
משתתפים דרושיםמארגן הפגישהשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

01/01/202207:00:0007:30:00ל"חוז מנכ

01/01/202210:00:0010:30:00רשימת נפטרים חודש קודם- דיקלה 

02/01/202210:00:0010:45:00ע.דני פ- מזכיר 

אלכסנדרה בויאר;ורד בלה;אולם ישיבות;מירב תירם;אלי עטיה;אילן סלע;יהונתן מרסיאנו;מרים פנויאן;אהרן דינור;ארז קדוש;יעל סוקולר;יעל שחם;אורלי דביר;אלון שנירר;עמרי גרופר;טליה מבור;אורן פרץ;מאיר ואנונו;יוסי ברזלי;דני ב;אבי הוסמן;זיו דשא02/01/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

02/01/202217:00:0018:00:00dedy@gand.co.ilישיבת בטחון בנושא סיירת בטחון

02/01/202211:00:0011:30:00הארכת הסכם- ארז 

02/01/202211:30:0012:00:00פקחים מסירה אישית לשמעון ויוסי- דיקלה

02/01/202216:30:0017:00:00מאיר ליאני רשימה

02/01/202208:30:0010:00:00ישיבת בוקר מנהלים 

02/01/202216:00:0016:30:00מוריס

03/01/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;זיו דשא;יעל סוקולר03/01/202200:00:0000:00:00ש של הרשויות המקומיות "יוסי ברזילי יום עיון ליועמ

03/01/202209:00:0009:30:00חוזה לנוה הברון

03/01/202212:00:0012:30:00רוית תלונה משעול הגן, מכרז מדפסות- יסמית 

03/01/202209:30:0010:00:00פטריסיה לבדוק לגבי מחר

03/01/202210:00:0010:30:00עותקים זימון לבירור

03/01/202212:30:0013:00:00שי

03/01/202214:30:0015:00:00ארז מכתב לסיטי 

03/01/202215:00:0015:30:00דני מכרזים+יסמית 

אולם ישיבות4.1.2104/01/202218:00:0021:00:00מליאה 

04/01/202212:00:0013:30:00פטריסיה

04/01/202215:30:0016:00:00חיוב אולמות

Canceled: דני ב04/01/202216:30:0017:00:00פגישה דני

04/01/202217:00:0017:30:00ועדת שלושה שיקום תשתיות

05/01/202213:00:0013:30:00 אספקת שרותי הסעדה בצהרונים94/21סגירת מכרז 

05/01/202213:00:0013:30:00קבלת החלטות מכרז איטום+ שרותי הסעדה בצהרונים94/21מכרז : ועדת מכרזים פתיחת מעטפות

05/01/202212:00:0012:30:00מכרז מתכנן יד לבנים

05/01/202210:30:0011:00:00רונית פניה משעול הגן

05/01/202211:30:0012:00:00דני ארז מחשב

06/01/202209:30:0010:00:00טיפול לאטקה מיקי

דיקלה בלה06/01/202212:00:0012:30:00יסמית +דני+אבי+אלעד+רונית: חות חניה ופיקוח"הכנה לקראת חידוש מכרז למערכת דו

06/01/202209:00:0009:30:00ראיון עובד שרות חדש - ס "שב

אולם ישיבות06/01/202213:00:0014:30:00אהרון דינור + ליאת שחף + אבי הוסמן + דני ביתן - מכרז חשמל 

06/01/202215:00:0015:30:00סדר יום צוות

09/01/202208:00:0008:30:00תגובת לביקורת מחוז+ להוציא בפברואר , ניקוי- להכין מכתב לבעלי שטחים 

דני ב;זיו דשא09/01/202216:30:0017:15:00ע.דני פ- מזכיר 

09/01/202210:30:0011:00:00מחר טיפול רכב זיו

09/01/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

09/01/202215:00:0016:00:00לים בהיערכות הרשות המקומית להיות זכאית להארכת המועדים לביצוע ההנגשה"תפקידם של המנכ- זום בנושא תיקון חוק ההסדרים 

09/01/202212:30:0013:00:00זימון מאיר ליאני פרוטוקול

10/01/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

10/01/202208:00:0016:00:00סגור

10/01/202208:30:0009:00:00רכב של מיקי לזיו

11/01/202208:00:0008:30:00דיווח ואנונו מכרזים חדשים

11/01/202218:00:0019:00:00(כיכר לזכר מוכרי הגפרורים, ל חלל שבכ ומוסד"הנצחת ליליאן שמעון ז )ועדת הנצחה 

11/01/202216:00:0017:00:00ניהול פרויקט הקמת תשתיות לגבעת זמארין וכניסה מזרחית לזכרון יעקב

11/01/202211:00:0011:30:00רשימה מאיר+ חיוב אולמות ספורט - טניה



11/01/202212:00:0012:30:00פרוטוקול מליאה

11/01/202210:00:0010:45:00תוכנת מוקד

11/01/202210:00:0012:00:00 (זום)אגף השכר והסכמי עבודה משרד האוצר - כלי הגמישות הניהולית 

202211/01/202212:00:0013:00:00תקציב 

12/01/202215:00:0015:30:00 נטע 16:30

12/01/202213:30:0018:00:00סגור

12/01/202213:30:0014:00:00תשובות מיעל מסמך למחוז

12/01/202211:30:0012:00:00יעל מכתב תשובה למשרד הבטחון 

12/01/202212:30:0013:00:00יוסי חומר לשימוע

;(מקומית. ז)עופר בן אליעזר ;(מקומית. ז)חליל נאתכו ;(מקומית. ז)אבירם גרובר ;(מקומית. ז)משה פדלון ;(מקומית. ז)לימור ברק ;(מקומית. ז)יוסי שמעוני ;(מקומית. ז)אליהו גפני ;(מקומית. ז)ניר ים ;(מקומית. ז)יובל בודניצקי ;אלינה פסוב;(מקומית. ז)ברק ישראל ;עוזר ראש המועצה- איימן אלזברגה ;מנכל המועצה-רינת זונשיין;(מקומית. ז)חגית מימון מגירה ;(מקומית. ז)ליאור טרגן ;(מקומית. ז)אורי חבר ;(מקומית. ז)עינב דורי ;גזבר-שגיא וויץ;(חיצוני )sdavner;(מקומית. ז)יורם כרמון ;(מקומית. ז)רוני חדד ;לשכת ראש העיר;(מקומית. ז)אורי תמיר ;(מקומית. ז)מוחמד עדוי ;(מקומית. ז)רויטל טריפלר ;(מקומית. ז)לנקסנר ענת ;(מקומית. ז)אבי עדן ;(חיצוני)לב השרון לב השרון ;(מקומית. ז)אפרת כהן ;(מקומית. ז)חאלד עודה ;(מקומית. ז)כרמל טל ;ניצן פלג;קרן בן יעקב;(מקומית. ז)בועז חריף ;(מקומית. ז)גבי גבריאל גאון ;(מקומית. ז)מחמוד בוקאעי ;(מקומית. ז)ראיד חליפה ;(מקומית. ז)אווד זועבי 'ג;(מקומית. ז)שמעון גואטה  ;(מקומית. ז)דרור דבש ;(מקומית. ז)אבישי כהן ;(מקומית. ז)אריה כהן ;(מקומית. ז)משה ליבר ;(מקומית. ז)רוזה עלאלל ;שמואל בוקסר;(מקומית. ז)יעקב זיגדון ;(מקומית. ז)יפה שיטרית 12/01/202211:30:0012:00:00אדית בר' גב-  היכרות כללית עם המינהל- ספידייט מינהל הפיתוח- עדכון חומרים שהוצגו במפגש

12/01/202210:00:0010:30:00לירון ועדת הנצחה

13/01/202210:00:0011:00:00פגישה בנושא מצלמות ופיקוח

13/01/202215:30:0016:00:00סטים צוות

אריה פולק;מאיר ואנונו13/01/202209:30:0010:00:00שרותי הסעדה צהרונים: אופציונלי. תכנון יעבץ+מכרז איטום:וועדת מכרזים קבלת החלטות

13/01/202214:00:0014:15:00ועדת שלושה בחירת קבלן תשתיות

13/01/202212:00:0012:30:00תזכורת ביקורת מחוז

14/01/202208:00:0008:30:00פרסום מליאה באינטרנט

דני ב;זיו דשא16/01/202216:30:0017:15:00ע.דני פ- מזכיר 

(orenp@zy1882.co.il)אורן פרץ ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;יעל שחם;יעל סוקולר16/01/202200:00:0000:00:00רונית לוגסי בהשתלמות שחר און

16/01/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים- זום 

16/01/202210:00:0010:30:00אישור עבודה מהבית, זיו חלוקת תקציב

16/01/202208:00:0008:30:00חומר ביקורת

16/01/202212:30:0013:45:00ישיבת צוות 

s Zoom Meeting16/01/202208:30:0010:00:00'זיו דשא

16/01/202215:30:0016:00:00ועדת שלושה מרכזיה

17/01/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

17/01/202208:00:0008:30:00סדר יום הנהלה

17/01/202212:00:0012:30:00ע אורן פרץ.פ

17/01/202213:00:0013:30:00ע אלי עטיה.פ

לירן דנינו;ליאת שחף;נעמי ויינגרוד17/01/202211:00:0012:00:00פ התות "חניכת גן עמי ויס שצ

17/01/202216:00:0016:30:00מכתב למנכל משרד הדתות

17/01/202210:30:0011:00:00חיוב כפול פלאפון

אריה פולק;מאיר ואנונו17/01/202210:30:0011:00:00 לשרותי הסעדה בצהרונים 94/21מכרז : ועדת מכרזים קבלת החלטות

17/01/202209:00:0009:30:00הזמנת נייד

17/01/202213:30:0014:00:00יסמית מכרז חשמל

17/01/202215:00:0015:30:00תשובות לביקורת משרד הפנים- דני

17/01/202215:30:0016:00:00מכרז פלאפון - יוסי + ארז + אבי + דני 

18/01/202208:30:0009:00:00יום חמישי

18/01/202217:00:0017:30:00יסמית דני מכרז פיקוח חניה

18/01/202210:00:0010:30:00ריהוט

דיקלה בלה;אולם ישיבות18/01/202210:30:0011:15:00ביקור - מתן כהנא שר הדתות 

18/01/202209:00:0009:30:00מכרז יד לבנים ןטרפו

19/01/202210:00:0010:30:00ועדת שלושה

19/01/202213:00:0013:30:00 סגן מהנדס  22\10מכרז - ועדת סינון 

דיקלה בלה19/01/202209:00:0010:00:00נציגת משכל+ליאת+אהרן+יסמית+דני: ל בקשר למכרז תאורת רחובות"פגישה עם נציגת משכ

חגית מימון מגיר;(מקומית. ז)ליאור טרגן ;(מקומית. ז)עינב דורי ;(חיצוני )sdavner;(מקומית. ז)רוני חדד ;(מקומית. ז)אורי תמיר ;(מקומית. ז)מוחמד עדוי ;(מקומית. ז)לנקסנר ענת ;(מקומית. ז)אודליה אדרי ;(מקומית. ז)מורן יצחקי ;(מקומית. ז)עידית חמל ';ashuah_l@mail.tel-aviv.gov.il;'(חיצוני )eliz';תומר גלעד;'אוהד מצויינים';dahish.hb@ein-mahel.muni.il;'(מקומית. ז)יריב אביטל ;(חיצוני)גרשון לוקיי ;(מקומית. ז)דליה לין ';adi@sheatufim.org.il;'(מקומית. ז)מונה חולי ';shenkar.y@sheatufim.org.il;'(חיצוני)לב השרון לב השרון ;(מקומית. ז)אפרת כהן ;(מקומית. ז)חאלד עודה ;(מקומית. ז)כרמל טל ';מקומית. ז)בועז חריף ;'(מקומית. ז)גבי גבריאל גאון ;(מקומית. ז)מחמוד בוקאעי ;(מקומית. ז)ראיד חליפה ;(מקומית. ז)שמעון גואטה  ';daliae@eyz.org.il;'(מקומית. ז)רונית בוהדנה ;(מקומית. ז)גאדה חביבאללה ;(מקומית. ז)דרור דבש ;(מקומית. ז)אבישי כהן ;(מקומית. ז)אריה כהן ;(מקומית. ז)משה ליבר ;(מקומית. ז)רוזה עלאלל ;(מקומית. ז)יעקב זיגדון ;(מקומית. ז)יפה שיטרית ;(מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)גזבר;(מקומית. ז)רשות ברשות המקומית  (ת)ראש;(מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)מנכל19/01/202211:30:0012:00:00נתנאל רובינשטיין ודניאל אופק- צלילה לעומק בנושא קהילות ידע- ספידייט מינהל הפיתוח

19/01/202208:30:0009:00:00משרד הדתות טלפון אהרן עמנואל מכתב העתק למוני

20/01/202208:30:0009:00:00י"ענת  מרכז מעשה קרן רש



20/01/202209:00:0014:00:00(dannyb@zy1882.co.il) (IST) 14:00 - 09:00, 2022 בינואר 20יום ה׳ , ...סיור חקר במועצה המקומית זכרון יעקב ברשות דני ביתן מזכיר ה: האירוע בוטל

20/01/202211:00:0015:30:00 (נא להגיע בזמן, מנהלים )ב סדר יום "מצ- ועדת בחינה 

20/01/202209:00:0009:30:00בניית תוכנית עבודה

20/01/202209:30:0010:00:00טיפול בסיאט מיקי

20/01/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

20/01/202215:00:0015:30:00מכרז חשמל

23/01/202216:00:0016:45:00ע.דני פ- מזכיר 

Canceled: שריתה בטסטיני;אהרן דינור;דני ב;שלומית פרץ;יעל שחם23/01/202200:00:0000:00:00עמית אסימיני בהשתלמות שחר און

23/01/202210:00:0010:30:00הכנה לשימוע לעובדים

23/01/202210:00:0010:30:00הכנה לשימוע 

202223/01/202218:00:0019:30:00דיון בטיוטת תקציב 

(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;יעל שחם;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;יעל סוקולר23/01/202200:00:0000:00:00יסמית דקל  בסימינר קרן ידע 

(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;ליטל שובל;אבי הוסמן;יעל סוקולר23/01/202200:00:0000:00:00מירב ברששת בהשתלמות קרן ידע

23/01/202215:00:0016:00:00זום לישיבת צוות

202223/01/202218:00:0019:30:00דיון בטיוטת תקציב 

24/01/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

24/01/202207:30:0010:30:00סגור

17:3025/01/202217:30:0019:00:00  25.1.21הכנה למליאה 

25/01/202212:00:0012:30:00נוהל טיפול בגביית תשלומים

25/01/202211:00:0011:30:00אהרן משרד הדתות 

25/01/202209:30:0010:00:00חומר לבנטל

25/01/202209:00:0009:30:00לוקחים רכב אטקה של מיקי

25/01/202217:30:0019:00:00-הכנה למליאה 

25/01/202217:30:0019:00:00 25.1.22הכנה למליאה 

26/01/202213:00:0014:00:00שימוע אצל זיו יוסי ושמעון

מרב לוי26/01/202211:30:0012:00:00נעה סגל' גב-  אגף תכנון מפת השלטון המקומי- ספידייט מינהל הפיתוח

3/2026/01/202208:30:0009:00:00ח רבעון "דו+ זימון ועדת הנהלה 

שירה גרינבאום26/01/202212:00:0013:00:00חברה למשק- מכרז חשמל 

27/01/202200:00:0000:00:00יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

27/01/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

27/01/202214:00:0014:30:00סטים מליאה

27/01/202208:30:0009:00:00עובדת שירות

29/01/202208:00:0008:30:00תזכורת דיווח מנהלים למליאה

30/01/202215:15:0015:30:00ע.דני פ- מזכיר 

30/01/202208:15:0009:00:00ישיבת מנהלים

3830/01/202210:00:0010:30:00 חיזוק מבנים תמא 15/22אחרון שאלות מכרז .מ

30/01/202212:30:0013:00:00 תחזוקת מדפסות 11/22אחרון שאלות מכרז .מ

202230/01/202215:00:0015:30:00רכבים + ועדת שלושה  חשמל 

30/01/202209:30:0010:00:00יסמית הודעה ניר עציון סיום העסקה

30/01/202210:30:0011:00:00פגישה חיים ויהודה מזנון- אבי 

30/01/202217:30:0018:00:00סדר יום ועדת הנהלה

30/01/202213:00:0015:00:00זימון לזום- ישיבת צוות

30/01/202208:30:0009:30:00ישיבת מנהלים 

31/01/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

דיקלה בלה31/01/202210:00:0010:30:00יסמית +יוסי+דני+אלון: ש מתנס "מכרז יועמ

8:2531/01/202210:00:0010:30:00. 23.1דיווח סיום עבודה 

31/01/202209:30:0010:00:00אטקה של מיקי בבטחון

01/02/202207:00:0007:30:00ל"חוז מנכ



01/02/202210:00:0010:30:00רשימת נפטרים חודש קודם- דיקלה 

01/02/202212:30:0013:00:00עמית נגישות בית העלמין

01/02/202218:00:0020:30:00 בעמותת זמארין18:00  1.2.22מליאה 

01/02/202217:00:0017:30:00פרוטוקול הנצחה

01/02/202217:30:0018:00:00פנינה

01/02/202215:30:0016:00:00סדר יום ביקורת

01/02/202211:00:0011:30:00צילהצוי ארנונה,  אהרן סטטוס הנהלה

01/02/202209:00:0009:30:00אטקה של מיקי בבטחון

02/02/202209:00:0009:30:00אטקה של מיקי בבטחון

02/02/202213:30:0014:30:00סגור

03/02/202210:00:0011:00:00ישיבת מנהלים

03/02/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

03/02/202209:30:0010:00:00(ח יקון ליקויים"דו) 14.2.21להוציא זימון ועדת ביקורת 

דיקלה בלה03/02/202214:00:0015:00:00עמרי גרופר-- מסקנות דוח בקורת כוכב יאיר- פגישה בנושא נורות לד

06/02/202211:30:0012:00:00לבנים. אחרון שאלות מכרז י.מ

06/02/202207:30:0008:00:00תלונה מאיר 

06/02/202208:00:0008:30:00להתקשר למוניק 

06/02/202208:30:0009:00:00לסגור ימי חופש פברואר

06/02/202213:30:0014:00:00אולמות ספורט

07/02/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;ליטל שובל;יעל שחם;יעל סוקולר07/02/202200:00:0000:00:00זיו דשא כנס ראשי ערים

07/02/202208:00:0008:30:00פתקים לאוכל

07/02/202212:00:0012:30:00פרוטוקול - מאיר ליאני 

08/02/202210:00:0010:30:00נסיעת מבחן 

08/02/202212:00:0014:30:00סגור

דיקלה בלה;אולם ישיבות08/02/202217:00:0018:00:00דיון בנושא העתירה למען המושבה

משכית לאופר08/02/202218:00:0019:00:00ד רון צין"מתחם דורות עם עו- שיחת זום

09/02/202216:30:0017:00:00ח"מחר ניידת קופ

38+09/02/202213:00:0013:30:00א " חיזוק מבנים תמ15/22סגירת מכרז 

אולם ישיבות09/02/202209:30:0010:00:00אולם הספורט- גיא קדם 

09/02/202209:00:0009:30:00בנטל משימות

09/02/202208:30:0009:00:00אהרן מלת

09/02/202212:00:0014:00:00דיקלה

10/02/202214:30:0015:00:00תשובה לממונה ביקורת- זיו 

10/02/202209:30:0010:00:00ח כללית"ניידת קופ

10/02/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

10/02/202211:00:0011:30:00כיכר מוכרי הסיגריות

10/02/202210:30:0011:00:00יעל שבועיים לשימוע

11/02/202208:00:0008:30:00דיווח ואנונו מכרזים חדשים

13/02/202210:30:0011:15:00ע.דני פ- מזכיר 

13/02/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

13/02/202211:30:0012:00:00דיקלה- סטטוס סימים 

13/02/202210:00:0010:30:00זיו- ועדת ביקורת , שימועים

(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;ליטל שובל;יעל שחם;(talyam@zy1882.co.il)טליה מבור ;יעל סוקולר13/02/202200:00:0000:00:00כלנית השתלמות שחר און

13/02/202215:30:0016:00:00דני  בנושא אחראי אולם ספורט+ מורי

דיקלה בלה13/02/202213:15:0014:15:00ס"תקורות משכירות מתקני בתיה- שימוש באולמות הספורט 

14/02/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

14/02/202208:00:0008:30:00פרסום מליאה באינטרנט



רונית לוגסי;אורן פרץ14/02/202212:00:0012:30:00ע אורן פרץ.פ

14/02/202207:30:0009:00:00סגור

14/02/202210:00:0010:30:00מכרז מזנון- יסמית 

14/02/202209:00:0011:30:00הזמנה לימי חשיבה משותפים לקידום הדיגיטציה בשלטון המקומי

14/02/202213:00:0015:00:00א "ועדת סינוון כ

14/02/202209:00:0009:30:00אבי רכבים

14/02/202210:30:0011:00:00?גג משכל

14/02/202215:00:0016:00:00- מכרז לניהול מערכת דוחות חניה ופיקוח 

אולם ישיבות18:0015/02/202218:00:0019:00:00  15.2.22- ועדת הנהלה נדחה ל

15/02/202211:00:0013:00:00א "וועדת סינון מכרזי כ

דיקלה בלה;אולם ישיבות15/02/202210:00:0011:00:00מרכזיית טלפונים בענן- ל "מכרז משכ

15/02/202213:00:0015:30:00סגור

15/02/202209:00:0009:30:00?מכרז חשמל- יסמית 

16/02/202213:00:0013:30:00תחזוקת מדפסות+ סגירת מכרז יד לבנים

16/02/202212:00:0012:30:00עם דני - שוטף 

16/02/202215:15:0016:15:00דיון המשך מכרז פקח

17/02/202208:00:0008:30:00סדר יום הנהלה

reshefmc@gmail.com;דיקלה בלה;אולם ישיבות17/02/202215:00:0016:00:00 חדר ישיבות15:00  17.2.22ועדת קליטה 

17/02/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

דיקלה בלהאולם ישיבות;יוסי ברזלי;יעל סוקולר17/02/202210:00:0010:30:00תוכנית העסקת אנשים עם מוגבלות

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

17/02/202210:30:0011:00:00מזנון , גג משכל- יסמית 

אריה פולק17/02/202209:00:0009:30:00תכנון מבנה יד לבנים+ 38א "מכרז לתכנית לחיזוק מבנים תמ: וועדת מכרזים פתיחת מעטפות

17/02/202211:30:0012:00:00סטים

17/02/202216:00:0016:30:00חלוקת סטים

דני ב;זיו דשא20/02/202216:30:0017:15:00ע.דני פ- מזכיר 

20/02/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

דיקלה בלה;אולם ישיבות20/02/202214:45:0015:30:00דורות/ת"עתירה בנושא מל+ ועדת הקצאות זכרון טוב 

20/02/202210:00:0010:30:00אלי  אולם ספורט

20/02/202216:00:0016:30:00, סיכום בירור

20/02/202215:30:0016:00:00ועדת שלושה מתקני משחק

21/02/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

21/02/202208:00:0018:00:00סגור

22/02/202211:30:0012:00:00תשלום דגל תקשורת להוסיף מדד

דיקלה בלה;אולם ישיבות18:0022/02/202218:00:0020:00:00  22.2.22הכנה למליאה  

22/02/202220:00:0020:30:00ועדת הנהלה

22/02/202208:30:0010:00:00התקנת מגבר פלאפון

Canceled: יוסי ברזלי;דני ב22/02/202216:30:0017:00:00ח"מטרדי הפרעות רעש מגרש הספורט ברחוב תש

22/02/202212:00:0012:30:00פרוטוקולים וכו בשם זיו, מכתב לסיסו בחירת דירקטור

22/02/202211:00:0011:30:00חזי עבור שלומי 

שלומית פרץ;יעל שחם;ליטל שובל;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;זיו דשא;יעל סוקולר23/02/202200:00:0000:00:00אביטל אפרת כנס מנהלים לשימור אתרים

23/02/202214:10:0014:40:00דיון בנושא עבודה מהבית לעובדי המועצה

23/02/202211:00:0011:30:00נזק לרכב זיו

23/02/202212:00:0013:00:00ועדת בטיחות עובדים

23/02/202213:30:0014:00:00יסמית זיו

23/02/202210:00:0011:00:00יסמית +אבי +דני : מכרז שירותי פיקוח סוגיות אחרונות 

24/02/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

24/02/202209:00:0011:30:00הזמנה לימי חשיבה משותפים לקידום הדיגיטציה בשלטון המקומי



24/02/202208:00:0009:30:00סגור

24/02/202211:00:0014:00:00הדרכה גיא קדם

24/02/202210:00:0010:30:00מועד אחרון לשאלות מכרז מזנון חלבי תיכון המושבה

24/02/202215:00:0015:30:00סט סרוק 

דני ב;זיו דשא27/02/202216:30:0017:15:00ע.דני פ- מזכיר 

27/02/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

27/02/202212:00:0012:30:00חדר כושר- ועדת תרומות 

27/02/202210:30:0011:00:00זכר נפטרים

28/02/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

28/02/202208:30:0008:30:00תזכורת דיווח מנהלים למליאה

28/02/202209:00:0009:30:00סקר שביעות משרד הפנים יעל יוסי אבי

28/02/202207:30:0019:00:00סגור

28/02/202211:30:0012:00:00מועד אחרון לשאלות חדר טרפו

אריה פולק;מאיר ואנונו3828/02/202208:45:0009:45:00א "תכנית לחיזוק מבנים לפי תמ+תכנון יד לבנים: קבלת החלטות+מכרז לתחזוקת מדפסות: ועדת מכרזים פתיחת מעטפות

01/03/202207:00:0007:30:00ל"חוז מנכ

01/03/202210:00:0010:30:00רשימת נפטרים חודש קודם- דיקלה 

01/03/202208:30:0009:00:00ספרספקים מעודכן

אולם ישיבות18:0001/03/202218:00:0020:30:00 1.3.22מליאה 

דיקלה בלה;אולם ישיבות01/03/202217:00:0018:00:00בנושא ציוותי תיקון ליקויים- וועדת ביקורת 

01/03/202210:30:0011:00:00תשובה למשרד המשפטים מינוי יעל סוקולר

01/03/202209:30:0010:00:00הודעה למוליק

01/03/202209:00:0009:30:00מאיה 

(מקומית. ז)איתי צחר ;נעם שטרן;אינה יסקוב;(dalal.ryn@gmail.com)דלאל ריאן <;Wael Habashe <waelh@iksal.muni.il;(מקומית. ז)לואי שלבי ;loaishalabi4@gmail.com;(מקומית. ז)עבד אלסלאם  דראושה  ;(חיצוני )shalabim319;(shalabi@iula.org.il)מוחמד  ראפע  שלבי ;(LYOSEFM)יוסי מזרחי ;טוב-תהילה הר;(מקומית. ז)חננאל דורני ;(מקומית. ז)יריב אביטל ;(מקומית. ז)מרעי אלסאנע ;(חיצוני) sami;(מקומית. ז)עודד הלפרן ;(מקומית. ז)רועי לוי ;(מקומית. ז)יצחק קשת ;(חיצוני) alonit;(מקומית. ז)יוסי דגן ;(מקומית. ז)אריה  שרון  ;רחלי בכור;(מקומית. ז)יאיר קירשבוים ;(מקומית. ז)שירה ליבמן ;(מקומית. ז)איילה משה ;(מקומית. ז)יעקב אדרי ;אילנה בן שטרית;(מקומית. ז)איתי ויסברג ;(מקומית. ז)יצחק שומרוני ;מרב לוי;(מקומית. ז)שרון סספורטס ;הלאלי אנה;ערן לבב;איה קאופמן02/03/202211:30:0012:00:00מר אלכס אלתר- היבט כלכלי בתכנון ובניה - ספידייט מינהל הפיתוח

150,00002/03/202208:30:0009:00:00טיפול 

02/03/202210:30:0011:00:00במשרדי מחלקת פיקוח- דגל תקשורת - פגישת עבודה 

02/03/202213:00:0015:00:00הדרכה

יעל שחם02/03/202211:30:0012:00:00.פגישה בנושא עמותת גדעונים

03/03/202218:30:0019:00:00.ה.שירלי י

03/03/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

03/03/202209:00:0010:00:00גביה מלקוחות המחלקה לשירותים חברתיים

03/03/202214:30:0015:30:00התנהלות קייטרינג טופז 

03/03/202211:00:0011:30:00לתאם מאיר ליאני

03/03/202217:00:0017:30:00מחשב

06/03/202217:15:0018:00:00ע.דני פ- מזכיר 

06/03/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

06/03/202210:00:0011:00:00הקצאת קרקע + בית כנסת מרבד הקסמים השלמות בניה 

ליטל שובל;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(adig@zy1882.co.il)עדי גולץ ;(miriamk@zy1882.co.il)מרים פנויאן ;יעל סוקולר06/03/202200:00:0000:00:00איריס תורגמן בסימינר שחר און

202206/03/202213:30:0014:00:00לקראת מפקד האוכלוסין והדיור - ניצן הכהן-פגישה עם מנהל מפקד האוכלוסין

06/03/202212:30:0013:00:00ועדת הקצאות

06/03/202208:00:0008:30:00ניהול דוחות חניה ופיקוח'  מע17/22מועד אחרון שאלות מכרז 

06/03/202217:00:0017:30:00יום שלישי טיפול לרכב

06/03/202216:00:0016:30:00תחשיב לסיירת בטחון 

07/03/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

07/03/202208:30:0020:30:00סגור

08/03/202212:00:0013:00:00dalits@wachman.co.ilאישור פרוגרמה והצגת חלופות תכנון - מבנה רווחה ופיקוח 

08/03/202210:00:0010:30:00פגוש  + 150,000טיפול לרכב 

08/03/202208:30:0010:00:00סגור

08/03/202211:30:0012:00:00מאיר ליאני פרוטוקול



08/03/202208:00:0008:30:00ל"תשובה לחו+טלפון לפטריסיה 

08/03/202216:00:0017:30:00סגור

crmc08/03/202209:30:0010:15:00זום 

(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;יעל שחם;ליטל שובל;יעל סוקולר09/03/202200:00:0000:00:00יסמית דקל בקורס מכרזי רשויות וניהול הסכמי תקשורת

(מקומית. ז)איתי צחר ;(מקומית. ז)ענת מור ;(מקומית. ז)תמי שמליקשוילי ;חן גינון כהן;מיכאל אלביטר;ני מזרחי'ג;(חיצוני)קרנית אטיה ;(מקומית. ז)מרעי אלסאנע ;(חיצוני) sami;משאבי אנוש;עירית גוזן<;loaishalabi4@gmail.com;Wael Habashe <waelh@iksal.muni.il;(מקומית. ז)לואי שלבי ;salamd@iksal.muni.il;(מקומית. ז)עבד אלסלאם  דראושה  ;(חיצוני) shalabim319;(shalabi@iula.org.il)מוחמד  ראפע  שלבי ;(חיצוני) alonit;(מקומית. ז)אריה רפפורט ;אלדד חזי;(מקומית. ז)יריב גסר ;(מקומית. ז)עמית בן צבי ;(מקומית. ז)יאיר קירשבוים ;חני שרון גלזר;(מקומית. ז)בנימין שוורץ ;אווה לוי;(מקומית. ז)שירה ליבמן ;(מקומית. ז)איילה משה ;(מקומית. ז)יצחק שומרוני ;מרב לוי;הלאלי אנה;naseemhazzan@gmail.com;ערן לבב;איה קאופמן09/03/202211:30:0012:00:00מר עידן הרשקוביץ- אגף בכיר פיתוח כלכלי - ספידייט מינהל הפיתוח

09/03/202208:00:0010:00:00סגור

09/03/202213:00:0013:00:00חדר טרפו+ סגירת מכרז מזנון חלבי תיכון המושבה 

09/03/202213:30:0014:00:00פולק מכשירי אחייה

09/03/202214:00:0014:30:00מיפוי דפיברילטורים

10/03/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

10/03/202208:00:0010:00:00סגור

10/03/202210:30:0011:00:00דגל תקשורת- פגישת עבודה 

דני ב10/03/202211:30:0012:00:00ניר + סיור בבית הכנסת זכרון טוב אהרון 

10/03/202213:30:0014:00:00ח לתושב"פרסום דו

10/03/202212:00:0012:30:00(ראיון עבודה)עובד שרות לאיכות סביבה 

220410/03/202210:00:0010:30:00ר "תשובה לבועז תב

10/03/202212:30:0013:00:00נוהל חשמל

11/03/202208:00:0008:30:00דיווח ואנונו מכרזים חדשים

1.4.2213/03/202210:30:0011:00:00ח "מאיר תזכורת תשלום דו

13/03/202215:00:0015:30:00דני ביתן-ע .פ- מזכיר המועצה

13/03/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

14/03/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

14/03/202208:00:0008:30:00פרסום מליאה באינטרנט

14/03/202208:30:0010:30:00סגור

14/03/202210:00:0010:30:00מחלקת תפעול- הרמת כוסית

14/03/202210:30:0011:00:00 מערכת דוחות חניה ופיקוח17/22מכרז 

18:3015/03/202218:30:0022:30:00reshefat@gmail.com- נדחה ל2022ישיבת מליאה שלא מן המניין תקציב 

15/03/202209:00:0009:30:00הודעה על עדכון ועדות לרכזים

דיקלה בלה15/03/202210:00:0010:30:00אישור מענה תשובות לשאלות הבהרה:  מערכת דוחות חניה ופיקוח 17/22מכרז 

18:0015/03/202218:00:0018:30:00ישיבת מליאה שלא מן המניין 

15/03/202217:30:0018:00:00משכית לא מגיע

(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;יעל שחם;ליטל שובל;יעל סוקולר16/03/202200:00:0000:00:00יסמית דקל בקורס מכרזי רשויות וניהול הסכמי תקשורת

Canceled: (מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)גזבר;(מקומית. ז)רשות ברשות המקומית  (ת)ראש;(מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)מנכל16/03/202211:30:0012:00:00עדי בן דהן' גב- צלילה לעומק בנושא קידום נושאים חברתיים בראייה אזורית- ספידייט מינהל הפיתוח';wafi@sakhnin.muni.il;' (מקומית. ז)רונית בוהדנה ;(מקומית. ז)גאדה חביבאללה ;(מקומית. ז)דרור דבש ;(מקומית. ז)אבישי כהן ;(מקומית. ז)אריה כהן ;(מקומית. ז)משה ליבר ;(מקומית. ז)רוזה עלאלל ;(מקומית. ז)יעקב זיגדון ;(מקומית. ז)יפה שיטרית';daliae@eyz.org.il;'  (חיצוני)לב השרון לב השרון ;(מקומית. ז)אפרת כהן ;(מקומית. ז)חאלד עודה ;(מקומית. ז)כרמל טל ;(מקומית. ז)בועז חריף ;(מקומית. ז)גבי גבריאל גאון ;(מקומית. ז)מחמוד בוקאעי ;(מקומית. ז)ראיד חליפה ;(מקומית. ז)אווד זועבי 'ג;(מקומית. ז)שמעון גואטה';shenkar.y@sheatufim.org.il;' (מקומית. ז)מונה חולי';adi@sheatufim.org.il;' (מקומית. ז)יריב אביטל ;(מקומית. ז)רויטל טריפלר ;(חיצוני)גרשון לוקיי ;(מקומית. ז)דליה לין';dahish.hb@ein-mahel.muni.il;'תומר גלעד;'אוהד מצויינים;'eliz( חיצוני)';ashuah_l@mail.tel-aviv.gov.il;' רוני ח;(מקומית. ז)אורי תמיר ;(מקומית. ז)מוחמד עדוי ;(מקומית. ז)לנקסנר ענת ;(מקומית. ז)אבי עדן ;(מקומית. ז)אודליה אדרי ;(מקומית. ז)מורן יצחקי ;(מקומית. ז)עידית חמל (מקומית. ז)איתי צחר ;(מקומית. ז)פדוה דבור ;kablanhadi2@gmail.com;(מקומית. ז)אבישי יצחקי ';דוד זילברמינץ;'(מקומית. ז)ערן דורון ;(מקומית. ז)עלי זידאן ;(מקומית. ז)מוחמד דראושה 

13:0016/03/202214:00:0014:30:00סיום 

office@hbagro.co.il;דני ב;יוסי ברזלי;זיו דשא;טליה מבור16/03/202211:30:0012:30:00מיכרז ביצוע מניעת שריפה

ליאת שחף;מירי טלומק;שרון דנינו;מרים פנויאן;מורי בכור;יעל שחם;אורן פרץ;אלי עטיה16/03/202210:30:0011:00:00רישוי לאולם הספורט

אריה פולק;מאיר ואנונו16/03/202209:00:0009:15:00תחזוקת מדפסות: חדר טרפו וקבלת החלטות +מכרז מזנון חלבי תיכון המושבה: ועדת מכרזים פתיחת מעטפות

16/03/202209:30:0010:00:00להפיץ מליאה

16/03/202210:00:0010:30:00טופס לפנינה מועצה דתית

17/03/202208:00:0008:30:00סדר יום הנהלה

17/03/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

17/03/202209:00:0017:00:00פורים

אילן סלע;אלכסנדרה בויאר;עמרי גרופר;צחי ברוך;aarond@zy1882.co.il;מאיר ואנונו;יעל שחם;יוסי ברזלי;זיו דשא;אבי הוסמן20/03/202213:00:0015:00:00צוות  אורן פרץ

20/03/202209:30:0010:00:00ע.דני פ- מזכיר 

20/03/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

202220/03/202215:00:0015:30:00פרוטוקול תמיכות 

20/03/202211:00:0011:30:00פטריסיה שיחה לגבי מחר 

20/03/202209:30:0010:00:00 תרומת חדר כושר - 



20/03/202210:30:0011:00:00פגישה בנושא כוח אדם

21/03/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

21/03/202208:30:0009:30:00קטנסוליה צרפתית באולם

שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;זיו דשא;יעל סוקולר21/03/202200:00:0000:00:00מרציאנו יוהונתן ביום עיון

21/03/202210:30:0011:00:00צוות , ועדות עדכון רכזים

21/03/202211:00:0011:30:00שמעון לא נמצא- מסירה ליוסי אשכנזי 

22/03/202210:00:0010:30:00זיו פרוטוקול מנהלים

22/03/202211:00:0012:00:00פגישה בנושא מתנדבים בחירום

22/03/202214:00:0014:30:00זימון מכלולים בעוד שבועיים רשימה מאלי

(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;יעל שחם;ליטל שובל;יעל סוקולר23/03/202200:00:0000:00:00יסמית דקל בקורס מכרזי רשויות וניהול הסכמי תקשורת

23/03/202213:00:0013:30:00שיפוץ מבנה בני עקיבא ושיפוץ גגות רעפים תשבי ומשכל+מכרז שרותי ניהול תכנון ופיקוח על הקמת כיכר רחוב צופית+  מערכת לניהול דוחות חניה ופיקוח17/22סגירת מכרז 

23/03/202209:30:0010:00:00אישור סדר יום סטים

שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;ליטל שובל;יעל סוקולר23/03/202200:00:0000:00:00רונית לוגסי יום עיון ברישוי עסקים+שושי חכם+אורן פרץ

23/03/202208:30:0014:00:00סגור

23/03/202212:00:0012:30:00הכנת סטים

223/03/202210:30:0011:00:00- ו1מכלולים - אלי 

23/03/202211:30:0012:00:00מר אלעד לב- אגף תכנון ובניה- ספידייט מינהל הפיתוח

24/03/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

24/03/202214:00:0014:30:00חלוקת סטים

24/03/202211:00:0011:30:00תזכורת לרכזי ועדות לזמן ועדות 

24/03/202212:30:0013:00:00ס החורש  "עוזי גואטה שימוש בבי

24/03/202213:30:0014:00:00סיור במבנה כסאות קבועים- סילברמן 

24/03/202209:00:0009:30:00זימון ביקורת מפורט

24/03/202212:00:0012:30:00העתקים בירור דוד ויוסי

24/03/202209:30:0010:00:00זיו סוללותבשלט

24/03/202210:00:0011:00:00אילן סלע מנהל תפעול - פגישת הכרות  

24/03/202213:00:0013:30:00פרוטוקול מליאה

24/03/202208:30:0009:00:00עובד שרות

24/03/202208:00:0008:30:00יועצי חשמל מרין

24/03/202215:00:0015:30:00סט סרוק

27/03/202212:00:0012:30:00ע.דני פ- מזכיר 

27/03/202208:15:0009:00:00ישיבת מנהלים

27/03/202210:00:0010:30:00יוסי יד שרה

מאיר ואנונו;אריה פולק27/03/202211:00:0011:30:00מזנון חלבי תיכון המושבה : אופציה לקבלת החלטות, שיפוץ גגות משכל ותשבי+תכנון כיכר צופית+ שיפוץ מבנה בני עקיבא: פתיחת מעטפות: וועדת מכרזים

27/03/202213:30:0014:00:00מאיר עדכון סעיפים

27/03/202214:00:0014:30:00ועדת שלושה זוכה מיני פיץ

28/03/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;ליטל שובל;יעל שחם;יעל סוקולר28/03/202200:00:0000:00:00זיו דשא כנס תאגידים

28/03/202208:30:0015:00:00סגור

Karen Schneider Canaani;מורית ינון;חלבי אסי;עדי בלומנפלד;נופר אסייג;שטרית ורד;דוד וטלמכר;גולדי קלצקין;מ"נעה פיינהנדלר מ;נתי טרי;עוזרת המהנדסת- נועה מנדלמילך ;ניסן גז;הנדסה- אפרת ;לריסה וקסלר;יפה שטרית;לירן אלמוג כהן;יעקב מעלימי;טל אולשבסקי;מנהל תשתיות וביצוע- איגור מאיורסקי ;מאיה אוזן;מחלקת הנדסה בית אל- אריה האופט ;יעל צוברי;ברני רוזנפלד;ל העירייה"סמנכ- קובי שמעוני ;יוסי אוחנה;משה משה;מיכל בויום סעת;אבינועם ארז;ודאד נאסר;רנא נסראלדין;מהנדס מועצה;Dalia Lin;פבל שטיין;שמעון אמסלם;sajour.eng@gmail.com;irshied75@gmail.com;מונוסון-מנהלת רישוי עסקים עיריית יהוד-יעל אור;shikma@modil.org.il;handasam@MODIL.ORG.IL;labeb.m1965@gmail.com;מיכל זמיר;מיכל זמיר;אורן שי;חני שפירא;Tzipi Taub;רוית אסולין;רוית אסולין;מנהל מחלקת מבני ציבור-משה נחימוב;יובל אבנד;מהנדס המועצה- כפיר אליהו ;מהנדס עיריית טירה- פרח' עימאד חג;גבי נבון;יעל רנדר28/03/202214:00:0016:00:00כנס מציעים קול קורא הנגשת תחנות רשויות מקומיות

טטיאנה מקסימובה;ליטל שובל;(diklab@zy1882.co.il)דיקלה בלה ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;זיו דשא;יעל סוקולר28/03/202200:00:0000:00:00דני ביתן חופש

29/03/202208:00:0008:30:00תזכורת דיווח מנהלים למליאה

10.4.2229/03/202215:30:0016:00:00דוח חניה טליה 

אולם ישיבות17:3029/03/202217:30:0019:30:00 29.3.22הכנה למליאה 

29/03/202216:00:0016:30:00להוציא זימון ועדת בטחון

29/03/202217:00:0017:30:00חשמל+ ועדת שלושה זוכה מיני פיץ

29/03/202213:00:0015:00:00סגור 

29/03/202208:00:0010:30:00סגור



אולם ישיבות30/03/202211:30:0012:15:00ד"בקשה להקצאה חב

30/03/202208:00:0011:00:00סגור

30/03/202213:00:0013:30:00סגרית מכרז פיקוח

30/03/202211:30:0012:00:00מר אפרים הורוביץ ומר כמאל סעאד- צלילה לעומק בנושא מדד האיתנות הפיננסית של הוועדות הגיאוגרפיות - אגף תכנון מפת השלטון המקומי- ספידייט מינהל הפיתוח

30/03/202213:30:0014:00:00סטים

30/03/202212:00:0012:30:00זכרון טוב

202230/03/202214:00:0014:30:00עיקור וסירוס חתולים 

31/03/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

31/03/202213:00:0013:30:00שרית  בבית העלמין

31/03/202213:30:0014:00:00חלוקת סטים

31/03/202214:00:0014:30:00סט סרוק

31/03/202214:30:0015:00:00סדר יום צוות

31/03/202212:00:0012:30:00ז מכרזים"יסמית דני לו

01/04/202207:00:0007:30:00ל"חוז מנכ

01/04/202210:00:0010:30:00רשימת נפטרים חודש קודם- דיקלה 

Canceled:  03/04/202216:30:0017:15:00ע.דני פ- מזכיר

Canceled: 03/04/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

03/04/202210:00:0010:30:00זכר נפטרים

03/04/202214:00:0014:30:00סטים סרוקים+ חלקות סטים 

מאיר ואנונו03/04/202211:00:0011:30:00מכרז שיפוץ מבנה בני עקיבא+קבלת החלטות  מכרז לתכנון ניהול כיכר צופית+מכרז לשרותי חניה ופיקוח: ועדת מכרזים פתיחת מעטפות

03/04/202214:30:0015:00:00ח מפורט לביקורת"דו

04/04/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

04/04/202210:00:0015:30:00סגור

(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;(talyam@zy1882.co.il)טליה מבור ;יעל סוקולר04/04/202200:00:0000:00:00כלנית ביטון סימינר שחר און

05/04/202211:00:0011:30:00הצעת מחיר טויטה בטחון

דני ב05/04/202209:00:0011:30:00(dannyb@zy1882.co.il) (IDT).  לפ11:30. -  לפ9, 2022 באפריל 5יום ג׳ , לים בהיכל הזיכרון בהר הרצל"סיור מנכ: האירוע בוטל

18:0005/04/202218:00:0021:00:00 שעה 5.4.22מליאה 

05/04/202208:30:0010:00:00יום גיבוש

יעל שחם;ליטל שובל;סוזי חולי;(maskitlaufer@gmail.com)משכית לאופר  ;דני ב;זיו דשא;עדי גולץ;בתיה מינואב;אלי עטיה;דפנה ינאי;אורן פרץ05/04/202212:00:0014:00:00"שלוש-מעבר מעונות היום למשרד החינוך לידה"כנס : בוטלה  

מירי זינו;יוני ספיר;מלכה ריזל;מירב בר ששת;סוזי חולי;אלינור דניאל;ארז קדוש;ליאת שחף;מרין אביכזר;אלי עטיה;מאיר ואנונו;יהונתן מרסיאנו;רונית לוגסי;מיטל קרביץ;דפנה ינאי05/04/202208:00:0010:30:00פעילות גיבוש בניין המועצה

05/04/202211:30:0012:00:00ע דני ביתן.פ

05/04/202211:30:0012:00:00זיו- דני 

חגית מימון מגיר;(מקומית. ז)ליאור טרגן ;(מקומית. ז)עינב דורי ;(חיצוני )sdavner;(מקומית. ז)רוני חדד ;(מקומית. ז)אורי תמיר ;(מקומית. ז)מוחמד עדוי ;(מקומית. ז)לנקסנר ענת ;(מקומית. ז)אודליה אדרי ;(מקומית. ז)מורן יצחקי ;(מקומית. ז)עידית חמל ';ashuah_l@mail.tel-aviv.gov.il;'(חיצוני )eliz';תומר גלעד;'אוהד מצויינים';dahish.hb@ein-mahel.muni.il;'(מקומית. ז)יריב אביטל ;(חיצוני)גרשון לוקיי ;(מקומית. ז)דליה לין ';adi@sheatufim.org.il;'(מקומית. ז)מונה חולי ';shenkar.y@sheatufim.org.il;'(חיצוני)לב השרון לב השרון ;(מקומית. ז)אפרת כהן ;(מקומית. ז)חאלד עודה ;(מקומית. ז)כרמל טל ';מקומית. ז)בועז חריף ;'(מקומית. ז)גבי גבריאל גאון ;(מקומית. ז)מחמוד בוקאעי ;(מקומית. ז)ראיד חליפה ;(מקומית. ז)שמעון גואטה  ';daliae@eyz.org.il;'(מקומית. ז)רונית בוהדנה ;(מקומית. ז)גאדה חביבאללה ;(מקומית. ז)דרור דבש ;(מקומית. ז)אבישי כהן ;(מקומית. ז)אריה כהן ;(מקומית. ז)משה ליבר ;(מקומית. ז)רוזה עלאלל ;(מקומית. ז)יעקב זיגדון ;(מקומית. ז)יפה שיטרית ;(מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)גזבר;(מקומית. ז)רשות ברשות המקומית  (ת)ראש;(מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)מנכל06/04/202211:30:0012:00:00נתנאל רובינשטיין ודניאל אופק- צלילה לעומק בנושא קהילות ידע- ספידייט מינהל הפיתוח

06/04/202215:30:0016:00:00נייר בנושא שיווין זכויות למוגבלים

דיקלה בלה06/04/202210:00:0011:00:00בניית מאגר מגויסים בחירום

06/04/202212:30:0013:00:00תרומות

06/04/202213:00:0013:30:00קשר עם דגל תקשורת- תזכרות אורן 

06/04/202212:30:0013:00:00פלאק חתימה

אולם ישיבותאבי הוסמן;דני ב06/04/202209:00:0009:30:00יחידה לחיוב אישי תלונה דני שניר- אבי + ב .דני+יוסי

06/04/202209:30:0010:00:00מזגן

07/04/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

07/04/202209:00:0013:00:00סגור

07/04/202213:30:0014:00:00ועדת שלושה

10/04/202215:30:0016:00:00ע.דני פ- מזכיר 

אלכסנדרה בויאר;ורד בלה;אולם ישיבות;מירב תירם;אלי עטיה;אילן סלע;יהונתן מרסיאנו;מרים פנויאן;אהרן דינור;ארז קדוש;יעל סוקולר;יעל שחם;אורלי דביר;אלון שנירר;עמרי גרופר;טליה מבור;אורן פרץ;מאיר ואנונו;יוסי ברזלי;דני ב;אבי הוסמן;זיו דשא10/04/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

יעל שחם10/04/202212:00:0014:00:00משרד מבקר המדינה-פגישת היכרות ופגישת עבודה בנושאים הפתוחים בנציבות תלונות הציבור

דיקלה בלה10/04/202210:00:0011:00:00פגישת התנעה בנושא חשמל לשריון מועד- ל "קבלני משכ

10/04/202210:00:0011:00:00ישיבת היכרות עם הקבלן-טוטאל ריסק מתקני חשמל-זכרון יעקב



10/04/202208:00:0008:30:00מכתבים ניקוי עשבים

10/04/202207:45:0008:15:00עובדי שירות

11/04/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

11/04/202208:00:0008:30:00דיווח ואנונו מכרזים חדשים

רונית לוגסי;אורן פרץ11/04/202212:00:0012:30:00ע אורן פרץ.פ

אלי עטיה11/04/202213:00:0013:30:00ע אלי עטיה.פ

11/04/202208:30:0012:00:00סגור

11/04/202215:30:0016:00:00שרון רוזיזליו

יעל שחם;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;ליטל שובל;זיו דשא;יעל סוקולר11/04/202200:00:0000:00:00יוהונתן מרציאנו במפגש צוות מחוז חוף חברה יהודית קרית ביאליק 

12/04/202217:00:0018:00:00ח"ועדת בטחון מל

12/04/202212:00:0013:00:00הרמת כוסית לכבוד חג הפסח

מאיר ואנונו12/04/202211:00:0011:30:00ועדת מכרזים פתיחת מעטפות חדר טרפו יגאל אלון

12/04/202208:00:0009:00:00סגור

12/04/202210:00:0010:30:00בניית סטים

12/04/202218:00:0018:30:00פרוטוקול מאיר

13/04/202210:30:0011:00:00חלוקת סטים

13/04/202215:00:0015:30:00מחר בבוקר מחוז

10-12/2113/04/202211:30:0012:00:00מעקב + לקבוע הנהלה 

6/2213/04/202211:00:0011:30:00מאיר פרוטוקול 

14/04/202208:00:0008:30:00פרסום מליאה באינטרנט

14/04/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

14/04/202215:00:0016:30:00אזכרה

14/04/202213:00:0013:30:00חלוקת סטים

202214/04/202209:00:0010:00:00מ זיכרון יעקב לשנת "תקציב מו

14/04/202212:30:0013:00:00אישור תושב

14/04/202211:00:0011:30:00הכנת חומרים תמיכות

17/04/202208:00:0008:30:00סדר יום הנהלה

Canceled:  17/04/202216:30:0017:15:00ע.דני פ- מזכיר

Canceled: 17/04/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

17/04/202210:30:0015:30:00פסח

18/04/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

18/04/202210:30:0015:00:00פסח

19/04/202210:30:0015:00:00פסח

20/04/202209:00:0014:00:00פסח

21/04/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

21/04/202209:00:0013:30:00פסח

21/04/202208:00:0008:30:00להכין פרוטוקול הכנה ומליאה

אילן סלע;אלכסנדרה בויאר;עמרי גרופר;צחי ברוך;aarond@zy1882.co.il;מאיר ואנונו;יעל שחם;יוסי ברזלי;זיו דשא;אבי הוסמן24/04/202213:00:0015:00:00צוות  אורן פרץ

דני ב;זיו דשא24/04/202216:30:0017:15:00ע.דני פ- מזכיר 

17:3024/04/202217:30:0019:00:00 24.4.22הכנה למליאה 

24/04/202211:30:0012:00:00הצעה לסדר של מאיר+סט מעודכן למליאה היטלים שמאות

24/04/202212:00:0012:30:00נפטרים

24/04/202216:00:0016:30:00,זכרון טוב, פרוטוקול

24/04/202219:00:0019:30:00להוציא סט מעודכן

25/04/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

אולם ישיבות25/04/202209:30:0010:30:00פגישה עם ניר נחמני-תהליך עדכון רשימת הרשויות המקומיות-רשויות איתנות

25/04/202215:30:0016:30:00בחירת מנהל פרויקט עם משכל לזמארין וכניסה מזרחית

25/04/202213:30:0014:00:00דוחות ביקורת מבקר המדינה מוכר+ לזמן ועדת ביקורת מאי כולל עטיה 



25/04/202215:00:0015:30:00ועדת הקצאות

25/04/202207:30:0008:00:00. תשובה לאלכס.  יום16-אילן עובד ל

25/04/202217:00:0017:30:00להוציא סדר יום ועדת ביקורת

18:0026/04/202218:00:0020:00:00 26.4.22ישיבת מליאה 

26/04/202211:30:0012:30:00ב המלצות"רצ- יעל אילן רפי - סיור לקביעת  מיקום דפיברילטורים 

26/04/202217:30:0018:00:00זום פורש

26/04/202217:00:0017:30:00יולייה 

26/04/202208:00:0008:30:00עובד שירות

26/04/202216:30:0017:30:00פרוטוקולים טניה

26/04/202209:00:0009:30:00תמיכות- זיו 

26/04/202209:30:0010:00:00ח הפניות "קופ

26/04/202210:00:0010:30:00ועדת שלושה מתקני משחק וסככות

יעל שחם27/04/202213:30:0014:30:00חוק ההסדרים- ב"שינויי תו

27/04/202212:00:0013:00:00תזכורת נוכחות חובה- השלמת בניית מאגר מגוייסים בחירום 

27/04/202210:00:0010:30:00אלכס עובד שירות לתפעול

28/04/202200:00:0000:00:00יום השואה

28/04/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

28/04/202210:00:0010:30:00דיון בנושא תמיכות

אולם ישיבות28/04/202211:00:0012:00:00יעל סוקולר + טליה מבור + דני ביתן - שרון רוזילו בנוגע לעבודתו 

28/04/202209:00:0009:30:00ניידים טניה

28/04/202212:00:0012:30:00מפגש הכנה לקראת בחינת מערכות המציעים למכרז למערכת ניהול דוחות חניה ופיקוח

29/04/202208:00:0008:30:00תזכורת דיווח מנהלים למליאה

01/05/202207:00:0007:30:00ל"חוז מנכ

01/05/202210:00:0010:30:00רשימת נפטרים חודש קודם- דיקלה 

01/05/202216:00:0016:45:00ע.דני פ- מזכיר 

01/05/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

01/05/202208:15:0009:00:00ישיבת מנהלים

18:0001/05/202218:00:0020:00:00 1.5.22ישיבת מליאה 

01/05/202210:30:0012:30:00צוות מקצועי בחינת נתוני איכות של מציעים-  מערכות לניהול דוחות חניה ופיקוח17/22מכרז 

02/05/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

02/05/202214:30:0015:00:00ח חודשי בדיקת מתקני משחק"דו

02/05/202211:00:0011:30:00לפרסם מודעה ליקיר זכרון

02/05/202209:00:0009:30:00א"מיטל הצעת מחיר מד

03/05/202209:00:0009:30:00תשובות לועדת הנהלה סטאטוס

03/05/202209:00:0009:30:00השארת הודעה במייל תשובה חול

03/05/202210:00:0012:00:00ועדת סינון מכרזי כח אדם פתיחת מעטפות 

03/05/202213:00:0013:30:00ועדת שלושה שמירה

03/05/202212:30:0013:00:00פרוטוקול הכנה למליאה וחיוב רכבים

03/05/202212:30:0013:00:00 מאלי1/22פרוטוקול ועדת בטחון 

03/05/202208:30:0009:00:00השכרת נכסים- יסמית 

04/05/202200:00:0000:00:00יום הזיכרון

04/05/202210:00:0010:30:00משפחת לוי- טליה 

04/05/202213:30:0014:00:00סדר יום צוות 

04/05/202209:00:0009:30:00זיו מליאה וגדעונים

05/05/202200:00:0000:00:00יום העצמאות

05/05/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

אילן סלע;אלכסנדרה בויאר;עמרי גרופר;צחי ברוך;aarond@zy1882.co.il;מאיר ואנונו;יעל שחם;יוסי ברזלי;זיו דשא;אבי הוסמן08/05/202213:00:0015:00:00צוות  אורן פרץ

08/05/202208:00:0008:30:00דני חופש



08/05/202209:00:0019:30:00סגור

Canceled:  08/05/202216:30:0017:15:00ע.דני פ- מזכיר

08/05/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

09/05/202209:00:0019:00:00סגור

(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;זיו דשא;שלומית פרץ;יעל סוקולר09/05/202200:00:0000:00:00מרציאנו יוהונתן בכנס 

09/05/202214:45:0016:00:00המשך דיון מבני ציבור

10/05/202208:30:0020:30:00סגור

11/05/202208:00:0008:30:00דיווח ואנונו מכרזים חדשים

11/05/202208:30:0018:30:00סגור

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

אריה פולק;מאיר ואנונו11/05/202209:00:0009:15:00ועדת מכרזים קבלת החלטות חדר טרפו יגאל אלון

12/05/202208:30:0018:30:00סגור

12/05/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

14/05/202208:00:0008:30:00פרסום מליאה באינטרנט

15/05/202214:00:0014:45:00ע.דני פ- מזכיר 

15/05/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

15/05/202210:00:0012:00:00סגור

15/05/202215:00:0016:30:00סגור

15/05/202219:00:0019:30:00סדר יום לשבוע הבא ביקורת

15/05/202216:30:0017:00:00?עדכון סדר יום מליאה

16/05/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

16/05/202208:30:0010:00:00סגור

16/05/202215:30:0016:00:00קבלת החלטה-ועדת שלושה שמירה 

שלומית פרץ;דני ב;ליטל שובל;זיו דשא16/05/202200:00:0000:00:00יוהונתן מרציאנו ביום עיון 

17/05/202208:00:0008:30:00סדר יום הנהלה

תמי בר ששת18:0017/05/202218:00:0021:00:00   17.5.22מליאה 

17/05/202208:15:0008:30:00עובד שירות

17/05/202212:00:0012:30:00. נא ליידע את העובדים הכפופים אליכם- פגישה עם עובדי שירות 

17/05/202210:30:0011:00:00ועדת סינון 

(מקומית. ז)איתי צחר ;נעם שטרן;אינה יסקוב;(dalal.ryn@gmail.com)דלאל ריאן <;Wael Habashe <waelh@iksal.muni.il;(מקומית. ז)לואי שלבי ;loaishalabi4@gmail.com;(מקומית. ז)עבד אלסלאם  דראושה  ;(חיצוני )shalabim319;(shalabi@iula.org.il)מוחמד  ראפע  שלבי ;(LYOSEFM)יוסי מזרחי ;טוב-תהילה הר;(מקומית. ז)חננאל דורני ;(מקומית. ז)יריב אביטל ;(מקומית. ז)מרעי אלסאנע ;(חיצוני) sami;(מקומית. ז)עודד הלפרן ;(מקומית. ז)רועי לוי ;(מקומית. ז)יצחק קשת ;(חיצוני) alonit;(מקומית. ז)יוסי דגן ;(מקומית. ז)אריה  שרון  ;רחלי בכור;(מקומית. ז)יאיר קירשבוים ;(מקומית. ז)שירה ליבמן ;(מקומית. ז)איילה משה ;(מקומית. ז)יעקב אדרי ;אילנה בן שטרית;(מקומית. ז)איתי ויסברג ;(מקומית. ז)יצחק שומרוני ;מרב לוי;(מקומית. ז)שרון סספורטס ;הלאלי אנה;ערן לבב;איה קאופמן18/05/202211:30:0012:00:00צלילה לעומק בנושא מתחמים מועדפים לדיור והשפעתם על חוסן רשויות מקומיות- אגף תכנון ובנייה- ספידייט מינהל הפיתוח

אריה פולק;מאיר ואנונו18/05/202210:30:0011:00:00פתיחת מעטפות מחיר מכרז למערכת דוחות חניה ופיקוח

18/05/202214:00:0014:30:00ארז

19/05/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

19/05/202211:00:0018:30:00לג בעומר

20/05/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

22/05/202214:30:0015:15:00ע.דני פ- מזכיר 

22/05/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

challenge group22/05/202210:00:0010:30:00

22/05/202215:30:0016:00:00משלחת, תמיכות

שרון רוזיליו22/05/202211:30:0012:00:00שריון רוזיליו 

22/05/202211:00:0011:30:00מוריס

23/05/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

23/05/202212:00:0012:30:00החינוך' מח- מכרז טיולים שנתיים 

23/05/202213:30:0014:00:00להעביר ללא אבוטבול פניית משרד הדתות לשלים חוות דעת משרד החינוך

23/05/202214:30:0015:00:00לאה אבוטבול- מייל לורד 

24/05/202216:30:0017:00:00לשלוח חומר מוכר שאינו רשמי

202024/05/202216:00:0016:30:00ביקורת מפורט 

24/05/202212:00:0012:30:00כיתת תקשורת- קייטרינג טופז 



24/05/202212:30:0013:00:00הפסקה

(מקומית. ז)איתי צחר ;(מקומית. ז)ענת מור ;(מקומית. ז)תמי שמליקשוילי ;חן גינון כהן;מיכאל אלביטר;ני מזרחי'ג;(חיצוני)קרנית אטיה ;(מקומית. ז)מרעי אלסאנע ;(חיצוני) sami;משאבי אנוש;עירית גוזן<;loaishalabi4@gmail.com;Wael Habashe <waelh@iksal.muni.il;(מקומית. ז)לואי שלבי ;salamd@iksal.muni.il;(מקומית. ז)עבד אלסלאם  דראושה  ;(חיצוני) shalabim319;(shalabi@iula.org.il)מוחמד  ראפע  שלבי ;(חיצוני) alonit;(מקומית. ז)אריה רפפורט ;אלדד חזי;(מקומית. ז)יריב גסר ;(מקומית. ז)עמית בן צבי ;(מקומית. ז)יאיר קירשבוים ;חני שרון גלזר;(מקומית. ז)בנימין שוורץ ;אווה לוי;(מקומית. ז)שירה ליבמן ;(מקומית. ז)איילה משה ;(מקומית. ז)יצחק שומרוני ;מרב לוי;הלאלי אנה;naseemhazzan@gmail.com;ערן לבב;איה קאופמן25/05/202211:30:0012:00:00צלילה לעומק בנושא מאגר פרוייקטים כלכליים- אגף בכיר פיתוח כלכלי- ספידייט מינהל הפיתוח

25/05/202216:00:0016:30:00 וקונה2500 טויוטה קיה 3חוזים 

רונית חודדה25/05/202209:00:0009:30:00מעיינות העמקים - קנסות בגין עבודות שנעשות בזכרון יעקב 

challenge group25/05/202210:00:0010:30:00

25/05/202212:30:0013:00:00אלי תחשיב סיירת

אריה פולק;מאיר ואנונו25/05/202208:30:0008:45:00 מערכת לניהול דוחות חניה ופיקוח 17/22מכרז : ועדת מכרזים קבלת החלטות

25/05/202210:30:0011:00:00רר'מפתח לג

25/05/202218:30:0019:00:00יציאה לחיפה

25/05/202213:30:0014:00:00סטים

26/05/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

26/05/202213:00:0013:30:00זימון ועדת הנהלה+ לחקל סטים 

26/05/202215:30:0016:00:00חלוקת סטים

29/05/202200:00:0000:00:00יום ירושלים

29/05/202208:00:0008:30:00תזכורת דיווח מנהלים למליאה

29/05/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

29/05/202212:00:0012:30:00ועדת שלושה סימון כבישים

29/05/202219:00:0019:30:00רובי

29/05/202212:30:0013:00:00פגישה עם ניסים נושא הסעות צרכים מיוחדים 

29/05/202218:00:0018:30:00יציאה לחיפה

29/05/202213:00:0014:00:00צוות המשך

29/05/202216:00:0016:30:00ע דני ביתן.פ

30/05/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

challenge group30/05/202211:00:0011:30:00

30/05/202212:00:0013:30:00א"ועדת סינון כ: עותק

30/05/202212:00:0012:30:00ל ובית תשבי " שיפוץ גגות רעפים מבנה משכ46/22אחרון שאלות מכרז .מ

30/05/202208:00:0012:00:00סגור

30/05/202213:30:0014:00:00מכרז החורש נילי עותק לחינוך וזיו

(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;ליטל שובל;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;יעל סוקולר30/05/202200:00:0000:00:00תהילה גורש ביום עיון

שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;ליטל שובל;יעל סוקולר30/05/202200:00:0000:00:00לירון  גורנפינקל ביום עיון 

30/05/202215:00:0015:30:00חוזים לאורגד- דיקלה 

30/05/202214:00:0014:30:00להכין סטים לועדת ביקורת

אולם ישיבות31/05/202217:00:0018:00:00ועדת הנהלה

18:0031/05/202218:00:0020:00:00 31.5.22הכנה למליאה 

31/05/202213:00:0013:30:00ם"מרים בכנס בי

31/05/202216:30:0017:00:00לחלק פרוטוקול ועדת הנהלה לעיון

31/05/202214:00:0016:30:00סגור

31/05/202220:00:0020:30:00בדיקת חשבון

31/05/202209:00:0009:30:00ליאת

31/05/202211:00:0013:00:00ביקור שרת הפנים וצוות המשרד

01/06/202207:00:0007:30:00ל"חוז מנכ

01/06/202210:00:0010:30:00רשימת נפטרים חודש קודם- דיקלה 

Canceled: (מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)גזבר;(מקומית. ז)רשות ברשות המקומית  (ת)ראש;(מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)מנכל01/06/202211:30:0012:00:00עדי בן דהן' גב- צלילה לעומק בנושא קידום נושאים חברתיים בראייה אזורית- ספידייט מינהל הפיתוח';wafi@sakhnin.muni.il;' (מקומית. ז)רונית בוהדנה ;(מקומית. ז)גאדה חביבאללה ;(מקומית. ז)דרור דבש ;(מקומית. ז)אבישי כהן ;(מקומית. ז)אריה כהן ;(מקומית. ז)משה ליבר ;(מקומית. ז)רוזה עלאלל ;(מקומית. ז)יעקב זיגדון ;(מקומית. ז)יפה שיטרית';daliae@eyz.org.il;'  (חיצוני)לב השרון לב השרון ;(מקומית. ז)אפרת כהן ;(מקומית. ז)חאלד עודה ;(מקומית. ז)כרמל טל ;(מקומית. ז)בועז חריף ;(מקומית. ז)גבי גבריאל גאון ;(מקומית. ז)מחמוד בוקאעי ;(מקומית. ז)ראיד חליפה ;(מקומית. ז)אווד זועבי 'ג;(מקומית. ז)שמעון גואטה';shenkar.y@sheatufim.org.il;' (מקומית. ז)מונה חולי';adi@sheatufim.org.il;' (מקומית. ז)יריב אביטל ;(מקומית. ז)רויטל טריפלר ;(חיצוני)גרשון לוקיי ;(מקומית. ז)דליה לין';dahish.hb@ein-mahel.muni.il;'תומר גלעד;'אוהד מצויינים;'eliz( חיצוני)';ashuah_l@mail.tel-aviv.gov.il;' רוני ח;(מקומית. ז)אורי תמיר ;(מקומית. ז)מוחמד עדוי ;(מקומית. ז)לנקסנר ענת ;(מקומית. ז)אבי עדן ;(מקומית. ז)אודליה אדרי ;(מקומית. ז)מורן יצחקי ;(מקומית. ז)עידית חמל (מקומית. ז)איתי צחר ;(מקומית. ז)פדוה דבור ;kablanhadi2@gmail.com;(מקומית. ז)אבישי יצחקי ';דוד זילברמינץ;'(מקומית. ז)ערן דורון ;(מקומית. ז)עלי זידאן ;(מקומית. ז)מוחמד דראושה 

אסנת גל;reshefmc@gmail.com;אולם ישיבות01/06/202217:00:0019:00:00(2020ח מפורט "דו+ ח ביקורת מוכר שאינו רשמי "דו) 19:00 - 17:00  1.6.22- ' תזכורת ועדת ביקורת יום ד

01/06/202211:30:0012:00:00החזרת רכב להרץ

01/06/202216:30:0017:00:00ח ביקורת מפורט"דו
313-43-01/06/202212:30:0013:00:00 6כביש 

01/06/202213:00:0013:30:00זימון למליאה צו מיסים



01/06/202213:30:0014:00:00פירוק דלקן

01/06/202211:00:0012:30:00זיכרון יעקב- פגישה לגבי מכרז ארוחות 

01/06/202211:00:0012:30:00ל לגבי שרותי הסעדה בצהרונים "פגישה עם משכ

02/06/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

Canceled: שרון דנינו;אבי הוסמן;דני ב;יוסי ברזלי02/06/202211:00:0013:00:00 הצגת תוכנית עבודה תפעול

16:0002/06/202212:30:0013:00:00 - 13:00קבלת רכב 

02/06/202211:00:0011:30:00הסכם יועץ בטיחות

02/06/202212:00:0012:30:00(16.6.22צריך לעדכן אותם בדבר הצבעה עד )ורד תשובת משרד מבקר המדינה לגבי יהונתן כשר +יסמית+דני+אבי+יוסי

02/06/202216:00:0016:30:00לשלוח סט במייל מליאה

02/06/202211:00:0013:00:00(dannyb@zy1882.co.il) (IDT).  אח1. -  לפ11:30, 2022 ביוני 2יום ה׳ , ...למידה והפקת לקחים מאירועי הביטחון - לים "פורום איגוד המנכ: ההזמנה עודכנה

02/06/202209:15:0010:00:00ת"מל=ועדת הקצאות

02/06/202213:00:0013:30:00חלוקת סטים

05/06/202212:00:0012:30:00אחרון שאלות מכרז שביל גישה לגשר הפארק.מ

05/06/202208:30:0015:30:00שבועות

06/06/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

06/06/202211:30:0012:15:00ע.דני פ- מזכיר 

06/06/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

6406/06/202210:00:0010:30:00 חלקה 11303 גוש 96נכס במייסדים 

06/06/202209:00:0010:00:00קונסוליה

06/06/202208:30:0009:00:00קובץ מעודכן הצעה לסדר בועז

maurice06/06/202210:30:0011:00:00

אולם ישיבות19:0007/06/202219:00:0021:00:00- נדחה ל7.6.22מליאה 

07/06/202208:00:0009:00:00סגור

08/06/202208:30:0009:00:00דיון משפטי מתחם הבאר

08/06/202213:00:0013:30:00(תשבי)ל ובית תגיל פז " שיפוץ גגות מבנה משכ46/22סגירת מכרז 

08/06/202211:00:0011:30:00פטריסיה

08/06/202210:30:0011:00:00בגן' צאלנג

08/06/202211:30:0012:00:00תמיכות

14:0008/06/202209:15:0009:45:00 בשעה crmcהכנה לישיבה עם 

08/06/202214:00:0015:00:00אהוד/ליאת/אשר/ארז קדוש /פניות תושבים זכרון יעקב יעל שחם: נושא- בזום 

08/06/202211:30:0012:00:00נטע לביא' גב- צלילה לעומק בנושא מחקר הערכה ומדידה- ספידייט מינהל הפיתוח

08/06/202210:00:0010:30:00תשובות למכרז- יסמית 

09/06/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

09/06/202211:30:0012:00:00ח חודשי דוד מתקני משחק"דו

09/06/202210:30:0011:00:00ל"פגישה עם דני מזגרון וערן ממשכ
09/06/202213:30:0015:00:00ריכוז יקיר זכרון ועבודה בחירוםמאיר - דיקלה 

09/06/202214:00:0014:30:00הנצחה- דני +דיקלה

09/06/202214:30:0015:00:00סדר יום לדיון הנצחה

09/06/202212:00:0012:30:00פנינה פרוטוקול

09/06/202209:00:0009:30:00. עובדי שירות לפנות מבנה יביל ביעבץ ולנעול2- דוד 

09/06/202216:00:0016:30:00ועדת שלושה סימון כבישים

09/06/202215:00:0015:30:00עבודה בחירום

09/06/202215:30:0016:00:00לקבוע עם ליאני פרוטוקול

11/06/202208:00:0008:30:00דיווח ואנונו מכרזים חדשים

Canceled:  12/06/202215:00:0015:45:00ע.דני פ- מזכיר

12/06/202208:00:0008:30:00השתלמות פיקוד העורף מודיעין

12/06/202211:00:0011:30:00לקבוע פגישה אבי אילן יועץ חשמל סקר חשמל

12/06/202210:00:0011:00:00ישיבת סטטוס-טוטאל ריסק מתקני חשמל-זכרון יעקב



12/06/202217:00:0017:30:00סדר יום צוות

12/06/202208:30:0009:00:00קריטריונים הנצחה

13/06/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

13/06/202214:00:0014:30:00ע אורן פרץ.פ

13/06/202214:30:0015:00:00ע אלי עטיה.פ

(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;יעל סוקולר13/06/202200:00:0000:00:00מירב ברששת בכנס חשבי שכר

13/06/202208:30:0010:00:00סגור

מאיר ואנונו13/06/202212:00:0012:30:00ל ובית תשבי"ועדת מכרזים פתיחת מעטפות מכרז לביצוע עבודות שיפוןץ גגות בבניין משכ

14/06/202208:00:0008:30:00פרסום מליאה באינטרנט

14/06/202215:30:0016:00:00צאלנג בגן טיול

 14/06/202213:30:0014:00:00

14/06/202210:45:0011:00:00סטאטוס החלטות מליאה

14/06/202217:00:0017:30:00ע  בנושא עבודות שיפוץ במבנה בני עקיבא. פ

14/06/202212:30:0015:00:00סגור

14/06/202211:30:0012:00:00רכזי ועדות זימונים (יום רביעי)לקבוע עם ליאני פרוטוקול - דיקלה 

14/06/202211:00:0011:30:00יעל תגובה

14/06/202212:00:0013:00:00מעקב מימוש תקציבי-פגישה בנושא - פיקוח

אולם ישיבות15/06/202212:30:0013:00:00ועדת תמיכות

15/06/202213:00:0013:30:00אוטוטק תיכון+השאלת ספרים+שכירת נכס רווחה+סגירת מכרז לשביל גישה לגשר הפארק

15/06/202213:00:0013:30:00גידול תרנגולות (תלונה)אהרן אורן 

2022-202315/06/202213:30:0014:00:00ספורט 

15/06/202211:00:0011:30:00י"מכרז חורש ניל

15/06/202211:30:0012:00:00מר יואב לינדמן- צלילה לעומק בנושא התייעלות אנרגטית- ספידייט מינהל הפיתוח

15/06/202214:00:0014:30:00מאיר ליאני 

16/06/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

16/06/202208:30:0012:00:00סגור

כלנית ביטון;מאיר ואנונו16/06/202209:00:0010:00:00שכירת נכס למשרדי רווחה+טיפול בפסולת אלקטרונית +השאלת ספרי לימוד+שביל גישה לגשר הפארק+רכישת ציוד לתיכון מגמת אוטוטק: ועדת מכרזים פתיחת מעטפות

16/06/202212:00:0012:30:00סטים צו מיסים

16/06/202214:30:0015:00:00עלי טלפון

16/06/202212:00:0013:00:00פניה לרווחה הטרדה יועצת האישה ומניעת הטרדות

16/06/202214:00:0014:30:00חלוקת סטים

17/06/202208:00:0008:30:00סדר יום הנהלה

אולם ישיבות19/06/202219:00:0019:30:00ועדת הנצחה 

19/06/202216:00:0016:30:00מליאה הכנה למליאה

19/06/202215:00:0015:30:00דובין+מוגילבסקי

19/06/202210:30:0011:00:00מכרז מוקד

דני ב;ליטל שובל;מירב בר ששת;שלומית פרץ;דיקלה בלה;בת שבע לוגסי;אלינור דניאל;זיו דשא;יעל סוקולר19/06/202200:00:0000:00:00יעל סוקולר כנס שנתי מנהלי ההון האנושי

20/06/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

20/06/202213:30:0014:00:00פגישת עבודה

20/06/202208:00:0010:00:00סגור

20/06/202211:00:0011:30:00דני עבודה בחירום+ דיקלה 

לירן דנינו21/06/202209:00:0010:00:00(יוגב רחמן+יסמית+לימור רוזמן+אבי+דני)קפיטריה בתיכון 

21/06/202210:00:0010:30:00בנדוסה

21/06/202214:30:0015:00:00אלון פינוי חדר 

21/06/202208:30:0009:00:00דיון תברים לקראת המליאה 

21/06/202212:30:0014:30:00סגור

21/06/202211:30:0012:00:00אירועי משמעת עובדים

חגית מימון מגיר;(מקומית. ז)ליאור טרגן ;(מקומית. ז)עינב דורי ;(חיצוני )sdavner;(מקומית. ז)רוני חדד ;(מקומית. ז)אורי תמיר ;(מקומית. ז)מוחמד עדוי ;(מקומית. ז)לנקסנר ענת ;(מקומית. ז)אודליה אדרי ;(מקומית. ז)מורן יצחקי ;(מקומית. ז)עידית חמל ';ashuah_l@mail.tel-aviv.gov.il;'(חיצוני )eliz';תומר גלעד;'אוהד מצויינים';dahish.hb@ein-mahel.muni.il;'(מקומית. ז)יריב אביטל ;(חיצוני)גרשון לוקיי ;(מקומית. ז)דליה לין ';adi@sheatufim.org.il;'(מקומית. ז)מונה חולי ';shenkar.y@sheatufim.org.il;'(חיצוני)לב השרון לב השרון ;(מקומית. ז)אפרת כהן ;(מקומית. ז)חאלד עודה ;(מקומית. ז)כרמל טל ';מקומית. ז)בועז חריף ;'(מקומית. ז)גבי גבריאל גאון ;(מקומית. ז)מחמוד בוקאעי ;(מקומית. ז)ראיד חליפה ;(מקומית. ז)שמעון גואטה  ';daliae@eyz.org.il;'(מקומית. ז)רונית בוהדנה ;(מקומית. ז)גאדה חביבאללה ;(מקומית. ז)דרור דבש ;(מקומית. ז)אבישי כהן ;(מקומית. ז)אריה כהן ;(מקומית. ז)משה ליבר ;(מקומית. ז)רוזה עלאלל ;(מקומית. ז)יעקב זיגדון ;(מקומית. ז)יפה שיטרית ;(מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)גזבר;(מקומית. ז)רשות ברשות המקומית  (ת)ראש;(מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)מנכל22/06/202211:30:0012:00:00נתנאל רובינשטיין ודניאל אופק- צלילה לעומק בנושא קהילות ידע- ספידייט מינהל הפיתוח



22/06/202208:00:0010:30:00סגור

23/06/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

23/06/202213:00:0013:30:00מעקב מימוש תקציבי-פגישה בנושא - ביטחון

23/06/202213:30:0014:00:00סטים 

23/06/202211:00:0011:30:00תרשים זרימה טלפונים

23/06/202214:00:0014:30:00לירון להזמין משפחה

23/06/202216:00:0016:30:00לשלוח הכנה במייל 

23/06/202210:00:0010:30:00פרוטוקול הכנה

(מקומית. ז)שוקי קליין ;(מקומית. ז)יורם כהן ;(מקומית. ז)מירב בן דע ;רונן עזריה מנכל העירייה;טטיאנה חייטמן;(מקומית. ז)ציון אלמלם ;(מקומית. ז)נטע וקנין ;(מקומית. ז)עידית חמל ;(מקומית. ז)שולה מנחם ' דר;(מקומית. ז)דליה לין ;(מקומית. ז)ליזה פודגייצקי ;(מקומית. ז)דניאלה שופן ;(מקומית. ז)אילן הררי ;(חיצוני)כהן -רינת טוב;(חיצוני)דודו פרץ ;כנרת וולוויץ;(מקומית. ז)שלומי דוראני ;(מקומית. ז)שלומי לנגר ;(מקומית. ז)יובל בודניצקי ;(מקומית. ז)יניב קאפח ;יהודה-עינב בן;(מקומית. ז)עדי מלכה ;(מקומית. ז)מור זילברשטיין ;טל בכר ויטלם;(מקומית. ז)חגי פלמר ;(מקומית. ז)אבישי כהן ;רינה חנוכייב;(מקומית. ז)דפנה קירו כהן ;(מקומית. ז)עופר אזרד ;(מקומית. ז)רוואידא יונס ;(מקומית. ז)דן תנחומא ;(מקומית. ז)שלמה רואימי ;(חיצוני) tzachi@eyz.org.il;sami;(מקומית. ז)לאילה 'איאד ח;(מקומית. ז)כרמל טל ;(מקומית. ז)מונה חולי ;מנכל המועצה-צחי אייזנר;(מקומית. ז)מאיה ונטורה ;(מקומית. ז)קייסר כבהא ;צופיה מאושר;(מקומית. ז)חופית חדר ;(מקומית. ז)יריב גסר ;(מקומית. ז)חליל נאתכו ;(מקומית. ז)אבירם אוחיון ;(מקומית. ז)מאהר משעור ;אכרם סרור;(מקומית. ז)יצחק שומרוני 23/06/202212:00:0012:45:00וובינר שכר שווה הפגישה מתחילה

דני ב;זיו דשא26/06/202216:30:0017:15:00ע.דני פ- מזכיר 

אלכסנדרה בויאר;ורד בלה;אולם ישיבות;מירב תירם;אלי עטיה;אילן סלע;יהונתן מרסיאנו;מרים פנויאן;אהרן דינור;ארז קדוש;יעל סוקולר;יעל שחם;אורלי דביר;אלון שנירר;עמרי גרופר;טליה מבור;אורן פרץ;מאיר ואנונו;יוסי ברזלי;דני ב;אבי הוסמן;זיו דשא26/06/202208:30:0010:00:00ישיבת מנהלים

19:0026/06/202217:30:0020:00:00חתונה אהרן מרכז קונגרסים 

26/06/202215:30:0016:00:00פגישה בנושא ענת אטל

26/06/202217:00:0017:30:00פרוטוקול הכנה 

26/06/202212:00:0013:00:00אילן סלע - הצגת תוכנית עבודה תפעול 

27/06/202213:00:0013:30:00אליס סגירת דלת ראשית 

רכישת ציוד אוטוטק+שיפוץ גגות תשבי ומשכל: קבלת החלטות, בקשה לשכירת נכס עבור משרדי מחלקת רווחה, שביל גישה לגשר הפארק, מכרז השאלת ספרי לימוד: וועדת מכרזים פתיחת מעטפות מאיר ואנונו27/06/202209:30:0010:30:00

27/06/202209:30:0010:00:00פינוי יעבץ, עטיה פיצוץ מים במקלט

ריקי ברק;אולם ישיבות28/06/202211:30:0012:30:00השתתפות חובה- עבודה בחירום 

17:3028/06/202217:30:0020:00:00  28.6.22הכנה למליאה 

18:3028/06/202218:30:0019:30:00  28.6.22 2023צו מיסים 

28/06/202211:00:0011:30:00דקלה השתתפות חובה

28/06/202210:00:0011:00:00ישיבת סטטוס-טוטאל ריסק מתקני חשמל-זכרון יעקב

28/06/202213:00:0013:30:00תשובות מטליה ספסלים

מאיר ליאני;(yael-s@zy1882.co.il)יעל סוקולר ;טליה מבור;מאיר ליאני;(yael-s@zy1882.co.il)יעל סוקולר 28/06/202209:00:0009:30:00טיפול משמעת עובדים 

28/06/202209:30:0010:00:00מעקב החלטות מליאה- טניה 

28/06/202218:00:0018:30:00לחלק מסכות

28/06/202217:00:0017:30:00עדכון תמיכות

28/06/202211:30:0012:00:00טליה תשובה לצחי

28/06/202212:30:0013:00:00ועדת שלושה ארוחות לצהרונים

29/06/202208:00:0008:30:00תזכורת דיווח מנהלים למליאה

29/06/202211:00:0011:30:00שדרוג מגרשי ספורטאחזקת + ביטול זכיה של קבלן - ועדת שלושה  

29/06/202208:30:0010:00:00סגור

30/06/202216:30:0017:00:00סדר יום צוות

30/06/202213:30:0014:00:00סילברמן

30/06/202208:00:0008:30:00קבלת החלטות אספקת ספרי לימוד+ הסדרת תשתית תחבורה50.22פתיחת מעטפות מכרז : ועדת מכרזים

30/06/202208:30:0010:00:00סגור

30/06/202215:00:0015:30:00חלוקת סטים 



תיאוררגישותקטגוריותפרטיעדיפותמרחקמיקוםמידע חיוב-הצג זמן כמשתתפים אופציונליים

"רגיל,��רגילה

רגיל"לטיפול דיקלה��רגילה

��רגילהלשכת ראש מועצה2 קטגוריה כתומה;חשוב   רגיל"

אלכסנדרה בויאר;ורד בלה;אולם ישיבות;מירב תירם;אלי עטיה;אילן סלע;יהונתן מרסיאנו;מרים פנויאן;אהרן דינור;ארז קדוש;יעל סוקולר;יעל שחם;אורלי דביר;אלון שנירר;עמרי גרופר;טליה מבור;אורן פרץ;מאיר ואנונו;יוסי ברזלי;דני ב;אבי הוסמן;זיו דשא רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות

  

 

  רגיל"חשוב��רגילהלשכת ראש המועצה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"לטיפול דיקלה��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

2https://us02web.zoom.us/j/82184768888?pwd=TVFydGd0QXpwUDl6WGp4L3Fpa1pYZz09רגיל,��רגילה"https://us02w

רגיל"יסמית��רגילה2

  

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילה(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;זיו דשא;יעל סוקולר

 

"רגיל,��רגילה2

רגיל"רכב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילהיסמית משרד2

 

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��גבוהה

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

 "רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילהאולם ישיבות 2

 

2zoomיעל סוקולר רגיל"חשוב��רגילהis 

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

 

  רגיל"חשוב��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות 2

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

��רגילהלשכת ראש מועצה קטגוריה כתומה;חשוב רגיל"

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

1https://us02web.zoom.us/j/88695628056?pwd=bUUzSklIcXgrZEh0RlVrZFlyZllDUT09רגיל,��רגילה" 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

 

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

סדר יום ישלח רגיל"קטגוריה אדומה��רגילהחדר ישיבות2

  רגיל"חשוב��רגילהלשכה2

"רגיל,��רגילה2



  רגיל"חשוב��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהאצל דני2

1https://us02web.zoom.us/j/84579562792?pwd=c3hyYjZldzRmdld1L1MvWG5JNWRCZz09רגיל,��רגילה" 

  "רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

שלום "רגיל,��רגילהhttps://us02web.zoom.us/j/7050475738?pwd=aDZwUGl4emxOaEJsVjNaUEQ1Q1VpUT09- שיחת זום2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילהאולם ישיבות2

 

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

��רגילהלשכת ראש מועצה קטגוריה כתומה;חשוב רגיל"

 "רגיל,��רגילה(orenp@zy1882.co.il)אורן פרץ ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;יעל שחם;יעל סוקולר

  רגיל"חשוב��רגילהקישור ישלח ביום ראשון2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

1https://us02web.zoom.us/j/82443369836?pwd=dzhMVEt6THVKWXVNVDFlN2o0NU1XZz09רגיל"קטגוריה אדומה��רגילהhttps://us02w

2https://us02web.zoom.us/j/83161180766?pwd=VDgwcXVLZ2ZvMGc3VmpTbmdqTng1UT09רגיל,��רגילה"https://us02w

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילה

רגיל"חשוב��רגילה2

 

רגיל"חשוב��רגילה2

 

שלום "רגיל,��רגילהפ התות "שצ2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

רגיל"שריון אולם��רגילהאולם ישיבות 2

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילהאולם ישיבות2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

 

חגית מימון מגיר;(מקומית. ז)ליאור טרגן ;(מקומית. ז)עינב דורי ;(חיצוני )sdavner;(מקומית. ז)רוני חדד ;(מקומית. ז)אורי תמיר ;(מקומית. ז)מוחמד עדוי ;(מקומית. ז)לנקסנר ענת ;(מקומית. ז)אודליה אדרי ;(מקומית. ז)מורן יצחקי ;(מקומית. ז)עידית חמל ';ashuah_l@mail.tel-aviv.gov.il;'(חיצוני )eliz';תומר גלעד;'אוהד מצויינים';dahish.hb@ein-mahel.muni.il;'(מקומית. ז)יריב אביטל ;(חיצוני)גרשון לוקיי ;(מקומית. ז)דליה לין ';adi@sheatufim.org.il;'(מקומית. ז)מונה חולי ';shenkar.y@sheatufim.org.il;'(חיצוני)לב השרון לב השרון ;(מקומית. ז)אפרת כהן ;(מקומית. ז)חאלד עודה ;(מקומית. ז)כרמל טל ';מקומית. ז)בועז חריף ;'(מקומית. ז)גבי גבריאל גאון ;(מקומית. ז)מחמוד בוקאעי ;(מקומית. ז)ראיד חליפה ;(מקומית. ז)שמעון גואטה  ';daliae@eyz.org.il;'(מקומית. ז)רונית בוהדנה ;(מקומית. ז)גאדה חביבאללה ;(מקומית. ז)דרור דבש ;(מקומית. ז)אבישי כהן ;(מקומית. ז)אריה כהן ;(מקומית. ז)משה ליבר ;(מקומית. ז)רוזה עלאלל ;(מקומית. ז)יעקב זיגדון ;(מקומית. ז)יפה שיטרית ;(מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)גזבר;(מקומית. ז)רשות ברשות המקומית  (ת)ראש;(מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)מנכל https://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBtYklESjBzY1dzdz09רגיל,��רגילה"  

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  



 רגיל"חשוב��רגילה3

  "רגיל,��רגילהלשכת ראש המועצה2

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

��רגילהלשכת ראש מועצה2 קטגוריה כתומה;חשוב   רגיל"

"רגיל,��גבוהה

 

  רגיל"חשוב��רגילהלשכת ראש המועצה2

2https://us02web.zoom.us/j/82662155250?pwd=Q0VsRkpicEtWRkNCVWppclVOZDZwUT09רגיל,��רגילה"https://us02w

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

"רגיל,��רגילה(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;יעל שחם;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;יעל סוקולר

 

"רגיל,��רגילה(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;ליטל שובל;אבי הוסמן;יעל סוקולר

 

2https://us02web.zoom.us/j/83779613661?pwd=NFA5RzQydGptVDJ6bkhWdmpsMGpPUT09רגיל,��רגילה"  

2https://us02web.zoom.us/j/83394900820?pwd=SzBaaUk2SUp1dit5dmd0UFQ5SkdxQT09רגיל,��רגילה"https://us02w

"רגיל,��רגילה

 

רגיל"חשוב��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהמקלט2

 

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

2https://us02web.zoom.us/j/82534310312?pwd=a05HZnpkSGM4akVuOWJGQzJyL2hvUT09רגיל,��רגילה"https://us02w

היי "רגיל,��רגילהhttps://us02web.zoom.us/j/82261208321?pwd=SDV2Q2E1QUtINU9lc3A4YlZMK3gvUT09; חדר ישיבות או זום2

"רגיל,��רגילה2

  "רגיל,��רגילהhttps://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBtYklESjBzY1dzdz09- קישור- שיחת זום2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהנציגת חברה למשק תגיע לפגישה בחדר ישיבות2

רגיל"חג��רגילהישראל

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה

��רגילהלשכת ראש מועצה2 קטגוריה כתומה;חשוב   רגיל"

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

"רגיל,��רגילה2

 

"רגיל,��רגילה2

 

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

2https://us02web.zoom.us/j/89707999840?pwd=R2Zvb1ZxYlRUME0yK0lDM0FLa0JYZz09רגיל,��רגילה"  

2https://us02web.zoom.us/j/81957219191?pwd=SmhjUHkvNGczSmxjaFB0WW55QlNTZz09רגיל,��רגילה"https://us02w

"רגיל,��רגילה

 

רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה



רגיל"לטיפול דיקלה��רגילה

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

שלום רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

"רגיל,��רגילה2

 

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהאצל דני2

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

1https://us02web.zoom.us/j/83229027301?pwd=SUtuWUx5cEFWVURqbUJWd3plQW9nQT09רגיל"חשוב��רגילה  

"רגיל,��רגילה2

 "רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהאצל דני2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

רגיל"חשוב��רגילהמשרד של דני2

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

��רגילהלשכת ראש מועצה2 קטגוריה כתומה;חשוב חשבון תמיכות רגיל"

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

רגיל"חברים��רגילה

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;ליטל שובל;יעל שחם;(talyam@zy1882.co.il)טליה מבור ;יעל סוקולר

 

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילהאצל דני2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילהחדר ישיבות2

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילה



רגיל"חשוב��רגילה

 

רגיל"חשוב��רגילה2

��רגילה2 חשוב;יסמית רגיל"

שלום "רגיל,��רגילהלאחר הרשמתכם תקבלו קישור לזום1

רגיל"חשוב��רגילה2

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

 

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

מספר רגיל"חשוב��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חברים��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

 

תחשיב – סיירת רגיל"חשוב��רגילה2

1https://us02web.zoom.us/j/82474614820?pwd=dENhT3hTcW5EWkIvYWJoMWZ3N254UT09רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה  

"רגיל,��רגילה

  רגיל"יסמית��רגילה2

"רגיל,��רגילה

רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות

 

שלום "רגיל,��רגילהלאחר הרשמתכם תקבלו קישור לזום1

"רגיל,��רגילה2

רגיל"שריון אולם��רגילהאולם ישיבות2

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

��רגילהלשכת ראש מועצה קטגוריה כתומה;חשוב רגיל"

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

  רגיל"חשוב��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

"רגיל,��רגילה

 

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

  "רגיל,��רגילהלשכה

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילהשלומית פרץ;יעל שחם;ליטל שובל;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;זיו דשא;יעל סוקולר

 

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילהלשכה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהאבי משרד2

 

"רגיל,��רגילה

שלום "רגיל,��רגילהלאחר הרשמתכם תקבלו קישור לזום1



רגיל"חשוב��רגילה2

  רגיל"יסמית��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

 

"רגיל,��רגילה2

��רגילהלשכת ראש מועצה קטגוריה כתומה;חשוב רגיל"

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

  רגיל"חשוב��רגילה2

רגיל"לטיפול דיקלה��רגילה2

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

 

"רגיל,��רגילהאולם ישיבות 2

 

"רגיל,��רגילה

רגיל"לטיפול דיקלה��רגילה

"רגיל,��רגילה2

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילהחדר ישיבות2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"לטיפול דיקלה��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  "רגיל,��רגילהhttps://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBtYklESjBzY1dzdz09- קישור- שיחת זום3

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהלשכה2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה

  רגיל"חשוב��רגילהמחלקה אורלי2

  רגיל"חשוב��רגילהאולם הישיבות 2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

��רגילהלשכת ראש מועצה2 קטגוריה כתומה;חשוב   רגיל"

  רגיל"חשוב��רגילהhttps://us02web.zoom.us/j/87058583908?pwd=ZkNkY2tMdFNaTXlDZ1ArTW15SnNBZz09; חדר ישיבות2

  רגיל"חשוב��רגילהלשכת ראש המועצה 2

"רגיל,��רגילהליטל שובל;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(adig@zy1882.co.il)עדי גולץ ;(miriamk@zy1882.co.il)מרים פנויאן ;יעל סוקולר

 

  רגיל"חשוב��רגילה א זכרון יעקב11הנדיב , לשכת ראש המועצה 2

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

 

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהלשכה 2

"רגיל,��רגילה

 

רגיל"חשוב��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילהאולם ישיבות מועצה מקומית זכרון יעקב2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2



"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

 רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;יעל שחם;ליטל שובל;יעל סוקולר

 

3https://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBtYklESjBzY1dzdz09רגיל,��רגילה"  

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

 

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

 

  רגיל"חשוב��רגילהבשטח2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילה

רגיל"חשוב��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהמחסן תפעול 2

רגיל"חשוב��רגילה2

 

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות 2

 

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;יעל שחם;ליטל שובל;יעל סוקולר

 

- שיחת זום"רגיל,��גבוההhttps://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBtYklESjBzY1dzdz09(מקומית. ז)איתי צחר ;(מקומית. ז)פדוה דבור ;kablanhadi2@gmail.com;(מקומית. ז)אבישי יצחקי ';דוד זילברמינץ;'(מקומית. ז)ערן דורון ;(מקומית. ז)עלי זידאן ;(מקומית. ז)מוחמד דראושה 

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהמשרד של ראש מועצה

  רגיל"חשוב��רגילהליאת שחף;מירי טלומק;שרון דנינו;מרים פנויאן;מורי בכור;יעל שחם;אורן פרץ;אלי עטיה

"רגיל,��רגילהאולם ישיבות 2

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

��רגילה קטגוריה אדומה;חשוב רגיל"

��רגילהלשכת ראש מועצה2 קטגוריה כתומה;חשוב  רגיל"

  רגיל"חשוב��רגילהhttps://us02web.zoom.us/j/89246480656?pwd=N3N4V1FPRkVGQTNOVU0vd1dkZmN1UT09; חדר ישיבות2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

 



  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילהלשכה2

"רגיל,��רגילה

 

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהלשכה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;יעל שחם;ליטל שובל;יעל סוקולר

 

"רגיל,��רגילה2

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

 

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

1https://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBtYklESjBzY1dzdz09רגיל,��רגילה" 

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

 

רגיל"חשוב��רגילה2

 

רגיל"חשוב��רגילה2

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

��רגילהלשכת ראש מועצה2 קטגוריה כתומה;חשוב   רגיל"

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"שריון אולם��רגילהאולם ישיבות2

 

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"יסמית��רגילה2

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילה

 

רגיל"חשוב��רגילה2

2https://us06web.zoom.us/j/84500153250?pwd=MjZOWHpjQVgrUlhWK3JFQU16SkdRZz09שלום "רגיל,��רגילה

  "רגיל,��רגילהטטיאנה מקסימובה;ליטל שובל;(diklab@zy1882.co.il)דיקלה בלה ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;זיו דשא;יעל סוקולר

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2



  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

1https://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBtYklESjBzY1dzdz09רגיל,��רגילה"https://us02w

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

רגיל"יסמית��רגילה2

 

"רגיל,��רגילה

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהיסמית משרד2

 

"רגיל,��רגילה

רגיל"לטיפול דיקלה��רגילה

��רגילהלשכת ראש מועצה3 קטגוריה כתומה;חשוב   רגיל"

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות3

רגיל"חברים��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"שריון אולם��רגילהאולם ישיבות1

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;(talyam@zy1882.co.il)טליה מבור ;יעל סוקולר

 

"רגיל,��רגילה2

ישראל, ירושלים, 124-128שדרות הרצל , היכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל  "רגיל,��רגילה

  רגיל"חשוב��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

 

"רגיל,��רגילהקישור לזום נמצא בהזמנה בקובץ המצורףיעל שחם;ליטל שובל;סוזי חולי;(maskitlaufer@gmail.com)משכית לאופר  ;דני ב;זיו דשא;עדי גולץ;בתיה מינואב;אלי עטיה;דפנה ינאי;אורן פרץ

  

  "רגיל,��רגילה1

  "רגיל,��רגילה1

  רגיל"חשוב��רגילה2

חגית מימון מגיר;(מקומית. ז)ליאור טרגן ;(מקומית. ז)עינב דורי ;(חיצוני )sdavner;(מקומית. ז)רוני חדד ;(מקומית. ז)אורי תמיר ;(מקומית. ז)מוחמד עדוי ;(מקומית. ז)לנקסנר ענת ;(מקומית. ז)אודליה אדרי ;(מקומית. ז)מורן יצחקי ;(מקומית. ז)עידית חמל ';ashuah_l@mail.tel-aviv.gov.il;'(חיצוני )eliz';תומר גלעד;'אוהד מצויינים';dahish.hb@ein-mahel.muni.il;'(מקומית. ז)יריב אביטל ;(חיצוני)גרשון לוקיי ;(מקומית. ז)דליה לין ';adi@sheatufim.org.il;'(מקומית. ז)מונה חולי ';shenkar.y@sheatufim.org.il;'(חיצוני)לב השרון לב השרון ;(מקומית. ז)אפרת כהן ;(מקומית. ז)חאלד עודה ;(מקומית. ז)כרמל טל ';מקומית. ז)בועז חריף ;'(מקומית. ז)גבי גבריאל גאון ;(מקומית. ז)מחמוד בוקאעי ;(מקומית. ז)ראיד חליפה ;(מקומית. ז)שמעון גואטה  ';daliae@eyz.org.il;'(מקומית. ז)רונית בוהדנה ;(מקומית. ז)גאדה חביבאללה ;(מקומית. ז)דרור דבש ;(מקומית. ז)אבישי כהן ;(מקומית. ז)אריה כהן ;(מקומית. ז)משה ליבר ;(מקומית. ז)רוזה עלאלל ;(מקומית. ז)יעקב זיגדון ;(מקומית. ז)יפה שיטרית ;(מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)גזבר;(מקומית. ז)רשות ברשות המקומית  (ת)ראש;(מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)מנכל https://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBtYklESjBzY1dzdz09רגיל,��רגילה"  

"רגיל,��רגילה2

נא להגיע מוכנים רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות 2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

רגיל"חשוב��רגילה2

  "רגיל,��רגילה2

��רגילהלשכת ראש מועצה1 קטגוריה כתומה;חשוב   רגיל"

אלכסנדרה בויאר;ורד בלה;אולם ישיבות;מירב תירם;אלי עטיה;אילן סלע;יהונתן מרסיאנו;מרים פנויאן;אהרן דינור;ארז קדוש;יעל סוקולר;יעל שחם;אורלי דביר;אלון שנירר;עמרי גרופר;טליה מבור;אורן פרץ;מאיר ואנונו;יוסי ברזלי;דני ב;אבי הוסמן;זיו דשא   רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות

תואם מול רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

רגיל"חשוב��רגילה2

 

הודעת דואר רגיל"חשוב��רגילהמ זכרון יעקב.מ2



"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

 

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילה

רגיל"חשוב��רגילה

 

רגיל"חשוב��רגילה

 

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילהאיפה שתבחר 2

 

"רגיל,��רגילהיעל שחם;שלומית פרץ;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;ליטל שובל;זיו דשא;יעל סוקולר

 

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילהרחבת המועצה2

רגיל"שריון אולם��רגילהאולם ישיבות2

 

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה( 2קומה)בניין הטיל , קרית הממשלה חיפה2

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

��רגילהלשכת ראש מועצה3 קטגוריה כתומה;חשוב   רגיל"

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות3

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

��רגילה קטגוריה אדומה;חשוב רגיל"

��רגילהלשכת ראש מועצה קטגוריה כתומה;חשוב רגיל"

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

 

  רגיל"חשוב��רגילהלשכה2

  רגיל"חשוב��רגילהלשכה2

"רגיל,��רגילה2



  רגיל"חשוב��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

 - נווה שרת .1רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

 

רגיל"חשוב��רגילה2

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילהאולם ישיבות2

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חג��רגילהישראל

"רגיל,��רגילה

  רגיל"חשוב��רגילה2

טליה  רגיל"חשוב��רגילה חדר מאיר2

רגיל"לטיפול דיקלה��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

 

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה

רגיל"לטיפול דיקלה��רגילה

��רגילהלשכת ראש מועצה1 קטגוריה כתומה;חשוב   רגיל"

רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות1

 

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות1

רגיל"חשוב��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

 

"רגיל,��רגילה

 

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חברים��רגילה2

רגיל"חג��רגילהישראל

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חג��רגילהישראל

"רגיל,��רגילה

��רגילה קטגוריה אדומה;חשוב רגיל"

"רגיל,��רגילה2

 



רגיל"חשוב��רגילה2

��רגילהלשכת ראש מועצה3 קטגוריה כתומה;חשוב   רגיל"

  רגיל"חשוב��רגילהhttps://us02web.zoom.us/j/85235610449?pwd=ZXhsdm9jQVBOU0ZLbWlRMERoY2k1QT09; חדר ישיבות2

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה

 

  "רגיל,��רגילהלשכה2

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה

רגיל"חשוב��רגילה2

 "רגיל,��רגילהזום יפורסם1

"רגיל,��רגילהאולם ישיבות2

 

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה

��רגילהלשכת ראש מועצה2 קטגוריה כתומה;חשוב   רגיל"

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

 

רגיל"חשוב��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילה

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

 

  רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות 2

  "רגיל,��רגילהאולם ישיבות 1

3https://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBtYklESjBzY1dzdz09שיחת זום"רגיל,��רגילה -

רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

��רגילהלשכת ראש מועצה2 קטגוריה כתומה;חשוב   רגיל"

  רגיל"חשוב��רגילהחדר ישיבות2

"רגיל,��רגילהגן טיול2

 

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות2

רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהמועצה2



"רגיל,��רגילה2

3https://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBtYklESjBzY1dzdz09שיחת זום"רגיל,��רגילה -

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהאולם ישיבות 2

"רגיל,��רגילהגן טיול2

 

"רגיל,��רגילה2

רגיל"שריון אולם��רגילה2

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

רגיל"חג��רגילהישראל

"רגיל,��רגילה

  רגיל"חשוב��רגילהבתיפעול2

  רגיל"חשוב��רגילה2

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהלשכה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילהלשכה2

"רגיל,��רגילה

 

"רגיל,��רגילהגן טיול2

 

  רגיל"חשוב��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

 

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה(sarita@zy1882.co.il)שריתה בטסטיני ;שלומית פרץ;ליטל שובל;(dannyb@zy1882.co.il)דני ב ;יעל סוקולר

 

"רגיל,��רגילה

 

רגיל"חברים��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

  רגיל"קטגוריה אדומה��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

 שימו לב לשינוי רגיל"חשוב��רגילהיקב כרמל2

"רגיל,��רגילה

רגיל"לטיפול דיקלה��רגילה

- שיחת זום"רגיל,��גבוההhttps://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBtYklESjBzY1dzdz09(מקומית. ז)איתי צחר ;(מקומית. ז)פדוה דבור ;kablanhadi2@gmail.com;(מקומית. ז)אבישי יצחקי ';דוד זילברמינץ;'(מקומית. ז)ערן דורון ;(מקומית. ז)עלי זידאן ;(מקומית. ז)מוחמד דראושה 

��רגילה2 קטגוריה אדומה;שריון אולם   רגיל"

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2

"רגיל,��רגילה2



"רגיל,��רגילה2

2https://meet.google.com/hki-txvv-hanרגיל,��רגילה" 

רגיל"קטגוריה אדומה��רגילהאולם ישיבות 2

 

"רגיל,��רגילה

יוצג מועד רגיל"חשוב��גבוהה26רחוב הנדיב - משרד תפעול 

"רגיל,��רגילה2

  רגיל"חשוב��רגילה2
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חגית מימון מגיר;(מקומית. ז)ליאור טרגן ;(מקומית. ז)עינב דורי ;(חיצוני )sdavner;(מקומית. ז)רוני חדד ;(מקומית. ז)אורי תמיר ;(מקומית. ז)מוחמד עדוי ;(מקומית. ז)לנקסנר ענת ;(מקומית. ז)אודליה אדרי ;(מקומית. ז)מורן יצחקי ;(מקומית. ז)עידית חמל ';ashuah_l@mail.tel-aviv.gov.il;'(חיצוני )eliz';תומר גלעד;'אוהד מצויינים';dahish.hb@ein-mahel.muni.il;'(מקומית. ז)יריב אביטל ;(חיצוני)גרשון לוקיי ;(מקומית. ז)דליה לין ';adi@sheatufim.org.il;'(מקומית. ז)מונה חולי ';shenkar.y@sheatufim.org.il;'(חיצוני)לב השרון לב השרון ;(מקומית. ז)אפרת כהן ;(מקומית. ז)חאלד עודה ;(מקומית. ז)כרמל טל ';מקומית. ז)בועז חריף ;'(מקומית. ז)גבי גבריאל גאון ;(מקומית. ז)מחמוד בוקאעי ;(מקומית. ז)ראיד חליפה ;(מקומית. ז)שמעון גואטה  ';daliae@eyz.org.il;'(מקומית. ז)רונית בוהדנה ;(מקומית. ז)גאדה חביבאללה ;(מקומית. ז)דרור דבש ;(מקומית. ז)אבישי כהן ;(מקומית. ז)אריה כהן ;(מקומית. ז)משה ליבר ;(מקומית. ז)רוזה עלאלל ;(מקומית. ז)יעקב זיגדון ;(מקומית. ז)יפה שיטרית ;(מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)גזבר;(מקומית. ז)רשות ברשות המקומית  (ת)ראש;(מקומית. ז)ברשות המקומית  (ית)מנכל https://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBtYklESjBzY1dzdz09רגיל,��רגילה"  
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