
  2019אוקטובר -ספטמבר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

ל"ביקור בבית ספר ארזים לרגל פתיחת שנה - 09:00-09:40  

פ"תש
ס ארזים"בי01/09/201909:0009:40

 ביקור בבית ספר סביונים לרגל פתיחת - 10:00-10:40

פ"ל תש"שנה
ס סביונים"בי01/09/201910:0010:40

 ביקור בבית ספר הראשונים לרגל פתיחת - 11:00-11:40

פ"ל תש"שנה
ס הראשונים"בי01/09/201911:0011:40

 ביקור בבית ספר אורט מעלות לרגל פתיחת - 12:00-12:40

פ"ל תש"שנה
ס אורט מעלות"בי01/09/201912:0012:40

לשכה01/09/201913:3014:00פגישה עם טובה מעוז

, ש"יועמ, גזבר, ל"מנכ, ראש העיר: פורום ראשי מינהלים

, מערכות מידע, הנדסה, חינוך, קהילה וקליטה, משאבי אנוש

מרינה, ל פרויקטים"סמנכ, דובר העירייה, ע"שפ, רווחה

ל"לשכת מנכ01/09/201914:0016:00

פגישת הכנה עם בצלאל דהן לסיור במוזיאון המייסדים ביום 

שלישי
לשכת ראש העיר01/09/201914:0014:30

+ חמד+ דני+עמית- פגישה בנושא רעש החתונות בתרשיחא 

אורן
לשכת ראש העיר01/09/201915:0016:00

פגישה עם אורן משה בנושא עדכון תקציב הרשות לביטחון 

קהילתי
לשכת ראש העיר01/09/201916:0017:00

לשכת ראש העיר01/09/201917:0017:30פגישה עם חבר מועצה

 ביקור בבית ספר נתיב מאיר לרגל פתיחת - 09:00-09:40

פ"ל תש"שנה
ס נתיב מאיר"בי02/09/201909:0009:40

ל"ם לרגל פתיחת שנה"ביקור בבית ספר יהל - 10:00-10:40  

פ"תש
ם"ס יהל"בי02/09/201910:0010:40

 ביקור בבית ספר תלמוד תורה לרגל פתיחת - 11:00-11:40

פ"ל תש"שנה
ס תלמוד תורה"בי02/09/201911:0011:40

 ביקור בבית ספר שדה צופים לרגל פתיחת - 12:00-12:40

פ"ל תש"שנה
ס שדה צופים"בי02/09/201912:0012:40

FW: פגישה עם ראשי רשויות פורום קו עימות היום בשעה 

13.30
במועדון באביבים02/09/201913:3015:00

 ביקור בבית ספר יסודי תרשיחא לרגל פתיחת - 09:00-09:40

פ"ל תש"שנה
ס יסודי תרשיחא"בי03/09/201909:0009:40
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  2019אוקטובר -ספטמבר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

 ביקור בבית ספר אורט תרשיחא לרגל - 10:00-10:40

פ"ל תש"פתיחת שנה
ס אורט תרשיחא"בי03/09/201910:0010:40

 ביקור בבית ספר ישיבה תיכונית אורט מעלות - 11:00-11:40

פ"ל תש"לרגל פתיחת שנה
03/09/201911:0011:40

ישיבה תיכונית אורט 

מעלות

 ביקור בבית ספר אולפנת צביה לרגל פתיחת - 12:00-12:40

פ"ל תש"שנה
אולפנת צביה03/09/201912:0012:40

לשכה03/09/201913:1513:30פגישה עם מיכאל מעיקי

מנהל תוכנית - ה "נתנאל מזא- סיור במוזיאון המייסדים 

ל "מנכ- עמרי שלמון + מורשת במשרד ראש הממשלה 

אנשים נוספים מפורטים בגוף + המועצה לשימור אתרים 

הזימון

03/09/201914:3016:00

הסיור יתחיל בבית 

תרשיחא - המושל 

ולאחר מכן יגיעו 

למוזיאון המייסדים 

במעלות

אזור -ל משרד הכלכלה והתעשייה "מנכ- פגישה עם שי רינסקי

תעשייה חדש משותף למעלות תרשיחא וכפר ורדים
04/09/201909:0010:30

רחוב - ל "לשכת מנכ

בניין  , 7בנק ישראל 

ירושלים, 1ינרי 'ג

מרכז צעירים04/09/201917:0018:00כנס מלגות עירוני

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון בתכנית 

2040האסטרטגית לשנת 
05/09/201908:3016:00

בית ספר - אשכול פייס

רחוב - אלון בן גוריון 

עפולה, 4האגס 

היכל התרבות05/09/201920:0022:00מרק שגל- הצגה ברוסית 

מרכז אומניות06/09/201911:0012:00 שנים למרכז אומניות30" - זיכרון הוא בית- "תערוכה חדשה 

בעיות -(מקס סטוק)סיור בכביש שרות לפני מכללה עתיד 

בכביש שרות
08/09/201908:3009:00

לשכה08/09/201909:0010:00מפעם- אביאל אברמוביץ 

ע"לשכת רה08/09/201910:3011:00פואד+ע"רה

לשכה08/09/201911:0012:00פגישה בנושא הזמנה לכנס שבוע החדשנות הישראלית

לשכה08/09/201912:0013:00שוטף עם שמעון בן נעים ועמית לוין

לשכת ראש העיר08/09/201913:0014:00ס"ר הנהלת המתנ"יו- פגישה עם יוסי פרנקו 

, ש"יועמ, גזבר, ל"מנכ, ראש העיר: פורום ראשי מינהלים

, מערכות מידע, הנדסה, חינוך, קהילה וקליטה, משאבי אנוש

מרינה, ל פרויקטים"סמנכ, דובר העירייה, ע"שפ, רווחה

ל"לשכת מנכ08/09/201914:0016:00
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  2019אוקטובר -ספטמבר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

שמעון בן , עמית לוין, ראש העיר: הנהלה/' ישיבת פורום א

שלמה , ר'יורי קוצ, יוגב אפוטה,  טנוס נחלה, חמד נעים, נעים

 8/5/2019יום ראשון : רזניקוב לידיה שמעון ביטון , סויסה

נושא הדיון- פואד , אורית , עמית  + 18:00שעה 

לשכת ראש העיר08/09/201918:0019:00

, ישיבת ועדת כספים יום ראשון: הזמנת חברי ועדת כספים

חמד , שמעון בן נעים, ראש העיר: 19:00 שעה 8/9/2019

לידיה ,שמעון ביטון , טנוס נחלה, ר'יורי קוצ, יוגב אפוטה, נעים

מוטי בן דוד, קזניקוב

לשכת ראש העיר08/09/201919:0020:30

אולם המליאה09/09/201908:3010:30כנס מנהלים להשקת תכנית מצוינות

החלטת ) שריקי ברוריה 223-0754135סיור בנוגע לתכנית 

(10.7ועדת משנה מיום 
כניסה לעירייה10/09/201909:0010:00

לשכת ראש העיר10/09/201910:0011:00ישיבת דירקטוריון

לשכה10/09/201911:0011:30קשרי חוץ- פגישה עם טל 

10/09/201911:3012:00ראיון טלפוני בתכנית של אראל סגל ברדיו צפון

לשכת ראש העיר10/09/201912:0013:00אישור פרוטוקול ועדת משנה

לשכה10/09/201913:0014:00שוטף עם אלינה

אורנים10/09/201914:0015:00סיור באורנים

10/09/201915:0016:00ד"פגישה עם עו
בן , לשכת ראש העיר

מעלות, 1גוריון 

, עמית, ארקדי: פגישה בנושא פרוייקט שכונות בהשתתפות

תמרה
לישכת ראש העיר10/09/201916:3018:00

ל בנושא "אמו של החייל ברק יפרח ז- פגישה עם זהבה יפרח 

היום לזכרו
לשכה11/09/201909:0010:00

פגישת הכרות עם מנהלת מחוז צפון של המשרד להגנת 

הסביבה
לשכה11/09/201910:3011:30

לשכת ראש העיר11/09/201911:3012:00פגישה עם פואד

לשכת ראש העיר11/09/201912:0013:30פגישה עם משה ביטון בנושא ועד עובדים

בנושא אלימות בבית ספר ארזים כלפי - פגישה עם אורנה טל 

יונתן כהן
לשכת ראש העיר11/09/201913:4514:00
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  2019אוקטובר -ספטמבר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

, ראש העיר: פגישה בנושא התחדשות עירונית בהשתתפות

,פואד אנדראוס, אורית טואף, עמית לוין, יוסי לוין
לשכת ראש העיר11/09/201914:0015:00

11/09/201915:0018:00קבלת קהל

שמעון , ארקדי פומרנץ - 62/19ועדת קבלה מהנדס העירייה 

, עמית לוין, פארס מפקח משרד הפנים, איימן שנאתי, בן נעים

אורית טואף

ע"לשכת רה11/09/201918:0020:00

ס סביונים"מתנ11/09/201920:3021:30פתיחת קורס אנגלית נשים

12/09/201910:3013:00נסיעה לשלטון מקומי

, א"ת, 19הארבעה ' רח

קומה , מגדל התיכון

ל"בלשכת מנכ, 10

FW: דוח תקציב מול- ועדת כספים של מרכז השלטון המקומי  

מ"ביצוע חצי שנתי של מש
12/09/201913:0014:00

, א"ת, 19הארבעה ' רח

קומה , מגדל התיכון

ל"בלשכת מנכ, 10

עיריית שפרעם12/09/201916:0018:00פגישה עם ארסן יסין ראש עיריית שפרעם

16:0015/09/201908:3009:00מנשה מכניס את הרכב לטיפול עד 

לשכה15/09/201909:0010:00שוטף עם עמית

לשכת ראש העיר15/09/201910:0014:00ביקור שגרירות מולדובה

, ש"יועמ, גזבר, ל"מנכ, ראש העיר: פורום ראשי מינהלים

, מערכות מידע, הנדסה, חינוך, קהילה וקליטה, משאבי אנוש

מרינה, ל פרויקטים"סמנכ, דובר העירייה, ע"שפ, רווחה

ל"לשכת מנכ15/09/201914:0016:00

לשכה15/09/201914:3015:00ש"שוטף אורית יועמ

לשכת ראש העיר15/09/201915:0015:30פגישת שוטף עם תמרה ואירנה

לשכה15/09/201915:3016:00פגישה עם שלמה סויסה

לשכת ראש העיר15/09/201916:0017:00פגישה עם הורי גן ניצן ואורנה טל

דוד המלך בנושא ' נציגי שכ+ שמעון + סיור  עם ראש העיר 

בית כנסת
יציאה לשטח15/09/201917:0018:00

מליאה16/09/201909:0010:00פקודת מבצע תחרות אופנים מגדל אפיק ישראל

 בדוק מסביב לבניין צמחייה 151סיור ברחוב הרצל בניין 

"צמחייה ליד בית הכנסת ליד השוק"מוזנחת ובעיות ברחוב 
רחוב הרצל16/09/201910:3011:30
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  2019אוקטובר -ספטמבר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

לשכה16/09/201912:0012:30פגישה בנושא פאב במדרחוב בתרשיחא

לשכת ראש העיר16/09/201912:3013:00פגישת שוטף עם מרינה רוזנר

לשכת ראש העיר16/09/201913:0013:30מנהלת מעון ויצו- פגישה עם מגי 

לשכה16/09/201913:3014:00פגישה קצרה עם מירי בנושא אתר העירייה

לשכת ראש העיר16/09/201916:3017:30מנהלת פארק קורן- אישור דוחות כספיים 

17/09/201908:0018:00לא לתאם פגישות- יום בחירות 

FW:  לשכת ראש העיר3/201918/09/201909:0010:30וועדת תמרור ובטיחות בדרכים מספר

לשכה18/09/201911:3012:00שוטף עם מייק סקה

אולם מליאה18/09/201912:0014:30ועדת משנה לתכנון ובניה- תזכורת 

מפעל ניסטק18/09/201914:3015:30הרמת כוסית מפעל ניסטק

18/09/201916:0018:15קבלת קהל

לשכת ראש העיר19/09/201909:3009:45פגישת שוטף עם גלינה

לשכה19/09/201910:1510:30הכנה לפגישה עם תמיר בן משה- די 'פגישה עם וג

לשכת ראש העיר19/09/201910:0010:15פגישת שוטף עם ארמונד

ל ומנהל מינהל הפיתוח "סמנכ- ביקור של תמיר בן משה 

ארקדי : בהשתתפות. פגישת עבודה בלשכה- במשרד החינוך 

- ארנה טל , ל העירייה"מנכ- עמית לוין , ראש העיר- פומרנץ 

- יוסי לוין , גזבר העירייה- פואד אנדראוס , ראש מינהל החינוך

מינהל החינוך- די דכוור 'וג, מהנדס העיר

בלשכת ראש העיר19/09/201910:3012:00

בית הקשיש19/09/201911:3012:30הרמת כוסית בית הקשיש

בהשתתפות כל . סיור בעיר-  המשך ביקור של תמיר בן משה 

.הנוכחים
סיור בעיר19/09/201912:0013:30

בהשתתפות . ארוחת צהריים-המשך ביקור של תמיר בן משה 

.הנוכחים
ה באגם'מסעדת הדרל19/09/201913:3014:30

לשכה19/09/201915:0015:30פגישה עם ארקדי

לשכה19/09/201915:3016:00פגישה עם בוריס קצין מודיעין תחנת מעלות
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  2019אוקטובר -ספטמבר- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

משה )פגישה אצל ראש עיריית מעלות ארקדי פומרנץ 

(ע כרמיאל"קונינסקי רה
19/09/201916:0017:30

. מעלות, 1בן גוריון ' רח

- לשכת ראש העיר

2קומה 

19/09/201918:0021:00ערב לעולים קשישים
מסעדת מנגל ושיפוד 

במעיליא

לשכה22/09/201909:0010:00שוטף עם עמית

לשכה22/09/201910:0010:30שוטף

22/09/201912:0012:30גני לוי- נסיעה לנהריה 

נהריה- גני לוי 22/09/201912:3015:30הסתדרות- הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 

, ש"יועמ, גזבר, ל"מנכ, ראש העיר: פורום ראשי מינהלים

, מערכות מידע, הנדסה, חינוך, קהילה וקליטה, משאבי אנוש

מרינה, ל פרויקטים"סמנכ, דובר העירייה, ע"שפ, רווחה

ל"לשכת מנכ22/09/201914:0016:00

22/09/201916:0017:00בנק בינלאומי- הרמת כוסית לראש השנה 
צים - בנק בינלאומי 

סנטר

לשכה23/09/201909:0010:00יורי+עידן+ פגישה עם איגור מהוקי קרח

רדיו צפון23/09/201910:0010:45הקלטת תשדיר לפסטיבל טעם בגליל

קניון כוכב הצפון23/09/201911:0012:00בנק לאומי- הרמת כוסית 

לשכת ראש העיר23/09/201911:3012:30אורית, עמית, ראש העיר

23/09/201912:3013:30הרמת כוסית בהשתתפות ראש העיר
מרפאת מעלות 

18ירושלים 

בהשתתפות הצוות - הרמת כוסית בקופת חולים מאוחדת 

הרפואי של כל האזור
23/09/201912:3013:30

- קופת חולים מאוחדת 

18רחוב ירושלים 

. ל משרד החינוך"סמנכ- דיון בנושא ביקור תמיר בן משה 

די דכוור'וג, ארנה טל, ראש העיר: בהשתתפות
בלשכת ראש העיר23/09/201914:0015:00

בית הקשיש23/09/201914:3015:00חלוקה של חבילות שי לחג לניצולי שואה

לשכת ראש העיר23/09/201915:0016:00רי בנושא עמותת זכות אבות חסד'פגישה עם יעקב אוחנה וג

היכל התרבות23/09/201916:4517:30קרקס אפריקאי

מליאה23/09/201918:0019:00משוריין ישיבת מליאה

FW:  יום שני: הזמנת חברי מועצה מליאה מן המניין , 

18:00שעה  23/9/2019
אולם המליאה23/09/201918:0019:00
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מועדון מחוברים23/09/201919:3020:30הרמת כוסית במועדון מחוברים ילדים והורים

24/09/201909:4510:30נסיעה לעיריית עכו

הרמת כוסית + ישיבת הנהלה -  אשכול רשויות גליל מערבי 

עיקרי תקציב והצעת תוכנית עבודה לשנת +לשנה החדשה 

2020

24/09/201910:3013:00
לשכתו של שמעון 

עיריית עכו, לנקרי

24/09/201913:0014:00נסיעה חזרה לעירייה

אזור תעשייה24/09/201914:1515:00ו.ל.הרמת כוסית מפעל ג

לשכה24/09/201915:2016:00פגישת שוטף עם אורית

לישכת ראש העיר24/09/201916:0017:00שוטף- ראש העיר + עמית + שעון בן נעים + שמעון ביטון 

לשכה24/09/201917:0018:00מייק+פגישה עם אורית

25/09/201909:0011:00הנהלת הרצף החינוכי
ישיבה תיכונית אורט 

מעלות

מרכז המוזיקה25/09/201911:0013:00הרמת כוסית ראש השנה

לשכה25/09/201913:0014:00ישיבה בנושא אורט תרשיחא

פגישה עם תמרה ראש מנהל קהילה וקליטה ואירנה שלייפר 

ל"מנהלת קהילה וקליטה צד
לשכה25/09/201914:0014:30

מחוץ ללשכה25/09/201914:3015:30בית עלמין חדש

25/09/201916:0019:00קבלת קהל

מקלט בני מנשה25/09/201919:0019:30הרמת כוסית בני מנשה

שמעון בן )בבית כנסת בארזים-ועדי בית כנסת -הרמת כוסית

(נעים מבקש שראש העיר יצטרף 
25/09/201919:3020:00

בית כנסת אוהל יוסף  

ארזים' ברח

FW: מרכז המוזיקה25/09/201920:0021:00סים"ה צוות רשת המתנ"הרמת כוסית לר

לשכת ראש העיר25/09/201920:3021:30פגישה בנושא אזור תעשייה

אגם מונפורט26/09/201908:4509:20אגם מונפורט- תחרות אופניים

אגם מונפורט26/09/201909:0012:00מגדל אפיק ישראל- תחרות אופניים 
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לשכה26/09/201909:3010:30הרמת כוסית מפעל סנמינה

ל חברת ערים "מנכ- פגישה עם עזרא ימין 

אלינה+אורית+יוסי+עמית+
אורנים- משרדי ערים 26/09/201912:0013:30

מעלות26/09/201913:3014:15הרמת כוסית מפעל שמן מרוקאי

26/09/201914:3016:00הצגת פרויקט גבעת תעש מעלות תרשיחא לראש העיר
- לשכת ראש העיר 

1רחוב בן גוריון  

פתיחת שנת פעילות של תנועות , הרמת כוסית לראש השנה 

בני נוער
ס מדור לדור"מתנ26/09/201918:0019:00

29/09/201908:0016:00ערב ראש השנה

30/09/201908:0016:00ראש השנה

01/10/201908:0016:00ראש השנה

, ש"יועמ, גזבר, ל"מנכ, ראש העיר: פורום ראשי מינהלים

, מערכות מידע, הנדסה, חינוך, קהילה וקליטה, משאבי אנוש

מרינה, ל פרויקטים"סמנכ, דובר העירייה, ע"שפ, רווחה

ל"לשכת מנכ01/09/201914:0016:00

, ש"יועמ, גזבר, ל"מנכ, ראש העיר: פורום ראשי מינהלים

, מערכות מידע, הנדסה, חינוך, קהילה וקליטה, משאבי אנוש

מרינה, ל פרויקטים"סמנכ, דובר העירייה, ע"שפ, רווחה

ל"לשכת מנכ08/09/201914:0016:00

, ש"יועמ, גזבר, ל"מנכ, ראש העיר: פורום ראשי מינהלים

, מערכות מידע, הנדסה, חינוך, קהילה וקליטה, משאבי אנוש

מרינה, ל פרויקטים"סמנכ, דובר העירייה, ע"שפ, רווחה

ל"לשכת מנכ15/09/201914:0016:00

, ש"יועמ, גזבר, ל"מנכ, ראש העיר: פורום ראשי מינהלים

, מערכות מידע, הנדסה, חינוך, קהילה וקליטה, משאבי אנוש

מרינה, ל פרויקטים"סמנכ, דובר העירייה, ע"שפ, רווחה

ל"לשכת מנכ22/09/201914:0016:00

, ש"יועמ, גזבר, ל"מנכ, ראש העיר: פורום ראשי מינהלים

, מערכות מידע, הנדסה, חינוך, קהילה וקליטה, משאבי אנוש

מרינה, ל פרויקטים"סמנכ, דובר העירייה, ע"שפ, רווחה

ל"לשכת מנכ29/09/201914:0016:00

, ש"יועמ, גזבר, ל"מנכ, ראש העיר: פורום ראשי מינהלים

, מערכות מידע, הנדסה, חינוך, קהילה וקליטה, משאבי אנוש

מרינה, ל פרויקטים"סמנכ, דובר העירייה, ע"שפ, רווחה

ל"לשכת מנכ06/10/201914:0016:00

, ש"יועמ, גזבר, ל"מנכ, ראש העיר: פורום ראשי מינהלים

, מערכות מידע, הנדסה, חינוך, קהילה וקליטה, משאבי אנוש

מרינה, ל פרויקטים"סמנכ, דובר העירייה, ע"שפ, רווחה

ל"לשכת מנכ13/10/201914:0016:00

, ש"יועמ, גזבר, ל"מנכ, ראש העיר: פורום ראשי מינהלים

, מערכות מידע, הנדסה, חינוך, קהילה וקליטה, משאבי אנוש

מרינה, ל פרויקטים"סמנכ, דובר העירייה, ע"שפ, רווחה

ל"לשכת מנכ20/10/201914:0016:00
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, ש"יועמ, גזבר, ל"מנכ, ראש העיר: פורום ראשי מינהלים

, מערכות מידע, הנדסה, חינוך, קהילה וקליטה, משאבי אנוש

מרינה, ל פרויקטים"סמנכ, דובר העירייה, ע"שפ, רווחה

ל"לשכת מנכ27/10/201914:0016:00

07/10/201909:3012:00 בניין אמות משפט13קומה ,  תל אביב8נסיעה לשאול המלך 

פגישה עם אריאל - עיריית מעלות תרשיחא . ארקדי פומרנץ ר

ל המשרד לפיתוח הנגב הגליל והפריפריה"משעל מנכ
07/10/201912:0012:45

 תל 8שאול המלך 

 בניין 13קומה , אביב

אמות משפט

לשכה07/10/201915:3016:00הילה-פגישה עם מנהלת משאבי אנוש 

07/10/201918:3019:30 חיפה67חלוצי התעשיה - נסיעה לאולמי נוביה 

07/10/201919:3021:00שוטף עם עמית

בית ספר למוסיקה07/10/201921:3022:00אירוע תרבות תורנית- הפרשת חלה 

08/10/201908:0016:00יום כיפור

09/10/201908:0016:00יום כיפור

10/10/201911:0011:30אולם מליאה- נסיעה למועצה אזורית מטה אשר 

- ראשי רשויות בגליל + ראשי רשויות פורום קו עימות 

ר השלטון המקומי וראש העיר "בהשתתפות חיים ביבס יו

מודיעין מכבים רעות בנושא תכנית מיגון הצפון והרמת כוסית 

שימו לב לשינוי מקום הפגישה בית -  לכבוד השנה החדשה 

השותפויות ליד אכזיב

10/10/201911:3012:30
באולם הישיבות בבית 

השותפויות ליד אכזיב

ר מרכז השלטון המקומי וראש העיר מודיעין "חיים ביבס יו

משה דוידוביץ ראש המועצה האזורית מטה + מכבים רעות 

 (ליד אכזיב)יציאה מבית השותפויות - אשר וראשי רשויות 

לסיור ותצפית על גבול הלבנון

בראש הנקרה10/10/201912:3013:30

יד לבנים15/10/201912:0015:00קבלת קהל קונסול רוסיה

אגם מונפורט15/10/201920:0022:00במסגרת פסטיבל טעם בגליל, הופעה של קובי פרץ

לשכה16/10/201909:0009:45ישיבת עבודה

תל אביב16/10/201916:0017:00תוכנית ברדיו רקא בתל אביב שידור ישיר מאולפן

אגם מונפורט16/10/201920:0022:00במסגרת פסטיבל טעם בגליל, הופעה של מרגי

20/10/201910:0012:00פגישת עבודה פרסום והסברה
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 הקפות שניות של שמחת תורה במגרש של בית ספר 20:30

יהלם
21/10/201920:3022:30

לשכה28/10/201908:3009:00ישיבה עם עמית

לשכה28/10/201909:0010:00שוטף עם עמית

לית עמותת כוכב הצפון ושלום "מנכ– פגישה עם רותי גופר 

ר עמותת כוכב הצפון"יו-  חזן 
לשכת ראש העיר28/10/201910:0011:00

לשכת ראש העיר28/10/201911:0012:00פגישת הכנה

לשכה28/10/201912:0013:00מפעם- אביאל אברמוביץ 

28/10/201913:3015:00נצרת עלית- נסיעה למשרד הפנים 
נצרת , 29מעלה יצחק 

עלית

FW: פגישה עם הממונה על המחוז בועז יוסף הממונה על 

אוהד, פואד, עמית: המחוז 
נצרת עילית28/10/201915:0016:00

לשכת ראש העיר28/10/201918:0019:00'ישיבת פורום א

לשכה29/10/201908:3009:00תזרים

-יזם + ר האקדמיה לאחלה קרח "יו- פגישה עם שמעון בן טוב 

 באישור ראש העיר
לשכת ראש העיר29/10/201909:0010:00

לשכת ראש העיר29/10/201910:0010:30גלית- חתימה על הסכמים 

לשכת ראש העיר29/10/201910:3011:00הילה+ פגישה עם אורית

לשכת ראש העיר29/10/201911:0011:30פגישה עם יפה

לשכת ראש העיר29/10/201911:3012:00פגישה עם שלמה סוויסה

FW: שמעון בן+עמית+אלינה+ע"רה  

הצגת הסכם תכנית- חגי +עמית דהן+דבי+אוהד+פואד+נעים  

המראה

ע"לשכת רה29/10/201912:0013:00

ס גרס"מתנ29/10/201915:3016:30ס גרס עם מרינה וחגי"מתנ- ה "סיור במרכז להב

לשכת ראש העיר29/10/201917:0018:00ר העמותה לקשיש ולעיוור"יו- פגישה עם שמעון אמזלג 

לשכת ראש העיר29/10/201918:0019:00ביקור הוקרה לנבחרת סייף והמאמן לרגל הצלחה בתחרויות

לשכה30/10/201908:3009:00תזרים
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אולמי דבאח מעלות30/10/201909:0015:30טעמי הגליל- פסטיבל הקולינרי הבינלאומי 

לשכה31/10/201908:3009:00תזרים

לשכת ראש העיר31/10/201910:0011:00שוטף עם עמית

מנהלת סניף ביטוח לאומי - פגישת הכרות עם סימה עמיחי 

לבקשת ראש העיר- נהריה עכו 
לשכת ראש העיר31/10/201911:0012:00

+ סגנים + עמית + עופרה כהן+  פגישה עם אשר שמואלי

אלינה+ פואד + אורית + משה 
לשכת ראש העיר31/10/201912:0013:00

לשכת ראש העיר31/10/201914:3015:00פגישה עם כוכי

לשכה31/10/201915:0016:00שוטף עם מייק סקה

אולמי דבאח מעלות31/10/201916:0017:30טעמי הגליל- פסטיבל הקולינרי הבינלאומי 

ס לדור ודור"מתנ31/10/201918:0019:00קונצרט של מקהלת קשת

ישיבת מליאה מן המניין יום - הזמנת חברי מועצה ומנהלים 

18:30 שעה 31/10/2019, חמישי
אולם המליאה31/10/201918:3019:30

לשכה03/09/201916:0019:00קבלת קהל

לשכה30/10/201916:0019:00קבלת קהל
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