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29 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
4 ינואר 2020

יום שני 30 דצמבר
 נסיעה לרמת גן09:00 - 11:00
 טקס חתימת הסכם גג בר"ג (052-3606834 - 11:00 - 12:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (רמת גן בית קרינצי מס' 64)לבנת )
 נסיעה לירושלים למשרד החוץ12:00 - 13:15
 צילום לדרכון 052-9517333 עדי (משרד החוץ) 13:15 - 13:45
 (במשרד החוץ אצל עדי דהן קומה 1 מח. לעניינים 02-5303162 

קונסולריים שד'  יצחק רבין 9 )
 נסיעה למשרד13:45 - 14:15
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) דיור ציבורי14:15 - 15:00

הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) לו"ז לשכה 15:30 - 16:30

הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) פ.ע. לשכה16:30 - 17:30

הבינוי והשיכון
 נסיעה למודיעין18:15 - 19:45

יום רביעי 1 ינואר
יום תל אביב

 פגישה עם 2-3 נציגי קואליציית מעונות היום 11:00 - 11:45
 (ל. השרה בתל אביב דרך המפוקחים - איריס 050-7512338

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןמנחם בגין 125 קומה 10 )
 אריה12:00 - 12:30
 - (קרית הממשלה) פגישה עם ניר - 12:30054-4690172 - 13:30

לשכת שרת הבינוי והשיכון
 (ל.השרה ת"א- רח' ראש עיריית אריאל אלי שבירו13:30 - 14:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןמנחם בגין 125 ת"א, קומה 10)
 (ל. השרה ירושלים) צוות מורחב14:30 - 16:30

יום שישי 3 ינואר
 מפגש חדרה09:30 - 10:30

שבת 4 ינואר

יום ראשון 29 דצמבר
מוריה בחופש

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00
 - לשכת  (ל. השרה ירושלים) פ.ע. אסנת קמחי13:30 - 14:00

שרת הבינוי והשיכון
 -  (ל. השרה ירושלים) ת.ע. התחדשות עירונית14:00 - 15:00

לשכת שרת הבינוי והשיכון
 יורם שמעון ראש המועצה מבשרת ציון (נטע 15:15 - 16:15

 (לשכת השרה, רח' קלרמון 050-7477600 )02-5348500 (אתי)
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןגאנו 3, ירושלים )
 נסיעה לתל אביב17:00 - 18:30
 דן פנורמה הדלקת נרות עם רוה"מ18:30 - 19:30

יום שלישי 31 דצמבר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (עיריית קרית שמונה - מרכז  סיור בקרית שמונה  11:00 - 12:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןפסגה)
 ניחום אבלים בק"ש12:30 - 13:00
 ( שדה אליעזר) ניחום אבלים אצל בני בן מובחר13:00 - 14:00
 נסיעה 14:00 - 14:30
 (קפה לנדוור, בראש  חיים דדוש - 050-7491840 14:30 - 15:30

פינה)
 להעלות לועידה עם השרה - ראיון טלפוני עם 15:30 - 16:30

עדן ושקד בנוגע לחוק הצבת המצלמות בגני ילדים - 
 (בזמן נסיעה)052-5111391
 נסיעה לחיפה16:30 - 18:00
 -פגישת עבודה רמי18:00 - 19:00

יום חמישי 2 ינואר
 פגישה טלפונית09:30 - 10:30
 - לשכת  (ל. השרה תל אביב) פ.ע. סיגלית גבאי11:15 - 12:00

שרת הבינוי והשיכון
  רונן פלוט ראש העיר נוף הגליל (נצרת עילית) 12:00 - 13:00

 - לשכת שרת (ל.השרה ת"א- רח' מנחם בגין 125 ת"א, קומה 10)
הבינוי והשיכון

 (אצל שרת הבינוי  מישל ביטון  052-6819090 13:00 - 14:00
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון דרך מנחם בגין 125 קומה 10 תל אביב)

והשיכון
 אלי ברדה ראש העיר מגדל העמק (רוזי) 14:00 - 15:00
  (ל. השרה תל אביב דרך מנחם  בגין 125 קומה 10 )054-3103113 

- לשכת שרת הבינוי והשיכון
 (ל. השרה  הילה בר דוד (מירב 050-2023920 )15:00 - 16:00

דרך מנחם בגין 125 קומה 10 תל אביב)
 (ל. השרה תל אביב) צוות לשכה16:00 - 17:30
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11 ינואר 2020

יום שני 6 ינואר
Epiphany - Western(חגים דתיים נוצריים) 

ליאור בחופש
 -  (ל. השרה ירושלים) סיגלית גבאי + המנכ'ל10:30 - 11:30

לשכת שרת הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (ל.השרה) פ.א. מנכ"ל12:00 - 12:45
 ראיון לנחמה דואק12:20 - 13:00
 ראיון ליעל דן12:45 - 13:45
 - לשכת שרת  (ל. השרה) אלעזר היועץ המשפטי13:00 - 13:30

הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת הבינוי  (ל. השרה ירושלים) יוסי חדד14:00 - 14:30

והשיכון
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) אסנת קמחי14:30 - 15:00

הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) נתנאל לפידות15:15 - 15:45

הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) ורד סלומון16:00 - 16:30

הבינוי והשיכון

יום רביעי 8 ינואר
 - לשכת שרת הבינוי (ל. השרה ירושלים) תמר קציר10:30 - 11:00

והשיכון
 (ל. השרה ירושלים זכאי הדיור הציבורי בעיר לוד 11:30 - 13:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןקלרמון גאנו 3 בניין א' קומה ג' )
 - לשכת שרת  (לשכת השרה ירושלים) ינון אהרוני12:30 - 14:00

הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) חיים אביטן14:00 - 14:30

הבינוי והשיכון
 (ל. השרה ירושלים קלרמון גאנו 3  אביגדור קפלן 14:30 - 16:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןקומה 3 )
 נסיעה16:00 - 17:30
 (חיפה) צוות רגיל17:30 - 19:00

יום שישי 10 ינואר

שבת 11 ינואר

יום ראשון 5 ינואר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 12:30
 (אצל  נושא ההצפות (בדירוג מנכ'לים בלבד)12:30 - 13:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןמנכ'ל רוה"מ רונן פרץ )
 נסיעה 12:30 - 13:00
 רמי רוזן + דובר14:00 - 15:30
 פגישה עם גדי נס ועמוס נצר ראש מועצה 15:30 - 16:30
 -  (ל.השרה- רח' קלרמון גאנו 3, ירושלים, קומה 3)אזורית זבולון

לשכת שרת הבינוי והשיכון
 נסיעה16:30 - 18:00
 חדרה18:00 - 19:00

יום שלישי 7 ינואר
Christmas Day – Eastern(חגים דתיים נוצריים) 

 - לירון ביטוןצום עשרה בטבת
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (ל. השרה) גדי מארק10:30 - 11:00
 - לשכת (ל. השרה ירושלים ) יובל פרנקל - עמיגור11:30 - 12:30

שרת הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) נדב לחמן לזר12:30 - 13:00

הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת הבינוי  (ל. השרה ירושלים) רונן כהן 13:30 - 14:00

והשיכון
 סיכום שנת העבודה 2019 החלטת ממשלה 14:15922 - 16:15
 חיים כץ14:20 - 15:20
 - לשכת שרת הבינוי  (ל. השרה ירושלים) עינת גנון 16:00 - 16:30

והשיכון
 נסיעה לחיפה16:30 - 18:30
 (בית קפה  "  פגישה עם אלי דבי  052-4518888 18:30 - 19:30

פלמר" שער פלמר 1 חיפה ליד מתחם שרונה ספייס בנמל חיפה )

יום חמישי 9 ינואר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 נתנאל11:00 - 12:00
 נאור12:00 - 13:00
 נדב שיינברגר (טל מזכירה של שלום ) 13:00 - 14:00

 (ל. השרה תל אביב דרך מנחם 054-7950456  050-8442601  
בגין 125  קומה 10 )

 אורה14:00 - 15:00
 (ל. השרה תל אביב) תכנית עבודה15:00 - 17:00
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12 ינואר 2020 - ינואר 2020
18 ינואר 2020

יום שני 13 ינואר
 (מפגש קרית גת) סיור בדרום09:00 - 16:00
 טלפונים16:00 - 17:30

יום רביעי 15 ינואר
 תל אביב20:00

 לירון בחופש00:00
  כיכר עץ אפרים-מ.א שומרון (פגישת המשך)10:30 - 11:30

 - לשכת שרת (ל.השרה ת"א- רח' מנחם בגין 125 ת"א, קומה 10)
הבינוי והשיכון

 - לשכת שרת  (ל השרה תל אביב) פ.ע. מנכ'ל11:30 - 12:00
הבינוי והשיכון

 נסיעה לכנסת12:00 - 13:30
 (כנסת) התייעצות13:30 - 15:30

יום שישי 17 ינואר

שבת 18 ינואר

יום ראשון 12 ינואר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00
 - לשכת שרת  (מזכירות הממשלה ) קבינט דיור 12:30 - 14:00

הבינוי והשיכון
 -  (מזכירות הממשלה ) העתק: קבינט דיור 12:30 - 14:00

Moshe@mof.gov.il
 טיסה לנהריה מהכנסת למנחת שרגא בצפון12:50 - 13:35
 יריב לוין13:00 - 13:30
 מפגש עם ראש העיר + אל"מ גיא ברגר מפקד 14:15 - 14:45

 (נהריה )מחוז צפון - פיקוד העורף
 תצפית על הגעתון בהשתתפות אנשי החילוץ 15:00 - 15:30

 (נהריה )שיסייעו 
 ניחום אבלים בבית במשפחת בן שבת 15:30 - 16:00

יום שלישי 14 ינואר
 תל אביב08:00

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 מפגש טלפוני - סיוע11:00 - 12:30
 נועם - ראיון טלפוני לרדיו צפון - תכנית הנדל"ן 12:30 - 13:00

בהגשת אדווה אוחיון ושחר פרי
 (ל. השרה תל אביב) שיווק13:00 - 15:30

יום חמישי 16 ינואר
 לירון בחופש00:00

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (חיפה) נסיעה ודיון בחיפה - רמי רוזן11:00 - 13:30
 האליפות השנתית לשפים קונדיטורים - מירי לוי 15:00 - 16:30
 (בית הספר סקולינרי קיבוץ יגור)052-6691507 
 מפגש הפורום לשוויון הזדמנויות בחינוך - אלה 17:00 - 20:00

 (אגף חינוך עיריית רמת גן, קומה 2, פוקס 054-6717841 - בוטל
חדר ישיבות, רח' ביאליק 76 - קניון ביאליק )

 כנס מקצועי של אירגוני הקבלנים (ירושלים 17:30 - 18:30
והסביבה ובאר שבע) מלון ישרוטל - 054-5210209 מלי 

מאירגון הקבלנים מהמשרד של יוסי שכטר בהשתתפות השר 
 (בים המלח)אמיר אוחנה
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19 ינואר 2020 - ינואר 2020
25 ינואר 2020

יום שני 20 ינואר
יוסי חדד במילואים

 ישיבת צוות10:00 - 11:30
 (ל.השרה- רח' קלרמון  ראש מטה יהודה ניב ויזל11:30 - 12:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןגאנו 3, ירושלים, קומה 3)
 הפסקה12:30 - 13:00
 (אצל  שלומי מגנזי מטה יהודה 052-7250876  13:00 - 14:00
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןהשרה ירושלים)
 - לשכת שרת הבינוי  (ל. שרה  ירושלים) לו"ז לשכה14:00 - 15:00

והשיכון
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) פ.ע. רונן כהן15:10 - 15:30

הבינוי והשיכון
 הצעה לשיתוף פעולה בדיור הציבורי 15:30 - 17:00

 (אצל שרת הבינוי בהשתתפות אביגדור קפלן ומאיר שפיגלר 
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון רח' קלרמון גאנו 3 בנין א' קומה ג' )

והשיכון

יום רביעי 22 ינואר
יוסי חדד במילואים

 נסיעה לחולון לחברת עמידר08:30 - 09:30
   הדיור הציבורי בהשתתפות השרה והמנכ'ל09:30 - 15:30

(בחולון בחברת עמידר בחדר הישיבות הגדול (חדר דירקטוריון) 
( D לשכת שרת הבינוי והשיכוןהרוקמים 26 קומה 6 בנין - 

 נסיעה לנתניה12:00 - 13:00
 (במינהלת  ראש העיר נתניה- מרים פיירברג13:30 - 14:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןהפרויקט, נתניה רחוב קרינצקי 6)
 טקס חניכת מינהלת התחדשות עירונית ושיקום 14:00 - 15:00

שכונות + סיור במתחם שיפוץ מבנים בלוי אשכול (רחלי שולה 
 - לשכת שרת הבינוי  (בנתניה רוחוב קרינצקי 6)09-8603300

והשיכון
 אהרון אורגד15:00 - 16:00
 קבלת נשיאת קרואטיה- נתבג17:30 - 18:30

יום שישי 24 ינואר

שבת 25 ינואר

יום ראשון 19 ינואר
 יוסי חדד במילואים00:00

Epiphany – Eastern(חגים דתיים נוצריים) 
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00
 נסיעה לתל אביב13:00 - 14:30
 מפגש התייעצות14:30 - 15:30
 נסיעה לחולון15:00 - 16:00
 אריה- חולון16:00 - 17:00

יום שלישי 21 ינואר
יוסי חדד במילואים

 נסיעה לכרמיאל09:00 - 10:00
 סיור כרמיאל (יפעת) בועז 054-5776179 10:00 - 12:00

בהשתתפות רענן מנכ'ל מחלבות שטראוס גילת  050-7952227
 -  (אזור התעשיה בר לב צומת אחיהוד כרמיאל) 03-6752475 

לשכת שרת הבינוי והשיכון
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
  טקס הנחת אבן ל200 יח"ד - אסף דעבול11:30 - 12:30

(ראשלצ )
 סיון יחיאלי 12:00 - 12:30
 נסיעה לתל אביב13:00 - 15:00
 סגן שר החוץ של רוסיה מיכאל בוגדנוב (השרה 15:00 - 16:15
 - לשכת שרת  (במלון דן בתל אביב הירקון 99 )גילה גמליאל)
הבינוי והשיכון

 נסיעה לירושלים16:30 - 18:00
 -  (ירושלים) בניני האומה השקת קמפיין בחירות18:00 - 19:00

לשכת שרת הבינוי והשיכון

יום חמישי 23 ינואר
 יוסי חדד במילואים00:00

 נסיעה לירושלים09:00 - 11:00
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (בגן סאקר  טקס חנוכת האנדרטה "נר זיכרון"11:00 - 12:30

בירושלים)
 נסיעה למשרד בתל אביב12:30 - 14:00
  טקס ב"יד ושם" בהשתתפות נשיאים מהעולם 13:00 - 14:00

(ב"ד ושם" בירושלים)
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26 ינואר 2020 - ינואר 2020
1 פברואר 2020

יום שני 27 ינואר
רונן בחו"ל
אורה מאחרת

 (ישראל)יום הזיכרון הבינלאומי לשואה
  ביקור בדיור מוגן בהשתתפות יובל פרנקל 11:00 - 14:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון(בבאר שבע מבצע יואב 51 )
 נסיעה לכפר המכביה 15:00 - 16:30
 אסיפה כללית של התאחדות הקבלנים בוני 16:45 - 18:00

  (בכפר המכביה)הארץ בהשתתפות השרה (ז'ואל 03-5671217 )
- לשכת שרת הבינוי והשיכון

 נסיעה לנמל תל אביב18:00 - 19:00

יום רביעי 29 ינואר
רונן בחו"ל

 סיור בצפון כל הצוות08:00 - 17:00

יום שישי 31 ינואר
רמי בחופש
  חדרה  - מפגש09:15 - 10:15

שבת 1 פברואר
רמי בחופש

יום ראשון 26 ינואר
 רונן בחו"ל00:00

 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 09:30 - 10:15
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (ל. השרה ירושלים) ישיבת צוות מצומצם11:30 - 13:00
  פגישה עם ראש העיר אור יהודה -ליאת שוחט13:00 - 14:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון(ל. השרה ירושלים)
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) ישי בן אלי 14:00 - 15:00

הבינוי והשיכון
 (ל. השרה ירושלים) סיוע בדיור15:00 - 17:00

יום שלישי 28 ינואר
רונן בחו"ל

 -  (בבני עטרות) יום הנהלה בהשתתפות השרה 10:00 - 13:30
לשכת שרת הבינוי והשיכון

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 - לשכת שרת הבינוי  (כנסת) מליאת הכנסת11:00 - 16:00

והשיכון

יום חמישי 30 ינואר
 רונן בחו"ל00:00

 רמי בחופש00:00
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (ל.  רפי קטשוילי 050-8848070 מעיריית לוד11:00 - 11:30

השרה תל אביב)
 - לשכת שרת הבינוי  (ל. שרה תל אביב) לו"ז לשכה11:30 - 12:00

והשיכון
 (ל. השרה תל  איציק אשכנזי 050-5313133 12:30 - 13:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןאביב)
 (ל. השרה תל אביב) יוסי אבוטבול13:30 - 14:00
 (ל.השרה  אביגדור יצחקי (ציפי 050-6207966 )14:15 - 15:15

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןת"א- רח' מנחם בגין 125 ת"א, קומה 10)
 פגישת התייעצות + ליאור15:30 - 17:30
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2 פברואר 2020 - פברואר 2020
8 פברואר 2020

יום שני 3 פברואר
 (במתנ"ס  ביקור בקריית עקרון - חובב צברי11:00 - 12:30

 - לשכת שרת הבינוי ברחוב המייסדים 1 או הרצל 44  קריית עקרון )
והשיכון

 נסיעה לזמר13:00 - 13:30
 (אצל  ביקור בזמר (יעקב דקל 050-7588588 )13:30 - 15:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןראש המועצה זמר תמים יאסין )
 ניחום אבלים- נתניה17:00 - 18:00

יום רביעי 5 פברואר
 (במוזיאון ארץ ישראל קפה אנינה  ליאור רוטברד 10:15 - 11:15

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןרחוב חיים לבנון 2 )
 (אצל  ביקור במכון התקנים 050-3993533 חני11:30 - 13:00

 - ד"ר גלעד גולוב מנכ'ל מכון התקנים רח' חיים לבנון 42 תל אביב)
לשכת שרת הבינוי והשיכון

 נסיעה למודיעין13:00 - 13:45
 דיון עם יו"ר קק"ל דני עטר בהשתתפות חיים 13:45 - 14:45

 (אצל דני עטר במודיעין אביטן ובני דרייפוס 052-2871172 ליאת 
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןרחוב הגנן בית פז קומה 6 )

 ישיבת צוות15:30 - 16:30

יום שישי 7 פברואר

שבת 8 פברואר

יום ראשון 2 פברואר
 רמי בחופש00:00

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 מינהל הנדסה11:00 - 12:30
 תשתיות12:30 - 14:00
 - לשכת שרת  (ל השרה ירושלים) אביטל גרשון14:30 - 15:00

הבינוי והשיכון
 (ל. השרה  נציגים מביה"ס מגינים (תכנון)15:00 - 16:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןירושלים )
 (ל. השרה ירושלים) פייר לביא 052-2602084 17:00 - 17:45
 נסיעה לשדה יואב18:00 - 19:30

יום שלישי 4 פברואר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 ספי- לשכת שרה תל אביב10:30 - 11:30
 - לשכת שרת  (ל. השרה תל אביב) יהודה שלזינגר11:30 - 12:30

הבינוי והשיכון
 (במתחם שרונה) קרן מרציאנו- קפה נמרוד13:00 - 14:00
 נסיעה לנמל יפו14:30 - 15:00
16:15 - 15:15HOT 3 בנמל יפו  ראיון לתכנית הכלכלית של) 

( I 24 אולפני

יום חמישי 6 פברואר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (מועצה  ביקור השרה בחצור בנושא חיזוק מבנים11:30 - 13:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןמקומית חצור- רח' יצחק שמיר 1)
 פגישה טלפונית14:00 - 15:00
 אירוע טבריה18:00 - 19:00
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9 פברואר 2020 - פברואר 2020
15 פברואר 2020

יום שני 10 פברואר
 (ל. השרה ירושלים) פייר לביא 052-2602084 11:00 - 11:30
 אזורי תעסוקה בחריש לעניין אזורי עדיפות 11:30 - 13:00

 - לשכת  (ל.השרה- רח' קלרמון גאנו 3, ירושלים, קומה 3)לאומית
שרת הבינוי והשיכון

 ראש העיר טירת הכרמל אריה טל 13:0004-8547021 - 14:00
 (ל. השרה ירושלים רחוב קלרמון מיטל  אירמה 050-5837557 

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןגאנו 3 )
  אלי ללוש זוהר-ראש העיר קרית מלאכי14:00 - 15:00

 - לשכת שרת הבינוי (ל.השרה- רח' קלרמון גאנו 3, ירושלים, קומה 3)
והשיכון

 נסיעה לבית שאן16:00 - 18:00
 (בית שאן  הנחת אבן פינה לקהילה האתיופית18:00 - 19:00

שדרות מנחם בגין )

יום רביעי 12 פברואר
 אורה בחופש00:00

 פגישת עבודה - דימונה (052-2780472 שמעון 11:00 - 12:00
 (אצל בני ביטון ראש העיר שד' הנשיא - מרכז עוזר לראש העיר)

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןמסחרי דימונה )
 חנוכת כביש בדימונה בהשתתפות ראש העיר 12:00 - 13:00

 -  (הכביש החדש מכיוון כיכר הרצל וסמוך לשוק הישן )בני ביטון
לשכת שרת הבינוי והשיכון

 נסיעה לכרמיאל13:00 - 16:00
 אוסנת פייברג כרמיאל16:00 - 17:00
 (מרכז ברוך כרמיאל) כנס כרמיאל עם רוה"מ17:00 - 18:00
 (היכל התרבות, קהילת יהדות  כנס רוה"מ במעלות18:00 - 19:00

צרפת 1 מעלות תרשיחא)

יום שישי 14 פברואר

שבת 15 פברואר

יום ראשון 9 פברואר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 - לשכת שרת  (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

הבינוי והשיכון
  פ.ע. מנכ'ל בנושא טירת הכרמל ודימונה13:00 - 13:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון(במזכירות הממשלה)
 נסיעה לכנסת13:30 - 13:45
 (בכנסת) ישיבת סיעה 13:45 - 15:15
 נסיעה ליקב צרעה16:00 - 17:00
 ניב ויזל ראש המועצה מטה יהודה וראש העיר 17:00 - 18:00

 -  (ביקב צרעה)בית שמש עליזה בלוך  052-7250838 גלית
לשכת שרת הבינוי והשיכון

 נסיעה למודיעין18:00 - 18:30
 (במודיעין  מיקום  יואב רפאל  050-5726711 18:30 - 19:30

מדוייק בהמשך ישפרו)

יום שלישי 11 פברואר
 כנס הנגב לשלום הילד 2020 (שני בן סעדון 09:15 - 10:45

02-6780606 ) מארגנת עו"ד ורד וינדמן מנכ'לית המועצה 
 - לשכת שרת  (באוניברסיטת בן גוריון באר שבע )לשלום הילד 
הבינוי והשיכון

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 שמעון מזוז ראש המועצה  מיתר - ציפי  11:00 - 12:00

 (בבאר שבע באוניברסיטה בן גוריון)08-6518615  050-4663077 
 נסיעה לתל אביב12:00 - 13:30
 יעקב ברדוגו- תל אביב13:30 - 14:30
 (לשכת השרה תל אביב) צוות מצומצם15:00 - 16:30

יום חמישי 13 פברואר
 אורה בחופש00:00

אביטל בחופש
מצטרפים לטיסה ליאור ורמי

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 נסיעה לחיפה12:00 - 13:30
 (חיפה) טיסה לאילת מחיפה (ישראייר)13:30 - 14:30
 נסיעה לאילת - חיים (עיריית אילת) איש קשר 14:30 - 15:00
053-7544708
 פגישת עבודה + סיור באילת עם מאיר יצחק 15:00 - 16:30

 (אצל ראש עיריית אילתהלוי  08-6367059  אסנת 050-9919108 
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןמאיר יצחק הלוי)
 נסיעה למלון דן16:30 - 17:00
 דובי אמיתי  - כנס 050-5308282   17:30 - 19:00

050-8352090 כנס לנושאי עבודה בסימן חדשנות בשוק 
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (באילת במלון דן)העבודה העתידי  
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16 פברואר 2020 - פברואר 2020
22 פברואר 2020

יום שני 17 פברואר
 ראיון ל"דה מרקר" עתידה של התחדשות 11:00 - 12:00

עירונית וסיכום פעילות כולל התייחסות לסיומה של תמ"א 38 -
 -  ("דה מרקר")יואל צפריר( 03-5494981  050-5307845 ) 

לשכת שרת הבינוי והשיכון
 כנסת12:00 - 16:00
 נסיעה לכפר סבא13:45 - 15:15
 טקס בבית אבות הדרים עם נדיה כהן - עמוס 15:30 - 17:00

 (בן יהודה 77כפר סבא בית אבות הדרים קומהכחלון (תיאום יפעת)
מינוס 1)

 (מרכז אבניו השרון 1 קרית  הכנסת 7 ספרי תורה18:00 - 19:00
שדה התעופה)

יום רביעי 19 פברואר
 ארנון בר דוד יו"ר ההסתדרות 03-6921585 11:30 - 12:30

 (אצל ארנון בר דוד יו"ר ההסתדרות רחוב ארלוזורוב 93 גינת  (אנה)
קומה 5 )

 נסיעה למשרד בתל אביב12:30 - 13:30
 (ל.  איציק עובדיה - פתח תקוה 054-3995533 13:30 - 14:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןהשרה תל אביב דרך מנחם בגין 125 )
 -  (ל. השרה תל אביב) אביתר פינטו - יו"ר הועד14:00 - 14:30

לשכת שרת הבינוי והשיכון
 נסיעה לבני ברק14:30 - 15:00
 ביקור בסניף הליכוד בבני ברק ובשכונת פרדס 15:00 - 16:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (בית הליכוד-יהודה הלוי 3 בני ברק)כץ  

יום שישי 21 פברואר
 הנחת אבן פינה במרכז המבקרים בשכונת 10:30 - 11:30

 (במרכז המבקרים בשכונת יובליםיובלים 0544406993 עמי 
ביום של האירוע יהיה שילוט הכוונה)

שבת 22 פברואר

יום ראשון 16 פברואר
אלעזר בקרן וקסנר בארה"ב

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00
 וועדת היגוי - סיעור מוחות לגיבוש תוכן ועידת 13:00 - 14:00

 עיר הנדל"ן ערים מתחדשות (שירי שניידר 054-4969891 )
(במנהל התכנון , קומה שנייה (משרדים של מנהל תכנון - אולם 

 - לשכת שרת תבור) - רחוב בית הדפוס 12 בניין C בגבעת שאול )
הבינוי והשיכון

 חזרה למשרד14:00 - 14:30
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) פ.ע. ורד סלמון14:30 - 15:00

הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת הבינוי  (ל. השרה) בני דרייפוס14:40 - 15:10

והשיכון
 (ל. השרה ירושלים) צוות לשכה15:00 - 16:00

יום שלישי 18 פברואר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 ( .מ.א. שדות דן -הרבי  סיור בכפר חב"ד11:00 - 12:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןמליובאוויטש 6, כפר חב"ד)
 נסיעה למשרד בתל אביב12:30 - 13:30
 - לשכת שרת  (ל. השרה תל אביב) פ.ע מנכ'ל13:30 - 14:00

הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת  (ל. השרה תל אביב) אסנת קמחי14:00 - 14:30

הבינוי והשיכון
 - לשכת  (ביגה, שרונה, תל אביב ) ארנון גלעדי 14:30 - 15:30

שרת הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת  (ל. השרה תל אביב) נתנאל לפידות15:30 - 16:00

הבינוי והשיכון
 (ל. השרה תל אביב) רמי רוזן15:45 - 16:15
 נסיעה16:15 - 17:00
 ישיבת דירקטוריון דחופה לבקשת שרת הבינוי 17:00 - 17:30

 - מיטל  (עמידר. הרוקמים 26, חולון)והשיכון מיטל 0524368744 
נצר

 נסיעה17:30 - 19:00

יום חמישי 20 פברואר
לאומיאדה 2020 באילת קלאב הוטל

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
  (ל.השרה בתל אביב) שיפור השירות לזכאי הדיור10:30 - 11:30

- לשכת שרת הבינוי והשיכון
  קובי אמסלם + רמי רוזן 03-6931531  מיטל 11:30 - 12:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון(אצל רמי רוזן ל. השרה תל אביב)
 - לשכת שרת  (ל. השרה תל אביב) מיגון הצפון12:00 - 12:30

הבינוי והשיכון
 -  (ל. השרה  תל אביב) תקשורת תמר + מנכ'ל12:30 - 13:00

לשכת שרת הבינוי והשיכון
 יואב אלון13:00 - 13:30
 - לשכת שרת  (ל. השרה תל אביב) מלי שרביט13:30 - 14:00

הבינוי והשיכון
 (ל. השרה תל אביב) מתי יוגב - 14:00050-2929069 - 14:30
 (ל.השרה ת"א- רח'  שי ניסים- 14:30054-6831000 - 15:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןמנחם בגין 125 ת"א, קומה 10)
 רמי רוזן צוות16:30 - 18:30
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23 פברואר 2020 - פברואר 2020
29 פברואר 2020

יום שני 24 פברואר
 בת שבע גורדו - תזכורת להכניס את שרון יפרח 10:00 - 11:00
לועדה עליונה
 פגישה וסיור עם אייל מדני (מנכ"ל מיני ישראל) 11:00 - 12:30
 - לשכת שרת  (לטרון המיני ישראל אצל אייל מדני)054-3027253

הבינוי והשיכון
 נסיעה לאריאל13:00 - 14:00
 (רחוב יהודה 5  אריאל- לשכת ראש העיר (נטלי)14:00 - 15:30

אריאל)
 (ביגה מוריה 2 אריאל) שמעון גלאם16:00 - 17:00

יום רביעי 26 פברואר
 אורה בחופש00:00

Ash Wednesday - Western(חגים דתיים נוצריים) 
 נסיעה לדימונה16:00 - 18:00
 (דימונה בביה"כ דניאלה חרמון -  052-8103939 18:00 - 19:30

בני עקיבא רחבת  הפלמ"ח דימונה)

יום שישי 28 פברואר

שבת 29 פברואר

יום ראשון 23 פברואר
נוי בחופש - מבחן

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 - לשכת שרת הבינוי  (ל. השרה ירושלים) גדי מארק12:30 - 13:00

והשיכון
 - לשכת שרת הבינוי  (ל. השרה ירושלים) יוסי חדד12:45 - 13:00

והשיכון
 נסיעה לחברון13:30 - 15:00
 טקס חנוכת שכונת נופי כרמים בקרית ארבע 15:00 - 16:00

(210 יח"ד) 02-9969500  דפנה (אליהו ליבמן ראש המועצה) 
 (קרית ארבע,  שירה לוי 050-5906292  052-5700543 איש קשר

חממה הטכנולוגית במאהל רחוב דוד המלך קרית ארבע)
 נסיעה לנתניה17:30 - 19:00

יום שלישי 25 פברואר
 כנס ירושלים של עיתון ב"שבע"  - דודו סעדה  09:30 - 10:30

(נעמה  בן חיים  052-7906555 ) הראיון ב-9.55 חייבים להיות 
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (בקראון פלאז'ה ירושלים)קודם להכנה

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 נסיעה למשרד10:30 - 11:00
 הערכת מצב- השפעת הקורונה על ענף הבנייה 11:00 - 12:30
 נסיעה לתל אביב12:30 - 13:30
 אריה13:30 - 14:30
 נסיעה להרצליה16:45 - 17:45
 (סוקולוב 31) יפעת+יעקב דקל17:45 - 18:00
 (סוקולוב 31) הרצליה יעקב דקל וצורי18:00 - 19:00

יום חמישי 27 פברואר
 אורה בחופש00:00

לירון בחופש
 נסיעה לתל אביב09:00 - 10:30
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת השרה בתל אביב, קומה 10 עדיאל שומרון 10:30 - 11:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון)
 (חדר ישיבות בתל אביב דרך  דיור ציבורי - המשך 11:00 - 14:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןמנחם בגין 125 קומה 10 )
 (תל אביב, קומה 23 ) שר האוצר 14:00 - 15:00
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1 מרץ 2020 - מרץ 2020
7 מרץ 2020

יום שני 2 מרץ
יום בחירות

יום רביעי 4 מרץ
 יום התנדבות של עובדי המשרד - יום 11:00 - 12:30

ההתנדבות בקהילה לקראת חג הפורים  למסור מישלוחי מנות 
(בבתי ניצולי שואה) מתקיים בכל מחוזות המשרד והמשרד 

 (ירושלים מתנ"ס פיליפ הראשי - קובי בן הרוש (סיגלית גבאי)
 - לשכת שרת הבינוי ליאון ירושלים רחוב צ'ילה 8 קרית היובל)

והשיכון
 חזרה למשרד12:30 - 13:00
 (ל.  פינויים - פולשים(להביא רשימה מעודכנת)13:00 - 14:30
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןהשרה ירושלים)
 טקס פתיחת המכללה (ביה"ס למקצועות הבניין14:30 - 16:00

 )- מארגן גדי מארק (טלי בן ישי הרוש)050-6247197 
(בירושלים בגן הטכנולוגי  רחוב אגודת ספורט הפועל 2 בניין 8 קומת 

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןכניסה )

יום שישי 6 מרץ

שבת 7 מרץ

יום ראשון 1 מרץ
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 ועדת שרים בנושא הקורונה10:30 - 11:30
 - לשכת שרת  (אצל רמי תל אביב) ישיבת צוות11:00 - 12:00

הבינוי והשיכון
 (לשכה תל אביב) פ.ע. שרה ‐ ליאור12:00 - 13:00
 (לשכה תל אביב) סטטוס קורונה13:30 - 15:00
 אייר פורט סיטי- כנס17:00 - 18:00

יום שלישי 3 מרץ
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00

יום חמישי 5 מרץ
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 טקס בתל חי (השרה נואמת) - הזמנה ממרכז 11:00 - 12:00

 ההסברה (אירית - 050-6283217) בהשתתפות נשיא המדינה
(תל חי (ברחבת האריה השואג) )

 נסיעה ליקנעם12:30 - 13:30
 (לשכת ראש העיר  יקנעם -  ביקור ביקנעם (ריקי)13:30 - 15:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןהצהלים 1 יקנעם)
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8 מרץ 2020 - מרץ 2020
14 מרץ 2020

יום שני 9 מרץ
 (ל. השרה תל אביב) קורונה - הכנה10:30 - 12:30
 (אצל שר הבטחון בתל אביב) קורונה12:45 - 14:45
 קורנה - טלפוני15:30 - 17:00

יום רביעי 11 מרץ
 מוריה בחופש00:00

דורית בחופש
לירון בחופש

פורים בירושלים
 שיחת ועידה עם שר הביטחון בנושא הסגר 15:00 - 15:30

יום שישי 13 מרץ

שבת 14 מרץ

יום ראשון 8 מרץ
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00
 (ל.השרה ירושלים) התחדשות עירונית - עידכונים14:00 - 15:00
 - לשכת שרת (ל. השרה ירושלים) פ.ע. בני דרייפוס15:00 - 15:45

הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) פ.ע. רונן כהן15:45 - 16:15

הבינוי והשיכון

יום שלישי 10 מרץ
 מוריה בחופש00:00

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 קורונה טלפוני11:00 - 13:30
 סיוע טלפוני14:30 - 17:00

יום חמישי 12 מרץ
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 קורונה טלפוני -קבלנים11:00 - 13:00
 נסיעה13:00 - 15:00
 אזכרה15:00 - 16:00
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15 מרץ 2020 - מרץ 2020
21 מרץ 2020

יום שני 16 מרץ
 נסיעה למשרד בירושלים 09:00 - 10:30
 לאשר דו"ח הוצאות בחשבות הכנסת (ליאור)12:00 - 13:00
 קורונה טלפוני13:00 - 14:30
 נסיעה לכנסת15:00 - 16:00
 השבעת הכנסת - יש אישור רק לשרה - שאר 16:00 - 19:00

 (בכנסת)האישורים מבוטלים 

יום רביעי 18 מרץ
 קורונה טלפוני - קבלנים10:00 - 11:00
 קורונה - הכנה12:00 - 13:30
 צוות קורונה -טלפוני14:00 - 15:30

יום שישי 20 מרץ

שבת 21 מרץ
Lailat al-Ma'raj(חגים דתיים מוסלמיים) 

יום ראשון 15 מרץ
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00
 הקורונה - התאחדות בוני הארץ - ראול סרוגו 13:30 - 14:30

 - לשכת שרת  (ל. השרה בתל אביב )ואמנון מרחב 03-5671202 
הבינוי והשיכון

 הקורונה - תשומת ליבכם למיקום חלק בתל 16:00 - 17:00
 (ל. השרה בתל אביב/ ירושלים חדר ישיבות 3אביב וחלק בירושלים

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון(וידאו) )
 (אצל שר הבטחון  הערכת מצב אצל שר הבטחון16:50 - 17:50

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןקומה 2 חדר דיונים אח"מ 3 תל אביב)

יום שלישי 17 מרץ
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 - לשכת (ל. השרה בתל אביב ) פגישה עם סיגלית 11:00 - 12:00

שרת הבינוי והשיכון
 (ל. השרה בת"א) רמי ברדוגו  054-4704659 12:30 - 13:00
 - לשכת שרת הבינוי  (ל. השרה  תל אביב) בני13:00 - 15:00

והשיכון

יום חמישי 19 מרץ
 דיונים, הערכות מצב וישיבת ממשלה10:30

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (ירושלים ) ישיבת ממשלה טלפונית 11:00 - 12:30
 - לשכת שרת  (ZOOM) פגישת סטטוס קורונה12:00 - 13:30

הבינוי והשיכון
 שיחת וידאו עם התאחדות בוני הארץ ראול 14:00 - 15:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (שיחת ZOOM)סרוגו ואמנון מרחב
 צוות קורונה - טלפוני15:30 - 16:30
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22 מרץ 2020 - מרץ 2020
28 מרץ 2020

יום שני 23 מרץ
 דיונים והערכות מצב- קורונה09:00 - 23:00

יום רביעי 25 מרץ
 דיונים והערכת מצב - טלפוניים09:30 - 18:00

יום שישי 27 מרץ

שבת 28 מרץ

יום ראשון 22 מרץ
דיונים והערכות מצב - קורונה

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 קורונה11:00 - 13:00
14:30 - 14:00ZOOM-לשכת שרת הבינוי  משה מרחביה ב - 

והשיכון
 (לשכת השרה, ירושלים ) ניר ברקת15:30 - 16:30

יום שלישי 24 מרץ
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (שיחת שיחת ועידה ב-ZOOM - הקלות לקבלנים 12:00 - 13:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןועידה - תל אביב)
 דיונים והערכות מצב- קורונה13:30 - 23:30
 שיחת ועידה עם ראש מנהל האכיפה והגבייה 13:30 - 14:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון(בהשתתפות המנכ"ל ורונן כהן) 

יום חמישי 26 מרץ
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 - לשכת שרת הבינוי  (תל אביב ) פ"ע עם המנכ"ל 11:00 - 12:00

והשיכון
 סטטוס הערכת מצב קורונה13:00 - 15:30
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29 מרץ 2020 - מרץ 2020
4 אפריל 2020

יום שני 30 מרץ
 קורונה הערכת מצב בחלוקה - טלפוני09:30 - 18:00

יום רביעי 1 אפריל
 לצלם סרטון למדא ולמשרד11:00 - 11:30
 השר אקוניס שיחת ועידה12:00 - 13:00
 קורונה טלפוני14:00 - 16:30

יום שישי 3 אפריל

שבת 4 אפריל

יום ראשון 29 מרץ
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 הערכת מצב - קורונה טלפוני11:00 - 18:00
 כנס נדלן בזומ16:00 - 17:00

יום שלישי 31 מרץ
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 ועדה מיוחדת (רווחה ועבודה - ענף הבנייה) 12:30 - 13:30

 - לשכת שרת הבינוי  (שיחת זום )נציג המשרד נתנאל לפידות 
והשיכון

 סטטוס קורונה - טלפוני13:30 - 16:00

יום חמישי 2 אפריל
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 הכנה קורונה סטטוס11:30 - 13:00
 השר אקוניס - שיחת ועידה בהשתתפות שרים 13:45 - 14:45

נוספים בנושא קשישים
 ממשלה טלפונית16:30 - 18:00


