
2019פברואר -ינואר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

לשכה01/01/201911:0012:00קליטה' פגישה  עם מח

לשכה01/01/201912:0013:00פגישה בנושא  פרויקט  כזיב

פגישה עם  סגן  ראש  העיר  בנושא וועדה 

לתכנון  ובניה
לשכה01/01/201913:0013:30

לשכה01/01/201913:3014:00מרפסת- מתי 

לשכה01/01/201914:0015:00ר"נועם בירן מפקד יקל

לשכה01/01/201915:0015:30פגישה עם  נציג תרשיחא

שמעון בן + שמעון גואטה

אלינה+אורית+אוהד+נעים
לשכה01/01/201915:1516:45

הצגת תוכנית סופית של המצלמות לפני 

אבי +אורן משה: ביצוע משתתפים

משה +עמית דהאן+מוטי בן דוד+סווסיה

אריה +פואד+(שיטור ערוני)נתי חריר +ביטון

גלית נבו+פרץ

לשכה02/01/20199:3011:30

לשכה02/01/201915:0016:00אבן בגליל- גדעון 

לשכה02/01/201916:0018:00קבלת קהל

פגישת  הכירות  עם  נציגי  הסתדרות  

העובדים
לשכה03/01/20199:3010:30

+ מוטי בן דוד+חמד נעים +ישיבה נחלה טנוס 

שמעון בן נעים
לשכה03/01/201910:3011:30

פגישה עם חבר הכנסת לשעבר אראל 

מרגלית אצל אייל שמואלי ראש מועצת כפר 

ורדים

03/01/201911:3014:15
מועצה אזורית כפר 

ורדים

-  פגישה עם  חבר  מועצת  העיר לשעבר 

אנדרי  דובקין
לשכה03/01/201914:3015:30

+ 'ורג'ג- רכישת מבנה של הבנק הבינלאומי 

פואד+ שמעון+אורית+ אלינה
לשכה03/01/201915:3016:30

ישיבה בנושא תקציב הספורט העירוני 

עידן, פואד, שמעון, מוטי, ארקדי: משתתפים
לשכה03/01/201916:3017:30

שמעון בן + המשך פגישה שמעון גואטה

סיוון אמור+אלינה+ אורית+ אוהד+פואד+נעים
לשכה06/01/20198:3010:30

לשכה06/01/201910:3011:30ד מימון פאר"פגישה עם עו
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2019פברואר -ינואר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

הצגת פרויקט מרכז מסחרי מעלות בפני ראש 

יוסי : משתתפים- העיר מר ארקדי פומרנץ 

+ חברת ארטמאג ניהול הפרויקט, לוין

יוזמנו על ידי -מתכננים לפי הרשום מטה 

נועה מחברת ארטמאג

לשכת ראש העיר06/01/201911:3013:00

לשכה06/01/201913:0013:30פגישה עם  פעילת ציבור

עבודה מול הרדיו בתחום - יואב מינץ 

אלינה+ מירי+ החדשות
לשכה06/01/201913:3014:30

רבקה יום טוב +ניצן קורקין מנהלת תחום גליל

עמית+ אלינה+ מנהלת תחום פיתוח תעסוקה
לשכה06/01/201914:0015:00

לשכה06/01/201915:0015:30ד הרב יגאל כספי"הכרות מנהל בית חב

לשכה06/01/201915:3016:30שוטף אורנה טל

לשכה06/01/201916:3017:00תרשיחא- פגישה עם  נוער  העובד  והלומד 

כנס פתיחת שנה להתאחדות המלאכה 

והתעשיה
06/01/201920:0021:00

' רח, אולם קאלה

חיפה, 3יוליוס סימון 

לשכה07/01/201910:0010:30דני מנהל פיקוח ושיטור- הכרות 

לשכה07/01/201910:3011:00אבי סוויסה- עדכונים

לשכה07/01/201911:0012:00 נשים8- מועצת נשים הכרות תוכנית עבודה 

לשכה07/01/201912:0013:00שמעון+ פגישה עם ויקטור קנבורה

לשכה07/01/201913:0014:00שוטף גלית נבו

פגישה בנושא מגרשים שכונה צפונית 

סגן + בהשתתפות ראש העיר ארקדי פומירנץ

חבר העירייה נחלה + ראש העיר חמד נעים 

שמעון בן נעים+ מהנדס העיר יוסי לוין+ טנוס 

לשכה07/01/201914:0015:00

לשכה07/01/201915:0016:00שמן מרוקאי- ו  בשבט  "הרמת כוסית לט

סיור במבני חינוך  בלתי  פורמלי  

מוטי+עמית+מרינה+ארקדי
לשכה07/01/201916:0018:00

לשכה08/01/20199:009:30מתנס גרס-ביקור באולפן עולים 

אורית + חמד נעים + ועד קתולי +ראש העיר 

נכלה טנוס+ יוסי לוין +
לשכה08/01/201910:0011:00

+ מנהל קופת חולים מאוחדת - מאיר לזרוביץ 

מיכאל מאיק
לשכה08/01/201911:0012:00
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2019פברואר -ינואר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

מנהל עמותת - פגישה עם גרשון שרעבי 

מגיע לברך אותך- עזרה וחסד
לשכה08/01/201911:3012:00

לשכה08/01/201912:0012:30ויקה- חתימות על מסמכים ממחלקות השונות 

פגישה בנושא הפעלת קפיטריה בהיכל 

, אוהד, אורית, אלינה: משתתפים- התרבות 

עמית, פואד, אוהד, דפנה

לשכה08/01/201913:0014:00

לשכה08/01/201914:0014:30מחשוב- פגישה עם אריה 

לשכה08/01/201914:3015:00סלין+ פגישה אריה

- ישיבה בנושא תקציב הספורט העירוני 

עידן+ פואד+ שמעון+מוטי
לשכה08/01/201915:0016:00

 שיחת 0502777806- בלינקר ולדימיר 

היכרות
לשכה08/01/201916:0016:30

בנושא כלכלה )קורס לראשי עיר חדשים 

(וקהילה מקומית
09/01/20199:0014:30

ירושלים 

אוניברסיטה 

העברית קמפוס הר 

הצופים בית ספר 

למדיניות ציבורית

10/01/20199:3010:30סיור קבוע ברחבי העיר

ס ראשונים מגיעים להזמין את "תלמידים מבי

ראש העיר לטקס הסמכה לירוק מתמיד 

15.1א בתאריך "שמתקיים בת

לשכה10/01/201910:3011:00

ל עמותת תיירות גליל מערבי "פגישה עם מנכ

עמית לוין+ ענת גליק+גלי רז - 
לשכה10/01/201911:0012:00

10/01/201912:0013:00נסיעה למעלה יוסף

ל ביטוח לאומי במועצה איזורית "ביקור מנכ

ארוחת צהריים , מעלה יוסף לאחר מכן

במושב יערה" ביף בהר"במסעדת 

10/01/201913:0015:00

- גרנות הגליל 

מועצה איזורית 

מעלה יוסף

- ן 'הכנה לביקור של משלחת מאזרבייג

עמית+אלינה
לשכה13/01/20199:0010:00

לשכה13/01/201910:0010:30בני שטרן נשיא רוטרי מעלות

ישיבה בנושא תושבים חדשים בשכונת 

עמית , אלינה, ארקדי: אורנים בהשתתפות

וגלית נבו

לשכה13/01/201910:3011:30

13/01/201911:3013:00ארקדי  נוסע לכנס
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2019פברואר -ינואר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

13/01/201913:0016:00כנס יושבי ראש ועדות מקומיות

ועדה מחוזית מחוז 

-נצרת עלית - צפון 

מעיין  - waza-ב

 נצרת עלית 2000

- חנייה גדולה 

 2מעלית קומה 

לכיוון משרד הפנים

'  חיפה בניין א15ם "פלי' רח- נסיעה לחיפה 

 חיפה חדר ישיבות3קומה 
14/01/20198:3010:00

נירית מיכאלי מנהלת מחוז - פגישת הכרות 

בינוי ושיכון נושא הישיבה תוכניות בנייה של 

יוסי לוין, אלינה, ארקדי: מעלות משתתפים

14/01/201910:0011:30

 חיפה 15ם "פלי' רח

 3קומה ' בניין א

חיפה חדר ישיבות

פואז מנהל מרחב גליל גולן רשות חירום 

+ משרד הביטחון הכרות ודגשים - לאומית 

פריד מנהל המחוז

לשכה14/01/201914:0014:30

בנושא מידע לקראת - פגישה עם חווה 

רקע כללי- תחרות הנואם הצעיר 
לשכה14/01/201914:3015:00

הצגת סטטוס פרויקטים מחלקת הנדסה בפני 

ראש : משתתפים- ראש העיר מר פומרנץ 

יוסי לוין+ העיר

לשכת ראש העיר14/01/201915:0016:30

14/01/201915:0015:30סיור במזרקה ליד העירייה עם שמעון ועמית

לשכה14/01/201917:0018:00עידן+ מוטי+ איגור הוקי קרח 

לשכה14/01/201916:4517:00חוסאם בשארה

15/01/20199:0010:00ארקדי נוסע לעיריית עכו

ישיבת מועצה איגוד אשכול רשויות גליל 

לשכת ראש העיר עכו- מערבי 
15/01/201910:0013:00

לשכת -עיריית עכו 

ראש העיר

במינהל החינוך15/01/201913:0015:00פורום המנהלים

ל הרשות "מנכ- שלומי אטיאס - הכרות 

לפיתוח הגליל
איזור תעשיה בר לב15/01/201915:0016:00

מליאה15/01/201918:0020:00מליאה

16/01/201910:0011:00שר הכלכלה- אלי כהן 
, לשכת השר בכנסת

ירושלים

16/01/201916:0018:00קבלת קהל

לית פסטיבל דוק "גליה בדור מנכ- הכרות 

אביב
לשכה17/01/20199:0010:00
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2019פברואר -ינואר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

ועד בית ספר אורט שולי מנהלת בית ספר 

אורית + לורנה לוגסי+ שמעון בן נעים+ אורט

אורנה טל+

לשכה17/01/201910:0011:00

+ נחלה+ ישיבת שוטף עם הסגנים שמעון

מוטי+ חמד
לשכה17/01/201911:0012:30

לשכה17/01/201912:3013:00כמיל+ (מנהל טיולי הורדים)סולימאן חלבי 

לשכה17/01/201913:0014:00ל חברת ערים"עזרא ימין מנכ

לשכה17/01/201914:0015:00חברת  תגבור

תפן-ישקר 17/01/201915:3016:30יעקב הרפז- ל ישקר "פגישה עם מנכ

20/01/20198:0015:00לא לקבוע פגישות

15:0020/01/201915:0015:01-ארקדי חוזר ב

20/01/201915:3018:30קבלת קהל

+ רונן מרלי- פגישה בנושא תאגיד המים

עמית לוין+ ל העיריית נהריה"מנכ
לשכה21/01/20199:0010:00

ס אורט מעלות "סיור עם ראש העיר בבי

.(ב"חט+ ע "חט)
21/01/201910:3012:00

ס אורט מעלות "בבי

ע"חט

נטיעת עץ לכבוד - מעלה נרקיסים - גן הדס 

ו בשבט"ט
21/01/201912:0012:30

לשכה21/01/201913:0014:00פגישה עם ירמי ועמית

פגישה בנושא חניות ממול לבית ספר סביונים 

יוסי לוין+מיקי חזן
לשכה21/01/201914:0015:00

פגישה בנושא הסדרת חניות חדשות לעירייה 

אלינה+ המתכננת + יוסי לוין - 
לשכה21/01/201915:3016:30

ל "ישיבה מקדימה לקראת הפגישה עם מנכ

. 22.1-רשת דובדבן המתקיימת ב

ראש העיר וארנה טל: בהשתתפות

בלשכת ראש העיר21/01/201916:3017:00

ליגה - ביקור הוקרה למאמן ושחקנים 

הארצית קבוצת הנוער בשחמט
לשכה21/01/201917:0017:30

21/01/201919:0020:00ו בשבט קהילתי"סדר ט
- מרכז המוסיקה 

מעלות

בנק לאומי - העברת חתימות בבנקים 

בנק מרכנתיל + רנדה- בתרשיחא בקניון

להביא תעודת זהות- ואן 'ג- בתרשיחא 

22/01/20199:3010:30
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2019פברואר -ינואר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

רונן ברוצקי מפקד תחנת - רישוי עסקים 

עבליני חברה ' ורג'ג+ משטרה מעלות

+ יפה כהן+ ט אביב סוויסה"קב+ כלכלית

איציק אלול

לשכה22/01/201911:0012:00

אבי + דני חזן + עמית לוין- מועצת אכיפה 

רונן ברוצקי מפקד תחנת משטרה + סוויסה

שיטור עירוני-באסם מורד + מעלות 

לשכה22/01/201912:0013:00

- ל תחום בינוי במשכל "הכרות סמנכ- הכרות 

אייל שוורצמן
1לשכה בן גוריון 22/01/201913:0014:00

עורך דין מארק - ל רשת דובדבן "הכרות מנכ

אורנה טל+ אזואלוף 
לשכה22/01/201914:0015:00

לשכה22/01/201915:0015:30יוסי חזן באים לברך+ קיקו 

חמד + שמעון+ עמית- ן'משלחת מאזרבייג

מוטי+ נחלה טנוס+נעים
לשכה22/01/201916:3021:00

קבלת פנים - ן 'משלחת מאזרבייג

אלכ+פואד+עמית+כוכי+אירנה+אורנה+אורית

ס

לשכה22/01/201916:3019:00

כנס השקת תוכנית אסטרטגיתה לתיירות 

"אבירי הגליל"
23/01/20198:3015:00

אחוזת סנדרין 

(סמוך לרגבה)

אסטרטגיות פיתוח )קורס לראשי עיר חדשים 

(כלכלי עירוני
23/01/20199:0014:30

ירושלים 

אוניברסיטה 

העברית קמפוס הר 

הצופים בית ספר 

למדיניות ציבורית

לשכה27/01/201912:0013:30ע"שפ- עמית דהן - פגישת שוטף 

לשכה27/01/201914:0015:00ע עם  הסתדרות העובדים"פ

לשכה27/01/201916:0017:30רווחה- כוכי חזן - פגישת שוטף 

אריאל - ל לפיתוח הנגב והגליל "ביקור מנכ

משעל
לשכה28/01/201910:3012:00

הצגת סטטוס פרויקטים הנדסה בפני ראש 

ל העירייה"העיר ומנכ
לשכת ראש העיר28/01/201912:3014:00

תלמידים מבית ספר אורט מגיעים להחתים 

את ראש העיר על אמנה
לשכה28/01/201912:3013:00

משה חזות מנהל מחוז צפון ,ראש העיר 

פגישת הכרות )מרינה,חמד נעים,מורדי,עאדל,

(ס "והצגת סטטוס מתנ

לשכה28/01/201914:0015:00

 2נסיעה למשרד החינוך נצרת עילית קומה 

( 16:00הפגישה ב ) 402חדר 
28/01/201915:0016:00
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2019פברואר -ינואר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

שלום + ארקדי + שמעון בן נעים + חיים גבאי 

נטע תורם מפקחת  גנים דתיים + אדרי  

405 חדר 2קומה 

28/01/201916:0017:00

משרד החינוך נצרת 

דרך קרית -עלית 

הממשלה

ופגישת הכרות עם ארקדי פומרנץ ראש . ע.פ

עירית מעלות תרשיחא
28/01/201917:0018:00

לשכת מנהלת 

משרד , המחוז

החינוך נצרת  עילית 

402 חדר 2קומה 

לשכה29/01/201910:3011:00הסבר על התהליך- קביעות של עובדים 

לשכה29/01/201911:0012:00ישיבת שוטף עם עמית לוין

מיכל שילוח  +JNFל "אריק מייקלסון מנכ

הכרות- נציגה בגליל 
לשכה29/01/201912:3013:30

הצגת תכנון שכונת עמק הזיתים בפני ראש 

+ ראש העיר מר פומרנץ: משתתפים- העיר 

סגן ראש העיר + סגן ראש העיר חמד נעים

מר הוד אבו + גבי מירון' אד+ שמעון בן נעים

+ יוסי לוין+ תגית כלימור' אדר+ ש"ליל משב

מור מיזן גלבוע

29/01/201914:0015:30

לשכת ראש העיר 

- מעלות תרשיחא 

 1רחוב בן גוריון 

מעלות

+ פגישה עם פעילים למען בעלי חיים  מירב

איריס+שלומית+ פאני
לשכה29/01/201916:0017:00

מליאה29/01/201917:0019:00טקס סיום פרויקט מחשב לכל ילד

לשכה30/01/20199:0010:30קליטה' ישיבת שוטף  מח

. שוטף ראש העיר עם מינהל החינוך

, ל העירייה"מנכ, ראש העיר: בהשתתפות

אילנית כהן, ארנה טל

בלשכת ראש העיר30/01/201910:3012:00

- הקלטה לרדיו צפון בנושא הנגשה לנכים

תוכניות עתידיות ותקציבים צפויים
לשכה30/01/201911:0011:30

איתן דנגוט - הכרות מנהלת לפיתוח הצפון 

נדב לוריא יועץ המנהלת+ ראש המנהלת
לשכה30/01/201912:0013:00

יוסי לוין קידום פרוייקטים + שחר פארי 

יזמיים בעיר
לשכה30/01/201913:3014:30

לשכה30/01/201915:0015:45ר ישיבה תיכונית בני עקיבא"מיקי אטיאס יו

החברה לפיתוח מעלות - ישיבת דירקטוריון 

תרשיחא
לשכה30/01/201916:0017:15

30/01/201917:0020:00קבלת  קהל

+ אוהד+פואד+ תקציב מחלקת קליטה עמית 

ירדן+אירנה+ גלית נבו
לשכה03/02/20198:309:30
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מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

ראש  -מר ארקדי פומרנץ-מטה מול מטה

שלמה -(חדש)-תרשיחא- עיריית מעלות

דנה ,חגית מגן,מיכל מנקס,איתי חוטר,דולברג

בועז כבל,רינה זוהר,דוד לוי,דקו מדנס

03/02/20199:3011:00
- עיריית מעלות

תרשיחא

- צוות ערים חכמות אשכול גליל מערבי 

  2019היכרות והצגת תוכנית עבודה לשנת 

ראש עיריית מעלות , ארקדי פומרנץ' השתת

טל כהן מנהל פרויקטים אשכול , תרשיחא

גליל מערבי

03/02/201911:3013:00
, לשכת ראש העיר

ארקדי פומרנץ

פגישה בנושא עבודת מים וביוב שכונת 

- בית העלמין געתון  + (צוריאל)הנשיא פרס 

בקר + בפני ראש העיר מר ארקדי פומרנץ

יאיר מחברת + לבו'י מר איציק אוז"רמ

מור מיזן+ יוסי לוין+ אפשטיין

03/02/201913:0014:00
- לשכת ראש העיר 

מעלות תרשיחא

-י מפעל הפיס "פיתוח הגליל ע- שמשון ליבמן 

 מטעם מפעל הפיס
לשכה03/02/201914:0015:00

לשכה03/02/201915:0015:30ת תחנה רדיו צפון רינה בן עיון"מנכלי-הכרות 

ל החברה למשק "אביקם בלר מנכ-הכרות 

עוזרת נעמי+וכלכלה
לשכה03/02/201916:0017:00

איתור שטח בית ספר בתרשיחא נחלה 

חמד נעים+טובה מעוז+טנוס
לשכה03/02/201917:0017:45

לשכה03/02/201918:0019:00ועדת כספים

: בהשתתפות. סיור בגני הילדים במעלות

אילנית כהן, ארנה טל, ראש העיר
מעלות04/02/20198:3010:30

+ סיור בבניין העירייה בתרשיחא חמד נעים

עמית לוין+נחלה טנוס
סיור בתרשיחא04/02/201910:4512:45

לשכה04/02/201913:0015:00אורית+ישיבת שוטף יוסי לוין

04/02/201916:0018:00קבלת קהל

לוועידת איגוד תאגידים העירוניים - משוריין 

באילת
הרודס אילת05/02/20198:0018:00

מנהל אגף החטיבה - זיאד אסעד- הכרות 

+ ישראל וייס+ לביקורת השלטון המקומי

ליאת שכטר+ דליה אלדר

לשכה10/02/20199:0010:30

+ שמעון בן נעים+נחלה טנוס+ חמד נעים

מוטי בן דוד+ משה ביטון+עמית לוין
לשכה10/02/201910:3012:00

לשכה10/02/201913:0014:00ישיבת שוטף עם עמית לוין

10/02/201912:0012:30ארוחת  צהרים

רחלי אראל +מנהלת מחוז -ר קופמן גלית"ד

קופת חולים מכבי- מנהלת מרחב 
10/02/201914:3015:30

 , 2קניון צים קומה 

מעלות
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מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

ראיון  ערוץ -צילום למגזין טלויזיה קהילתית 

98
לשכה10/02/201916:0016:30

לשכה10/02/201916:3017:10מזל גזברית+ שמעון גואטה

לשכת ראש העיר10/02/201917:0019:00ישיבת דירקטוריון אגם מונפורט

לשכה11/02/20199:0010:00ערן+אורית- שלט כניסה לעיר, הליך שילוט

- פגישת הכרות עם חבר כנסת איתן ברושי 

עבודה
לשכה11/02/201910:3012:00

מדריך שחייה בבריכה -יבגני אדמנקו 

רוצה לדבר על הבעיות בבריכה, העירונית
לשכה11/02/201913:0013:30

11/02/201912:0012:30ארוחת צהרים  עם  אנה

- עמית לוין + פגישה עם מאיר אמסלם 

בנושא פתיחת פנימייה שיקומית לילדים בעיר
לשכה11/02/201914:0015:00

11/02/201915:0016:00לא לקבוע פגישות

לשכה11/02/201916:0017:00ישיבת שוטף עם עמית לוין

ביקור הוקרה לנבחרת סייף ומאמן לרגל 

הצלחה בתחרויות בינלאומיות
לשכה11/02/201917:0017:30

לשכה12/02/20199:3010:30פגישה עם ירמי

כותב ספר על - פרופסור שוקרי עראף 

מיכה מעיקי+ תרשיחא
לשכה12/02/201910:3011:00

לשכה12/02/201911:0011:30מגרש שכונת הזיתים- בועז סלע 

חווה חקלאית12/02/201911:4512:45סיור בחווה חקלאית עם חגי ווינברג

לשכה12/02/201913:0014:30ישיבה שנתית- ל "תכנית עתידים בצה

12/02/201914:3015:00טקס לזכר  איתן  בלחסן-סטיב סויסה 

פארק  , 2019פגישה למטרת קידום תכניות 

עמית לוין+ ניר רובינפלד- מעוף - תעשיה 
לשכה12/02/201915:0016:00

מליאה12/02/201916:0017:00פגישה בנושא תגלית

+ יואל רזבוזוב- סיור במתקני ספורט בעיר

מוטי בן דוד
12/02/201917:0018:30

לשכה12/02/201918:3020:00חבר כנסת- יואל רזבוזוב 

ס לדור ודור"מתנ12/02/201920:0021:30כנס תושבים- יואל רזבוזוב 

משוריין התאחדות התעשיינים הנרי צימרמן 

ליאור אפלבן מנהל + ר מרחב צפון"יו

התאחדות תעשיינים מרחב צפון

13/02/20199:0010:30
 1לשכה בן גוריון 

מעלות
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2019פברואר -ינואר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

הצגת - רחל גץ אוצרת סימפזיון הפיסול

הפסלים שהולכים להיות בפסטיבל
לשכה13/02/201911:4512:00

לשכה13/02/201913:0014:00גלית פרידמן- קביעות של עובדים 

לשכה13/02/201915:0016:00חמד נעים+ פגישה עם נחלה טנוס

13/02/201916:0018:30קבלת  קהל

סיגל שאלתיאל - פגישה עם ראש מועצת תפן 

מוטי בן דוד+ הלוי - 
14/02/20199:0010:00

מבנה - מועצת תפן 

10

+ נכלה+ישיבת שוטף עם הסגנים שמעון

מוטי+ חמד
לשכה14/02/201911:0012:00

גיא אילון מנהל מחוז צפון רשות - הכרות 

הטבע והגנים ושי קורן מנהל מרחב גליל עליון
לשכה14/02/201912:0012:30

הכנה לפגישה על מוזיאון המייסדים עם יוסי 

לוין
לשכה14/02/201912:3013:00

+ נחלה טנוס + אלעד בצלאלי + עומרי שלמון

בצלאל דהן בנושא מוזיאון + יוסי לוין 

המייסדים

לשכה14/02/201913:0014:30

- מתנדבת בעמותה של תחבורה ציבורית 

מרינה ליבידב
לשכה14/02/201914:3015:00

לשכה14/02/201915:3016:00בעיות עם עמידר- בן מוחה גלית 

תמי - הכרות מנהלת מחוז עיר ללא אלימות 

חתואל ואורן משה
לשכה14/02/201916:3017:30

כפר - סיור הכנה עיריית מעלות תרשיחא

ורדים לוועדת גבולות
17/02/20198:0010:00

סיור בכפר הורדים 

וישיבה במעלות 

יציאה לסיור )

מהמועצה המקומית 

(כפר ורדים

ראש : סיור בגני הילדים בעיר בהשתתפות

אילנית כהן, ארנה טל, העיר
מעלות17/02/201910:3013:15

, 1בניין סיטי -ועדה מחוזית -ארקדי נוסע 

נצרת עלית , 29מעלה יצחק , 2קומה 
17/02/201914:3016:00

17/02/201916:0020:00קורס תכנון ובניה לנבחרי ציבור

בניין -ועדה מחוזית 

, 2קומה , 1סיטי 

 , 29מעלה יצחק 

נצרת עלית

הדרכת !  השתתפות חשובה- תזכורת

ועדה לתכנון ובניה- נבחרים ממנהל התכנון 
אולם מליאה18/02/20199:0011:00

בהשתתפות - פגישה בנושא בית כנסת יהלם 

חגי וינברג+ יוסי לוין + שמעון בן נעים 
לשכה18/02/201911:3012:30

לשכה18/02/201912:3013:00אלינה+ ל גלית נבו"קהילת צד
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מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

אורלי צוקרמן מנהלת תכניות קליטה בסוכנות 

+ שלמה אזרוב+ יגאל שאלתיאל+ היהודית

חדוה + מנהל תיקי עולים הסוכנות היהודית

מנהל היחידה לעליה וקליטה + מוסקוביץ 

בסוכנות היהודית

לשכה18/02/201913:0014:30

18/02/201914:3015:00לא לקבוע פגישות

סיור בפינת חי18/02/201915:0016:00לצורך החייאת המקום- סיור בפינת חי 

סיור בפינת חי18/02/201915:0016:00לצורך החייאת המקום- סיור בפינת חי 

שיתוף פעולה במסגרת - פגישה בנושא 

, תכנית מנהיגות קהילתית בחירום

+ שרית זיו מנהלת התוכנית : משתתפים

אורית הרץ +  אוהד אבירם מנהל תוכניות

לילה + מפקחת משרד הרווחה מחוז צפון

+ ל העירייה"עמית מנכ+ מדריכה בתוכנית

+ גלית מנהלת קהילה ולקליטה+ יצחק אוחיון

ט"אבי קב

לשכה18/02/201916:0017:00

: בהשתתפות. פגישת היכרות עם אורט

ל "מנכ-עמית לוין, ראש העיר-ארקדי פומרנץ

אבי , גזבר העירייה-פואד אנדראוס, העירייה

-ארנה טל, מנהלת אזור צפון אורט- אבירם 

, מינהלן-די דכוור'וג, ראש מינהל החינוך

.חשב-אופיר עקיבא

בלשכת ראש העיר18/02/201917:0018:00

אולם אירועים קאלה - חתונה שובל וברק 

הגדול
18/02/201919:0023:00

אולם אירועים קאלה 

רחוב יוליוס - הגדול 

חיפה, 3סימון 

+ מוטי+הצגת תוכנית שנתית לאירועים עמית

נחלה +חמד נעים+שמעון

או+אלינה+אירנה+גלית+מרינה+איציק+טנוס

פואד+ירדן+הד

לשכה19/02/20199:0011:00

ישיבה שבה יוצגו נושאים תכנונים לקראת 

- וועדת המליאה של הוועדה לתכנון ובניה ב

מהנדס + ראש העיר: משתתפים - 24/2

היועץ המשפטי של הוועדה צחי בן + העיר

ד אורית טואף"עו+ עיון

לשכת ראש העיר19/02/201912:0013:00

19/02/201914:0019:00נסיעה לאשקלון

מרכז האירועים 

' רח- רפאלי 

 40ההסתדרות 

אשקלון,
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מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

לאישור " ישראל ביתנו"כנס של מרכז מפלגת 

21-רשימת המועמדים לכנסת ה
19/02/201919:0022:00

מרכז האירועים 

' רח- רפאלי 

 40ההסתדרות 

אשקלון,

בנושא אתגרי )קורס לראשי עיר חדשים 

(התכנון העירוני והאזורי
20/02/20199:0014:00

ירושלים 

אוניברסיטה 

העברית קמפוס הר 

הצופים בית ספר 

למדיניות ציבורית

+  חזן שלום2019תקציב - שיקום שכונות 

יוסי לוין + עמית לוין+ נטליה ממונה מחוזית 

סלין+ 

לשכה20/02/20199:0010:00

לשכה20/02/201910:0011:00עמית לוין+ פגישת הכרות חסן היב

ורנר הרטסטוק נציג עיר תאומה 

סאלי עידו+גרמניה
לשכה20/02/201911:0012:00

מנהל מחוז - אלי טולדנו - הכרות עמידר

שמעון בן +סלין+מנהל איזור דני נבון +צפון

נעים

לשכה20/02/201912:0013:00

+ נכלה+ישיבת שוטף עם הסגנים שמעון

מוטי+ חמד
לשכה20/02/201913:0014:45

המכללה האקדמית תל חי -ארקדי נוסע ל

אודיטוריום זרנגין קמפוס גוסטב לוואן 

קרית שמונה, 9977כביש ,(מזרח)

20/02/201914:4516:00

ל "ן איתן בלחסן ז"כנס מנהיגות לזכרו של רס

מפקד סיירת הצנחנים- 
20/02/201916:0017:00

המכללה האקדמית 

תל חי אודיטוריום 

זרנגין קמפוס גוסטב 

עיריית עכו20/02/201918:3020:30עיריית עכו- אן 'אירוע איזרבג

21/02/20198:0011:00נסיעה לתל אביב

, א"ל ת"לשכת מנכ

, 14רח המסגר 

6קומה  ל משרד התרבות"פגישה עם מנכ 11:00  

אבי+עופר- יוסי שרעבי- והספורט  

עידן+ מוטי בן דוד+ אירמה+גלית+בנבנישתי  

21/02/201911:0012:00

, א"ל ת"לשכת מנכ

, 14רח המסגר 

6קומה 

יוסי לוין : בהשתתפות- סיור בגבעת האורנים 

חיים + חסן היב + עמית דהן + עמית לוין +  

קמיל קבלן חברת + זריהן מחברת ערים 

ל חברת ורדים"דני גיטר מנכ+ ורדים 

24/02/201912:3014:00
נפגשים בכניסה 

לגבעת האורנים

לשכת ראש העיר24/02/201914:3014:45ע עם   אורית  טואף"פ

לשכה24/02/201916:3017:00שמעון ביטון

24/02/201917:3018:30נסיעה לגליליון

מפגש וארוחת ערב  - JNF-USAמשלחת 

בגליליון
גליליון24/02/201918:3020:00
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2019פברואר -ינואר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

יסודי תרשיחא25/02/20199:0010:30ס יסודי תרשיחא"סיור עם ראש העיר בבי

JNF25/02/201911:0012:00תורמים  

מצד - אגם מונפורט 

מצד של , המפלים

העיר

חברת אופנה בונה - פגישה עם יורם וינברג 

יוסי לוין+ באזור תעשייה קורן 
לשכה25/02/201913:0013:30

לשכה25/02/201913:3014:00שוטף מרינה רוזנר

לשכה25/02/201914:0014:30קלוד בלחסן

מנהלת בית ספר - פגישה עם ורוניקה

ראשונים
לשכה25/02/201914:3015:30

לשכה25/02/201915:3016:00צו ארנונה

בדיקת יתרות תקציביות שנתיות לפרויקטים 

אוהד+פואד+אלינה+של מפעל הפיס עמית
לשכה25/02/201916:0017:15

יריד פורים בבית ספר ארזים מתקיים בין 

17:00-19:00השעות 
בית ספר ארזים25/02/201917:3018:30

25/02/201919:3023:00חתונה חנניה ונויה אורה

- אולמי כינורות 

, 36רחוב החלוצים 

מפרץ חיפה

לשכהJNF26/02/201910:0013:00תורמים של 

בנושא אגם מונפורט - סיור + פגישה 

בהשתתפות   קבוצת  יזמים
לשכה26/02/201913:3016:00

: פסנתר רחוב  סולארי  של  מפעל  הפיס 

גלית  , אלינה פסוב ,  עמית  לוין,  ראש  העיר

.גדי  בר  עוז , מרינה  רוזנר,  נבו

לשכה26/02/201917:0017:30

26/02/201918:0020:00בת של מירי אליהו- בריתה תהילה נעמי
אולמי איפראן בביג 

רגבה

לשכה26/02/201919:0020:00יש עתיד- כ מאיר כהן "ח

26/02/201920:0021:00כנס תושבים- מאיר כהן 
אולם -16רחוב הזית 

הספורט החדש

מליאה26/02/201918:0019:00ישיבת מליאה שלא מן המניין

- 2019ועידת השלטון המקומי לחדשנות 

MUNIEXPO
27/02/20198:0017:00

גני התערוכה תל 

2ביתן - אביב 

סיור ברחוב   - JNF-USביקור משלחת 

המפלים
28/02/20198:5010:00

- רחוב המפלים 

אגם מונפורט

טקס פתיחה לתחנת כיבוי האש החדשה 

במעלות במעמד התורמים
28/02/201910:0012:00

תחנת כיבוי אש 

פארק קורן- חדשה
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2019פברואר -ינואר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

28/02/201912:3015:30גני התערוכה- נסיעה לתל אביב 

גני תערוכה תל 

שדרות רוקח  - אביב

קומה , 2ביתן  - 101

KLMאולם , 2

שיתוף הפעולה - אוקראינה- אירוע  ישראל

ועידת - העתידי בין המדינות ברמה המקומית

- 2019השלטון המקומי לחדשנות 

MUNIEXPO

28/02/201915:3017:30

גני תערוכה תל 

שדרות רוקח  - אביב

קומה , 2ביתן  - 101

KLMאולם , 2
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