
2019אפריל -מרץ- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

ס גרס"מתנ12/03/201913:0014:00אסיפת עובדים

מרכז המוסיקה02/04/201918:0020:00אירוע שיא תרבות ואומנות

03/03/20199:0012:00נסיעה לירושלים

' ורג'המלך ג

 ירושלים 48

 חדר 2קומה 

207

03/03/201912:0013:00ר הנהלת הסוכנות היהודית"פגישה עם יצחק הרצוג יו

' ורג'המלך ג

 ירושלים 48

 חדר 2קומה 

207

03/03/201913:0016:30נסיעה  לעיריית  מעלות תרשיחא

היכל תרבות03/03/201920:3021:30גרויסע קולולולו לחיים של שמחה-א- מופע לנשים 

תלמוד תורה04/03/20199:0010:30ס תלמוד תורה"סיור עם ראש העיר בבי

שדה צופים04/03/201910:4512:15ס שדה צופים"סיור עם ראש העיר בבי - 10:45

לשכה04/03/201912:3013:30יוסי לוין+ אדריכל של האגם- פגישה עם אורי מילוסלבסקי 

04/03/201913:3014:30הכנה  לוועדת  לתכנון  ובניה

מיכאל סוויצקי בנושא פרויקט שיפוצים - נציג עיר תאומה

לניצולי שואה
לשכה04/03/201914:3015:00

-14:30מגיע בין השעות - קונסול רוסיה מגיע לקבלת קהל

18:30
04/03/201915:0016:00

בית ספר 

למוסיקה

לשכה04/03/201917:1518:00שינוי מדיניות בנושא הקלות בנייה בפרויקטים

הזמנת חברי מועצה ישיבת מליאה שלא מן המניין יום 

18:00 שעה 4/3/2019, שני
04/03/201918:0019:00

מפגש היכרות )השתתפות ראש העיר בצוות פרט יישובי 

 אנשי מקצוע 50-עם השירות הפסיכולוגי החינוכי ועם כ

.(מתחום החינום

באולם המליאה05/03/20198:309:00

+ ע "חט)ס אורט תרשיחא "סיור עם ראש העיר בבי

.(ב"חט
05/03/20199:0011:00

אורט מעלות 

ע"חט
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2019אפריל -מרץ- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

, ארנה טל, ארקדי פומרנץ: בהשתתפות. ביקור בגן רותם

אילנית כהן
גן רותם05/03/201911:0011:30

לשכה05/03/201911:5012:00פגישה קצרה עם יפה כהן הסבר על רישיון לחתימה

: משתתפים- הצגת תכנון שכונת דבשייה בפני ראש העיר 

ליאורה ' אדר+  מר חמד נעים סגן ראש העיר+ ראש העיר

מור מיזן גלבוע+ יוסי לוין+ סטולר וצוות המתכננים

05/03/201912:0013:30
לשכת ראש 

העיר

חומרים )- פגישת שוטף ראש העיר מר פומרנץ ויוסי לוין 

(בתיק פגישות נאוה
05/03/201913:3014:00

לשכת ראש 

העיר

- פגישה בנושא תכנית אזור תעשיה מזרחי בתרשיחא 

מר עמית לוין + מר ארקדי פומרנץ ראש העיר: משתתפים

יוסי ' אדר+ מר חמד נעים סגן ראש העיר+ ל העירייה"מנכ

מר טנוס+ מר סלאח אבו ראיה שמאי + צרפתי

05/03/201914:0015:00

לשכת ראש 

עיריית - העיר 

מעלות 

תרשיחא

לשכה05/03/201915:0015:30פגישה עם אייל שמואלי על הועדה הגאוגרפית

לשכה05/03/201915:3016:00ע  עם  יזמי  שכונת  כזיב"פ

פאני בר  )ד דיני בעלי חיים "עו- פגישה עם שגיב לוי 

אורית+גלינה+עמית (ביקשה 
לשכה05/03/201916:0017:00

לשכה05/03/201917:0017:30הכנה לפגישה עם מועצת נוער

 .דיון בנושא ישיבה תיכונית שדה צופים 17:40

עמנואל,ארנה טל, עמית לוין, ארקדי פומרנץ: בהשתתפות  

משדה צופים -

05/03/201917:4018:00
בלשכת ראש 

העיר

לשכה05/03/201918:0018:30עידן כפיר+מוטי בן דוד+ ביקור הוקרה - אלכס דר 

להגיע - מופע סטנד אפ - נויה - מופע מרכזי ליום האישה 

לברך
ס גרס"מתנ05/03/201919:0020:00

לשכה05/03/201920:0021:00לברך ליום האישה- מופע בידור ברוסית עם נונה גרשייבה 

ראש : בהשתתפות. ס יסודי תרשיחא"דיון בנושא בניית בי

פואד , נחלה טנוס, חמד נעים, ל העירייה"מנכ, העיר

די דכוור'וג, ארנה טל, יוסי לוין, ארנדראוס

06/03/20198:309:30
בלשכת ראש 

העיר

תיקון גבולות - הכנה לועדה גאוגרפית של משרד הפנים 

+ עמית+אורית- כפר ורדים - מונציפליות מעלות 

אלינה+שמעון+יוסי

מליאה06/03/20199:3010:30
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2019אפריל -מרץ- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

תיקון גבולות - ועדה גאוגרפית של משרד הפנים 

+ עמית+אורית- כפר ורדים - מונציפליות מעלות 

אלינה+שמעון+יוסי

מליאה06/03/201910:4513:30

קיר תומך במגרש פרטי בסכנת  - 8סיור רחוב סיגליות 

חסן הייב+ קריסה יוסי לוין
8רחוב סיגליות 06/03/201913:3014:00

06/03/201914:0017:30נושא אישי-  מחוץ ללשכה 

אולפנת צביה07/03/20199:0011:00סיור עם ראש העיר באולפנת צביה

לשכה07/03/201912:0013:00עמית לוין+יוסי לוין+רני צים- חניון צפוני - קניון צים 

לשכה07/03/201913:3014:00ל"פגישה עם  נציג  צד

07/03/201914:3017:00נסיעה לכפר המכביה

- כפר המכביה 

רחוב פרץ 

, 7ברנשטיין 

רמת גן

07/03/201917:0020:30פגישה עם חברי  כנסת

אולם מליאה10/03/20199:0012:00ועדה לתכנון ובניה- ועדת משנה - שינוי מועד 

לשכה10/03/201912:0013:30ועדת היגוי קליטה

הכנה לפגישה + הכנה לפגישה עם שרת הבינוי והשיכון 

עם עמידר
לשכה10/03/201913:3014:00

לשכה10/03/201914:0014:30פגישה עם תושב בנושא אישי

מעלה , 2קומה , 1בניין סיטי -ועדה מחוזית -ארקדי נוסע 

נצרת עלית , 29יצחק 
10/03/201914:3016:00

10/03/201916:0020:00קורס תכנון ובניה לנבחרי ציבור

-ועדה מחוזית 

, 1בניין סיטי 

מעלה , 2קומה 

 , 29יצחק 

נצרת עלית

ס ראשונים"בי11/03/20199:0010:30ס ראשונים"סיור עם ראש העיר בבי
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2019אפריל -מרץ- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

' אבטחת מידע ברשויות האשכול השתת- רשות הסייבר 

מנהל , טל כהן, צוות דיגיטל, הפנים.נציגי סייבר מ

צוות , לים"צוות מנכ, פרויקטים תחום דיגיטל באשכול

אשכול רשויות גליל מערבי- גזברים 

11/03/201911:0013:00

לשכתו של 

ארקדי פומרנץ 

ראש עיריית 

מעלות 

תרשיחא וראש 

צוות ערים 

חכמות

לשכה11/03/201913:0013:30נציג  הדת  הנוצרית- פגישה עם שאדי חלדון

לשכה11/03/201913:3014:00פגישה  עם  תושב

 2חרמון ' רח- לשכה תמיר ברקין- נסיעה לנצרת עלית 

813חדר , 8בניין מלון פלאזה קומה -נצרת עילית 
11/03/201914:0015:30

רשות , מנהל מרחב צפון- תמיר ברקין- היכרות המשך

, עידית, כרמלית, תמיר- י "נציגי רמ- מקרקעי ישראל 

יוסי+אלינה+ עמית לוין + אורלי

11/03/201915:3016:30

 לשכה תמיר 

' רח- ברקין

 נצרת 2חרמון 

בניין )עילית 

מלון פלאזה 

חדר , 8קומה 

-04- 'טל (813

6558202

11/03/201916:3018:00נסיעה חזרה למעלות

יוסי לוין : בהשתתפות-  פים בעיר"סיור בנושא תאורה ושצ

עמית דהן+ שלום חזן  + (לא בטוח  )עמית לוין + 
11/03/201918:3019:30

 )סיור בעיר 

נפגשים 

בחניית 

(העירייה 

ם"ס יהל"בבי12/03/20199:0010:30.ם"ס יהל"סיור עם ראש העיר בבי

נתיב מאיר12/03/201910:4512:15ס נתיב מאיר"סיור עם ראש העיר בבי - 10:45

לשכה12/03/201914:0014:30ל"שוטף עם  מנכ

לשכה12/03/201915:0016:00קליטה' שוטף עם  מנהלת  מח

+ נחלה : בהשתתפות- פגישה בנושא קניון כאן זמאן 

נזיל נציב הועד+ עמית + פואד + חמד 
לשכה12/03/201916:0017:00

מ "מ, ישיבה עם ועד בני מנשה בהשתתפות ראש העיר

מנהלת מחלקת , ועד בני מנשה, ל"מנכ, וסגן ראש העיר

קליטה

12/03/201917:0018:00
לשכת ראש 

העיר
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2019אפריל -מרץ- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

12/03/201918:0018:30חגיגת יום האישה לקשישים במרכז יום לקשיש

מרכז יום 

-לקשיש הישן 

אולם

לשכה12/03/201918:3020:00הכרות- מועצת הנוער 

12/03/201920:3022:00עלילות הדוס בעיר הגדולה- מופע קובי אריאלי 
היכל התרבות 

מעלות

13/03/20199:0010:30נסיעה לנצרת עלית

מבוא 

רחוב , העמקים

 5הציפורן 

, נצרת עילית

2קומה 

דיון בנושא - הזמנה לדיון בוועדה הגאוגרפית גליל מערבי 

שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בין כפר ורדים ומעלות 

תרשיחא

13/03/201910:3013:30

מבוא 

רחוב , העמקים

 5הציפורן 

, נצרת עילית

2קומה 

13/03/201913:3014:30נסיעה לחיפה

13/03/201915:0018:00קבלת  קהל-  פגישות  עם  תושבים

, ראש העיר: בהשתתפות. סיור בגני הילדים בתרשיחא

אילנית כהן, ארנה טל, סגן ראש העיר בתרשיחא
בתרשיחא14/03/20198:3010:30

14/03/20199:3011:00בתחום הניקיון- סיור קבוע ברחבי העיר 

לשכה14/03/201910:3012:00נושאים שוטפים+סיור לוועדת תמרור + פגישת הכנה 

 + (כנראה  )שר האוצר - משוריין לקביעת מזוזה באורנים 

יפעת שאשא ביטון שרת הבינוי והשיכון תגיע
אורנים14/03/201912:3013:45

לשכה14/03/201914:0014:30הכרות- מנהל סניף משרד הפנים  - ניר שווגר 

14/03/201914:3015:00אישי
לשכה ראש 

העיר

לשכה14/03/201915:0017:00פגישה עם דובר  העירייה

לשכה14/03/201917:0017:30פגישה עם בצלאל דהן
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2019אפריל -מרץ- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

14/03/201917:3018:00 שנה25חגיגות - מרקט זול הווארי 

מרקט זול 

- הווארי 

תרשיחא

+ ראש העיר: משתתפים: וועדת תמרור ובטיחות בדרכים

מנהל + ראש מינהל חינוך+ מהנדס העיר+ ל העירייה"מנכ

מוזלוב מיכאל+ איימן שנאתי + פיקוח ושיטור עירוני

17/03/20199:0010:30
לשכת ראש 

העיר

17/03/201911:0012:00וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
לשכה ראש 

העיר

לשכה117/03/201912:3013:15ראיון לעיתון צפון 

- תחבורה והכרות - פגישה בנושא נתיב אקספרס

מנהל , הישאם+ מנהל אזור צפון , נאיל: בהשתתפות

יפית בשם פורום מעלות תרשיחא+ מחלקת תלונות 

לשכה17/03/201913:3014:30

לשכה17/03/201915:3016:00הכנה לוועדת חינוך מחר

מרינה + אורנה טל- משרד הביטחון - הצגת נתוני גיוס 

שמעון בן נעים+מנהלי בתי ספר+ אמיר אבקסיס+ רוזנר 
לשכה17/03/201916:0017:30

אות הוקרה לראש -  שנה לצופים100-פגישה עם הצופים 

+ אמיר+מרינה- העיר מהצופים הארצי 

מוטי בן דוד+תהילה+חנה

לשכה17/03/201917:3018:00

ע"לשכת רה17/03/201918:0019:00טקס הענקת קביעות לעובדים

18/03/20198:0010:30נסיעה לאור יהודה

, 3אריאל שרון 

, אור יהודה

חדר ישיבות 

, דירקטוריון

4קומה 

מפרידן כביש : הנושאים- ל נתיבי ישראל "פגישה עם מנכ

צומת כניסה + שכונת אורנים+ מזרחית צורים'  שכ89

ל נתיבי "מנכ-ת משותף "אזה+ לבית העלמין געתון

+ ראש העיר מר ארקדי פומרנץ+ ישראל ונציגים מטעמם

קלרה מתלמ +  + יוסי לוין+ חברת אפשטיין+ יוסי לוין

מהנדסים

18/03/201910:3012:00

ל "משרד מנכ

- נתיבי ישראל 

אור יהודה

לשכה18/03/201913:3014:30ע"שוטף עם  סגני  רה

18/03/201914:3017:00קבלת  קהל-  פגישות  תושבים

18/03/201917:0018:00וועדת חינוך עירונית
בלשכת ראש 

העיר
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2019אפריל -מרץ- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

18/03/201918:3019:30ל"מפגש עם קהילת צד
ס דור "מתנ

לדור

תמי מנהלת : בהשתתפות- פגישת הכרות מרכז אומניות 

ודי קראוס'ג, מישאל חרורג+ המרכז 
לשכה19/03/201911:4512:45

פגישה עם ורד סלומון ממן מנהלת אגף תכנון בכיר 

פגישת עבודה + היכרות - במשרד הבינוי והשיכון בנושא 

+ ל העירייה "עמית לוין מנכ+ יוסי לוין מהנדס העיר + 

אלינה פסוב עוזרת ראש העיר

19/03/201913:0015:00

בן  )לשכה 

 מעלות 1גוריון 

, תרשיחא

( 2קומה 

19/03/201915:0017:30קבלת  קהל-  פגישות  עם  תושבים

19/03/201919:3023:00נשף פורים

אולמי 

" האופרה"

שדרות הגעתון 

לשכה20/03/201911:0012:00שוטף עם  מהנדס  העיר

20/03/201912:0013:00ע"מ  רה"פגישה עם   סגן  ומ
לישכת ראש 

העיר

לשכה20/03/201914:0015:00ע"פגישה עם  סגני  רה

לשכה20/03/201915:0016:00המשך שוטף  עם  מהנדס  העיר

21/03/20198:0018:00עירייה סגורה- יום חופש 

21/03/201910:3011:30מסיבת יום האם
מועדון הקשיש 

בתרשיחא

לשכה24/03/201910:0011:00פעילות  פרטית

24/03/201911:0013:00דני חזן+חסן הייב+יפה נוף משה ביטון+סיור ברחבי העיר
סיור ברחבי 

העיר

לשכה24/03/201913:3014:00פגישה עם  מנהלת  היכל  התרבות

לשכה24/03/201915:3016:30יוסי לוין הצגת שכונת נוף אגם+פגישה עם משה חדיף 

 במרץ 24יום א׳ ,  פגישה בנושא תאגיד מעיינות זיו

2019 ,16:30 - 17:30 (IST) (mayor@maltar.co.il)
24/03/201916:3017:30

מעלות 

, תרשיחא

ישראל
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2019אפריל -מרץ- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

25/03/20198:309:30וועדה  לקידום מעמד הילד
לשכת ראש 

העיר

25/03/201910:0013:00נסיעה לתל אביב

דרך מנחם 

בית , 86בגין 

, ליאו גולדברג

, 5קומה 

, ל"לשכת מנכ

תל אביב

- שי רינסקי  - ל משרד הכלכלה והתעשייה "פגישה מנכ

בנושא אזור תעשייה
25/03/201913:0014:00

דרך מנחם 

בית , 86בגין 

, ליאו גולדברג

, 5קומה 

, ל"לשכת מנכ

תל אביב

25/03/201914:0016:30נסיעה  למעלות  תרשיחא

סיור בקריית + ישיבה - חייים גבאי מפקח גנים דתיים 

שלום אדרי+אורנה טל+שמעון בן נעים- חינוך 
26/03/20198:3010:00

נפגשים 

בישיבה 

התיכונית

26/03/201911:0011:30נסיעה לקיבוץ  כברי

הזמנה לחנוכת משרדינו - אשכול רשויות גליל מערבי 

החדשים
קיבוץ כברי26/03/201911:3014:00

26/03/201914:0014:30נסיעה חזרה למעלות

לשכה26/03/201914:2015:00פגישה עם ראש  מנהל  חינוך

26/03/201915:3017:30קבלת  קהל-  פגישות  עם  תושבים

אחוזת אסיינדה26/03/201917:3019:30עתיד- חלוקת דיפלומות במכללת הנדסאים 

של תוכנית ההכשרה של צוותי מנהיגות ' פתיחת שלב ב

קהילתית בחירום
מליאה26/03/201918:3019:30

27/03/20199:0011:00הנהלת הרצף החינוכי
בית ספר 

ארזים

' פגישת מטה מול מטה עיריית מעלות תרשיחא השתת

ראשי , עמית לוין, יעל רון וצוות האשכול, ארקדי פומרנץ

רווחה, גזברות, ר"מנמ, חינוך, הפסולת, צוותים בתחום

27/03/201911:3013:30
לשכתו של 

ארקדי פומרנץ
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2019אפריל -מרץ- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

אורנה + ל אורט"מנכ- פגישת הכרות צביקה פלג 

אוהד+ די'וג+טל
לשכה27/03/201914:0015:00

בית ספר תלמוד - ' טקס קבלת סידור תלמידות כיתה א

תורה
היכל התרבות27/03/201915:0016:00

גבעת זיתים27/03/201916:3017:30גבעת זיתים- הכנסת ספר תורה 

27/03/201919:0020:00ד"ערב הוקרה למורי וגננות החמ

אודיטוריום 

ישיבה תיכונית 

יפה נוף- 

אצל הרב גיל28/03/20197:008:00בר מצווה עליה לתורה

לשכה28/03/20199:009:30נחלה  טנוס-  פגיה עם  חבר  מועצת  העיר 

לקראת  תחרות  -  (מורה לריקודים סלונים  )אלכס לביקו 

 ריקודים סלוניים
לשכה28/03/201910:3011:00

-תאופיק+פואד+ארקדי: פגישה עם ראש העיר והגזבר

.2018פגישת הכרות ותחילת ביקורת לשנת 
28/03/201911:0011:30

לשכת ראש 

העיר

28/03/201912:0014:00"פרס"פגישת הכנה לאירוע הנחת אבן פינה של גבעת 

בחירת - סיור

מקום לאבן 

לשכה+הפינה

לשכה28/03/201914:3016:00פגישה בנושא המרכז המסחרי

1628/03/201914:3015:30נורית . יפה נוף. הכנסת ספר תורה

Energy28/03/201919:0020:00- פתיחת חדר כושר 

רחוב הזית 

מול איצטדיון )

(הכדורגל

בית ספר אורט28/03/201919:3020:30ב אורט מעלות"הפקות תאטרון שכבת י

מנהל אגף הקצאות ובקרת - פגישה עם יעקב בנבניסטי 

הקצאות מפעל הפיס : בנושא, מבנים מפעל הפיס

תוכניות חדשות בתחום - במסגרת כספי אמת המידה 

יוסי לוין+ פואד : בהשתתפות, הקהילה

31/03/20199:3012:00

 3רחוב הפטמן 

, 6א  קומה "ת

חדר ישיבות 

גדול

31/03/201912:0015:00נסיעה  למעלות  תרשיחא

31/03/20196:309:30נסיעה לתל אביב
 3רחוב הפטמן 

א"ת
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2019אפריל -מרץ- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

ל שנפל " לזכרו של מוטי בוטבול ז2-טורניר כדורסל ה

במלחמת לבנון השנייה
31/03/201916:3017:30

אולם כדורסל 

באולפנת צביה 

רחוב הזית - 

16

 30+ בני נוער200)ועידה ארצית של מועצות נוער ארציות 

19:00הועידה עד  (אנשי צוות
31/03/201918:0019:00

, אשכול פיס

אורט

31/03/201920:0021:30ליגה ארצית בכדורסל- דניאל צפת . ס.מ- הפועל מעלות 
- אולם כדורסל 

16הזית 

- המתקיימת ב)פגישת הכנה לפגישה עם תמיר בן משה 

: בהשתתפות. 2020בקשות בינוי  + ( בירושלים3.4

ארנה , יוסי לוין, פואד אנדראוס, עמית לוין, ארקדי פומרנץ

די דכוור'וג, טל

01/04/20199:0010:00
בלשכת ראש 

העיר

לשכה01/04/201910:0011:00פגישה בנושא קידום יזמות לבני נוער

חגי : בהשתתפות- פגישה בנושא קידום יזמות לבני נוער 

שמעון+ עמית + לורנה + 
לשכה01/04/201910:0011:00

פגישה בנושא תהליך הפקעת דירות עמידר ולשמשם 

+ יוסי לוין : בהשתתפות- כדירות קלט לעולים חדשים 

שמעון+ אלינה + עמית לוין 

לשכה01/04/201911:0012:00

שיתופי פעולה בנושא משפחות שמתגוררות בדירות 

עמידר
לשכה01/04/201912:0013:00

01/04/201913:1514:15הקלטת תשדיר ברדיו צפון

אזור - תפן 

תעשייה רחוב 

3הדולב 

מפעל סנמינה01/04/201914:3016:30אסף הכרות- ביקור מפעל סנמינה  

בן גוריון צמוד ' רח) של בני מנשה 8' סיור במקלט מס

ליד מגדל )רב משאש ' מועדונית ילדים ברח+ (לרווחה

(מים

01/04/201916:3017:30

אגם מונפורט01/04/201918:0019:00ביקור בהוקי קרח

- ערב גיבוש לכל הגננות והסייעות של מעלות  ותרשיחא 

להגיע לברך
01/04/201919:0021:00

מרכז לגיל 

ליד - הרך 

הרווחה

02/04/20198:309:00צילום לעיתון  ברוסית

, ארקדי פומרנץ: בהשתתפות. סיור חוזר בתלמוד תורה

הרב דוד לוי, יוסי לוין, עמית לוין, הרב סייג, ארנה טל
תלמוד תורה02/04/20199:0010:00
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2019אפריל -מרץ- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

02/04/201910:0011:45יום המעשים הטובים
מקומות בגוף 

הזימון

שמעון בן + ע"רה- ארקדי פומרנץ - ל "ועדה לבחירת מנכ

+ נציג משרד הפנים- מוחמד דיב + ע"מ וסגן רה"מ- נעים 

עמית +ר'יורי קוצ+ יועצת משפטית- אורית טואף 

גלית פרידמן+לוין

02/04/201912:0013:00
לשכת ראש 

העיר

חווה חקלאית02/04/201913:0015:00פורום המנהלים

פגישת הכנה לפגישה בנושא העברת מקלטים בבעלות 

עמידר לאחריות העירייה עם אבי סויסה
לשכה02/04/201915:3016:00

02/04/201916:0017:00שוטף  עם  יועצת  משפטית
לשכת ראש 

העיר

לשכה02/04/201918:0019:00ישיבת הנהלה וכספים

02/04/201920:0022:00עובד גינון בעירייה- א חיר 'יוסף רג- חתונה של ביתו
- אולם מסאיא 

מעיליא

-קניון כוכב הצפון - בנק לאומי- העברת מורשי חתימה 

לפנות לאודי
03/04/201910:0011:00

- בנק לאומי 

קניון כוכב 

הצפון

בניין המעלית03/04/201911:1511:50פגישה עם  תושבת

בנושא מרכז צעירים ורשות -ישיבה עם זהבה בנאיבגי 

מקדמת תעסוקה
לשכה03/04/201912:0013:00

לשכה03/04/201913:0013:30יוסי לוין+ עמותת ירוק בגבעה - מרים רמון + שמעון וייס 

לשכה03/04/201913:3014:00עיתון- בלינקר ולדימיר 

03/04/201914:0015:00פעילות פרטית

הצגת תוכנית בית ספר אורנים בפני ראש העיר מר 

+ יוסי לוין+ מר פומרנץ: משתתפים- ארקדי פומרנץ 

תגית כלימור' אדר+ די דכואר'ווג+ אורנה טל

03/04/201915:0016:00

לשכת ראש 

עיריית - העיר 

מעלות 

תרשיחא

03/04/201916:3018:30קבלת  קהל-  פגישות  עם  תושבים 

לשכה04/04/20199:0010:00ל העירייה"ע  עם  מנכ"פ
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2019אפריל -מרץ- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

04/04/201910:3011:30ל הפועל"מנכ- יורם ארנשטיין - ביקור הכרות

לשכת ראש 

בן - העיר 

 מעלות1גוריון 

- סיור בנושא הקמת מיזם חדש בעיר + פגישה 

ל  העירייה"אשרף היזם ומנכ: בהשתתפות
לשכה וסיור04/04/201912:0014:00

- העברת מקלטים בבעלות עמידר לאחריות העירייה 

ט"קב+ ל  העירייה "מנכ
לשכה04/04/201914:0015:00

, ל בפועל"מנכ+ איתמר ברטוב , ר עמידר"יו- עמידר 

+ פגישת היכרות -  סלין +שמעון+עמית+שאול גליקסברג

סוגיות בדיור הציבורי

לשכה04/04/201915:3016:30

04/04/201917:0020:30פעילות  פרטית

ס ראשונים"בי07/04/20199:0010:30ס הראשונים"סיור עם ראש העיר בבי

ס סביונים"בי07/04/201910:4512:15ס סביונים"סיור עם ראש העיר בבי 10:45

חווה חקלאית07/04/201913:0014:00מפגש בחווה החקלאית עם מתנדבים מגרמניה

07/04/201914:3015:00נסיעה לעיריית נהריה

07/04/201915:0016:30כל ראשי הערים- פגישה בנושא התאגיד 
לשכת ראש 

עיריית נהריה

07/04/201916:3017:00חזרה  לעיריית מעלות תרשיחא

07/04/201917:0019:00.' חתימה על  מסמכים  וכד,  מיילים -  עבודה  במשרד 

לשכה08/04/20198:3010:00חתימה על מסמכים ומכתבים

מפגש התנעה ותהליך לגיבוש מדיניות בתוכנית אב 

לתרבות
08/04/201910:0012:00

אולם מליאה 

עירייה

פגישה עם אתי קיסוס מנהלת מחוז צפון משרד הרווחה  

כוכי חזן + עמית לוין  + מעיין ארד + רבקה חיידר + 

חמד נעים+נחלה טנוס+ שמעון בן נעים+ אלינה+

לשכה08/04/201912:3014:00

הכרות - תוכנית פותחים עתיד מטעם הסוכנות היהודית 

+ יעל מנהלת איזור + ת "רותי שיינפלד מנכלי- ותקציב 

אורנה טל

לשכה08/04/201914:0015:00
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2019אפריל -מרץ- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

30208/04/201915:0016:00סיור ברחוב מעלה הבנים 
מעלה הבנים 

302

08/04/201916:3018:30ס תרשיחא"ראיונות למועמדים לניהול  שלוחת מתנ

לשכת ראש 

-העיר מעלות

תרשיחא

 מקום 9שורה -מחווה לאנדרי דימנטייב - הופעה ברוסית 

2-3
08/04/201920:0023:00

היכל התרבות 

מעלות

2109/04/20198:0021:00בחירות לכנסת 

לשכה10/04/20199:0010:00חתימה על מסמכים ומכתבים

10/04/201910:0011:00ישיבת דירקטוירון חברה כלכלית
לשכת ראש 

העיר

לשכה10/04/201912:0013:00פגישה עם דובר  העירייה

הכנה לפגישה עם שחר צעירי מנהל כיבוי - פגישה עם יפה

אש כרמיאל
לשכה10/04/201913:0013:30

לשכה10/04/201914:0014:30פגישת שוטף עם יועצת  משפטית

לשכה10/04/201914:3015:00פגישה עם חבר מועצת העיר

הענקת תעודת הוקרה לנואר אליאס חדאד על זכייתה 

מאמן אלכס דר+ באליפות הארץ בקיקבוקסינג
לשכה10/04/201915:0015:30

לשכה10/04/201919:0020:00שוטף עם סגנים

11/04/20198:0011:00נסיעה למודיעין

אולמי האחוזה 

שדרות - 

, 14התעשיות 

מודיעין

11/04/201911:0014:00שלטון מקומי- הרמת כוסית לחג פסח 

אולמי האחוזה 

שדרות - 

, 14התעשיות 

מודיעין

11/04/201914:0016:00נסיעה  למעלות  תרשיחא

11/04/201916:0018:00'מיילים וכד,   חתימה  על  מסמכים-  עבודה  משרדית
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2019אפריל -מרץ- יומן ראש העיר מעלות תרשיחא 

מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

+ חמד + שמעון בן נעים : בהשתתפות- וועדת בטחון 

+ כוכי חזן + דני חזן + עמית לוין + שלמה סויסה + מוטי 

נציגי + אבי סויסה + גלית נבו + מן 'יוסי תורג+ אלכס 

ל"נציגי צה+ תחנת משטרה 

לשכה14/04/20199:0010:30

+ עמית לוין -  פארק קורן- פגישת הכרות עם התעשיינים 

שמעון בן נעים+ שמעון גואטה
מליאה14/04/201911:0013:00

- ל ערים "פגישה עם מנכ- בלשכת ראש העיר - במעלות 

עמית לוין+יוסי לוין+שוטף עזרא ימין
14/04/201913:0014:00

לשכת ראש 

בן - העיר 

 מעלות1גוריון 

לשכה14/04/201914:0014:30סים"לית  רשת  המתנ"פגישה עם מנכ

אבי סויסה + ט מחוז צפון משרד החינוך "קב- חיים אדרי 

מן'יוסי תורג+ אורנה טל + 
לשכה14/04/201915:3016:30

אישורים של / חתימה על חומרים+נושאים שוטפים

יועצת + ראש העיר : משתתפים- הוועדה לתכנון ובניה 

מהנדס העיר+ משפטית

14/04/201916:3018:00
לשכת ראש 

העיר

הרמת - ערב הכרות לתושבים החדשים בשכונת אורנים 

עמית +אורנה טל+כוסית לקראת פסח יוסי לוין

אירנה+אלינה+זהבה בנאיבגי+ אורן משה+גלית+לוין

מרכז למוסיקה14/04/201918:0020:00

14/04/201920:0021:30ר כפר יונה"בית- הפועל מעלות - משחק סיום עונה
- אולם כדורסל 

16רחוב הזית 

19:3014/04/201919:3020:00חלוקת פרסים - אליפות שחפסח לילדים ונוער 
אולם בית ספר 

ראשונים

לשכה15/04/20199:0010:30שחר צעירי מנהל כיבוי אש כרמיאל- הכרות 

15/04/201911:0011:45ס"עובדי מתנ- הרמת כוסית 
אולם מתנס 

לדור ודור

מרכז למוסיקה15/04/201912:0013:00הרמת כוסית לפסח לעובדי העירייה

בהשתתפות - פגישה במפעל ניסטק + הרמת כוסית לחג 

ל"ואספי הרמז המנכ+ יצחק ניסן בעל הבית 
מפעל ניסטק15/04/201913:3014:30

רחוב שמואל סטפן וייז - נסיעה למוזיאון ארצות המקרא 

ירושלים , 21
15/04/201915:0018:30

16/04/20199:0010:00ע"מנהל שפ+ ל "מנכ: בהשתתפות- סיור גינון בעיר 
- סיור בעיר  

יציאה מהחנייה

בית הקשיש16/04/201910:0010:30הרמת כוסית לחג
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16/04/201912:0013:00ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית
לשכת ראש 

העיר

לשכה16/04/201914:3015:30פגישה בנושא מוזיאון המייסדים מעלות

לשכה17/04/20198:309:00חתימה על מסמכים ומכתבים

17/04/20199:3011:00אורית+יוסי - ישיבה בנושא ועדה לתכנון ובניה 
לשכת ראש 

העיר

אגם17/04/201911:0013:30ל ישקר"סיור באגם מונפורט עם מנכ

17/04/201914:0014:30הרמת כוסית

אזור התעשייה17/04/201914:0016:00הרמת כוסית לחג במפעלים באזור התעשייה

לשכה17/04/201916:3018:30קבלת קהל

17/04/201918:3020:30טורניר כדור דשא של הליגה לידידות

מגרש 

הכדורגל 

בתרשיחא

18/04/20199:3011:30סיור בעיר

18/04/201913:0014:00הרמת כוסית במפעלים

18/04/201915:3016:30הרמת כוסית במפעלים

לשכה18/04/201915:0015:30שוטף- חתימת מסמכים 

18/04/201917:0019:00פגישה בנושא תכנון

משרדי 

העירייה 

בתרשיחא

21/04/20198:0020:00סמפוזיון- חופשת פסח 

22/04/20198:0020:00סמפוזיון- חופשת פסח 

23/04/20198:0020:00סמפוזיון- חופש פסח 
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24/04/20198:0020:00סמפוזיון- חופש פסח 

25/04/20198:3020:00חופש פסח

28/04/20199:3010:00סיור בתרשיחא

28/04/20199:3011:00סיור בתרשיחא

28/04/201911:0013:00קידום שיתופי פעולה- פגישה עם נציגי הסוכנות היהודית 
לשכת ראש 

העיר

28/04/201913:0018:30חגיגות המימונה
שכונת 

המימונה

29/04/20199:009:30נסיעה לעכו

29/04/20199:3012:30ישיבת הנהלה- אשכול הגליל המערבי 
לשכת ראש 

עיריית עכו

לשכה29/04/201913:3014:00יועצת משפטית- שוטף 

29/04/201914:0015:00פגישה עם רכזת פניות הציבור
לשכת ראש 

העיר

29/04/201915:0016:00מנהלת מחלקת קליטה-שוטף 
לשכת ראש 

העיר

29/04/201916:0018:30קבלת קהל
לשכת ראש 

העיר

פארק חוסן29/04/201919:0020:00ביקור בארוע הוקרה לגיבוש והצלה
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