'ל;לשכת ראש העיר;מוטי 
אלוש;מיכאל ברקן;נדב מונק;נתנאל 

כהן;עדיאל אילוז;צורי כהן;קרן 
אלקריף;שלום שלמה;שריקי 

יצחק;שרית דהן

חדר ישיבות אורן

אבי אלקבץ08/06/202220:30:0008/06/202221:30:00מסיבת סיום ביה"ס אורט אלון  20:30 ברכת ראש העיר

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
אילוז;בוריס יודיס;טינה ולדמן;נגה בן 

אילוז;שרית דהן;איריס קרל 
(iriskrel@gmail.com);דיצה- אלון

ברחבת ביה"ס

אבי אלקבץ08/06/202219:00:0008/06/202220:00:00מסיבת סיום ביה"ס אורט ע"ע  19:10 ברכת ראש העיר

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
 Haya Gmlieal;אילוז;בוריס יודיס

<HayaGm@admin.ort.org.il>;טינ
ה ולדמן;נגה בן אילוז;איריס אהרון דוד 

- קרית חינוך אורט;שרית דהן

היכל התרבות

אבי אלקבץ14/06/202208:10:0014/06/202208:40:00טקס ימי הולדת - ילדי מרץ אפריל  מאי יוני

שלום שלמה;חביב פרץ;רונית 
פייגין;דוד זריהן;מור לוי;בוריס 
יודיס;איציק בן סימון;אבישי 

שאול;שרית דהן;טינה ולדמן;הרי 
ליבוביץ;סיגל בניאס;יהודה כהן;אינה 

אוקון;מאור אנגל;שלומי אלבז 
-shlomi@matnas)

eshkol.org.il);אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;יניב בוגנים;שריקי יצחק 
(shriki@afula.muni.il);אתי 

דימרי;תמר דיגמי

מרכז פיסגה

חביב פרץ16/06/202217:00:0016/06/202218:00:00ועדת כספים

שריקי יצחק;שלום שלמה;בוריס 
יודיס;קרן קנדרו;איתי כהן;נגה 
שרון;בוריס יודיס;הרב מנחם 
גולד ;לשכת מנכ'ל;כפיר סרוסי

חדר ישיבות אורן

בוריס יודיסאינה אוקון19/06/202219:00:0019/06/202220:00:00ערב אצל אלה אבראמוב

אבי אלקבץ19/06/202221:00:0019/06/202222:00:00מסיבת סיום ביה"ס אורט יהודה   21:00 ברכת ראש העיר

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
אילוז;בוריס יודיס;דקלה 

yoni.hazi@sisma.org.il;yoni;מרזר
h2@admin.ort.org.il;טינה 
ולדמן;נגה בן אילוז;שרית דהן

ביה"ס יהודה



אבי אלקבץ19/06/202219:30:0019/06/202220:30:00מסיבת סיום ביה"ס בית זאב  19:30 ברכת ראש העיר

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
אילוז;בוריס יודיס;יניב בוגנים;לירז 

אליהו;טינה ולדמן;נגה בן אילוז;שרון 
מלכה - מנהלת בית זאב 

;(sharonmalka2011@gmail.com)
אתי דרעי;שרית דהן

היכל התרבות

בוריס יודיס19/06/202210:30:0019/06/202211:30:00הקמת מתקני ספורט/אתגר בעיר
afula@matnasim.org.il;danielb@
matnasim.org.il;edenlipp@gmail.

com;שלומי אלבז
לשכת סגן ראש העיר

שלום שלמה20/06/202218:00:0020/06/202218:30:00הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 10-22,55-11

אבי אלקבץ;אבישי שאול;אורה 
פיסטינר;אחיקם משה דוד;איתי 

כהן;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;דני דסטה;הרב גולד;חביב 
פרץ;טינה ולדמן;כפיר בזק;לשכת 

מנכ'ל;לשכת ראש העיר;מוטי 
אלוש;מיכאל ברקן;נדב מונק;נתנאל 

כהן;עדיאל אילוז;צורי כהן;קרן 
אלקריף;שלום שלמה;שריקי 

יצחק;שרית דהן

חדר ישיבות אורן

שלום שלמה20/06/202218:30:0020/06/202219:30:00הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 11-22,56-11

אבי אלקבץ;אבישי שאול;אורה 
פיסטינר;אחיקם משה דוד;איתי 

כהן;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;דני דסטה;הרב גולד;חביב 
פרץ;טינה ולדמן;כפיר בזק;לשכת 

מנכ'ל;לשכת ראש העיר;מוטי 
אלוש;מיכאל ברקן;נדב מונק;נתנאל 

כהן;עדיאל אילוז;צורי כהן;קרן 
אלקריף;שלום שלמה;שריקי 

יצחק;שרית דהן

חדר ישיבות אורן

אינה אוקון20/06/202213:00:0020/06/202214:30:00שיתופי פעולה ובדיקת סטטוס פרוייקטים של משרד העלייה והקליטה
shmuelp@moia.gov.il;תמר 

 דיגמי;טספנש ימטצה;טל פרי;בוריס
יודיס

אגף קליטה

אבי אלקבץ20/06/202217:30:0020/06/202218:00:00קואליציה

איתי כהן;בוריס יודיס;דני דסטה;הרב 
גולד;חביב פרץ;מוטי אלוש;מיכאל 
ברקן;עדיאל אילוז;צורי כהן;קרן 

אלקריף;שלום שלמה;שריקי יצחק

אבי אלקבץ20/06/202210:00:0020/06/202211:00:00מסיבת סיום ביה"ס כרמים בעמק 10:15 ברכת ראש העיר

רות חייט - כרמים בעמק;טינה 
ולדמן;נגה בן אילוז;כפיר בזק;שרית 
דהן;שלום שלמה;בוריס יודיס;חביב 

פרץ

חצר בית הספר

אבי אלקבץ20/06/202217:00:0020/06/202217:30:00מסיבת סיום ביה"ס מרום 17:00 ברכת ראש העיר

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
אילוז;בוריס יודיס;טינה ולדמן;נגה בן 
אילוז;אתי דרעי;הדסה רוטנברג - 

מרום;שרית דהן;יניב בוגנים

היכל התרבות

בוריס יודיס21/06/202210:00:0021/06/202210:30:00קבלת קהל
21/06/202209:00:0021/06/202209:30:00קבלת קהל

בוריס יודיסאינה אוקון21/06/202218:00:0021/06/202219:00:00פתיחת תערוכה בגלריית בית פוזנק

אבי אלקבץ22/06/202219:30:0022/06/202220:30:00מסיבת סיום כיתות ו' ביה"ס יהלום 19:30: ברכת ראש העיר

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
אילוז;בוריס 

perahcn@walla.co.il;yahalo;יודיס
mafula@gmail.com;שרית דהן;אתי 

דרעי;טינה ולדמן;נגה בן אילוז;פרח 
ניזרי - יהלום

היכל התרבות

22/06/202209:00:0022/06/202209:30:00קבלת קהל
22/06/202210:30:0022/06/202211:00:00קבלת קהל

22/06/202213:00:0022/06/202215:00:00תושבים חדשים מנוף הגליל



אבי אלקבץ22/06/202218:00:0022/06/202219:00:00מסיבת סיום ביה"ס נועם מוריה 18:00 ברכת ראש העיר

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
אילוז;בוריס יודיס;טינה ולדמן;נגה בן 

אילוז;אתי דרעי;שרית דהן;עדי 
גבר;סימה שטרית

אשכול פיס

אבי אלקבץ23/06/202219:00:0023/06/202220:00:00מסיבת סיום מעלות ניסים  19:15 ברכת ראש העיר

חביב פרץ;שלום שלמה;כפיר 
בזק;שרית דהן;בוריס יודיס;טינה 

ולדמן;נגה בן אילוז;אתי דרעי;אליאור 
(eliorbatito@gmail.com) בטיטו

מעלות ניסים

אבי אלקבץ23/06/202218:00:0023/06/202219:00:00מסיבת סיום ביה"ס גוונים
שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 

אילוז;בוריס 
gvanim_school@walla.com;יודיס

ביה"ס גוונים

 + סיור בנושא: טיפול בנוף יזרעאל בהשתתפות: איציק בן סימון +בוריס יודיס+ אינה אוקון+ גילה סויסה+ רביד :9:00
.יהודה כהן /  פקח +  ארז + דודי חייט

איציק בן סימון23/06/202209:00:0023/06/202210:30:00

לילי בונדרנקו;בוריס יודיס;אינה 
אוקון;איציק בן סימון;גילה סויסה;רביד 
גלסמן;ארז;דודי חייט;חני פניכל;אופיר 

נטף;יהורם לוי;מאור אנגל

נפגשים במכולת לבקוביץ ברחוב האירוסים.

העתק: 9:00: סיור בנושא: טיפול בנוף יזרעאל בהשתתפות: איציק בן סימון +בוריס יודיס+ אינה אוקון+ גילה סויסה+ 
רביד + יהודה כהן /  פקח +  ארז + דודי חייט.

איציק בן סימון23/06/202209:00:0023/06/202210:30:00

לילי בונדרנקו;בוריס יודיס;אינה 
אוקון;איציק בן סימון;גילה סויסה;רביד 
גלסמן;ארז;דודי חייט;חני פניכל;אופיר 

נטף;יהורם לוי

נפגשים במכולת לבקוביץ ברחוב האירוסים.

אבי אלקבץ26/06/202210:00:0026/06/202211:00:00טקס אזכרה של שנה משפחת קבדה

אבישי שאול;אורה פיסטינר;אורן 
אקיקוס;אינה אוקון;איציק בן 

סימון;איתי קידר;בוריס יודיס;בת אל 
אשכנזי;גנדי קיפניס;דניאל בן;טינה 
ולדמן;יאיר כתר;יהודה כהן;יהודה 
משה;יניב בוגנים;ירדן גבאי;כרמית 

טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת ראש 
העיר;נגה בן אילוז;נדב מונק;נתנאל 
כהן;סיגל בניאס;רונית פייגין;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 

יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי

מועדון הארז 25 עפולה הצעירה

Afula digital26/06/202213:00:0026/06/202215:30:00

אבי אלקבץ27/06/202219:15:0027/06/202220:15:00מסיבת סיום אוהל מאיר 19:15 ברכת ראש העיר

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
אילוז;בוריס יודיס;טינה ולדמן;נגה בן 

אילוז;אתי דרעי;שרית דהן;אבנר קובי -
 אוהל מאיר;אורנה טיירי- אהל 

מאיר;יניב בוגנים

היכל התרבות

27/06/202210:00:0027/06/202211:00:00סיור בע.עלית

אבי אלקבץ27/06/202218:15:0027/06/202219:00:00מסיבת סיום תדהר  18:30 ברכת ראש העיר

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
אילוז;בוריס יודיס;טינה ולדמן;נגה בן 

אילוז;אתי דרעי;שרית דהן;סיוון 
וידנפלד - תדהר;ליאורה אורגד- תדהר 

(lioraor8@gmail.com)  ?

אשכול פיס



אבי אלקבץ28/06/202209:00:0028/06/202211:00:00פורום הנהלה

אורה פיסטינר;אורן אקיקוס;אינה 
אוקון;איציק בן סימון;איתי קידר;בוריס 

יודיס;בת אל אשכנזי;גנדי 
קיפניס;דניאל בן;חביב פרץ;טינה 
ולדמן;יאיר כתר;יהודה כהן;יהודה 
משה;יניב בוגנים;ירדן גבאי;כפיר 

בזק;כרמית טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת 
ראש העיר;נגה בן אילוז;נדב 

מונק;נתנאל כהן;סיגל בניאס;עינב 
פרץ;רונית פייגין;שלום שלמה;שלומי 

-shlomi@matnas) אלבז
eshkol.org.il);שמעון קדוש;שריקי 
יצחק;שרית דהן;תמר דיגמי;אבישי 

שאול

חדר ישיבות אורן

אבי אלקבץ28/06/202214:00:0028/06/202215:00:00יום עיון צוותים חינוכיים - מניעת חרמות ואלימות ברשת

אילנית בן ישי 
(ilanit.ben@sisma.org.il);יהודית 
פרץ;אורית כהן;אבישי שאול;אורה 

פיסטינר;אורן אקיקוס;אינה 
אוקון;איציק בן סימון;איתי קידר;בוריס 

יודיס;בת אל אשכנזי;גנדי 
קיפניס;דניאל בן;יאיר כתר;יהודה 
כהן;יהודה משה;יניב בוגנים;ירדן 

גבאי;כרמית טויס;לשכת מנכ'ל;לשכת 
ראש העיר;נדב מונק;נתנאל כהן;סיגל 

בניאס;רונית פייגין;שלומי אלבז 
-shlomi@matnas)

eshkol.org.il);שריקי יצחק

אוהל אירועים

אבי אלקבץ28/06/202219:00:0028/06/202219:30:00מסיבת סיום ביה"ס בן צבי  19:00 ברכת ראש העיר

שלום שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 
אילוז;בוריס יודיס;טינה ולדמן;נגה בן 

אילוז;אורלי חן;אורלי שריקי 
(orly2991@walla.com);אתי 

דרעי;שרית דהן

בית סבפר בן צבי

אבי אלקבץ28/06/202218:00:0028/06/202218:30:00מסיבת סיום גוונים   18:00 ברכת ראש העיר

נגה בן אילוז;טינה ולדמן;שלום 
שלמה;חביב פרץ;כפיר בזק;רחל 

אילוז;בוריס 
יודיס;gvanim_scool@walla.co.il;אי

לנה עוז 
(ilanaozer2711@gmail.com);אתי 

דרעי;שרית דהן

אשכול פיס

אשכל פיס29/06/202217:00:0029/06/202218:00:00כינוס מועצת מרחב העמקים של ההסתדרות
קליטהאינה אוקון;בוריס יודיס;נועם אשטואינה אוקון30/06/202209:00:0030/06/202210:00:00פ"ע אינה +בוריס+נועם


