
שעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא
02/01/202208:30:0010:00:00סיור בעפולה עילית בעקבות סיור ר. העיר

02/01/202210:00:0010:30:00פגישת היכרות מנהל אגף ש.פ.ע
02/01/202210:00:0012:00:00פגישה בנושא הקמת מרכז הזדמנות 

02/01/202211:30:0012:30:00ועדת שימוע
02/01/202212:30:0013:00:00ועדת השתלמויות

02/01/202214:00:0015:00:00וועדת בטיחות  
02/01/202215:30:0016:30:00פ.ע - מזל קמינסקי 

02/01/202219:15:0020:15:00מופע של ולדי בלייברג 
03/01/202209:00:0009:30:00פ.ע. אתי בן אבו

03/01/202210:00:0010:30:00הרב אביכזר - אפשרות הקצאה
03/01/202210:30:0011:30:00ביקור נועם מוריה - חנוכת מרחבי למידה כיתות א' 

03/01/202214:00:0016:00:00קבלת קהל
04/01/202209:00:0011:00:00פורום הנהלה 

04/01/202211:30:0012:00:00פ.ע. יהודה כהן + אלפרד
04/01/202212:00:0012:30:00שיחה עם רינה מורד +רונית פייגין

04/01/202212:30:0013:00:00פ.ע. רנית פקרמן
04/01/202212:30:0013:00:00פ.ע דובר

04/01/202214:00:0014:30:00וועדת קניות+ וועדת השלושה
04/01/202214:30:0014:45:00וועדת יועצים

04/01/202215:00:0015:30:00פ.ע. הרי+נדב קול סנטר
04/01/202215:30:0016:00:00וועדת השלושה
04/01/202217:00:0017:30:00פתיחת קצביה 

05/01/202209:30:0010:30:00פגישה עם יו"ר יד לבנים עפולה - אלי ימין 
05/01/202210:00:0011:00:00פ.ע. ראש העיר 

05/01/202211:00:0011:30:00זום עם אבי גולדהמר, איתי קידר, שלום, כפיר וחביב -
05/01/202212:40:0012:55:00ועדת כ"א 

06/01/202209:00:0010:00:00עובדי שירות שב"ס
06/01/202210:15:0011:30:00סיור עם מנהל אגף שפ"ע

06/01/202212:00:0012:15:00ועדת בחינה מכרז פומבי 51/2021 חשמלאי/ת מוסמך/ת
06/01/202212:15:0013:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 50/2021 מפקח/ת וטרינרי/ת

06/01/202214:00:0015:00:00פ.ע גנדי
06/01/202219:00:0020:00:00לידיעה- הילולת הבבא סאלי

07/01/202212:00:0014:30:00תחרות  בובת שלג 
09/01/202210:00:0010:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 48/2021 - נהג/ת משא כבד ומפעיל/ת רכב דחס לפינוי מוטמני קרקע מעל 15 טון



09/01/202210:30:0011:15:00ועדת בחינה מכרז פומבי 49/2021 - מזכיר/ה במרכז לילד ולמשפחה
09/01/202211:30:0012:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 52/2021 - מזכיר/ת בית ספר ממלכתי דתי "מעלות ניסים"

09/01/202214:00:0015:00:00פ.ע. איציק בן סימון
09/01/202215:00:0016:00:00זום בנושא תיקון חוק ההסדרים 

09/01/202216:00:0017:30:00הנחת אבן פינה ביה"ס כרמים החדש 
09/01/202217:30:0018:30:00מפגש עם נציגי מזכירות מועצת נוער 

10/01/202209:00:0010:00:00סטטוס בתי כנסת - רובע יזרעאל
10/01/202210:00:0011:00:00פתיחת מוקד בדיקות

10/01/202211:00:0011:30:00וועדת קניות
10/01/202211:30:0012:00:00וועדת יועצים

10/01/202214:00:0015:30:00דוח ביקורת רישוי עסקים (שעה 14:00)
11/01/202208:30:0009:00:00סיור בשכונות עפולה

11/01/202210:00:0012:00:00כלי הגמישות הניהולית - אגף השכר והסכמי עבודה משרד האוצר (זום) 
11/01/202214:00:0015:00:00מלאי 2021 - קבלת החלטות (שעה 14:00)

11/01/202215:00:0016:00:00פ.ע מענק קבוצת קרסו - פיתוח תחום הגיל הרך (שעה 15:00)
11/01/202216:00:0017:30:00הנחת אבן פינה ביה"ס ויזניץ / בנות עם האדמור 

11/01/202217:00:0017:30:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן
12/01/202209:00:0010:00:00סיור - בית יד לבנים (שעה 9:00)

12/01/202211:30:0012:00:00פ.ע. דניאל בן - מענק קרסו - פורמט עבודה
12/01/202211:30:0012:00:00עדכון חומרים שהוצגו במפגש- ספידייט מינהל הפיתוח- היכרות כללית עם המינהל-  גב' אדית בר

12/01/202212:00:0013:00:00פ.ע - שרית דהן (שעה 12:00)
12/01/202217:30:0017:50:00ישיבת קואליציה 

12/01/202218:00:0018:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 01-22,46-11
13/01/202209:30:0010:30:00הכנה לוועדת היגוי מחוזית

13/01/202209:30:0010:30:00עיריית עפולה מפעם הכנה לפגישת מחוז
13/01/202210:30:0011:00:00הקצאות - מיטל גיבלי

13/01/202211:00:0012:00:00וועדת הקצאות
13/01/202214:00:0015:00:00פ.ע - אורה פיסטינר (שעה 14:00)

16/01/202211:00:0012:30:00פ.ע תמר דגמי
16/01/202215:00:0016:00:00סיכום שנת 2021 - מוקד ופנ"צ (שעה 15:00)

17/01/202208:45:0009:00:00פ.ע. חיים אמסל- יועץ ארגוני
17/01/202209:00:0009:30:00ישיבת המשך - סטטוס בתי כנסת (שעה 9:00)

17/01/202209:30:0010:30:00עפולה- ועדת היגוי מחוזית
17/01/202210:30:0012:00:00מנכ"ל -הערכת עובדים שפ"ע

17/01/202212:00:0012:30:00וועדת קניות 12:00



17/01/202212:30:0013:00:00וועדת יועצים
17/01/202214:00:0015:00:00פ.ע.יואל מטמון 

17/01/202214:00:0016:00:00מנכ"ל - הערכת עובדים שפ"ע
18/01/202209:00:0011:00:00פורום הנהלה 

18/01/202211:00:0012:30:00מנכ"ל - הערכת עובדים שפ"ע
18/01/202214:00:0015:30:00פ.ע. איציק בן סימון (שעה 14:00)

18/01/202215:30:0016:30:00פ.ע. שגב סיטי - חברה עירונית לחינוך
19/01/202208:00:0008:30:00סיור ברחבי העיר

19/01/202208:30:0012:00:00אישי
19/01/202212:30:0012:45:00וועדת קניות

19/01/202217:00:0019:00:00עדכון מדד הרשות - מכתב לגלית וידרמן
20/01/202211:00:0012:00:00קול קורא לבניית בריכות טיפוליות 

20/01/202212:00:0012:30:00פגישה עם חברת קרסו מוטורס 
20/01/202214:15:0015:15:00ועדת אכיפה חציון א' - חצי שנתי - בהשתפות מפקד התחנה רמי חורי 

20/01/202217:00:0018:00:00ועדת כספים 
21/01/202209:00:0010:00:00סיור עם ראש העיר

21/01/202210:00:0011:00:00ניחום אבלים 
23/01/202209:00:0009:30:00וועדת קניות

23/01/202210:30:0022:00:00סדנת הנהלה - תוכניות עבודה 
24/01/202209:00:0014:00:00סדנת הנהלה
24/01/202215:00:0015:30:00וועדת קניות

24/01/202215:30:0015:45:00וועדת יועצים
24/01/202219:30:0021:00:00פגישה עם ניסים פרץ - מנכ"ל נת"י

25/01/202209:00:0011:00:00תכנית עבודה גני ילדים
25/01/202213:00:0014:00:00משרד

25/01/202214:00:0015:30:00פ.ע. סיגל בניאס
26/01/202210:00:0010:30:00פ.ע. אלי פייס - הצגת תיק ניהול בטיחות

26/01/202210:30:0011:00:00פגישה - אלירם דדון - גנים
26/01/202211:30:0012:00:00ספידייט מינהל הפיתוח- אגף תכנון מפת השלטון המקומי-  גב' נעה סגל

26/01/202212:00:0013:00:00בדיקת דוחות נוכחות
26/01/202214:00:0016:30:00הערכת עובדים
26/01/202215:00:0015:30:00וועדת השלושה

26/01/202215:00:0015:15:00הערכות למועצה 
26/01/202217:00:0018:00:00ישיבת קואליציה 

27/01/202209:00:0010:00:00וועדת בחינה מינוי רכז/ת חינוך סביבתי (שעה 9:00)



27/01/202209:30:0016:30:00סיור פאמפטראק +  נתנאל
27/01/202211:00:0012:00:00ישיבת מליאת אשכול הגליל והעמקים

27/01/202212:00:0013:00:00ועדת מכרזים + ועדת כח אדם 
30/01/202212:00:0013:00:00וועדת תמיכות

30/01/202214:30:0015:30:00ועדת משנה לאכיפה - ינואר 
31/01/202211:00:0011:30:00וועדת קניות

31/01/202211:30:0012:00:00וועדת יועצים
31/01/202212:00:0013:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 12:00

31/01/202217:00:0019:30:00ישיבת ועדת משנה - הצגת תכנית כוללנית לעיר עפולה
31/01/202217:00:0019:00:00 תכנית מתאר כוללנית עפולה  - הצגה בפני הועדה המקומית לתכנון ובנייה
31/01/202217:00:0019:00:00תכנית מתאר כוללנית עפולה  - הצגה בפני הועדה המקומית לתכנון ובנייה

01/02/202209:00:0011:00:00פורום הנהלה 
01/02/202215:30:0016:30:00הרב גולד ומנהל בי"ס אמרקאי 

01/02/202217:30:0020:00:00חתונה 
02/02/202209:15:0009:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 54/2021 מתאם/ת הסעות לילדים ולפעוטות עם 

02/02/202211:30:0012:00:00 ספידייט מינהל הפיתוח- אגף פיתוח אזוריות- גב' שיר רבינוביץ'
03/02/202209:00:0010:00:00ישיבה בנושא פארק העירוני - שיפוץ ושדרוג הפארק 

04/02/202209:00:0010:00:00פ.ע. שגב  - התחשבנות חברה עירונית לחינוך
06/02/202208:30:0009:30:00דוח מבדקי בטיחות - מוסדות חינוך

06/02/202209:30:0010:30:00פגישת הכנה - מתווה היערכות לחירום 2022 
06/02/202212:00:0013:00:00ישיבת מדיניות 

06/02/202214:30:0015:30:00ישיבת המשך: מלאי 2021 - קבלת החלטות
06/02/202215:30:0016:30:00טקס הנחת אבן פינה ביה"ס אלומות 

06/02/202218:30:0019:30:00ניחום אבלים 
07/02/202209:00:0010:00:00שיחת בירור 

07/02/202210:00:0011:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 59/2021 מהנדס/ת הרשות המקומית 
07/02/202211:00:0011:30:00וועדת קניות

07/02/202211:30:0012:00:00וועדת יועצים
07/02/202212:00:0013:00:00מקווה - מורדות עפולה הצעירה 

07/02/202214:00:0014:30:00ועדת השתלמויות
07/02/202215:00:0016:00:00שיחת חתך אגף שפ"ע
07/02/202216:00:0018:00:00פ.ע - איציק בן סימון 

08/02/202208:30:0009:00:00חוזר - קבלת קהל לרבות פרסום לציבור
08/02/202209:00:0010:30:00מתווה היערכות לחירום - עיריית עפולה לשנת 2022 

08/02/202211:30:0012:00:00נוף הגליל - ועדת קבלת עובדים  - מכרז 30/2021 - מנהל אגף מערכות מידע עיריית נצרת



08/02/202214:00:0014:30:00פ.ע. רישוי עסקים
08/02/202214:30:0015:30:00פגישת המשך בנושא מצוינות אירגונית וקביעת נהלי עבודה מול הלשכה המשפטית 

08/02/202215:30:0016:30:00מעקב ובקרה - לשכת מנכ"ל
08/02/202217:00:0018:00:00ישיבת וועדת מכרזים 

10/02/202209:30:0010:30:00קול קורא לבניית בריכות טיפוליות ( ישיבת המשך ) 
10/02/202210:30:0012:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 9/2022 - רכז/ת משאבי אנוש

10/02/202212:00:0013:00:00פ.ע.קב"ט העיריה אביי בדג'ן 
10/02/202213:45:0014:45:00אילן שוחט מנכ"ל המשרד לפיתוח פריפריה הנגב והגליל וראש העיר אבי אלקבץ 

10/02/202219:30:0020:30:00תערוכת אומנים עולים עפולאים
10/02/202220:00:0022:00:00חתונה 

13/02/202209:15:0009:45:00וועדת הקצאות
13/02/202209:30:0010:30:00תקצוב מתקנים 

13/02/202210:30:0011:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 57/2021 בודק/ת בקשות להיתרי בניה
13/02/202211:00:0011:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 58/2021 מידען/ית תכנוני/ת

13/02/202211:30:0012:15:00מכרז פומבי 55/2021 רכז/ת הדרכות
13/02/202212:00:0013:30:00פרידה מהעובדת רינה מורד היוצאת לפרישה

13/02/202212:15:0012:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 4/2022  מנהל/ת המחלקה לתרבות יהודית
13/02/202214:00:0014:45:00מרכז תעסוקה ופעילות מתנדבים 

13/02/202217:00:0018:00:00וועדת כספים 
14/02/202208:30:0009:00:00שרי - מנכלית המכללה האקדמית עמק יזרעאל

14/02/202209:00:0010:00:00סיור  גן גאולים
14/02/202210:00:0010:30:00וועדת תמיכות

14/02/202211:00:0011:15:00וועדת השלושה
14/02/202211:00:0011:30:00וועדת קניות

14/02/202211:30:0012:00:00וועדת יועצים
14/02/202212:00:0012:30:00פ.ע. דוד זריהן - יו"ר הועד

14/02/202212:30:0013:00:00מועצת עיר
14/02/202215:00:0017:30:00פגישה עם הרב דיסלר 

15/02/202209:10:0010:00:00פ.ע - איציק בן סימון: תקציב ריסוסים
15/02/202210:00:0011:00:00קבלת קהל

15/02/202211:00:0011:45:00 ביקור שר המשפטים גדעון סער בלשכת ראש העיר 11.00-11.45
15/02/202215:30:0016:00:00ועדת מכרזים - פשרה בנושא מכרז פאמפטרק פארק אופניים 15:30

15/02/202216:00:0017:00:00קבלת קהל
15/02/202217:00:0018:30:00 ועדת מלגות

16/02/202209:30:0010:00:00פגישה - מוניק 



16/02/202210:00:0011:00:00ריאיון מנכל עיריית עפולה- התוכנית למצוינות ארגונית
16/02/202211:00:0012:00:00מקווה - מורדות עפולה הצעירה 

16/02/202212:30:0013:30:00טקס החלפת פיקוד תחנת כיבוי אש עפולה 
16/02/202214:00:0015:00:00הערכות מועצה

16/02/202217:00:0018:00:00ישיבת קואליציה 
17/02/202209:00:0009:30:00המשך: מעקב ובקרה - לשכת מנכ"ל

17/02/202209:30:0010:30:00פ.ע - אינה אוקון
17/02/202212:00:0013:00:00קבלת קהל 

17/02/202213:00:0015:30:00הזמנה לימי חשיבה משותפים לקידום הדיגיטציה בשלטון המקומי
17/02/202214:00:0015:30:00וועדת ביטוח

20/02/202209:30:0010:30:00ישיבה בנושא שילוט הסדרת מדיניות אכיפה וגבייה לשילוט 
20/02/202210:30:0011:00:00פ.ע. רונית פייגין + מור

20/02/202211:00:0012:00:00סיור בגבעת המורה 
20/02/202212:00:0012:30:00וועדת קניות

20/02/202212:30:0012:45:00וועדת יועצים
20/02/202214:00:0014:30:00הלוויה

20/02/202214:30:0015:00:00תכנית עבודה 2022 - ביטחון קהילתי 
20/02/202216:30:0018:00:00וועדת נגע סמים ואלכוהול - יו"ר הוועדה עדיאל אילוז 

21/02/202210:00:0013:00:00ישיבת גישור- ת.א. 41181-07-21, הורן את ליבוביץ נ' עיריית חיפה
21/02/202214:00:0015:30:00סיור בית אבות - יד שרה

21/02/202216:30:0018:00:00ועדת משנה מס' 20220002
21/02/202216:30:0018:00:00ועדת בניין ערים

21/02/202219:00:0021:00:00חתונה 
21/02/202220:30:0022:00:00מופע זמר - פעמוני מוסקבה 

22/02/202209:00:0010:00:00פורום הנהלה 
22/02/202210:00:0010:15:00ועדת בחינה מכרז פנימי 1/2022 מנהל/ת אגף קליטה

22/02/202210:30:0012:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 5/2022 - מנהל/ת מחלקת השירותים הדיגיטליים
22/02/202214:00:0015:00:00שיווק מכרזים האשכול - מנכ"ל עיריית עפולה 

22/02/202215:00:0016:00:00פ.ע - שרית דהן 
22/02/202217:40:0018:00:00קואליציה

22/02/202218:00:0019:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 04-22,49/11
23/02/202208:30:0008:50:00פ.ע ריטה
23/02/202209:00:0010:00:00ועדת כ"א

23/02/202210:00:0010:30:00ועדת קניות
23/02/202210:30:0011:30:00ישיבת התנעה לטקס עובד מצטיין



23/02/202211:00:0011:45:00פ.ע. מנכ"ל- ראש העיר  
23/02/202212:00:0012:30:00טורניר כדור רגל לצרכים מיוחדים 

23/02/202214:00:0015:00:00פארק מים - ישיבת המשך 
23/02/202215:30:0016:30:00ועדת משנה לאכיפה - שיטור עירוני

23/02/202217:30:0018:30:00מפגש מתפללי בית הכנסת של העדה האתיופית - בני ציון 
24/02/202209:00:0011:30:00הזמנה לימי חשיבה משותפים לקידום הדיגיטציה בשלטון המקומי

24/02/202212:00:0013:00:00פ.ע. מנהלת משאבי אנוש  וההון האנושי  רונית פייגין 
24/02/202217:00:0018:00:00ועדת קליטה מס' 1 

24/02/202219:00:0020:00:00אימון של פרויקט אחריי 
24/02/202220:00:0022:00:00חתונה 

25/02/202209:00:0010:30:00דוחות נוכחות
27/02/202209:00:0009:15:00פ.ע. יהודה משה

27/02/202209:00:0010:00:00פ.ע - איציק בן סימון 
27/02/202211:00:0012:00:00פגישה בנושא דיווחי פעולות תומכות 
27/02/202212:00:0013:00:00סיכום שנת 2021+הכנה לוועדת היגוי

27/02/202214:00:0015:00:00שלום והגזבר 
27/02/202215:00:0016:00:00פ.ע. שפע ומנכ"ל 

27/02/202216:00:0017:00:00בדיקת תלושי שכר 
27/02/202217:30:0018:30:00מסיבת סידור של ביה"ס זוהרי תורה 

28/02/202209:00:0009:30:00וועדת קניות
28/02/202209:30:0009:45:00וועדת יועצים

28/02/202209:45:0010:00:00בחירת זכיין רשות לבניית מוסדות חינוך וציבור
28/02/202210:00:0011:00:00יום עיון - נגישות מוניק שכטמן
28/02/202210:00:0010:30:00פרסום קולות קוראים להנצחה

28/02/202212:00:0013:00:00מדריך לעובד
28/02/202214:00:0015:30:00ביקור מנכ"ל מפעל הפייס ומנהל יחידת המלגות מרכז צעירים 

28/02/202217:00:0018:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן
01/03/202209:00:0010:30:00פ.ע. שפע 

01/03/202211:00:0012:00:00תכנית למצוינות-  יום שיא עירוני במדעים 
01/03/202212:00:0012:30:00ועדת השתלמויות
01/03/202215:30:0016:00:00פ.ע. אורלי יעקב

02/03/202208:00:0019:00:00סדנת הנהלה - תכניות עבודה 
03/03/202208:00:0019:00:00סדנת הנהלה - תכניות עבודה 

03/03/202211:00:0012:00:00וובינר קול קורא מיזמים מתקדמים - ישראל דיגיטלית
06/03/202209:00:0009:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 2/2022 טכנאי/ת מחשבים 



06/03/202209:30:0010:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 1/2022 מזכיר/ה באגף צעירים וקהילה
06/03/202210:30:0012:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 10/2022 מזכיר/ה בלשכת מנכ"ל

06/03/202212:00:0012:30:00וועדת קניות
06/03/202212:30:0012:45:00וועדת יועצים

06/03/202214:00:0015:00:00סיור - יד שרה 
06/03/202215:00:0015:45:00הלוויה 

06/03/202215:45:0016:15:00פ.ע רויטל לוי 
06/03/202216:15:0016:30:00פ.ע. סיגלית בן דוד 

06/03/202217:00:0018:00:00פ.ע. חמוטל - תרבות
06/03/202219:00:0020:00:00יום האישה הבינלאומי 

07/03/202208:30:0009:00:00פ.ע. ראש העיר 
07/03/202209:00:0009:30:00פ.ע. צורי יעיש 

07/03/202210:00:0011:30:00ריסוס דישון ברחבי העיר 
07/03/202211:30:0012:00:00פ.ע. אלימור חי 

07/03/202212:00:0013:00:00ניחום אבלים
07/03/202214:00:0015:00:00מפקד האוכלוסין והדיור 2022 - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

07/03/202215:00:0016:00:00פ.ע. שפע 
07/03/202218:00:0022:30:00בת מצווה 

08/03/202200:00:0000:00:00עומר לב - חופש 8-10/3/22
08/03/202209:00:0010:00:00פגישה - הרב גולד 

08/03/202211:15:0012:00:00ביקור שרת הפנים ח"כ  איילת שקד 
08/03/202212:00:0012:30:00חלוקת שי וברכות ליום האשה

08/03/202213:00:0014:00:00פורום מנהלי חינוך 
08/03/202215:00:0016:00:00פתיחת מעטפות יועץ הנדסה + ועדת מכרזים מכרז ניטור אשפה + בחירת ממונה אנרגיה

08/03/202215:00:0018:00:00ברית 
08/03/202215:30:0016:00:00הזמנה - לאליפות ביה"ס בכושר גופני 

08/03/202219:30:0020:30:00עפולאיות פורצות דרך " הצגה פרחה שם יפה"
09/03/202209:00:0010:00:00פ.ע - טינה ולדמן + אביבה גבאי (כ"א)

09/03/202210:00:0011:00:00פ.ע. אורלי בן נעים 
09/03/202212:30:0013:00:00פ.ע. נתנאל כהן

09/03/202214:00:0014:30:00פ.ע. כרמית רקוביצקי
09/03/202214:30:0015:00:00פרויקט מחשב לכל כיתה - חלוקת מחשבים 

09/03/202215:30:0016:30:00מכרז מערכת שוב 
09/03/202216:30:0016:45:00ועדת השלושה

09/03/202217:00:0018:00:00ועדת ביטחון - תזכורת להיום



09/03/202218:00:0020:00:00שבוע האישה הבינלאומי- "יום הנערה לנערות תושבי עפולה" 
10/03/202210:00:0011:00:00פארק מים - ישיבת המשך 

10/03/202210:00:0011:30:00וועדת היגוי - תכנית למניעת אובדנות
10/03/202211:00:0012:00:00פארק העירוני - שיפוץ ושדרוג הפארק -( ישיבת המשך הצגת חלופות ) 

10/03/202211:30:0012:00:00מועצת עיר
10/03/202213:00:0014:30:00שרת החינוך יפעת שאשא ביטון בעפולה + פגישה בשטח 

10/03/202220:30:0022:00:00מסיבת קוקטיילים לצעירות עם מופע אניה בוקשטיין 
13/03/202208:30:0009:30:00חשמל ותאורה בפארק העירוני

13/03/202210:00:0011:00:00פינוי פחים כתומים
13/03/202211:00:0011:30:00ועדה להעברת מידע 

13/03/202211:30:0012:00:00ועדת היגויי הפרויקט הלאומי 
13/03/202212:00:0013:00:00קבלת החלטות לגבי פורים

13/03/202216:00:0017:00:00קבלת קהל 
13/03/202217:00:0018:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

14/03/202209:00:0010:00:00פ.ע - שרית דהן
14/03/202213:00:0017:00:00אירוע העדלאידע העירונית 

14/03/202217:00:0018:00:00וועדת מלגות - ערעורים
15/03/202211:00:0012:00:00פ.ע. צורי כהן + עמיר תורג'מן - צרכי מבנה

15/03/202212:00:0013:00:00פגישה עם סמת"ח תחנת עפולה - רפ"ק אבי עייש (שעה 12:00)
15/03/202220:00:0023:00:00מסיבת פורים לבני הנוער 

16/03/202209:00:0010:00:00היערכות להארכת מועדים להנגשת מקומות ומבנים ציבוריים
16/03/202210:00:0011:00:00פ.ע - סיגל בניאס

16/03/202211:30:0012:30:00ממשק בין אגפים לעבודות בכביש 
16/03/202214:00:0015:00:00סיור בגבעת המורה

20/03/202210:20:0011:20:00ועדת מל"ח
20/03/202212:00:0013:00:00משרד הבריאות - תחנות טיפת חלב ?

20/03/202214:00:0015:00:00מקווה עפולה הצעירה 
20/03/202215:00:0016:00:00תקציב והערכות לחגי האביב - שפ"ע

20/03/202217:00:0018:30:00וועדת בטיחות בדרכים 1 לשנת 2022
21/03/202209:00:0010:00:00אגודת הסטודנטים מכללת עמק יזרעאל - פגישת הכרות 

21/03/202210:00:0010:30:00וועדת קניות
21/03/202210:30:0011:00:00וועדת יועצים

21/03/202212:00:0013:00:00בנק דיסקונט - מורשי חתימה
21/03/202214:15:0015:15:00קול סנטר - מיפוי משתמשים

21/03/202215:30:0016:30:00קבלת קהל



21/03/202217:30:0018:30:00טקס עירוני אות שרת החינוך לנוער מתנדב ע"ש אלעד ריבן 
22/03/202209:00:0013:00:00פורום הנהלה - המשך הצגת פרויקטים עירונים 

22/03/202214:30:0016:00:00ביקור ח"כ עודד פורר 
22/03/202217:00:0018:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

23/03/202209:00:0009:45:00פ.ע. יהודה משה
23/03/202210:00:0011:30:00ועדת היגוי עירונית "קידום בריאות"

23/03/202211:30:0012:00:00ספידייט מינהל הפיתוח- אגף תכנון ובניה- מר אלעד לב
23/03/202212:00:0012:30:00ועדת השתלמויות + עבודה נוספת

23/03/202212:30:0013:00:00סיור - עיבוי מוטמנים
23/03/202214:00:0015:00:00פ.ע - יניב בוגנים

23/03/202215:00:0017:30:00הלוויה 
24/03/202208:30:0008:45:00פ.ע. ענת פרץ
24/03/202210:00:0011:00:00ועדת הקצאות
24/03/202211:00:0012:30:00עליה לתורה 

24/03/202214:00:0015:00:00פגישה - ועד עובדים
25/03/202209:30:0011:00:00דוחות נוכחות

27/03/202209:00:0009:30:00מועצת עיר
27/03/202209:30:0010:30:00סקר שלטים 

27/03/202210:30:0011:00:00הערכות למועצה 
27/03/202211:00:0013:00:00ביקור צוות עבודה ומוכנות העירייה לחירום בדגש לתרחיש רעד בהשתתפות אלי רגב מנהל מינהל חירום משרד הפנים 

27/03/202214:00:0014:30:00 וועדת שילוט 
27/03/202215:30:0016:30:00מטה חירום - התארגנות לקליטת עולים מאוקראינה וחבר העמים 15:30

27/03/202217:00:0019:00:00ועדת בניין ערים
28/03/202208:30:0009:30:00סיור  היערכות לטקס הנחת אבן פינה בית כנסת רח' חטיבת כפיר

28/03/202209:00:0010:00:00סיור - טקס הנחת אבן פינה
28/03/202210:00:0011:00:00יום צהל בעפולה 

28/03/202210:30:0011:00:00קביעת מזוזה
28/03/202211:00:0011:30:00וועדת קניות

28/03/202211:30:0012:00:00וועדת יועצים
28/03/202212:00:0013:00:00פ.ע. צורי כהן אלירם דדון וטנ'גי - צרכי הקהילה

28/03/202214:00:0015:30:00עודכן: בקשה להמשך מענק להפעלת המרכז לגיל הרך 
28/03/202215:00:0015:30:00וועדת מכרזים - אשכול גליל ועמקים 

28/03/202217:00:0018:00:00טקס הנחת אבן פינה בית כנסת רח' חטיבת כפיר 
28/03/202218:00:0019:30:00אזכרה

29/03/202209:30:0010:00:00פ.ע. רונית פייגין



29/03/202210:00:0010:45:00פ.ע. ד"ר יואל בנט
29/03/202211:00:0012:00:00קבלת קהל ומענה טלפוני בחינת חלופות
29/03/202212:00:0013:00:00מאיר חלי-  מנכ"ל אשכול גליל והעמקים 

29/03/202214:00:0014:30:00תמר דגמי- סגירת היערכות לאירוע מול המשטרה
29/03/202214:30:0014:45:00הערכות למועצה 
29/03/202215:00:0016:00:00פ.ע. רביד גלסמן

29/03/202219:30:0021:30:00בר מצווה 
29/03/202219:30:0020:00:00ישיבת קואליציה 

29/03/202220:00:0021:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין 05-22,50/11
29/03/202220:30:0021:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר מן המניין 06-22,51-11

30/03/202210:00:0011:00:00הכנה לישיבת המשך 2: מלאי 2021 - קבלת החלטות
30/03/202211:00:0012:00:00ישיבת המשך 2: מלאי 2021 - קבלת החלטות (שעה 11:00)

30/03/202211:30:0012:00:00ספידייט מינהל הפיתוח- אגף תכנון מפת השלטון המקומי
30/03/202212:00:0015:00:00דיון צו ביניים - שלמה מליחי נ' עיריית עפולה

30/03/202215:00:0016:00:00ועדת משנה לאכיפה - שיטור עירוני
30/03/202216:00:0017:30:00בדיקת תלושים

31/03/202209:00:0010:00:00פ.ע - ממונה על תלונות הציבור
31/03/202210:00:0011:00:00פגישה טנג'י ושרון סרוסי - בקשת מבנה

31/03/202211:30:0012:00:00סיור עם אשר בן - התרשמות  מאתרים מהעבר 
03/04/202209:00:0010:00:00היערכות והכנה לטקס הרמת הכוסית

03/04/202210:00:0011:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 7/2022 - רכז/ת ניהול תקציבים ודיווחים
03/04/202211:00:0011:30:00ועדת בחינה מכרז פנימי 2/2022 - פקח/ית מסייע/ת במערך השיטור העירוני

03/04/202211:30:0012:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 12/2022- מזכיר/ת המועצה לאזרחים ותיקים
03/04/202214:00:0015:00:00 פגישה מפקד תחנת כיבוי אש עפולה 

04/04/202208:00:0010:00:00מיזם זיכרון 
04/04/202211:00:0011:30:00וועדת קניות

04/04/202211:30:0012:00:00וועדת יועצים
04/04/202212:00:0013:00:00ניחום אבלים 

04/04/202219:30:0021:00:00בר מצווה 
04/04/202220:30:0022:00:00ערב שרים וזוכרים
05/04/202210:00:0011:00:00נאום הרמת כוסית

05/04/202215:00:0015:30:00וועדת שלושה
05/04/202215:30:0016:30:00שנת הלימודים תשפ''ג - דרך אמת עפולה

06/04/202209:30:0010:00:00פסח תרום-  אריזת חבילות עם בני הנוער 
06/04/202211:00:0012:00:00הרמת כוסית לחג הפסח 



06/04/202214:00:0015:00:00חידוש הסכם שניידר
06/04/202215:00:0016:00:00ניחום אבלים 

06/04/202219:00:0020:00:00טקס  עובדים מצטיינים והרמת כוסית שחקים עפולה 
07/04/202208:30:0009:30:00סיור - שפ"ע גינון

07/04/202208:45:0009:00:00סיור מבנים יבילים - נתנאל ואבישי - נפגשים בבית ספר מרום
07/04/202209:15:0009:45:00הרמת כוסית תדיראן

07/04/202210:00:0011:00:00הנחת אבן פינה להקמת מרכז יום לתשושי נפש  
07/04/202211:00:0012:00:00פגישה קבוצת קרסו 

07/04/202211:45:0012:45:00 הרמת כוסית עם מפקד תחנה  רמי  חורי + מפקד מרחב שמעון בן סבו 11.45
07/04/202214:00:0015:00:00שימוע טרם פיטורים 

07/04/202218:00:0019:00:00הרב כוסית לחג הפסח  בני מנשה -18:30 ברכת ראש העיר
07/04/202219:00:0020:00:00טקס חנוכת בית כנסת הרב יונתן

10/04/202210:00:0011:00:00צוות תיקון ליקויים - רשתות חברתיות+ מנכ"ל+ גזבר+ יועמ"ש+ דובר +שרית
10/04/202211:00:0012:00:00הרמת כוסית בכיבוי אש (לא התחייבנו)

10/04/202212:00:0013:00:00אורן - יד שרה
10/04/202214:00:0014:15:00ועדת הארכת שירות 

10/04/202214:15:0014:30:00ועדת היתר עבודות חוץ 
10/04/202215:00:0016:00:00סיור בשוק החדש

10/04/202217:00:0017:30:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות 'אורן'
10/04/202217:30:0018:30:00הרמת כוסית לפסח  דור לדור 

10/04/202218:00:0019:00:00הרמת כוסית לחג הפסח 
10/04/202221:00:0022:30:00תרבות שווה מגיעה לכולם  "אנסמבל טרמולו ואוצרות הדמיון" ומופע של הזמרת "דיקלה"

11/04/202207:00:0009:00:00סיור - עפולה עילית שפע
11/04/202209:00:0009:30:00ועדת בחינה מכרז פומבי 08/2022- מרכז/ת מתנדבים ברשות המקומית

11/04/202209:30:0010:00:00ועדת בחינה מכרז פומבי 17/2022 - אב בית/איש תחזוקה בבית ספר
11/04/202210:00:0011:00:00סיור מרכז העיר ושכונה מערבית - שפ"ע

11/04/202211:00:0011:30:00וועדת קניות
11/04/202211:30:0012:00:00וועדת יועצים

11/04/202212:00:0012:30:00וועדת השלושה
11/04/202214:00:0014:15:00פ.ע. עמית מלול

11/04/202215:00:0016:00:00הרמת כוסית במפעל  בקימברלי קלארק עפולה 
11/04/202217:30:0018:30:00הרמת כוסית מד"א עפולה 17:45 ברכת ראש העיר

12/04/202209:00:0010:00:00הרמת כוסית פסח תל בר
12/04/202211:00:0011:30:00הרמת כוסית לחג הפסח  בהסתדרות 

12/04/202212:00:0013:00:00הרמת כוסית לקבוצת הכדור רגל - ( לא התחייבנו )



12/04/202214:00:0014:15:00וועדת קניות
12/04/202214:30:0015:30:00 הרמת כוסית לחג האביב , אגף שפ"ע 

13/04/202209:00:0009:30:00עודכן: הרמת כוסית- אגף תאום בקרה וחדשנות
13/04/202212:00:0013:00:00פגישה אתי דרעי + טינה ולדמן

13/04/202214:00:0015:00:00פגישה עם חברת  קרסו
13/04/202215:00:0015:30:00שיחת ZOOM משרד הפנים קול קורא צוערים

13/04/202215:30:0016:30:00ניחום אבלים
13/04/202216:30:0017:00:00הערכות למועצה 
13/04/202217:00:0018:00:00ישיבת קואליציה 

13/04/202218:00:0019:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 07-22,52-11
14/04/202211:00:0012:00:00הרמת כוסית - אקים 

14/04/202212:30:0013:30:00 הרמת כוסית החברה הכלכלית
17/04/202208:00:0008:30:00צוות ניקיונות - שוק חדש

17/04/202210:00:0014:00:00פסטיפארק- אתגר של פארק
18/04/202208:00:0008:30:00צוות ניקיונות - שוק חדש

18/04/202210:00:0014:00:00פארק הפנטזיות - אגדות ילדים
18/04/202216:30:0017:30:00פעילות לילדים מיוחדים ובני משפחותיהם- דיסלר 

18/04/202220:45:0021:15:00טורניר מליחי (הטורניר מתחיל 16.00 וברכות ראש העיר וסיום הענקת גביעים בשעה- 21.15 20.45 )
19/04/202220:30:0021:00:00טורניר קט רגל הזמנה- הזמנה מעומר לב ונמרוד ברין 

20/04/202208:00:0016:00:00צעדת גבעת המורה 
23/04/202221:00:0022:30:00מימונה 

24/04/202208:30:0009:00:00שפ"ע - לאחר החג
24/04/202209:00:0010:00:00מועצת עיר - עדכון

24/04/202211:00:0013:00:00ועדת בחירת עובדים מצטניים לשנת 2021
24/04/202214:00:0015:00:00מקווה נשים

24/04/202215:00:0015:30:00סיור שפ"ע - מוטמנים על פי דו"ח
24/04/202215:30:0016:30:00ישיבת דרקטוריון יזרעאל עפולה

24/04/202217:00:0018:00:00ועדת קליטה מס' 2
24/04/202218:00:0019:00:00וועדת כספים 

25/04/202209:30:0011:00:00וועדת  אות יקיר העיר 
25/04/202211:00:0011:30:00וועדת קניות

25/04/202211:30:0012:00:00וועדת יועצים
25/04/202212:00:0013:00:00בר מצווה 

25/04/202215:00:0017:00:00דוחות נוכחות
25/04/202220:30:0022:30:00הפועל עפולה ניר רמה"ש



26/04/202208:30:0012:30:00סיור פרויקטים פורום הנהלה 
26/04/202213:30:0014:00:00פתיחת מעטפות זכייני רשות לבניית מוסדות חינוך

26/04/202214:00:0015:00:00ישיבת תיאום - טקס עובד מצטיין
26/04/202215:00:0016:45:00וועדת ביקורת

27/04/202200:00:0000:00:00ערב יום השואה
27/04/202209:00:0010:00:00כרמית + שלום להתקשר לעובדים מצטיינים

27/04/202210:00:0011:00:00סטודיו - אליאנס פלייס
27/04/202211:00:0012:30:00טקס זיכרון לחללי פעולות האיבה

27/04/202212:30:0013:00:00פגישה דנה גתוע
27/04/202214:00:0015:00:00מפגש בנושא הכדורגל - דוח עלויות שכר שחקנים וסגל   

27/04/202215:30:0016:30:00ישיבת דירקטוריון החברה העירונית
27/04/202217:00:0019:00:00ועדת בניין ערים

27/04/202220:00:0022:00:00עצרת מרכזית לציון יום השואה והגבורה בעפולה
28/04/202209:00:0010:00:00מפגש מידע - עם חיילים משוחררים 

28/04/202211:00:0012:00:00וועדת ביטוח
28/04/202212:00:0013:00:00בדיקת תלושים

28/04/202214:00:0015:00:00צוות תיקון ליקויים - שכר עובדי אגף שפ"ע+ מנכ"ל +גזבר+ יועמ"ש+ שרית+ רונית פייגין + איציק בן סימון
28/04/202214:30:0015:00:00 ועדת משנה לאכיפה

28/04/202218:00:0020:00:00טקס זיכרון באנדרטת הסבון
02/05/202208:00:0012:00:00עצרת גני ילדים - לו"ז מפורט יישלח בהקדם

02/05/202217:00:0017:30:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן
03/05/202200:00:0000:00:00ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

03/05/202209:00:0011:00:00פורום הנהלה 
03/05/202211:15:0012:00:00פ.ע - אינה אוקון

03/05/202212:00:0012:30:00וועדת קניות
03/05/202212:30:0012:45:00וועדת יועצים

03/05/202214:00:0015:00:00צוות תיקון ליקויים - מיצוי הכנסות רווחה+ מנכ"ל+ גזבר+ יועמ"ש+ סיגל בניאס+ רונית פייגין +שרית
03/05/202215:00:0016:00:00צוות תיקון ליקויים - מצלמות אבטחה+ מנכ"ל+ גזבר+ יועמ"ש+ שרית+ אורן +יובל + הרי+ עומר לב+ 

03/05/202219:30:0021:00:00ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
04/05/202200:00:0000:00:00ערב יום העצמאות

04/05/202208:30:0009:30:00טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל - אורט עפולה עלית 
04/05/202211:00:0012:00:00 טקס האזכרה ממלכתי  - הנחת זר לטקס יום הזיכרון 

04/05/202211:00:0012:00:00טקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל
04/05/202220:00:0023:00:00ערב יום העצמאות

05/05/202200:00:0000:00:00יום עצמאות



05/05/202220:00:0021:30:00ערב קבלת פנים של ראש העיר ורעיתו
06/05/202209:30:0010:30:00פגישה עם הרב אסייג - בי"ס זוהרי תורה

08/05/202208:30:0009:00:00הרב אסייג - בית ספר בנות
08/05/202209:30:0009:45:00ועדת היתרי עבודת חוץ

08/05/202210:00:0012:00:00ועדת ילדים ונוער בסיכון בהשתתפות יו"ר הועדה מר שלום שלמה מנכ"ל העירייה.
08/05/202212:00:0013:00:00פגישה יד שרה

08/05/202214:00:0015:30:00דיון סטטוס מוכנות לתר"ח 
08/05/202219:00:0020:00:00ערב יום הניצחון 

09/05/202207:00:0007:30:00סיור תר"ח - אולם הספורט
09/05/202207:30:0008:30:00 סיור לקראת התר"ח .  

09/05/202209:00:0010:30:00טקס יום הניצחון בעפולה
09/05/202209:00:0010:00:00מועצת עיר

09/05/202210:00:0011:00:00וועדת הקצאות
09/05/202210:30:0011:00:00עפולה עירי ביה"ס אלון יזרעאל - משטרה

09/05/202211:00:0011:30:00וועדת קניות
09/05/202211:30:0012:00:00וועדת יועצים

09/05/202212:00:0013:00:00מועצת עיר + שוטף
09/05/202214:00:0015:00:00חלוקת אחריות בנושא אחזקת כבישים וחשמל - הנדסה ושפ"ע

09/05/202218:00:0019:30:00כנס העירוני למצוינות וחדשנות בחינוך 
09/05/202220:30:0022:00:00אירוע עצמאות לאזרחים ותיקים בהשתתפות סמח"ט כפיר אורן צבר   + 50 מאנשי החטיבה 

TEN 10/05/202209:15:0009:30:00תזכורת שונה לשעה 09:15 !! וועדת שילוט - דיון דחוף בנושא שילוט תחנת דלק
10/05/202210:00:0012:30:00סיור בעפולה וסיכום תהליך פיתוח ארגוני

10/05/202212:30:0013:00:00הערכות למועצה - הצגת דוח הממונה על תלונות הציבור 
10/05/202214:00:0015:00:00הגרלה לבחירת חברת ניהול רובע גלבוע 

10/05/202215:00:0015:30:00הפעלת אתר ההנצחה באמצעות קבוצת בעלי מוגבלויות
11/05/202209:00:0012:00:00סע"ש 52001-01-22 אורטל פרץ נ' עיריית עפולה

11/05/202212:00:0012:30:00היערכות למועצה
11/05/202212:30:0013:00:00ועדת השתלמויות

11/05/202214:00:0015:30:00מפגש למידה למנכ"לים (זום) בהובלת מפעם עמק יזרעאל - הנושא יפורסם בהמשך
11/05/202217:00:0018:00:00ישיבת קואליציה 

11/05/202218:00:0020:00:00הזמנה מעודכנת  לישיבת מועצת עיר מן המניין 08-22,53-11
12/05/202208:30:0009:00:00עפולה עירי ביה"ס אלומות- קיר טיפוס

12/05/202209:30:0011:00:00ישיבה בנושא היערכות לל"ג בעומר 
12/05/202211:00:0012:00:00ועדת מכרזים+ ועדת שימוע חכ"ל 11:00

12/05/202212:00:0013:00:00חברת תקשוב עם אסי דיין משנה למנכל + מורן גושן סמנכלית מש"א 



12/05/202214:00:0015:00:00הכנה לוועדה היישובית 360
13/05/202210:30:0011:30:00חלוקת תעודות בגרות מחזור ד' 

15/05/202208:50:0009:00:00פ.ע אורה פיסטינר
15/05/202209:00:0010:00:00פ.ע - אבישי שאול

15/05/202210:00:0011:00:00ועדת השקעות רבעון ראשון /2022- אופיר ,גזבר, יועץ משפטי, מנכל- בתי השקעות מיטב דש ומגדל
15/05/202210:00:0010:30:00עפולה עירי בית זאב- רכבת העמק 

15/05/202210:30:0011:00:00עפולה עירי- מעלות ניסים בית הכנסת היכל אברהם
15/05/202211:00:0012:00:00 ישיבה בנושא ראשל הנדסה - אבישי, שלום, שריקי, איתי, אבי גולדהמר - 11:00

15/05/202212:00:0013:00:00סטטוס היערכות לטקס עובדים מצטיינים ופורשים
15/05/202214:30:0016:00:00טקס לחנוכת כביש ריכרד קאופמן בפארק הרכבת 

15/05/202220:00:0020:30:00הילולת רבי מאיר בעל הנס, הזמנה ממשפחות אמסלם וליאני 
16/05/202208:30:0009:30:00פטור מהיטל השבחה בהתחדשות עירונית שכונות גבעת המורה ועפולה עלית 

16/05/202209:30:0010:00:00וועדת קניות
16/05/202210:00:0010:30:00וועדת יועצים

16/05/202210:30:0012:30:00פ.ע - איציק בן סימון
16/05/202212:30:0013:00:00סיור - הכנה לתרגיל תר"ח מרחבי

16/05/202214:00:0016:00:00וועדה יישובית 360
16/05/202215:00:0015:30:00פ.ע. איציק בן סימון ושלום 

16/05/202219:00:0020:00:00מפגש קרן אלומות 
16/05/202219:15:0020:15:00טקס קרן אלומות ברכות ראש העיר 19.15 

17/05/202209:00:0011:00:00ישיבת הנהלה
17/05/202211:00:0012:00:00משרד

17/05/202212:00:0013:00:00אינוונטר עיריית עפולה- אבנר מחברת נתיב פלוס
17/05/202213:00:0014:00:00פורום מנהלי חינוך 

17/05/202213:30:0016:30:00שלום שלמה - משקיף - בוועדת בחינה למשרת מנהל אגף איכות הסביבה - אשכול הגליל והעמקים
17/05/202216:30:0016:50:00ועדה לבחינת הרשויות  המשויכות לנועה שמיר(מחוז צפון) 

18/05/202210:00:0012:30:00וועדה לבדיקת כשירות מינויים
18/05/202211:00:0012:00:00פגישה צורי כהן + אמיר תורג'מן - צרכי קהילה

18/05/202215:10:0016:45:00קבלת קהל 
18/05/202217:00:0018:00:00 טקס אות ריבן עירוני 

18/05/202220:30:0020:45:00מדורת ילדים אגף תרבות יהודית  
18/05/202220:45:0021:00:00הדלקת מדורה במערבית 

18/05/202221:00:0021:15:00מדורת ל"ג בעומר -הרב שמעון רוזנברג
18/05/202221:15:0021:30:00הקהילה התורנית גבעת המורה 
18/05/202221:30:0021:45:00הדלקה המרכזית לציבור החרדי 



18/05/202221:45:0022:15:00ל"ג בעומר יוני פוזן (קהילת  נצח ישראל/ ליטאית) 
19/05/202200:00:0000:00:00ל"ג בעומר

19/05/202210:30:0011:30:00הכנת נאום לטקס עובדים מצטיינים
19/05/202219:00:0020:00:00אזכרה, 

20/05/202208:30:0009:00:00קרן - לאה גולדברג
22/05/202210:00:0011:00:00ועדת משנה לאכיפה - שיטור עירוני

22/05/202211:00:0012:00:00ישיבת אסטרטגיה
22/05/202212:00:0013:00:00היערכות לטקס

22/05/202213:00:0020:00:00טקס עובדים מצטיינים - היערכות
22/05/202214:00:0014:30:00פ.ע. נתנאל ושניר

22/05/202215:30:0017:00:00וועדת נגע סמים ואלכוהול - יו"ר הוועדה עדיאל אילוז
22/05/202216:00:0018:00:00טקס אות ריבן מחוזי 

22/05/202219:00:0023:00:00ערב עובדים מצטיינים 
22/05/202219:00:0023:00:00אירוע הוקרה לעובדי העירייה ולעובדים המצטיינים לשנת 2021

23/05/202208:10:0008:40:00טקס ימי הולדת - ילדי ינואר פברואר
23/05/202209:00:0009:15:00עזמי דאי

23/05/202209:15:0010:30:00וובינר 2 קול קורא מיזמים מתקדמים ישראל דיגיטלית - למידה בין רשויות ובין מיזמים
23/05/202210:00:0012:30:00תחרות בטיחות בדרכים בהשתתפות המועצה לישראל היפה

23/05/202211:00:0011:30:00וועדת קניות
23/05/202211:30:0012:00:00וועדת יועצים

23/05/202214:00:0015:00:00פ.ע. עומר לב
23/05/202217:00:0019:00:00ועדת בניין ערים

23/05/202219:00:0021:00:00פרי עמלנו 
24/05/202208:00:0019:00:00 ירושלים שלי" - עלייה לירושלים לברך את תלמידי כיתות ו' בכותל"

24/05/202221:00:0006:00:00מבצע כריתת 13 עצים בשדרה  - בניהולו של רביד גלסמן החל מהשעה 21:00 ועד השעה 06:00 
25/05/202200:00:0000:00:00אימון כב"א 

25/05/202208:00:0019:00:00 ירושלים שלי" - עלייה לירושלים לברך את תלמידי כיתות ו' בכותל"
C1 26/05/202209:00:0010:00:00הקמת מבנים - פארק הרכבת ופארק

26/05/202210:00:0011:00:00דוחות נוכחות
26/05/202212:00:0013:00:00סיור החלפת מונחים והצבת מוטמנים ברחבי העיר

26/05/202214:00:0015:00:00ישיבת דירקטוריון חכ"ל 14:00
26/05/202217:30:0018:00:00גזירת סרט - חדר הנצחה לנספים מאתיופיה 

26/05/202218:00:0019:00:00טקס יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל
27/05/202210:00:0012:00:00בדיקת תלושים

29/05/202200:00:0000:00:00משלחת מקצועית- מטעם מרכז השלטון המקומי- מינכן- גרמניה



29/05/202210:30:0012:00:00חידון התנ"ך
29/05/202219:00:0020:00:00קונצרט סיום הרכבים ייצוגיים וחלוקת מגנים לבוגרים 

29/05/202219:00:0020:00:00אירוע סיום קונסרבטוריון ופרידה מבוגרי המקהלה
30/05/202200:00:0000:00:00תדרוך לתרגיל תר"ח מרחבי - יום הכנה והשתלמות

30/05/202211:00:0011:30:00וועדת קניות
30/05/202211:30:0012:00:00וועדת יועצים

30/05/202217:00:0018:00:00וועדת ביטחון וועדה למיגור אלימות 
30/05/202217:00:0018:00:00מסיבת בר/ת מצווה - כפר הילדים 

31/05/202209:00:0011:30:00פורום הנהלה 
31/05/202214:00:0016:00:00תרגיל תר"ח מרחבית (תר"ח= תחנת ריכוז חללים) 

31/05/202219:30:0020:30:00קונצרט סיום עיר מנגנת -כיתות ו' ( 19:50 ברכת ראש העיר )
31/05/202219:30:0020:30:00מופע סיום "הכל מכל קול- מופע סיום כיתות ו' 

01/06/202209:30:0012:30:00יום שיא ממציאים צעירים לכיתות ד'- ה' - בתי ספר יסודיים  11:30 ברכת ראש העיר
01/06/202220:00:0021:00:00מסיבת סיום ביה"ס ניר העמק  20:00 ברכות (בוריס יודיס בשם ראש העיר)

02/06/202211:30:0013:00:00פורום איגוד המנכ"לים - בזום - למידה והפקת לקחים מאירועי הביטחון האחרונים - בזום
02/06/202212:00:0012:30:00אירועי קיץ 

02/06/202214:30:0015:00:00ועדה לחלוקת כרטיסים
02/06/202217:00:0017:30:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן

06/06/202209:00:0010:00:00פ.ע - טינה ולדמן
06/06/202210:00:0011:00:00שימוע טרם פיטורים

06/06/202211:00:0011:30:00וועדת קניות
06/06/202211:30:0012:00:00וועדת יועצים

06/06/202212:00:0013:00:00אכיפת צואת כלבים
06/06/202213:00:0014:00:00משרד

06/06/202214:00:0015:00:00תוכנית צוות צביעה
06/06/202215:00:0015:30:00הערכות למועצה 
06/06/202217:00:0018:00:00ישיבת קואליציה 

06/06/202218:00:0019:30:00הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 09-22,55-11
07/06/202209:30:0010:30:00פגישה דוד שטרית ואהוד פאי

07/06/202212:00:0012:15:00הענקת תעודת הוקרה 
07/06/202212:30:0013:00:00משרד
07/06/202213:00:0014:00:00משרד

07/06/202214:00:0015:30:00ועדת היגוי הפרויקט הלאומי
08/06/202209:00:0009:30:00מכרז מבקר/ת

08/06/202210:00:0011:00:00פ.ע. ראש העיר 



08/06/202211:00:0012:00:00חריגות בנייה - חברי מועצה
08/06/202212:00:0013:00:00הרב שמעון רוזנברג - בית מעשים טובים

08/06/202213:00:0014:00:00משרד
08/06/202214:00:0015:00:00פגישת המשך: פינוי פחים כתומים

08/06/202215:00:0016:00:00פ.ע - סיגל בניאס
08/06/202216:00:0017:00:00פ.ע. אביבה גבאי

08/06/202219:00:0020:00:00מסיבת סיום ביה"ס אורט ע"ע  19:10 ברכת ראש העיר
08/06/202220:30:0021:30:00מסיבת סיום ביה"ס אורט אלון  20:30 ברכת ראש העיר

09/06/202209:00:0009:10:00ועדת בחינה למכרז פומבי 18/2022 - ראש צוות מדריכ/ה - עו"ס
09/06/202209:10:0009:20:00וועדת בחינה למכרז פנימי 03/2022 - מרכז/ת שיקום

09/06/202209:20:0009:30:00ועדת בחינה למכרז פנימי 04/2022 - מנהל/ת אגף לשירותים חברתיים
09/06/202210:00:0010:15:00פ.ע. רונית פייגין

09/06/202210:00:0012:00:00מליאת אשכול הגליל והעמקים 
09/06/202210:30:0011:30:00מפגש הוקרת תודה למספרי "עפולה עירי"

09/06/202211:00:0011:30:00פגישה עם יהודית פרץ ועדינה ברוך
09/06/202212:00:0013:00:00יריד תעסוקה לסטודנטים בסיום התואר 

09/06/202213:00:0014:00:00משרד
09/06/202214:00:0015:00:00מעקב ובקרה - לשכת מנכ"ל

09/06/202217:00:0018:00:00סיום שנה חוגים-
09/06/202219:00:0019:30:00הכנסת ספר תורה

09/06/202219:30:0023:30:00חתונה
11/06/202213:00:0014:00:00משרד

12/06/202209:00:0009:30:00ועדת השתלמויות
12/06/202210:00:0011:00:00 פגישה בנושא שיפוץ מבנים שהוקצו למכינת תבור

12/06/202211:30:0013:00:00דיון מקדים - שיפוצי קיץ מוס"ח
12/06/202212:30:0013:00:00פגישת היערכות - כבישים ותשתיות הנדסה

12/06/202213:00:0014:00:00משרד
12/06/202214:00:0015:00:00סיכום תר"ח (תחנת ריכוז חללים מרחבית)

12/06/202215:00:0016:00:00סיירת מג"ב בעפולה - עם ממ"ר צפון מג"ב וסגן ניצב שלומי יוסף 
12/06/202216:20:0017:20:00קבלת קהל - לשכת מנכ"ל

12/06/202220:00:0021:00:00מסיבת סיום רימונים
13/06/202208:30:0009:00:00סיור בדונה

13/06/202209:00:0010:00:00 ישיבת דירקטוריון חכ"ל 
13/06/202210:15:0010:30:00וועדת בחינה למכרז פומבי 08/2022 - מרכז/ת מתנדבים ברשות המקומית

13/06/202210:50:0011:00:00וועדת בחינה למכרז פומבי 19/2022 רכז/ת מדור לאזרח הוותיק



13/06/202211:00:0011:30:00וועדת קניות
13/06/202211:30:0012:00:00וועדת יועצים

13/06/202212:00:0013:00:00הקצאת בית כנסת דונה עפולה הצעירה עם יצחק שיק ובן ציון 
13/06/202213:00:0014:00:00משרד

13/06/202214:00:0015:30:00היערכות לשיפוצי קיץ
13/06/202214:15:0016:00:00ראיונות צוערים
13/06/202215:30:0016:30:00וועדת הקצאות

13/06/202216:30:0017:00:00טורניר טניס שולחן- בתי ספר יסודיים  
14/06/202208:10:0008:40:00טקס ימי הולדת - ילדי מרץ אפריל  מאי יוני

14/06/202209:00:0011:00:00ישיבת הנהלה
14/06/202211:00:0013:00:00פ.ע. איציק בן סימון

14/06/202212:30:0013:00:00הערכות למועצה 
14/06/202213:00:0014:00:00משרד

14/06/202214:00:0015:00:00ישיבה בנושא יחסי עבודה עם חברת מיתר
14/06/202215:00:0017:00:00ביקור שר התקשורת (יועז הנדל) בעפולה 

14/06/202217:00:0018:00:00ישיבת וועדת מכרזים חדר ישיבות אורן
14/06/202218:00:0019:00:00טקס - כנפיים של קרמבו בהשתתפות מנכל"ית כנפים של קרמבו  

14/06/202219:30:0020:30:00מסיבת סיום אולפנה צביה 
15/06/202211:30:0012:00:00ספידייט מינהל הפיתוח- צלילה לעומק בנושא התייעלות אנרגטית- מר יואב לינדמן

15/06/202213:00:0014:00:00משרד
16/06/202212:00:0013:00:00 פגישת עבודה תקשוב+ראש העיר עפולה

16/06/202213:00:0014:00:00משרד
16/06/202217:00:0018:00:00ועדת כספים 

17/06/202213:00:0014:00:00משרד
18/06/202213:00:0014:00:00משרד

19/06/202209:00:0010:00:00שימוע טרם פיטורים
19/06/202210:00:0010:30:00פ.ע. גנדי קיפניס

19/06/202210:15:0011:15:00כנס מתגייסים 
19/06/202212:00:0013:00:00הצגת תוצרי המשלחת של איכות תברואה והסביבה 

19/06/202213:00:0014:00:00משרד
19/06/202214:30:0015:00:00בדיקת תנאי סף של מועמדים מכרז מבקר

19/06/202219:30:0020:30:00מסיבת סיום ביה"ס בית זאב 
19/06/202221:00:0022:00:00מסיבת סיום ביה"ס אורט יהודה   

20/06/202208:30:0010:00:00סיורשפ"ע
20/06/202209:00:0010:30:00מפגש מונחה- מעבר על תוצרי מחקר הערכה ומדידה תכנית ארגונית 



20/06/202209:00:0011:00:00   מפגש מונחה- מעבר על תוצרי מחקר הערכה ומדידה תכנית ארגונית:
20/06/202210:00:0012:00:00בקרה המשרד לבטפ ומדור שיטור עירוני ארצי

20/06/202210:00:0011:00:00מסיבת סיום ביה"ס כרמים בעמק 
20/06/202211:00:0011:30:00בקרה שנתית עם המשרד לבט"פ ולמדור שיטור עירוני 

20/06/202213:00:0014:00:00משרד
20/06/202214:00:0014:30:00הערכות למועצה 

20/06/202214:30:0015:30:00שפ"ע - מרכז העיר
20/06/202217:00:0017:30:00מסיבת סיום ביה"ס מרום 

20/06/202217:30:0018:00:00קואליציה
20/06/202218:00:0018:30:00הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 10-22,55-11
20/06/202218:30:0019:30:00הזמנה מעודכנת לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 11-22,56-11

20/06/202219:00:0020:00:00סיכום חוויתי חינוך ממ"ד 
21/06/202209:00:0010:00:00 ועדת מכרזים חכ"ל

21/06/202210:00:0011:00:00שפ"ע - גבעת המורה
21/06/202211:00:0012:00:00מסיבת סיום ביה"ס יובלים 

21/06/202212:00:0012:30:00וועדת קניות
21/06/202212:30:0013:00:00וועדת יועצים

21/06/202213:00:0014:00:00משרד
21/06/202214:00:0015:00:00הקמת יחידת בריאות

21/06/202215:00:0016:00:00קול סנטר - אישור דוח שעות קבלת קהל ושעות מענה טלפוני
21/06/202217:30:0018:30:00טקס סיום שנת הלימודים - בוגרי ו ביה"ס שהם 

22/06/202209:00:0010:00:00 יום היערכות תכנית קיץ
22/06/202210:00:0011:00:00תשתיות אזור תעשייה כביש 60

22/06/202211:00:0013:00:00סיור שפ"ע בעיר - שכונה מערבית
22/06/202213:00:0014:00:00משרד

22/06/202218:00:0019:00:00מסיבת סיום ביה"ס נועם מוריה 
22/06/202218:00:0019:30:00שת"פ ועדי הורים ואגף צעירים וקהילה

22/06/202218:30:0019:30:00הכנסת ספר תורה    
22/06/202219:30:0020:30:00מסיבת סיום כיתות ו' ביה"ס יהלום 

23/06/202209:30:0010:00:00 הצגת פרזנטציה מכרז זוטא 1 מתן שירותי פרסום ומיתוג לעיר עפולה 
23/06/202211:15:0012:00:00סיור מג"ב במעונות הסטודנטים 

23/06/202212:00:0012:45:00וובינר שכר שווה הפגישה מתחילה
23/06/202212:00:0013:00:00שפ"ע - סיור

23/06/202213:00:0014:00:00משרד
23/06/202214:00:0015:00:00וועדת משנה לאכיפה - שיטור עירוני



23/06/202219:00:0020:00:00מסיבת סיום מעלות ניסים  
25/06/202213:00:0014:00:00משרד

26/06/202208:30:0010:00:00שפ"ע סיור
26/06/202210:00:0011:00:00טקס אזכרה של שנה משפחת קבדה  

26/06/202211:00:0011:30:00מינהל החינוך - נתוני קול סנטר ושירות לתושב
26/06/202211:30:0011:45:00ועדה מקומית לתכנון ובנייה - נתוני קול סנטר ושירות לתושב

26/06/202211:45:0012:00:00הנדסה - נתוני קול סנטר ושירות לתושב
26/06/202212:00:0012:30:00שפ"ע - נתוני קול סנטר ושירות לתושב

26/06/202213:00:0014:00:00משרד
26/06/202214:00:0015:30:00דוחות נוכחות

27/06/202200:00:0000:00:00מחלקת גביה ביום הדרכה על המטרו כולל הגזבר
27/06/202209:00:0010:00:00שפ"ע סיור

27/06/202210:00:0011:00:00מיון מקדים למכרזים פומביים 2022
27/06/202211:00:0011:30:00וועדת קניות

27/06/202211:30:0012:00:00וועדת יועצים
27/06/202213:00:0014:00:00משרד

27/06/202214:00:0015:00:00ישיבת היגוי לבחירת פסלים לסימפוזיון 
27/06/202217:00:0019:00:00מסיבת סיום נועם

27/06/202218:15:0019:00:00מסיבת סיום תדהר 
27/06/202219:15:0020:15:00מסיבת סיום אוהל מאיר 

28/06/202209:00:0011:00:00ישיבת הנהלה
28/06/202211:00:0012:00:00פ.ע. חמוטל

 c-1 28/06/202212:00:0013:00:00אדמות בלפוריה
28/06/202213:00:0014:00:00משרד

28/06/202214:00:0015:00:00יום עיון צוותים חינוכיים - מניעת חרמות ואלימות ברשת 
28/06/202215:00:0017:00:00בדיקת תלושים

28/06/202217:00:0019:30:00תמיכות - קבוצות ייצוגיות
28/06/202217:00:0017:30:00פ.ע. ניב בוגנים

28/06/202218:00:0018:30:00מסיבת סיום גוונים  
28/06/202219:00:0019:30:00מסיבת סיום ביה"ס בן צבי 
28/06/202219:30:0020:00:00מסיבת סיום אלון יזרעאל  
29/06/202209:00:0010:00:00ועדת שימוע טרם פיטורים
29/06/202210:05:0011:00:00ועדת שימוע טרם פיטורים

29/06/202211:00:0012:00:00וועדת תמיכות
29/06/202212:00:0013:00:00וועדת השלושה



29/06/202213:00:0014:00:00יום מנהלים בטחון קהילתי
29/06/202214:30:0015:30:00שפ"ע - סיור

29/06/202215:00:0017:00:00תמיכות - קבוצות ייצוגיות
29/06/202216:00:0018:00:00ועדה לאיכות הסביבה 

29/06/202217:00:0019:00:00מועצת מרחב העמקים - כנס חגיגי של ההסתדרות
30/06/202209:00:0009:30:00 ועדת מכרזים 

30/06/202209:30:0010:30:00מעונות הסטודנטים - אמיר כהן מפקד מגב
30/06/202211:00:0012:00:00סיור מוסדות 

30/06/202212:00:0013:00:00פ.ע. חמוטל
30/06/202213:00:0014:00:00ארוחת צהריים - ז.א.ר.א רחמני

30/06/202214:00:0015:30:00הדרכה על הסכם העוסי"ם החדש - איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות בישראל
30/06/202219:30:0021:00:00אירוע סיום - קבוצות נירים עפולה


