
2014 ר 20ינ 02
ה יום _   

טל אלירך - חיפה באוניברסיטת הבט באולם לתקשורת חיפה כנס
 התכנסות -09:30 -09:00
פתיחה ודברי -ברכות09:30- 10:15

”חיפה שלו"רדי! ליה׳ מנחה
 חיפה העיר ראש •הב יונה מר
 חיפה אוניברסיטת נשיא - שפירא עמוס מר
 חיפה עיתונאי תא נציג - טל אלירן מר
 בישראל העיתונאים ארגון יו״ר - טרצ׳יצק׳ יאיר מר

 ישראל משטרת ת1בר1ד - ממן יהודה לסנ״צ קרה1ה תעודת חלוקת *
שפירא והרצי נאסר פוראת הפרס מגיש

10:15 -10:30 נסיעה

10:30 - 11:00 חדווה מהנדס, משתתפים: ראובן צור אבן עם בחורב ,מלון

11:30 - 12:00 סלע ברכה + אסעד סוהיל דייר

>v10:15 - 09:30

12:00 -13:15 ליבמה ואנשיו,מהנדס,כרכבי,ורדה סיונוב מאמין אני ורה' העצמאות רחוב בנושא דיון הנהלה בחדר
שריד רהל צחי, מנכ״ל,

15:00-16:30נסיעה

16:30-17:30־ סובול עומר סא״ל קשר איש - מצגת + העיר ראש הרצאת צבאית משטרה כנם גולגמינ^י בבית בנתניה

2014 ינואר 04
שבח

ת מוצקין קריית בתיאטרון 20:30 - 22:00- קרן - הנאווה" גבירתי ציון"הצגה בני חולים בית של גאלה בערב ברכו

 ק"פ - 19:30
האירוע תחילת - 20:30

2014 יבואר 05
א יום  

טורין ועדת בלשכה 09:00 - 10:00 פי

09:45 - 10:00 שלום בן ישראל ־ בכיכר ברגנר יוסלח פסל הצגת

10:00 - 11:00 יועמ״ש,מהנדס גזבר, ל,”דותן,מנכ רמי אלדן, נזר משתתפים: כרמל מי בנושא העירייה מנכ״ל אצל

11:00 - 12:00 2013 לשנת למתנדב הנשיא אות קבלת לרגל פיש לאדם ק"פ בלשכה

12:00 - 13:00 3ה־ פורום

ר ונעמי הנכנס היו״ר ירום ישראלי,אבי ורד 13:00 - 14:00 גרדינג

14:15 ־ 15:00 נזריאן של ביקור

יונה יהב16/12/151 09:55



ר 2■̂ו 0 1 ר4 ^ מ ה
א יום

מ 05 . ■

15:00-16:00 מודיעין העיר ראש ביבס חיים מ״א

16:15-16:30 חן רשף

16:30-17:00 ר0ויק שד־ והשייח חגיאר ו א נמרוד ר

17:30 - 17:00 נסיעה

17:30-18:00 דר - אדרי אבי חיפה מפקד בהשתתפות 35 נורדאו רח* משטרה נקודת פתיחת ברו

2014 ינואר 06
ב יום

09:30 - 08:45 סגל ציוני/גלי סיגל משתתפים: הורים מינהלת

10:00 -09:30 חדוה + אסולין יעקב

10:00-11:00 חדוה + פנינה משתתפים: הקצאות

11:45- 11:00 בלום אורי משתתפים: נישליס דני פ׳יע

11:45-12:00 נסיעה

12:00-13:00  חיפה מחוז מפקד עמאר מוניר אל"מ בהשתתפות: 51 צה״ל ברחי לנכים נגיש מקלט חנוכת
ציבוריים במקלטים לכנים נגישות ט1פ״ל

14:00 - 13:00 אישי

15:00 - 14:00 בתל־רגב שיינפלד רן הלוייה

15:00-16:30 5 ה־ פורום
גזבר בלי הפורום

17:30 - 16:30 אלמוג חדוה + ארצי בן פרופי

17:30-18:00 וול שלמה פ״א

21:15 - 18:45 אביב תל מכבי נגד חיפה מכבי כדורסל משחק הספורט בהיכל

19:30 - 19:00 שכן אריה בליטנטל של נכד מצוה בר1לידיעה!! גן רמת 14 זיסמן רח' טאואר" בסיטי "הדר האירועים במ
19:00 ב- מתחיל האירוע

2014 ינואר 07
ג יום ■

09:00 - 07:00 לירושלים נסיעה

10:00- 09:00 שי הארצי(משתתפים: המטה )אחרי3 קומה ירושלים 3 גאנו קלרמון ,רח אריאלי אורי השיכון שר אצל
מוריה - אבלין אריאל מנכ״ל, בלומנטל,מהנדס,

יונה יהב16/12/152 09:55



המ/עך 2:014 ינואר 07
_ _ _ _ _ ג יום _

:5-ז עכח 2460 חדר 2 קומה הרצוג 'צחק האופוזיציה יו״ר .בלעכת בכנמח »12- 11:00

מן0אריאל-\ מעחתפים; ובניה בתכנון הרפורמה חכנמת על הפנים ועדת לידיעה!!! 11:00 ־ 11:30ר

ער כבוד אורחות הענקת ביאליק בקרית 17:00 -18:00 קריית 52 דפנה דחי פיס אעכול באולם סער גדעון הפנים ל
-יאנה קער אעת - ביאליק

 פיס אשכול מאח!רי הניח
 קל וכיב!ד ות0התכנ - 16:30
-ברכות 17:00

 אומנותית תוכנית
ער1מש י!ם0 18:00

18:00 - 19:30 עיר מועצת

2014 יבואר 08
יוסד

07:45 ־ 08:30 נואית - מורים בחדר המורות צוות עם עיחת 6 צדקיהו רה' הרצל ספר בבית

08:30 - 09:00 נסיעה

H.E Carl Magnus Nesser ר ק"מ רי ה עג 09:00 -10:00 עבדי

10:00 ־ 10:30 נסיעה

■( - בטכניון סרס עמעון מר המדינה נעיא ביקור ■ ^ ■ ■ ^ ה אנ 10:30 -14:00 מדי
 הנשיא הגעת לפני העיר שראש מבחשים

:8,1,13 ד' יום בטכניון, פרס הנשיא ר1ב»ד!
 אורחים איש)סטודנטים 7000 של קהל בפני צירצ״ל, ע״ש העצרת באולם ~ 10:45-12:15

:(2ל־ מחולק המפגש של זה )חלק - !ידידים(
 והטכנולוגי המדעי ך1החינ לקידום הטכניון של מיוחדות תכניות הצגת
 הלומדים דנטימ1ט0ו תיכון תלמידי יציגו זה בישראל)בחלק הנוער בקרב

דקות( 200 מיוחדות. בתכניות
׳01׳ בהנחיית המדע/ המחקר עתיד על בל1נ פרס חתני 4 של שיח רב

:בהשתתפות ורד׳,
 1994 לשנת נובל פרס וחתן המדינה נשיא פרס, שמעון מר

 1994 בכימיה נובל פרס חתן הרשקו, אברהם פר!פ׳
 1994 בכימיה נובל פרס חתן צ׳חנובר, אהרן פרופי
2011 בכימיה, נובל פרס חתן שכטמן, דן פרופ׳

כשעה. יארך זה חלק *
וכוי( הטכניון נשיא המכובדים)עם שורת - ראשונה בשורה יושב רה״ע •

מהאולם המדינה נשיא יציאת 12:15
לוק״ לור* בפארק המדינה נשיא ע׳יי נובל״ פרס תתני ״עץ נטיעת טקס 12:15-12:30

ן1הטכני בקמפוס
 משתתפים: גרנד. ע״ש המים לחקר במכון המדינה נשיא בהשתתפות א״צ 12:30-13:30

 עם הכבוד בשולחן ״שב )רה״ע וכד. תורמים הטכניון, הנהלת אנשי 50 כ־
r טים(ר0ובל3ה ושלושת הטכניון נשיא המדינה נשיא

יונה יהב16/12/153 09:55



15:00 ־ 16:00 חיפה נמל חברה יו־יר סוקניק עברי מהנדס(משה מנכ״ל, משתתפים: )

המשוך 2014 יבואר 08
ד יום

14:30 ־ 15:00 נסיעחד

איתמר בן יהושע פ״א

זאבי,הדוח,מהנדס משתתפים:גד מגידו פרוייקט

נסיעה

־ איזיקובקי פרוסי שאול, מופז ה"כ בהשתתפות: עתידים של השקה פרוייקט ירושלים ,רה הדר במחנ״ס
&1בר ר &6ר »8«0

 עתידים של שי וחלוקת ברכות ,כנס ־* 19:00
המשתתפים עם פתוחה שיחה -19:45

 16:30 ־ 17:00

18:15 - 17:15 

19:00- 18:30 

19:00 ־ 20:00

20:30 - 21:00ציכיר. נגד חיפה מכבי כדורסל משחק רוממה הספורט בהיכל לידיעה,

2014 יבואר 09
ה יום

08:30 ־ 08:50 ואנשיה נואית - ציבורית תחבורה במשא לדיון הכנח

08:50 - 09:00 גנון דרור

09:00 - 10:30 אריאל + התחבורה משרד גנון דרור משתתפים: בחיפה ציבורית תחבורה בנושא: דיון הנהלה בחדר
ציבור,יואב פניות תפעול, נוף, יסח גובר, מנכ״ל, דן, חברת אגד, חברת חיפה, התחברוח משרד דמתי

רון עידו, צחי, ברודר, דנציגר, לנדאו אלי הכן, י

ערן - גלי ־ חינור סרס עבור תדמית לסרטון מצלום

אישי

ת ביקור ואנשיו ווגמן משתחפימגפיבי 15 מונטיפיורי רה' לוי שבתאי בבי

סטרא במסעדת סער רפאלובק הרשקו משם׳ + (11 - )

 10:30 ־ 10:45

 12:00 ־ 13:00

 13:00 ־ 14:30

19:00 ־ 20:30

יזנה יהב16/12/15 09:55



2014 יגואר 10
1 יום

 1 בדנשטוק בני פ״א

 ז קולס אלי פ״א

 L צייזלר דני פ״א

ז0 - לימור חיליק פ״א

בדגיהי> בקפה וחיפושית

בקפה-בדניח חיפושית

בדניה בקפה חיפושית

בדניה בקפה בחיפושית

09:30 - 09:00

10:100- 09:30

10:30- 10:00

00::12- 10:30

- פ  12.00ק"
13:00 - 0{7ט

נסיעה

ם סול סוגל עמוס חתונה 157 ההסתדרות ,שד יעקב" באולמי"

 12:30 ־ 13:00

13:00 ־ 14:00

2014 ר יבוא 11
שבח

 ההצגה תחילת-20:30

2 בבמה ק״פ תתקיים ההצגה לאחר

מיירה"לילה 20:30-21:30־ הללי מיכל היסה תיאטרון ״ אמא טוב פרי

2014 יבואר 12
א יום

להרצליה נסיעה

מביקובסקי עידו ־ וגיא אורלי בוקר תוכנית

לחיפה נסיעה

ווגמן פיני גלזר, הלנה גבי דוד, אלכסנדר פרוסי משתתפים: לות״ת ויצ״ו מכללת מעבר

5 ה- פורום

 06:30 ־ 07:30

 07:30 ־ 08:30

10:00- 08:30 

11:00 - 10:00 

12:30- 11:00

גימאל אבי + זוננפלד רמי

שירן אייל פ״א

סגל וגמן,גלי משחתפים:פיגי מחמי חיניר פרס ועדת לביקור הכנה

סביון ישראל פ״ע

14:30- 14:00 

 14:30 ־ 15:00

 15:00 ־ 15:30

16:30- 15:30

יונה יחב16/12/15 09:55



_ עם ערב ארוחת קונפי במסעדת פלזה קראוף במלון 20:00 ־ 21:.00   Prof. Manfred Lahnsteln - איעית ארוחה

שך 2014 ינואר 12 המ
א יום

2014 ינוא*״ 13
ב יום

רון לאריאל אעכבח טקס 09:30 ־ 1l:.30 הסברה־ מרכז אירית ־ הכנסת ברחבת ו״ל ע
9:00 השעה עד לכנסת להגיע חובה הכנסת לרחבת קהל כניסת

 שערים נעילת
האשכבה טקס -

12:00 -14:00 בסיעה

14:00 -15:00 עיקמים בחוות ערון אריאל הלוייה
בשאטלים. הלוויה למתחם והגעה במקום שילוט - שיקמים לחוות בכניסה לחניון"דורות" הגעה

מורחב. א' סגל ברחבת לשבת תוכל בהלוויה ההסברה מרכז לדברי

אד 14 מ 2014 י
_ ג יום  _

נואית פ״ע

ף תו בן יוריק גווה, יעקב מעתתפים: וותיקים" ליוצרים "במה בנועא חיפח ועיריית אקו״ם בין פעולה עי
ניעליס דני בלום, אורי ,דוד

גיאקי ־ הנחלח לועדת הכנה

מרמזורים ענת

ודני קול זוח

נסיעה

עידו - הצפון על ספורט כתבי על סיור עופר סמי באיצטדיון

נסיעה

 אלמוג,יגאל,נמרוד הדוה

 עיר מועצת באולה הנהלה ועדת

לפן - פוליטקח לתוכנית ראיון הנביאים במגדל 1 עריץ באו

אר 15 מ 2י 0 1 4|
  ________________ . _Q D g

תן דו מי 08:30-09:00 ר

10:00 -09:00 

10:00 ־ 11:00

11:00-11:30 

11:45- 11:30 

 11:45 ־ 12:00

12:15-12:45 

13:30 - 12:45

15:30- 15:00 

16:30 -15:30 

 16:30־ 18:30

21:15-22:00

-8 :45-8:00
9:15

-11:30-9:30

יונה יהב16/12/156 09:55



ר 15 א בו ך1חמ/צ 2014 י
ד יום

30 ;09 - 09:00 כלום.י> פלג,־אורי גל בלומנטל, תנכ"ל,שי משתתפים: בנט נפתלי הכלכלה לשר הכנה

m m m m m rn

11500- 10:00 .Ambassador Jesper Vahr מר דנמרק שגריר ק"פ;

11:00-12=00 משתתפים: שלמון עומרי מר בישראל מורשת אתרי לשימור המועצה מנכ״ל עם ועבודה הכרות פגישת
ווליד,חדווה + מהנדס אלעד, אלי

00: 13 - 12:00 נמרוד ציוני,חדווז, סיגל

13:00 ־ 14:-00 מנור אילן מהנדס, כלימור, קנפו אדריכלים משתתפים:משרד כרמלי בחטיבת דיור מקבצי

15:00 - 14:00 אישי

16:30- 15:00 נוף אלדן,יפה טלמור,נור משתתפי^מנכ^מהגדס^נציגו/מריבה/נטע זמר ברמת תשתיות
ד ומתכננים,לוריא,דן רבי

22:00 - 19:30 אירופאי קולנוע :פרוייקט נוסף מבט של הפתיחה בטקס האנגלית בשפה ברכות רפפורט באולם
חןM—8—>2 כפיר אבישי - משוחזר בדיל »ז

פ 19:15 ק"  רפפורט לאולם בסמוך גרג הקפה בית ברחבת -
ת-20:00  פאבורג-אנדרסון לארס השגריר בישראל האירופאי האיחוד שגריר : ברכו

 חיפה העיר ראש יהב יונה
שף הסרט הקרנת -20:20 (1967 )ציכסלובקיה האש" מכבי "נ

2014 יבואר 16
qv ה

ן

ת באוניברסיטה חכט במוזיאון aa@BSB8# 10:15 - 09:30® מלכה גבי ־ לתיירות 5 חיפה בכנס ברכו
 ומאפה קפה על ורישום התכנסות ־* 09:30 ־־ 09:00
פתיחה ודברי ברכ!ת - 10:00 - 09:30

הלני אמיר מר - התיירות משרד מנכ״ל *
יהב נה1י מר - חיפה עיר״ת ראש *
שפירא 0עמו מר - חיפה אוניברסיטת נשיא *
 חיפה באוניברסיטה והנופש הצליינות ת״רות, לחקר המרכז ראש *

מנספלד יואל פרופ'

מלכה גבריאל מר - בישראל לתיירות הספר בית מנכ״ל מנחה:

10:30- 10:15 

11:30- 10:30

 ילין ד1ד 0בי" מופע 10:30

 העיר ראש - ■הב וכה1 מר : ברכות 10:45

נוף יפה מ"מ ־ אריה ישראל מר
c

ימה יהב קקייל - וינברגר מיכאל - הנוטע ברכת

נסיעה

חגית ־ תשע״ד בשבט ט״ו נטיעות של מרכזי טקס הגיבורים נחל בדרך



ך׳ 16 א המ?וך 2014 עו
ה יום

ראשון עץ נוסע חעיר ראש נטיעות תחילת 11:00

11:30 ־ 12:00 נסיעה

12:00 ־ 14:30 ברויפה צרפת שגריר ביקור  H.E Mr. Patrick Maissonnave
Ms. an n e m aiso n n ave 12:00 רעילתו עם בלשכה השגריר של פנים קבלת

.24 הנמל במסעדת צהריים ארוחת 12:45

15:00 - 14:30 נסיעה

15:45 - 15:00 ווגמן פיני קפלון, לזר משתתפים: בריטנסקי סאנה גבי גינסיס קרן מנכלית

16:15 - 15:45 חיבוך לפרס מצגת סגל גלי

16:15-20:15 ת פרטי בבי

21:00 - 20:00 ביער בבקתה לויטה אסיה של נכד מצוה בר

2יבואך* 18 0 1 4
שבח :

10:30 - 09:00 וארוחה כנסת בית - לויטה אסיה

21:30 - 20:30 קובץ ־ ספרות ׳חוג

09:30 - 09:00 רי נטע פ״א דרו

10:00 - 09:30 נמרוד + אבוחצירח שי + חדוה

10:45 - 10:00 מל כמנהלת עבודתה סיום עם רנפורד למזל ק"פ בלשכה ״ כר מרכו"

11:15 - 10:45 עידו גזבר, משתתפים: כץ יואב

13:30 - 11:30 נסיעה

14:30 - 13:30 מן שלמה אצל חנ״י במשרדי משתתפים: ת״א 12 קומה 74 בגין מנחם רח' בלינקוב ורם בריי
בלום מנכ״ל,מהנדס,אורי

16:00 - 14:30 לירושלים בסיעה

17:00 - 16:00 אורי פלג, גל בלומנטל, שי מנכ״ל, משתתפים: 2 קומה 5 ישראל בנק רח׳ בנט נפתלי הכלכלה שר אצל
02-6662243 קרן ־ בלום

יונה יהב16/12/158 09:55
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18:00 ־ 20:30 31 חברון דרך בוטיק דן במלון

ר 20 א p מו o i4
a יום

09:15-10:00 

10:15- 10:00

10:15-11:15 

 12:00 ־ 14:00

15:00 - 14:00

® ^2 2>ר;0״;יב1 0 1 4
■■ ■■:: ל - - ל ל :ל x : ״:-י■■■■■■ : :;:b p g

לי - חינוך פרס ועדת ביקור העליח שעד חיפה 6 האלה רח' פלורה גני 09:00 -12:00 סגל ג
 והרשמה התכנסות ־ 08:50
 רעות חט״ב זמר להקת - פתיחה - 09:00
 העיר ראש מצגת ״ העיר ראש את מזמין פיני - 09:05
 תדמית סרטון -09:12
 החינוך מערכת על מספר ״ פיני - 09:16
 המקום על מספרת פלורה גני אשכול מנהלת - 09:26
 1 מס קריטריון ״ 09:30
 ליצנים - אתנחתא - 10:10
 2 מס קריטריון ־10:15
 שלי חיפה שיר - אילנות בי״ס להקת ־ 10:55
 3 מס קריטריון - 11:00
הפרס ועדת חברי שאלות ־ 11:40

נסיעה

אישי

דר ציבור, פניות נוף, מנכ"ל,גזבר,יפה ואנשיו, לוריא משתתפים: הרצל רחוב ברו

 גרינברגר שיר

 מהנדס משתתפים: אלמוג הברח

 עדמוש סמיה פ״ע

נסיעה

12:00-12:30 

13:30 - 12:30 

15:30 - 14:00 

16:00 - 15:30 

16:30 - 16:00 

17:30- 16:45 

19:00 - 18:30

חן רשף משתתפים: איתנות עיריות חוק בנושא הפנים וועדת לישיבת הכנה הכנסת של החלבי במזנון

ת עד כיו״ר ברדה ואלי ביבס חיים של וכניסתו בוחבוט משלמה פרידה כוסית הרמת בכנסת הפנים בו
המקומי השלטון

איתנות עיריות חוק בנושא סער גדעון הפנים שר עם בכנסת הפנים בועדת

נסיעה

ת פרייליך זכריה הלוייה הכרמל בחוף הישן העלמין בבי

•וכה יהב16/12/159 09:55



המשך־ 2014 ינואר 21 .'■■.■ץ:
ג יום

19:30- 19:00 8 אידר ברחי כבירי צוקר רות האם במות כבירי תמי אצל אבלים ניחום

20:30 - 20:00 נסיעה

22:00 - 20:30 והצפון חיפה והתעשיה המלאכה התאחדות לבעלי הוקרה ערב 36 התעשיה חלוצי רה' כנורות באולמי
0t₪₪t₪₪HB.אשכנזי יוסי ־ לעסקים" "מצדיעים

 לאולם ים0נכנ 20:15 רבע1 בשמונה
 הארוע תחילת 20:30
 הערב את מנחה גלעדי ארליה

ברכות:
 ההתאחדות יו״ר - שושן בן ׳0וי

האוצר, שר - לפיד יאיר כבי
 הוקרה תעודת מקבל ־־ לשעבר התמ״ת שר ־־ שמחון שלום מר
 המארחת העיר ראש כבי - יהב יונה מר
לאומי בנק חיפה מרחב מנהלת יעקב בן עפרה ,גב

קם.. מיקי של והופעה ־ חגיגית ערב ארוחת תתקיים

 קימ0ע בעלי pi והצפון מהקריות ערים ראש ישתתפו באירוע
אורחים 400 כ־ ישתתפו באירוע

22:00 ־ 22:30 נסיעה

22:30 ־ 23:30 ־ חיפה 2 יאסי קדושי רה' הקונגרסים במרכז הקודש בארץ ויזיגיץ חסידות לכל ערב ארוחת לידיעה!!
טנטל אריח בלי

22:45 עד להגיע יכול עיר ראש

08:45 - 08:30 מינקובסקי עידו

08:45 ־ 09:00 נמרוד דנציגר, יואב משתתפים: התעשיה חלוצי צומת אישור

09:00-09:30 קלוגיני שרון פ״א

10:00 - 09:30 מלכה ישראל הרב וד״ר חיים בן רוני

10:45 - 10:00 טרוק סגל,אילנה גלי משתתפים: לצרכנות המועצה מנכ״ל פלג אהוד

10:45 ־ 11:00 ינקוביץ לאה

עורף פנים לביטחון המל״ל ר' סגן זאב רם צוק במיל' תא״ל משתתפים: הרום בשעת הכרמל מנהרות 11:00 -12:00 ו
ואנשיו לוריא משתתפים:

12:00 - 13:00 פישל שי ציבור, פניות ליבמן, משחתפים:חדורי,זרדה חניתה ברחוב דיור מקבץ בנושא שורקח אפי

13:00 -13:30 אלקסלסי משה

יזנה יהב16/12/1510 09:55



שך 2014 יבואר 22 מ ח
ד יום

13:30 ־ 14:30 אישי

14:30 -15:00 בסיעה

שר העלמין בבית 15:00 -16:00 לזר חמי של אמא - ז״ל אורן שסרה אזכרה בנ

16:00 ־ 16:30 נסיעה

17:00 ־ 18:00 חגית - נוצרי בית מלגות חלוקת בעירייה הכנסים באולם
 קל וכיבוד התכנסות 17:00 -16:30
t 7 - פתיחה 17:00 o N h a  * f k p t y H  Y 6 p׳j k iP l 'd  a ? j t t f f

דברים: נושאי

חיפה אוניברסיטת הסטודנטים, דיקן אלכסנדר, חנן זפרופ •
JkopVd av jW *? t o t f h a  -  * f k p t y t f  Y 6 p

הבינלאומית הבהאיית הקהילה מזכ״ל לינקולן, לושוע ר״ד •
הנוער* הבית בשם נחאם, אלבר קו״ד •
המילגאים נעיגת דבר די, שגה למשפטים סטודנטים לייס, סאבא גבי •

nם(+1מ,לגא ג9) ת*ימ ״*יי1 • n n n H i

 18:30 ־ 19:30

19:30 ־ 20:30

 המלון שער דרך הכניסה ־ 13 קומה 111 נוף יפה רחוב פרייליך משפ' אבלים ניחום

איטליה סייאנה נגד חיפה מכבי סל כדור משהק הספורט בהיכל לידיעה,

2014 יבואר 23

08:45 - 07:45 פרטי

08:45-09:00 נסיעה

09:00-09:30 ינקוביץ לאה פ״ע

10:30 - 09:45 נואית פ״ע

11:00 - 10:30 טרנר יעקב פ״א

11:00 ־ 12:30 חדווה + מהנדס פ״ע

13:00 - 12:30 רדון האקדמית פיתוח סלע ברכה טלר, פרוסי משתתפים: תאומות ערים בנושא גו

13:15 ־ 14:00 שבזי עודד - דרעי אריה

15:00 - 14:00 ציבור פניות ואנשיו, פיני משתתפים: הוסאם חאייק פרוסי משתתפים: הים עין חיוואר ספר בית

יוכה יהב16/12/1511 09:55



המשך׳ 2014 ־נואר123
ח יום

15:00 ־ 15:30 > •קובי פי/ע . . ברושן

16:15 - 15:30 אלון קובז

17:00- 16:15 בליטנטל אריה + מורגנשטרן יהודה

17:00-17:30 אלדן נור פ״א

18:00 - 17:30 חן רשף

2014 ינואר 24
1 יום

12:00- 08:30 ■י■ יי ״״״י ™"י

15:30- 14:00 "הבריחה שגריר מיכה של סרטו "בסינמטק

2014 ינואר 25
שבח

12:30- 11:00 jM עשת רונית - צרפתי בניחוח מוסיקלית חוויה שבת של שחרית במסגרת רפפורט באולם fctifllfltfG

14:30 - 14:00 רבקה - בית חנוכת 18:00 ־ 14:00 השעות בין

22:00 - 20:30 - מיכל "דפוקים" הצגה חיפה בתיאטרון

2014 ינואר 26
א יום

לידור חני פ״א

 לוריא - עלי ויסאם לעובד תעודה הענקת הנהלה בחדר

אמיתי מאיציק פרידה בלשכה

נציג פז פנינה שפרח, חדד, מיקי פיני, מנכ״ל, משתתפים: הגיבורים אלון, רמת ספורט מגרשי ילדים, גני
בר, שטיין, אבי בלום אורי דביר, נועם גז

ארדן השר עם לפגישה והכנה גינון בנושא: לוריא פ״ע

אישי

 שדות אילן פ׳יע

 זגגי נישליס, חיפה:דני מרוץ מסלול הצגת

יוליה משתתפים: אלימות ללא עיר לכנס הכנה

יהביונה 12 16/12/15 09:55

09:30 - 09:00 

10:00- 09:30 

10:30 - 10:00 

11:30 - 10:30

13:00- 12:00 

14:00 - 13:00 

14:00-14:15 

 14:15 ־ 14:30

14:45 ־ 15:00

f



שך 2a 14 יבואר 26 המ
h יום

16:00 -17230 ,גזבר״יועמ"ש,פיני נכסים + ואנשיו מנכ״ל,מהנדס משתתפים: הדר :שכונת בנושא דיון הבהלה ברזדר
ת מיקי + ווגמן אי אידקןביץ, פרוסי פיקוח, גינון, אלקבץ, אלי לוריא, ואנשיה, הדד,נו

אדרי,פרוויז אבי צחי, מיכאל, ברודר,חדוה,עידו,ערן

18:00 -1:&30 נסיעה

18:30 ־ 20:00 מהמעות ערך יקרי אריגים תערוכת פתיחת הבינלאומי השואה יום לרגל ארוע דפפורס אולם באכבזדרת
מא העתיקים הכנסת בתי ברו

 רפפורט אולם באכסדרת התערוכה פתיחת - 18:30׳
 ביותר- הארוך ע0'המי הסינמטק באולם הסרט הקרנת - 19:00

רודוס. יהודי של האחרונים הימים

2014 יבואר 27
ב יום

07:45 ־ 08:30 פרסי

08:30 ־ 09:00 נסיעה

09:00 ־ 13:30 בסחון רכב עם תחכה צדוק לימור ־ שמך בחוף הכוח בתחנת חשמל בחברת העירייה הנהלת ביקור

רוטנברג פנחס של ההיסטורי הישיבות בחדר התכנסות - 09:15 - 09:00
קל כיבוד ,’א חיפה בתחנת-הכוח

אסטרטגית סקירה - החש&ל חברת - 10:00-09:15
הכללי המנהל גליקמן, אלי מר

 חיפה והעיר הלקוחות חטיפת - 10:15 -10:00
חיפה מחוז מנהל פל, אברהם מר

חיפה במחזור־משולב ת-ההוח3תח הצגת -11:45 - 10:15
ואנרגיה ייצור סמנכ״ל בלמם, איציק מר

תחנת-הפוה באתר סיור -
הייצור אגף מנהל פישר, שיקי מר בהנחיית

 רוטנברג( )חדרוסיפום דפריס - 12:15-11:45
הדירקטוריון יו״ר רון־טל, יפתח (,אלוף)במיל

ארוחת-צהריים -13:00-12:15

ונר.1 יהב16/12/1513 09:55



המ/עך 2014 :ואר
ב יום

י! 27 . . .

14:00- 13:30 נסיעה

14:30- 14:20 גנזלר הרב

14:30 ־ 15:00 נישליס,וגגי ולך,דבי וואנו\והנן משתתפים:שלום חיפה במכבי הספורט

15:00 ־ 16:00 ופרידה הכרות פגיעות ובידה דודו ומחליפו תעשיה מבני מורג משה

16:00 ־ 17:00 למועצה הכנה

17:00 ־ 18:00 ציבור פניות נגוסה, גבי משתתפים: חיים בקריית האתיופית העדה נציג אלימלך עם פגישה

19:00- 18:00 יועמ״ש גזבר, משתתפים: מיסים צו

21:30 - 20:30 עון חיפה "בתיאטרון שג באופרה "

2014 יבואר 28
ג יום S 'S 'fc ■  ■ ft ■ר - ; '

10:00- 09:30 עידו - לטכניון בכניסה מפגש ־ הרכבל בנושא 10 ערוץ לוי אלי ראיון בטכניון

11:30- 10:00 בטכניון

11:30 ־ 13:00 נסיעה

15:30 - 13:00 ר סיכום כנס 1 האוניברסיטה רחוב נתניה במכללת עי ה" אהרובוביץ השר בהשתתפות אלימות" ללא שנ

 לאחמי״ם חניה העברי הגדוד ברחי חניה
צהר״ם ארוחת -13:45 -13:00

 בפרטיות פגיעה מול אישי הציבורי-ביטחון במרחב ביטחון מצלמת -פאנל: 15:15-13:45
בהשתתפות: אי3יל1 אורל׳ העיתונאית בהנחיית

 ישראל משטרת דרום, מחוז !ד7מפ ,הלו׳ יורם ניצב •
חיפה העיר ראש יהב, יונה מר י
הפנים לביטחון המשרד של המשפטי היועץ הדר, יואל עו״ד •
המשפטים משרד נציג האזרח לזכויות פינצ׳וק,האגודה אבנר עו״ד •
ת0כנ חברי •

פלג חתם מר הפנים, לביטחון המשרד ם-מנכ"ל1יכ0 -15:30 -15:15

2014 יבואר 29
ד יום

08:00 ־ 09:00 ינקוביץ יועמ"ש,לאה מנכ״ל משתתפים: עובדים קליטת נוהל

09:00 ־ 11:00 האיצטדיון פתיחת טקס הנהלה בחדר

11:30 ־ 12:00 לו״ז ישיבת

12:00 ־ 13:00 אישי

13:30 ־ 14:00 חדוה מנכ״ל,

יונה יהב16/12/1514 09:55
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14:00 -15:00 עידו נואית, משתתפים: אברכהך איציק שופרסל ומגכ״ל רהב רני

15:00 ־ 15:30 מהנדס + חדור.

15:30 -16:00 נסיעה

16:00 ־ 17:00 חיפה עיריית של מצסייך עובד סקס נגלר בבית

17:00 ־ 17:30 נסיעה

17:30 ־ 18:30 סגל גלי ־ הורים מיבהלת השקת חיפה בחיאסרוך
 קל וכיבוד התכנסות 17:00-17:30
ברכות 17:30-17:45

הורים מינהלת יר׳ר ציוני, סיגל גבי
הכרתיים שירותים חינוך, מערכת ראש ווגמן, פיני מר

וקהילה
 ארצי הורים ועד יו״ר פישר- גדעון מר
 העיר ראש יהב, יונה מר

לאן? - הורים מינהלת 17:45-18:00
 הורים מינהלת יועצת לוגסי, מירי גבי

- אימפרו״ ״תיאטרון 19:15- 18:00
ועוץ לב בר יואב בלבן, לירית קיגלר, דוד עיסא, נורמן

־זאב בן
אפשרי! הכל באימפרו הכלים״, את שוברים ״

יזנה יחב16/12/1515 09:55



18100 ־ 19:30 המיסים צו - עיר מועצת

ר 12 א רו ב 2014 פ

טף עידכונים נמרוד 09:00 - 10:00 עו

10:00 -11:00 צווח

11:00 ־ 12:00 מנכ״ל מעתתפים: אדרי אבי חיפה מפקד פ״ע

רון בחיפה פסטיבל ס דני עידו, בלום, אורי דומב, אלון ויצמן, דו עלי 12:00 -13:00 ני

עי 13:00-14:00 אי

ף פ״ע ע 14:00 -14:30 חן ר

עף, מעתתפים: הכרמל בדרום לקבורה קדיעא חב' כוונות הידוע 14:30 -15:00 בואית מהנדס, הדוח, ר

15:30 - 16:30 אלדד אמיר + מנכ״ל

16:30 -18:00 נסיעה

18:00 -19:15 בהרצליה כנס EMC Israel Center of Excellence מנכ״ל ־ 7 המדע רה'

18:00-18:30 - Welcome & Networking 
Opening Remarks 18:30-18:40 ־ 

18:40-19:00 - Introduction to our sponsors - EMC, Strauss and Alpha Strauss, City of
Haifa

19:00-19:05 - MassChailenge Alumni 
19:05-19:15 - Keynote Speaker - Yahal Zilka 

19:15-19:30 - MassChailenge

19:15 - 20:00 לחיפה נסיעה

א - הכרמל דהו רוטרי מועדון על האריס פאול עמית אותות הענקת בטקס ברכות נוף במלון 20:00 - 21:30 זלע
—I——דאנגילי^■■*

 איציק ר״נפלד - מנחה ברכות: - 20:00

מברכים:

דאנגילי שא!ל מר הנגיד, &

•ונח יהבהתעודות מקבלי־ בשם ידבר כרמי, השופט ®



אר 12 שך 2014 פברו מ ה
ד ס יו

העיר ראש יהב, יונה «

שבע באר העיר ראש דנילוביץ- ביק1ר ־ : האות מקבלי
בדימוס שופט - כרמי אמנון פרופ' *
קק״ל יו״ר שטנצלר- אפי •
בקהילה ופעילה עסקים אשת - דרור בן שטראוס רעיה •

הפסלים" "אלבום האות ממקבלי אחד לכל ספר מעניק העיר ראש

2014::פברואר13;:ו •■ ׳ . -י, ■■ ״־ . ; ג. :.

10:15- 09:00 משוריין

10:15 ־ 10:30 נסיעה

10:30 ־ 11:30 M• ־ קירשטיץ רול* 2 גוריון בן שדי קפה בקפה M M

12:00 - 11:30 נסיעה

13:00- 12:00 ואנשיו,דוברות וגמן משתתפיט:פיני עיסא חמודי ־ 15 הגפן רה' אלכרמח ספר בבית מעבדות הנוכת

13:00 ־ 14:00 אישי

15:00 - 14:30 שחר יעקב

16:00 ־ 18:00  המשפט חיבל מחניון היציאה בנושא אלרון השופט הנשיא בלשכת חיפה מחמי משפט בבית
הדין בית נשיא ,רקם השלום משפט בית נשיא שפיצר, השופט המשפט בתי מנהל בהשתתפות:

ציגר לעבודח,יואב דנ

ר 14 א רו ב 2014 פ ל/ י ' : 'V: '7 : •י "•־.•-־ : ''."rV י!•.':•••:' • .־*•'' • 'י י־ יי''!!• י'• ' ; ''*■'־’יי." '

12:30 ־ 13:30 שומרוני צחי של בתו הולדת מסיבת הילולה באולמי

21:00 ־ 22:00 10 ערוץ כתב שני אלון עם מפגש לויטה אסיה אצל

ר 15 א רו ב 2014 פ
ח ^ב

18:30 - 17:30 וזמירה בני ספרות הוג

ף הילד לגן חתרמה בערב ברכות באודיטוריום חו n מועדון ברי u n מרגלית תמי - חיפה M H H
Bישראל

ק״פבפואיה -20:30- 19:30
הילד ג! הנהלת נציג לעקר אריאל ברמת: - 21:00-20:30

 חיפה רוטרי ן1עד1מ נשיא צבי גן משה
n נגיד דאנגילי שאול a n איזור׳
 יהב נה1י מר העיר ראש

הילד גן נציג לעקר אריאל : תומת
 חיפה non של הבא הנשיא כפירי *01'

 מועדון לפעילות וחלק הילד גן ילדי למען חלק המופע של ההכנסות
 הקהילה למען חיפה רוטרי

רוזנברג פבלו של הופעה - 21:00

21:30 - 20130

יונה יהב16/12/152 10:34



ר א רו : 2 0 1 ך 4 # חג)
שבח

1פ 15

ר 16 א רו ב 2 פ 0 1 4
א יום : - :

10:00 - 09:00 מנכל,גזבר - שלבך חיפה סיעת תקציב

10:45- 10:00 מנכל,גזבר - ביתנו חיפה סיעת תקציב

10:45-11:00 מטאנס ד״ר פ״א

12:30 - 11:00 נסיעה

13:30 - 12:30 שר הרב - הרמ״א פינת המלכים ברחי העיר לרא׳ש יחכה שר הרב + מצענז האדמו״ר אצל ביקור

16:00 - 13:30 כסיעה

17:00 - 16:00 אר, סרופ' מעתתפים: רמב״ם חולים בית מיגון רן, עליזה בי עידו גו

17:00 ־ 18:00 הדוח + מהנדס פ״ע

18:00-18:15 כספים לועדת הכבה ־ פז פנינה

18:30 - 18:15 סעד סוהיל נמדוד + א

19:00 - 18:30 נמרוד + עידו עומעזון

09:00 - 08:00 אורן רועו,יוסי ב ובי מרוד,ק טל,נ גרדיבגר,ניסים משתתפים:מוקי בחיפה הקולנוע מוזיאון

09:45 - 09:00 מנכל,גזבר - חדעו סיעת תקציב

10:45 - 09:45 ס״ג סיעת תקציב מבבל,גזבר ־ ע

10:45 ־ 11:00 יגקוביץ לאה

11:30 - 11:00 חדוה מ׳שתתפים: אייל פרידמן

13:00 - 12:00 אלמוג חדוה פ״א

13:30 - 13:00 נסיעה

14:00 - 13:30 סיור

14:00 -14:30 נסיעה

14:30 ־ 15:00 איעוי

יונה יהב 3 16/12/1510:34



אר 17 ^ך 2014 פברו מ וז
ב יום

15:00 - 16:00 חדוה ואנעיו, לוריא מנכ״ל, מעתתפים: ביג מככ״ל זאב בר איתן

16:00 ־ 16:30 ציבור פניות ואנעיו, לוריא מריבה, פרוזר, + חדוה מעחתסים: מרכוס דוד במתחם בפרוייקט עבודות

16:30 -17:30 ציוני סיגל אבוחעירה, עי ווגמו, מעתתפים:פיני חינוך לוועדת חכנה

19:45 - 20:15 כרמית - ברכה עמותת על תערוכה פתיחת ברפפורט
0 -  בתערוכה יור19:45

 העמות, ומנכ,לית מייסדת - כהן ליסה גבי ברכות: התערוכה פתיחת-20:00
 העמותה יו״ר - פרידמן איתן פחפ'

חיפה העיר ראש יהב יונה

20:15 ־ 20:30 נסיעה

חד להלחם לב עמותת התרמה בערב ברכות הקונגרסים במרכז ■ 21:30 - 20:30 ־ חנה ־ ווגנר מוטי ־ בי (M M H f l i i i
 !"פ7 -20:30- 19:30

ברכות ־- 20:30

09:00 ־ 09:30 גילת אמיר פ״א

09:30 -10:00 אופיר פנינה פ״א

10:00 -10:30 טלי כרמון

ארנון רוזן גיף רן ו 10:30 ־ 11:30 עי
,עידו,חדוה0שליינ דני מצטרפים 11:00 בשעה

11:30 ־ 12:30 עידו - אביבה ־ החוץ מערד - לטנגייר לנסיעה הכנה

12:30 ־ 13:15 יגאל נמרוד, חדוה,

13:15 -14:00 אבותצירה עי פייא

14:00 -14:30 עחורי מעה פ״א

14:30 -15:00 נסיעה

עד מריומה נתן על חלויה ע רן ב 15:00 ־ 15:45 או

15:45 -16:15 נסיעה

ר פ ע ד ג א ״ 16:15-17:00 פ

ת + לוי אלי 17:00 -17:15 אדריכלי

ב צי ק ת ת ע ם סי קי ר הירו ב גז ל, כ 17:15 -18:00 מנ

יונה יהב16/12/154 10:34



אר 18 שך 2014 פברו מ ה
ג יום -

18:00-19:00 מנכל,גזבר

ר 19 א רו 2014 פב
ד יום 1

10:30 - 08:30 פרוור ליאת וקבץ, רותי ליבוביץ, אמנון , לוריא

11:00 - 10:30 כרמל נאוה

11:00 ־ 12:00 והמתכננים טלמור אלמוג,נטע הדוח משתתפים: קק״ל מהוו מנחל הרחול יפתח

12:30 * 12:00 אביבה - לנסיעה הכנה

12:30-14:00 מנכ׳יל פ״ע

15:00 - 14:00 פרגיון תרומת AS1GRA פרידלנד יונתן ברוש, קובי יועמ״ש, מנכ״ל, משתתפים:

15:00-16:00 סלר, הרי משתתפים: צפון חכט פארק ואבי טלמור,יהודה נטע גיל, הר גיל ברוש, קובי ו

ר 20 א רו )2014 פב

06:30 - 06:00 למרוקו נסיעה

פו ■ ‘י י. . ־ ־; ■ ע • •י■ '".''יו
06:30 - 06:00 מרוקו

ר 22 א רו 2014 פב

06:00-06:30 מרוקו

ר 23 א רו ב 2014 פ
א יום

08:00 - 07:30 מרוקן

ר 24 א רו 2014 פב
ב '.'יום:
08:00 - 07:30 מרוקו

ר 25 א רו ב 2014 פ
ג יום

07:30 - 08:00 מרוקו

יונה יהב16/12/155 10:34



ר 26 א רו 2014 פב
ד יום ■ י : ■

10:00- 09:00 הדע אירוע

11:00 ־ 11:45 ל מנכ״ל, מעתתפים: כלכלית חברה עבודה תוכנית פלג ג

12:00- 11:30 יועמ״ע מנכ״ל

12:00-13:00 למועצה הכנה
וגזבר מנכ״ל יצטרף ת1ראשונ דקות 10

14:00- 13:00 חדוה איעי

14:00 ־ 14:30 קרפל ד״ר אביבה, ברכה, מעתתפים: מנהיים רה״ע לבקור הכנה

15:30- 14:30 גזבר מנכ״ל נמרוד, עידכונים

16:00 - 15:30 כסיעה

17:00 - 16:00 

16:30- 16:00

הסביבה לאיכות ערים איגוד מועצת
 ת1לגמלא שפורשת עצמון מהניה ופרידה בלום מאורי פרידה

פסלים ספר פרידה מתנת לה יעניק העיר ראש

17:00 ־ 18:00 חדע אירוע

ר 27 ■ א רו 2014 פב
״ל:-יום:-ה י ד-■.- 1די■: :

09:00 - 08:30 ף מהנדס, חדוה, ע ר

09:15 - 09:00 טלמור נטע

09:30 - 09:15 ע קובי ברו

11:00- 10:00 נואית פ״ע

11:30 - 11:00 טלפונים

13:30 - 11:30 מעורייך

14:00- 13:30 נסיעת

14:00 ־ 15:00 נטע הארצית- רפואית הביו ההנדסה בתחום בכנס ברכות הקונגרסים במרכז
לביא פרץ הטכניון נשיא ברכות: - 14:00

חיפה העיר ראש יהב יונה

17:30 - 16:00 כלכלית חברה דריקטוריון

18:00 - 17:30 נסיעה

יזנה יהב16/12/156 10:34



18:00 ־ 19ק:0 8WS גיבראן ענאן - מטר שרבל של אביו במוח המרונית בכנסיה תנחומים ביקור

19:00 ־ 19:30 נסיעה

2014 פבות&ר 28
1 יום .

tiSBfflBBBSm 13:00 נישליס דני - אגריטך מגרשי חנוכת I 12:00 ־
w י0ג1ל שר!ן קשר איש .12:00 בשעה יתחיל האיר!ע m m m tm

 העיר. -ראש הוא היחידי הדובר

הכיבוד. יוגש 0ר0ה גזירת לאחר

להכיר: שכדאי פרטים כמה
 החדשה הכדורגל קריית בהקמת הושקעו ש״יח -מיליון12 מ •למעלה
ובוגרים. נוער בני} לילדים

 על משתרע בארץ מסוגו והחדישים מהמתקדמים שהוא החדש •המתחם
-דונם. 22 כ של כולל שטח

 העומדים טבעי דשא עם תקניים מגרשים שני מהם כדורגל •מגרשי 3
א/ ליגה משחקי לקיום לכדורגל ההתאחדות בדרישות

 והנוער הילדים קבוצות את ישמש טינטטי דשא עם נוסף אימונים •מגרש
סמלי[, [בתשלום הרחב הציבור ואת

ישיבה. -מקומות 350 כ עם מוגבלויות עם לאנשים נגישה •טריבונה
ומתקדמים חדישים שירות •מבני
 . ועוד הנהלה ,משרדי שופטים ,חדרי ,שירותים ,מלתחות הוראה •חדרי

ומופעים. ,פסטיבלים המוניים תרבות אירועי לאירוח •מותאם

16:00 ־ 17:00 חדש אירוע

יונה יהב16/12/157 10:34



צחי,מהנדם,גזבר,פנינה משתתפים: הפתוחה האוניברסיטה מנכ״ל שטרייט עמית

בר, מגכ״ל, משתתפים: בעיר משאיות וחניית תנועת הנהלה בחדר יואב מהנדס, לוריא, יועמ״ש, גז
עידו שמשוך הרוש, בן גבי דמתי, הראל צחי, אסולין, דנציגר,

מהנדס חדוה, סלע, ברכה משתתפים: שלום דרכי העלמין בית תכנית הצגת וייץ עקיבא

אישי

ש קובי + סניורה הנא  חמודי,ענאן משתתפים: ברו

 מהנדס משתתפים: הקרנות ובית מגידו בנושא זאבי גד

מהנדס חדוה, אלון יובל דוד שלמה משתתפים: נוף יפה פרוייקט

ר מיכל  משתתפים:עידו דבי

 משתתפים:עידו אסעד סוהיל

נסיעה

 -עידו היופי מלכת מועמדות עם צילום בקונגרסים בפואייה

מוצקין קרית 9 חיטמן עוזי רה' נמיר משפהת אצל אמו במות נחשון מאיר אצל תנחומים ביקור

אביב תל הפועל חיפה מכבי כדורסל משחק לידיעה!!!

 10:00 ־ 11:00

11:00-12:30

 12:30 ־ 13:00

14:00 - 13:00 

14:30 - 14:00 

15:15 - 14:30 

16:00 - 15:30 

 16:00 ־ 16:30

 16:30 ־ 17:00

17:30- 17:00 

18:00 - 17:30 

19:30 - 18:30 

18:45 ־ 19:15

2014 מרץ 03
"ין£-ב

לירושלים נסיעה

 המונית הסעה מערך הקמת : בנושא המדינה בקורת לעניני וועדה - הועדות אגף ב' קומה בכנסת
פולין לויטה ערן אריה, גור ישראל קליין, ימית גזבר, משתתפים: חיפה במטרו

לת״א נסיעה

אביב חל הירקון פארק 80 רוקח שדי עוז כץ אברהם יפה לישראל המועצה יו״ר אצל חריש מיכה

ברכה ־ ורעייתו מנהיים ררי״ע עם ערב ארוחת קוגפי במסעדת 111 נוף יפה רה' פלזה קראון במלון
ואביבה סלע

11:00 - 09:00 

13:00 - 11:00

15:00 - 13:30 

 15:00 ־ 16:30

21:30 - 19:30

ת ורעייתו מנהיים העיר ראש ביקור  קורץ אליס ע״ש אנגלית במעבדת 18 אהוד רה' אהוד ספר בבי
ד מר בהשתתפות ש וקובי מנהיים בעיריית חוץ קשרי מחלקת ראש לימה דו אביבה -ברכה, ברו

2014 מרץ 04
ג| יום

09:00 - 08:15

מרי*. יוזר־16/12/151 10:39



וזמ׳עך 2014 מרץ 04
ג ם1י

09:00 - 09:15 נסיעה

09:15 -10:15 5 ה- פודם

10:15 -10:45 נסיעה

10:45 ־ 11:15 פלד אריק - ליאונרדד במלון הגדולות הערים 3 אנוש משאבי כנס בפתיחת ברכות

11:30 -12:00 נסיעה

12:00 -13:00 2014 ילדים הצגות פסטיבל בנושא 2 במה חיפה תיאטרון עיתונאים מסיבת
 : פתיחה דברי ־ 12:00

חיפה העיר ראש יהב יונה •
סביון ישראל •
צבי בן ניצה •
 נאור משה •

ההצגות יוצרי את מזמין ע׳סא נורמן

 בבית החדשה חאורולוגית המחלקה לחנוכת המאוחר לכל 13:15 בשעה עוזב העיר ראש
 ציון בני חולים

פא1ר ד״ר - המזמין

13:00 ־ 13:30 נסיעה

13:30 ־ 14:30 7 קומה הרצאות באולם ציון בני חולים בבית חדשה אורולוגית מהי חנוכת
 ת10-ר»תכנ 13:00
 האירוע תחילת - 13:30
סרט וגזירת במחלקה סיור - 14:00

17:00 -18:00 קואליציה

18:00 - 20:00 עיר מועצת

20:00 ־ 20:30 נסיעה

O• 23:00■ בתיה - היופי מלכת תחרות הקונגרסים במרכז T H H 20:30 ־
הגעה-20:30
 חיפאית 2001ב־ היופי מלכת לוי אילנית האירוע מנחת הישיר השידור תחילת-21:00
העיר ראש ברכת-22:45

2014 מרץ 05
ד יום

10:00 ־ 11:00 נואית גזבר, נישליס,מנכ"ל, דגי משתתפים: ואנשיו בלום אורי

11:00 ־ 12:00 נואית גזבר, מנכ״ל, משתתפים: ואנשיו לוריא

12:00 -13:00 כרמון טלי פ״ע

13:00 ־ 14:30 אביבה , ברכה - מנהיים רה״ע פ״ע הנחלה בחדר

ולרעייתו קורץ לד״ר תשורה תעניק הפגישה במהלך

הי־"יי־ 2 16/12/15 10:39 י



ך2914:מויץ־05 '^ ח י'
ד יום

15:00 -18100 לירושלים נסיעה

מן ס. חרי ע״ש למהקר המכון למשפטים בפקולטה הצופים הר העברית באוניברסיטה 18:00 ־ 20:30 ברכות טרו
יפה - מלגות הענקת בטקס

 ק1בדי 18:00 בשעה מתחיל האירוע
 בצלאל שער דרך חניה

טרומן למכון המנוון שילוט
 דברים( שא1פינקו) ה1חד עם יחד לבמה יעלה אבל מגרך, לא העיר ראש

 לפטר0 הגר לסטודנטית המלגר. להענקת
ק"פ תתקיים וחצי( הטקס)כשעה לאחר

2014 מרץ 06
ה יום

09:30 -10:30 054-6706978 ־ קתי ־ מצרפת עולים עם מפגש הכלכלית בחברה

10:30 ־ 11:00 נסיעה

11:00 -12:30 מר התחבורה שר בהשתתפות קריות עוקף וכביש הכרמל מנהרות בין החיבור כביש פתיחת טקס
M עמר נוף יפה - כץ ישראל M f lM f e r s iv*■

12:30 ־ 13:00 נסיעה

13:00 ־ 14:00 פז מאית,פנינה חדוה,פיני, רשפון, ד״ר משתתפים: חלב טיפת שירותי

14:00 ־ 15:00 אישי

15:00 -16:00 מנכ״ל משתתפים: צים יו״ר שיטרית אבי

16:00 ־ 17:00 מהנדס חדוה פ״ע

17:00 ־ 17:30 דים מצגת

18:00 -18:30 א 7 הגליל רחי פטוקה משפחת תנחומים ביקור’

20:30 ־ 21:30 נישליס דני - ישראלי" "שיר באודיטוריום

2014 מרץ 07

08:30 - 09:00 קרנדי אלי

M שחר אסתר בנו״ש שני בקפה B M M l i• .12:00 - 12:30 חדור

M ברבי צביקה M M■ + 12:30 -13:00 חדוה

13:30 -14:00 א7 הגליל רה' פטוקה אבלים יניחום

tfffidtes&a&aflai&BBKU 20:00 - 19:00 ביאר פרוס׳ עם ערב ארוחת 24 הנמל במסעדת

mu יהר 3 16/12/15 10:39



|2014 מרץ 08
׳טבת

21:00 - 20:00 של בשיחזף שיקגו ג׳ודי הפמיניסטית לאמנית המחווה תערוכת של חגיגית בפתיחה חיפה במוזיאון
M - טל ניסים ־ ח זזנעמ 8 M W S

ת1ברכ אין

2014 מרץ 09
h יום

ב במשרדי מת״מ דירקטוריון 09:00 -10:00 1 מסי מגדל ים ג

10:00 ־ 10:30 נסיעה

11:00 -12:00 מהנדס 4* דרסלר עופר פ״ע

חדר בר, מנכייל, חדוה, משתתפים: תלפיות שוק הנהלה ב 12:00 -13:00 פנינה עידו, יועמ״ש, לוריא, מהנדס, ברודר, גז
פז

13:00 ־ 13:30 5ה- פורס

13:30 -14:30 אישי

14:30 -15:00 משחתפים:גזבר,מהנדס,רשף משותפים תעשייה מאזורי הכנסות לחלוקת חקירה לועדת הכנה

תי,בר בלומ,איאד משתתפים:אורי הערבי תחומי הרב התרבותי המרכז גת3ה 15:00 ־ 16:00 המיס, דר,ג׳מאל1ברגו
מהנדס

16:00 ־ 16:30 טפירו יהודה פ״א

16:30 ־ 17:00 נסיעה

17:00 ־ 18:00 הספרדית העדה של מלגות הלוקח חושי אבא בבית
 בהשתתפות: האירוע

 חלפה העיר להב׳ראש לונה
 העדה ועד לרד עמאד־ משה עו״ד
 העדה מועצת לרד גללאור׳ לופל ערד

 המלגות מפעל לו״ר אדבללל- אונל מר
 המלגות ועדת הבר העדה, ועד חבר עקלבא־ מבלוף מר

בחלפה הספרדלת העדה ורב הדר שכונת רב ראובן- פרץ הרב

הזמנלם: לוח
דשמללם ואלרועלם סקסלם מנהלת פרץ־ שנער חגלת ,גב מנחה:
העדה של פועלה על מצגת - קל ובלבוד התכנסות 17:00 -16:00

מקם תחללת 17:00
להב לונה מר העיר, ראש דבר •
גללאור לוסל עו״ד הספרדית, העדה מועצת ירד דבר •

עקלבא מבלוף מר המלגות, וועדת הספרדית העדה ועד חבר דבר •
למוזיקה יובל מרכז סקסופונים, הרבב - מוזיקאלי קסע •

לסטודנסים מלגות 2 לחלק לחב, לונה מר * המלגות 10ב״ של מדגמית חלוקה •
הסטודנטים לכלל מלגות חלוקת - ב׳ חלק

הר16/12/154 10:39 ז!רה י



2014 y m המ׳צוך
h יום

נ 09

19:00- 18:30 נסיעה

19:00 ־ 20:30 ד המלך באולם כרמל בדן ת דו ההיגוי ועדת ופתיחת בוסטון חיפה לשותפות יובל חצי בחגיגות ברכו
השבתית

ערב חת1ואר התכנסות -19:00
היוצאים: מהיו״רים פרידה תתקיים הפתיחה אירוע הערב ארוחת לאחר
 כנסתם על והודעה מבוסטון פרידמן מרק ומר מחיפה גרדינגר נעמי הגב'
מבוסטו וידאל לואיס ומר מחיפה ירום אבי מר הנכנסים: היו״רים של

של תמונה רה,1תש העצאים ליו״ר ויעניק דברים שא1 העיר ראש זה אירוע במעמד
חיפה

2014 מרץ 10 י י ■ 'י י ״ ■ ־-" ־ 1 ־ .. י־ יי". '-■־ ■;'■:"־ד׳-!

10:00 - 09:00  תרבות ממרכז
רונן צרפת,דני

דרמו יוני בזק/ יעקב ,גגץ שמואל סלע, ברכה משתתפים: אקור חברת עם פגישה

ת:1בר.שתתפ
 השגרירות של הכלכלי הדסק וראש צרפת שגרירות של כלכלי יועץ ־ מורלאברי פייר
 ( בעולם המובילה מלון בתי רשת ) ACCOR אקור קבוצת של הפיתוח מנהל אטיאס גיל

 גדול צרפתי לאומי רב תאגיד )בישראל ALSTOM אלסטום חברת מנכ״ל - זווילי ניסים
 ( אנרגיה ליצור וציוד מסילתית תחבורה בתחומי על1הפ

* בחיפה הצרפתי הקונסול - נג1ליראג1ק -גייל

10:00 -11:00 גזבר מנכ״ל, משתתפים: ואנשיו זינגר ישראל גן רמת העיר ראש ביקור בלשכה־ ק"פ
זזכיקור: >5משתת

 גן רמת העיר ראש זינגר, ישראל מר
 העירייה מנכ״ל בודאגה, משה מר
 העיר לראש משנה אברמוביץ, מוקי מר
גן רמת עיריית דוברת שמבית, סיגל גבי

11:00 -14:00 נוף יפה מכרז

14:00 ־ 14:25 נסיעה

14:25 -15:25 נוף במלון גן רמת העיר ראש עם צהריים ארוחת

15:25 ־ 15:40 נסיעה

15:45 -17:00 בן משה עו״ד העיר יקיר של ספרו והוצאת עיון יום תכליתי הרב בבנין ספדיה באולם באוניברסיטה
שביל "אדם ז״ל "פרץ המדינה ב

חיפה העיר ראש יהב יונה מר : ברכות
לחינוך הפקולטה דיקן ברק, אורלכד לילי פרופ' *

הראל׳ הספר בית מנליל דב, בן ׳01׳ די׳ר •

17:00 - 17:30 נסיעה

יזנה יהב16/12/155 10:39



ip ך ריממ 2014 מרץ
- ־־־־־' ב ם1י י. . : י ־■ . ■־■ - י ־.־■ • י ־־־ ■

ר נופר בבית 6 החותרים רח׳ בוסטון חיפה שותפות של חורים בית חנוכת 17:30 ־ 18:30 דרו
 רח' במרכז״ ״הורים במבנה 17:30 שעה במרץ 10 שני ביום יתקיים האירוע

. 6 החותרים
 המרכזיים והשותפים ומבוסטוו מחיפה השותפות חברי ישתתפו, באירוע
במרכז״. ״הורים תוכנית והובלת פיתוח לתכנון,
המרכז. שם את המשא מהשלט לוט ולהסיר דברים לשאת תתבקש זה באירוע

18:30 ־ 19:00 נסיעה

19:00 -19:30 - 19:00 לשעח מממנים 4 הויסמנס קמיל רח' מבוסטון יו״רים עם ירום אבי אצל א״ע מחוייבות!!! ללא

:. ;;11 ■ j, :':u 2014 מו־ץ]

09:00 ־ 10:00 לוריא פ"ע

!0:00 - 10:30 90 הולדת ליום רפפורט לרות ברכה תצלום

10:30 -11:00 נסיעה

ת חאוגיה בגן הטובים המעשים יום 11:00 -12:30 וגמן, פיני משתתפים: ־ אריסון שרי בהשתתפות 61 ההגנה שדרו

 מעשים יום לציין ון0ארי שרי ,הגב של היוזמה על המפגש.בברכה את יפתח העיר ראש
 טובים
הגן!הוריהם לילד• סיפור פר0ל ון0ארי הגב' את הזולת!יזמין למען
 3-4 לגילאי האוניה גן לילדי סיפור לספר מגיעה אריסון שרי

הארצית בעיתונות ם0ר1ויפ 2-10 בערוץ הטלויזיה ברשתות יסוקר

12:30 ־ 14:00 לת״א נסיעה

14:00 ־ 15:30פרטי

15:30 -18:00 עידו משוריין

T 20:30 - 20:00 ־ אי קומה 44 הצבי שדי אמו על מאור יגאל אבלים ניחום ia i it iM p flfl

2014 מרץ 12
ד יום ;

בי פנורמה דן במלון 09:00 - 09:30 אופקים בי״ס פורים במסיבת ברכות בלו

09:30 - 10:00 נסיעה

10:00 -11:30 ציבור, פניות נוף, יפה ואנשיו,גזבר, לוריא משתחפים:מנכ"ל, החלוץ הרצל עסקים בעלי חנהלה באולם
דנציגר,חנוך ברודר,יואב

11:30 - 12:00 בורגר חנוך פ״ע

ת צג ן ה לו א מ ר ט ס ק ם: ב פי ת ת ש ד מ ו , ד רי א ה, ב ה הדו ד ר מן ו ב 12:00 - 12:30 לי

יזנה יהב16/12/156 10:39



שך 2014 מרץ 12 מ ה
ד יום

13:00 - 12:30 %>סלע. ברכה

13:30- 13:00 נסיעה

14:15- 13:30 • אלדן ־נור“18 הרץ חיינריך רח' כרמל מי תאגיד בית חנוכת

14:45 - 14:15 נסיעה

16:00- 14:45 M - גל - הקונגרסים במרכז חובלים קורס סיום M M B
 העיר ראש את וילווה במיסה יחכה - 14:45
הבטחון שר : כניסת הטקס תחילת - 15:00

 הרמט״ל סגן
הים חיל מפקד

הטקס סיום - 16:00

20:00 ־ 21:00 רונית בחוות חורש טלי של בתה חתונת

2014 מרץ 13
ה יום

09:45 -10:15 בסיעה

10:15 ־ 11:45 הכנסות לחלוקת חקירה ועדת המחוזית הועדה של גדול דיונים בחדר 4 קומה 15 סלים הפנים במשרד
גזבמיועמייש משתתפים: - משותפים תעשייה מאזורי

11:45 -12:15 נסיעה

12:30 -13:30 אישי

13:30 ■ 14:00 למת״מ נסיעה

14:00 ־ 15:00 ח מנכ״ל סמיט דומיניק בהשתתפות: חדש אגף חנוכת טקס בפיליפס - CT העולמי
פיליפס לבנ״ן בכניסה שמורה חניה

15:00 ־ 16:30 אביב לתל נסיעה

17:15-17:45 נסיעה
ף

17:45 -18:15 גזבר + הפנים משרד פרם קבלת ־ 13 קומה 125 בגין מנחם דרך בת״א הפנים שר אצל

2014 מרץ 14
1 יום

^8מיק^@ ליבוביץ ־ בעיר הספר בתי תלמידי כלל של פורים נוער אירוע האם בגן ^ 12:30 ־ 14:00 6$8@
 י״ב - ז' כיתות מער בני 5000 כ־ מוזמנים 11:30 בשעה מתחיל האירוע

בד״נדד ג׳יי ד׳ המרכזי האומן את ולהציג לברך לבמה תעלה 12:30 ב־ שתגיע מבקש מיקי

יונה יהב16/12/157 10:39



לו מחיה תחפועות. תחרות ־ חיים קריית ,54 העברי הגדוד ,רח חלר, מעפ' אצל פורים מסיבת לידיעה, 19:00 - 20:00גו

ר באולמי עי ־ בחיפה תיתהד הציונות על פורים מסיבת אתא ק. צומת ליד חיפה מפרץ 8 הסולל רחי דאו
@@986בלומנסל@ ^0 8

 אחוזה שכונת של והרב אילן בר אוניברסיטת נשיא מוזמנים לאירוע
״ג0א שלום מרכזי מופע

22:30 - 21:30

2014 מרץ 16
i v@ *

בעירייה פורים הופע

 גיאמל רזעי - וסדנאות הופעות התחתית בעיר אומנים יריד לידיעה!!!
 יום באותו חינם לילדים בכרמל׳ת הנסיעה
12:00 השעה בסביבות העיר ראש להגעת הרצויה השעה

אטרון עף חיפה בתי הללי מיכל - הגדול פורים נ

10:00- 08:00 

10:00 ־ 16:00

20:30 ־ 22:00

2014 מרץ 17
S f lK l i l i l i

פרטי

נסיעה

11:30- 09:30 

12:00- 11:30

ר בחיפה ויטנאם על כבוד קונסול אהובי יגאל ק"פ עגרי וייטנאם ו

סלע. ברכה וגבי פלג, גל מר אהובי, יגאל מר עם עבורה ישיבה 13:00 - 12:00

 וייטגאם שגריר התמנו פצים לקבלת בלשפתך, אהובי למר ק״פ 13:45 ~ 13:00
בישראל,

וכן פלג, גל מר סלע, ברבה גבי ליפשיץ, יאיר מר אלמוג, הרווה גבי
אורחים

 וייטנאם משגרירות נוספים ונציגים אהובי, מר של נוספים
בישראל.

מתמנים(. רשימת )מצ״ב

 נפרדים: הררים בשני תתקיים 24 נמל במסעדת צהריים ארוחת 15:30 - 14:00
ואתה. אהובי יגאל וייטנאם, שגריר אחד בחדר

עם בתאום ),המשלחת חברי שאר השני ובחדר
(. אהובי יגאל של משרדו

12:00 ־ 15:30

נסיעה

מון דורון עידו - סולו

2 ערוץ - עני אלון מעוריין

נסיעה

 15:30 ־ 15:45

 15:45 ־ 16:30

 16:30 ־ 17:00

20:00 - 19:00

יווה יהב16/12/158 10:39



המ/$וך 2014 רץ
ב יום

מ 17

21:00 - 20:00 דד תזרגימן משפחת בבית  רפואי ציוד לרכישת מיועד התרמה ערב - יעקב זיכרון 11 צור ,רה - עו
ל זיו פרוסי - רמב׳ים הולים בית של צוואר ראש ניתוחי למחלקת חיים מצילת וטכנולוגיה - גי

2014 מרץ 18
ג יום

09:30 - 08:30 נסיעה

09:30-11:00  מורג עמי אלמוג- מומי ליבוביץ, מיקי ווגמן, פיני משתתפים: בכרמיאל אלון במחווה ביקור

צבאי 0י0ב חינו אלון( יגאל עייש והשכלה חיבור אלון)מרגז מחווה

והנוער■ החיבור לחיל הש״ר

 היחידה, וסרטון היחידה מפקד היחידה, הצגת -09:30-10:15

 שנמצאת הכשרה מכל נציג ת״לים, של קטן מספר עם )מפגש ח״לים, פאנל -10:15-10:30
 האישי(. הסיפור את ע1לשמ בכדי ביחידה

 ת1י01כל1הא עם התמודדויות על להבין בכדי מגמה מכל נציגה מפקדים.) פאנל -10:30-10:45
 ביחידה. והמורכבות השונות

הביקור. סיכום -10:45-11:00

בסיעה

אימי

לביאדו זהבה הטכניון־ ומבכ״ל לנשיא משבה אנגלמן מתניהו משתתפים: בהדר סטודנטים איכלוס
נמרוד בדודר, הנכס, בעל יובל ,תפעול מנהלת

גנות יעקב

 מים כדור ־ ילדים לנבחרת ברכה צילום

 מרינה בנושא רביב רמי

ר נועם  הדמיות דבי

חן רשף פ׳יע

מודי מכון סביון יועמ״ש, פיני, פורמן, ד״ר משתתפים: שיניים ברפואת המשך ללי

 ווגמן פיני פ״ע

חינוך ועדת הנהלה בחדר

11:00-12:00 

13:00- 12:00 

13:30 - 13:00

14:30 - 13:30 

 14:30 ־ 14:45

15:00 - 14:45 

15:15- 15:00 

16:00- 15:30 

16:45- 16:00 

17:00-18:00 

19:30 - 18:00

יונה יהב16/12/159 10:39



2014 מרץ 19
ד יום

> גולץ פרוס׳ ספר הענקת 09:30 -10:00 אבישיו

H.E Pjer Simunovic 10:00 -10:45 קרואטיה שגריר ק"פ

10:45*11:15 נסיעה־

ת הקונגרסים במרכז 11:15 * 11:45 אורי בלום - חושבי' "אני בחיפה הראשון הנוער בכנס ברכו
 עיון יום הינו המס טי-י״ב. בכיתות ומתנדבים חברתית פעילים נוער לבני מיועד המס
 טכנולוגיה( ת,1ומ0היומיום)פר בח״ הנוער בני על המופעלות במניפולציות עוסק אשר

חיפאים. נוער בני 10000 ב- וישתתפו

13:00 -13:30 נסיעה

ר" בית של מקריית־שמונח י׳ כתות תלמידי עם מפגש הציונות שדי הגפן בית בתיאטרון ג צי דג פר" 13:30 -14:30 ־ ס
נמרוד

14:30 ־ 15:00 נסיעה

■ 15:00 ׳ 16:00 לינדה - פלאפון מכשירי הצגת

■ 16:00 16:30 ■ ציוני סיגל

■ 16:30 17:00 ■ חמודי פ״א

- 17:00 18:00 שקור אליאס ד״ר מהארכיבישוף פרידה הכנסים באולם
 מטאנס ד״ר הנחייה:

 הכרים: נושאי

בהן ישוב שאר הרב •

אעבלין אליאם מר תיכון ביה״ס בדימום מנהל חורי, עאסם מר •

 אליאס שקור ד״ר הארכיבישוף •

תעודה לארכיבישוף ת העיר ראש יעניק דבריו בתוס ־ העיר ראש יהב, יונה מר

2014 מרץ 20
ה יום

אן "המוח" ספר הענקת 09:30 - 09:00 לב ארי

כרמל חוף טיילת הצגת טלמור נטע 10:00 - 09:30

־ 10:45 רומניה שגרירת ק"פ 10:00  H.E. Andreea Pastarnac

יווה יהב 10 16/12/1510:39



שך 2014 מרץ 20 המ

10:45 ־ 11:30 ניעליס דני r: ״ ־־

11:30 ־ 12:00 סלע ברכה

13:00 ■ 12:00 . -יגאל חדור!

13:15 ־ 15:15 ד צחי * רבי

15:30 ־ 16:00 בסיעה

16:45 - 16:00 הראל אלמוג,אורנה מעתתפימ:חדוה הסביבה לאיכות הועדה בנועא חנן ירון

18:30- 17:30 נו״ע 10 טבנקץ ,רה ו״ל דוד במות מזרחי מעפחת אצל תנחומים ביקור

2014 מרץ 22
ח שב

21:30 - 20:30 ת ספרות חוג בבי

2014 מרץ 23
א יום

10:00 - 08:30 אביב לתל נסיעה

ב אצל ל ספרים הוצאת מנכ״ל אייכנולד ד אביב חל אפקה נאות 10 ונציה קהילת רחי אחרונות ידיעות ע
כניסה קומת

11:00- 10:00

11:00 -11:30נסיעה

ס נסיעה עלי לירו

קי אצל גל מעתתפים: לאיצסדיון בת חברת הקמת בנועא 1 קומה 2 קפלן רח' הפנים במערד אמרני עו
כהן מרדכי מיכל, רוזנבויס עו״ד ינקו, רבקה פלג,

 13:30 ־ 15:00

15:00 ־ 16:00

נסיעה

ת הייעובי החינוך פרס קבלת האומה בבנייני  וגמן פיני ־2013 התעע״נ לענ
!כיבוד פנים קבלת ־ 16:30
 0הפר ועדת יו"ר ומ"מ הכללית למנהלת המשנה נגר גילה (גב פתיחה דברי - 17:30

 החינוך שר פירון שי הרב ברסת:
 הקומי השלטון מרכז נציג
 האזוריות המועצות מרכז נציג

 הזוכים ליש!בים □,ופרם תעודות חלוקת
חיפח העיר ראש יחב יוגה מר 0הפר מקבלות הרשויות בשם ברכות 

 16:00 ־ 16:30

18:00 - 16:30

2014 מרץ 24
ב יום

09:00 ־ 09:30עידו - העירייה מול גיוס בלעכת אחרונות" *דיעות” לעיתון צילום

ימה יהב16/12/1511 10:39



שך 2014 מרץ 24 המ
ב ץ□

10:15- 09:30 י>פרטי •

10:30-11:00 מועצה חבר כהן אהרון

11:00 ־ 11:45 נויף־ בלום/יפה טלמור,אמיר משתתפיס:גזבר,נטע הכרמל חוף טיילת

11:45-12:00 שטראים יוליה

12:30- 12:00 נסיעה

15:00- 12:30 משתתפים:מחנדם סיור + ואב מחנה בנושא דיון מישלב אצל

15:00 ־ 15:30 נסיעה

tflHMMfef

17:20 - 17:00 נסיעה

19:00- 18:00 ארו מיה - מסין חברות ונשיאי מנכל׳יים 60 כ־ של לקבוצה ק״ס המבקרים מרבו קולר במרכז בטכניון

2014 מרץ 25
ג יום ׳׳ ־

09:00 ״ 10:00 פלאפון החלפת

11:00- 10:00 וגמן בליטנטל,פיני מהנדס, פו, פנינה חן, באהם,רשף יוסף משתתפים: ישראל יחל מוסדות

11:00-11:30 שמשון עידו + פרננד אלכס

12:25- 11:40 אנגולה של הטריטוריות לשר ז.ק"פBornito de Sousa Baltazar Diogo \41 - אביבה

13100- 12:15 אישי

16:00 - 13:00 הפנים שר במעמד מרחביות תו״ב ועדות ויו״ר מחוזות מנהלי רשויות ראשי כנס מועצה באולם

ת - 1300 סו כנ ת ד. ה בו כי ו

רי ־ 13:40-13:30 ה דב רכ ש ב ר רא ה העי פ ח, חי ר א מ ד ה ״ ב. ה ו■: י עו ה  י

ה דברי ־ 13:50-13:40 נ מו מ ז, על ה חו מ ר מר ה ס שלב. יו  מ

א' חלה

ת -14:40 ־ 13:50 צג ת ה צי מ ת ת כני ה תו ד בו ע ם ה שי דג ה רדי של ו ש ה מ ל ש מ מ חוז ה מ ה: ב פ  חי
רד ש ם, מ י נ פ רד ה ש ך, מ ו נ חי ת ה ר ט ש אל, מ ר ש ד י ר ש ה, מ ר בו ח ת ד ה ר ש מ  ה
ת הגנ רף, ל העו
רד ש ה, מ ח רוו ד ה ר ש ת מ ה הגנ ב בי ס ר. ה ע״ ק פ ו

א עדכון -14:45 -14:40 ש ת בנו כני ת תו זי חו ת מ מ צ ע ה ח ל תו פי מ ו ״ ר מו ס א ג׳ ק ר אז

יזנה יהבהפסקה -15:00 -14:45



ך חמש L4(2€ מרץ 25
ג יום

ס ל ב׳ ח

ח ־ 15:45-15:00 ו ת פ ן ו י ם - י אי ש ת נו לו א ש שי של ו א ת ר שויו ת. ר סו ח י תי ח ו

ם - 16:00-15:45 מ י ח ס נ מו מ ז. על ה חו מ ח

ת - 16:00 מ ר ת ה י ס ח לחג מ ס פ ה

17:00- 16:00 ברכה - למועצה הכנה

19:30- 17:30 לתל-אביב כסיעה

21:00 - 19:30 רבקה - הרמוני ענבר קרן

2014 מרץ 26

10:00- 08:30 סלע, ברכה לוי, ישראל ליניאדו,צחי,נמרוד, אנגלמך,»הבה משתתפיסומתניהו לקמפוס מחי¥ מעונות
יועמ״ש

10:00-10:30 שבתאי שי פ׳יא

11:00 - 10:30 אבוחציריה שי פ״ע

11:00-11:30 דואר

11:30-11:50 נסיעה

13:30- 11:45  WHWIfflWt! דלית _ ןךנהחי שר בהשתתפות הישראלי המדע ביום ברכות בטכניון הסטודנט בבית
ט בבג״( חניה סנ ה
חל YNETo.ח׳ בשידור יועבר הכנס ה ה ע ש ה ק 12:00 מ מדו״ ם לכן ב שי ע מבק  לפני להגי

א - ברכות: שי , נ ן ו י נ כ ט פ' ה רו א פרץ פ בי ל

ש א ר ר עי ה, ה פ ה חי נ ו ב י ה י

ך, שר ו נ חי רון שי ה פי

15:00 - 14:30 נסיעה

16:00 - 15:00 ז״ל דויטש בני של הלוויה חמר בשער

2014 מרץ 27
ה יום

09:00 - 11:00 מהנדס + הדוח פ״ע

11:30- 12:00 חיפה קרן להנהלת הכנה

12:00 - 12:45 ורדה אבו ויוסף חורי מכרם

ה16/12/1513 10:39 ד־'וו ה י



שך 2024 מרץ 27 מ ה
ה יום

13100 - 14:00 חי.קויו קרן הנהלת יעיבח הנהלה בחדר

14:30 ־ 16:30 נסיעה .

עא אביב תל החעמל בחברת 16:30 ־ 17:30 14 מל. ע ח ה ה*ר גליקמן ואלי רונטל יפתח אצל המחוזות בניין בנו
I אביבית מהנדס־ מנכ״ל, מעתתפים: M H M M

17:30 ־ 19:30 נסיעה

19:30 ־ 20:00 רבקה ־ הייונר זמירח אבלים ניחום

22:00 - 22:30 הינומה באולמי הללי יוני על בגו חתונת

2014 מרץ 28
ו יום

H■ 11:00־ ממעכן עולי H M 10:00 ־ 9

M 12:00■ צבי בן עדי M l i 11:00 ־

2014 מרץ 30
א יום

10:00 ־ 11:00 צווח

עור הכנה אורי דני גזבר, מנכ״ל, מעתתפים: תקציב לאי ס, 11:00 ־ 12:00 בלום ניעלי

12:00 ־ 13:00 3 ח־ פורם

13:00 ־ 14:00 איעי

אל אבוחצירה, עי מעתתפים: רמות מתנ״ס ער ם בן י 14:00 ־ 14:30 עלו

15:00 ־ 15:30 נסיעה

ץ לאמנון הולדת יום 15:30 ־ 16:30 33 פבזנר רה' חהגנח בבית ל

16:30 ־ 17:00 נסיעה

19:00 - 20:00 יוליה ־ הורים סיירת כוסית הרמת בעירייה כנסים באולם מחוייבות, ללא

טע ימעפ אבלים ניחום ל דוי 20:30 - 21:00 בת-גלים 24 לוץ ער

2014 מרץ 31
ב יום

ע בפתיחת ברכות רמב״ם חולים בית ספנסר באולם 08:30 ־ 09:30 פרופ' החולים בית מנהל בהעתתפות: בריאות עבו
ערד מנכ׳יל ביאר, הבריאות מ

r - קל וניבוד התכנסות-08:30-08:00
*הב יונה מר חיפה העיר ראש ברכ!ת: - 09:30 - 08:30
יונח יהב16/12/1514 10:39



שך 2014 מרץ 31 מ ה

 גמזו רוני פרופ׳ - הבריאות משרד מנכ״ל
 ביאר רפי פרופ' החולים בית מנהל

ארמי חנה ד״ר יעוד0ה מנהלת

בריאה עיר בנושא העירייה של פעולה שיתוף הנושא

09:30 -10:00נסיעה

שפרלינג דב של לאזכרה צילום שפרלינג יאיר

נטל בלים אריה

 10:00 ־ 10:30

11:00- 10:30

11:00-11:45נוף,דגציגר,מנכל,גזבר יפה : משתתפים ואנשיו דמחי הראל התחבורה משרד

בר מנכ״ל לוריא תקציב גז

בלום נישליס,מנכל,גזבר,אורי חרבות: תקציב

11:45-12:15 

13:00 - 12:15

13:00 ־ 14:00אישי

14:30 ־ 15:00מנכ״ל פ״ע

15:00 ־ 16:00לוריא צחי, מהנדס,חדוה, מנכ״ל, משתתפים; תחתית עיר

16:00 ־ 17:00חדוה מהנדס, גרנות, גרדינגר,ירון־ מוקי משתתפים: התשבי ,פרוייקט

17:00 ־ 18:00סלע ברכה - שמות וועדת חברי עם מפגש

18:00 ־ 18:30נסיעה

צרפת שגריר בהשתתפות ואד" "לה הספינה על פ”ק  H.E. Mr. Patrick Malssonnave
בית ליד חיפה, נמל של 10 מספר שער דרך תהיה הספינה אל הגעה

רמב״ם החולים .

19:30- 18:30

ל 01 2014 אפרי
ג יום

שרד ומדע מינתל מנהל רימון עופר ד׳יר משתתפים: חיפה בעיר טכנולוגי מרכז ברוש שרגא החינוך, במ
מחוקי סקל,רחל וגמן,דורון פיני מנכ״ל, תעשיידע, יו״ר

09:00-10:00

10:00-10:30נוף יפה מנכ״ל כהן אבישי עם הכרות פגישת

ר משתתפים: הרצל חחלוץ ברח׳ תחבורה הנהלה בחדר 10:30 -11:30דנציגר יואב ואנשיה, נואיח ואנשיו, גנון דרו

12:00 - 12:30נסיעה

משרדי ליד ימין מצד לאיצטדיון בכניסה מפגש באיצטדיון לוזון אבי הכדורגל התאחדות יו״ר ביקור
בלום,זגגי הראל,אורי מנכ״ל,כלכלית,שמשון - הקבלנים

14:15 - 12:30

מכה יהב16/12/1515 10:39



שך 2014 אפריל 01 מ ה
ג יום

14:15 ־ 14:45 נסיעה

14:30 -15:30 הקבלנים ארגון ענחית כללית באסיפה ברכות כרמל דן במלון

15:30 ־ 16:00 נסיעה

17:00 ־ 18:00 קואליציה

18:00 ־ 20:00 אפריל לחודע המניין מן מועצה יעיבת בהמעך 2014 תקציב לאיעור מיוחדת עיר מועצת



10:00 - 09:00 מון עופר ד״ר מעתחפים: חיפה בעיר טכנולוגי מרכז ערד ומדע מינהל מנחל די מ א החינוך, ב ע ערג ברו
מתוקי סקל,רחל וגמן,דורוו פיני מנכ״ל, תעעיידע, יו״ר

10:00 ־ 10:30 נוף יפה מנכ״ל כהן אביעי עם הכרות פגיעת

10:30 ־ 11:30 דבציגר יואב ואנעיח, נואית ואנעיו, גנון דרור מעתתפים: הרצל החלוץ ’ברח תחבורה הנהלה מהדר

12:00 ־ 12:30 נסיעה

12:30-14:15 מערדי ליד ימין מצד לאיצטדיון בכניסה מפגע באיצטדיון לוזון אבי חבדורגל התאחדות יו״ר ביקור ״
בלום,זגגי הראל,אורי מבכ״ל,כלכלית,עמעון - הקבלנים

14:45 - 14:15 Jp r £ נסיעה

15:30 - 14:30 הקבלנים ארגון ענתית כללית באסיפה ברכות כרמל דן במלון

16:00 - 15:30 נסיעה

17:00 ־ 18:00 קואליציה

20:00 - 18:00 ר מיוחדת עיר מועצת עו המעך 2014 תקציב לאי אפריל לחודע המניין מן מועצה יעיבת ב

2014 פרי> א 02
ך' /';׳■: :י•'''־;;, ' ו : ך1ו:^ ם;

עראל אייב — inwimii 08:30 - 09:30■—.הספורט בהיכל ״ קפח ב״קסח סביון י

09:30 -10:00 בסיעה

10:00 ־ 10:30 סוהיל ד״ר פ״ע

10:30 ־ 11:30 יאיר סלע,פרוס' ברכה מעחחפים: דבום מפורם קרייג מתיו

טנטל אריה פ״ע 12:00 -12:30 בלי

12:30 ־ 13:00 נסיעה

13:00 -14:00 באתו״ס כוסית הרמת

14:00 ״ 14:30 נסיעה

15:00 - 16:00 הסטודנטים אגודת יו״ר מגנר דני עם פגיעה הסטודנט בבית בפאב בטכניון

16:00 -18:00 אביב לתל נסיעה

ער קסטרא, לאמנויות המרכז על הכניסה בקומת הפתוחה בגלריה בקסטרא לידיעה, 17:00 - 17:30 טקס מערבי, ע
וגמן יהב,פיני בהעתתפות:רבקה אני" הוא "האחר תלמידים תערוכת פתיחת

18:00 - 19:00 25 דירה 7 קומה אביב רמת הצפון כוכב 1 קובנר אבא רה' ז״ל היימן ליאורה תנחומים ביקור

יהבמנה 1 24/12/15 15:13



ל 03 2014 אפרי
ה יום

w ורדה מטע□ נציג פז, פנינה סקאל, דורון ווגמן, פיני שלגי, גיורא וילנסקי, דן משתתפים: בסמ״ת בי״ם
ליבמן

08:30 ־ 09:30

09:30 ־ 10:30טל ניסים יעקב, שחם משתתפים: חיפה מוזיאון אוצרת אביר לאה הכרות פגישת

ה,מהנדס שלו יוסי מנכ״ל, נגל דרור משתתפים: הדר ברמת בינוי פינוי בנושא אזורים חב' חדו סמנכ״ל,

אישי

תן האן,מהנדס,רמי אביהו משתתפים: קישון נחל דז

נסיעה

חמי חיים מנכ"ל,מהנדס, משתתפים: הקישון קרקעית ניקוי פרוייקס הקישו! בנחל סיור
בכניסה חונדה מוסך ליד האשלג רח׳ מפגש דת1נק

סלע ברכה - צעירים יזמים בטקס באנגלית ברכות הקונגרסים במרכז
 תתקיים אשר וקוקטייל בהתכנסות 20:00 בשעה 3.4.14 חמישי ביום להשתתף מוזמן הנך

 חגיגית ערב לארוחת המופעים לאולם המוזמנים יכנסו מכן ולאחר הקונגרסים, שבמרכז בטרקלין
הזוכים. על ולהכרזה

האנגלית. בשפה האורחים את ותברך דברים תישא הערב ארוחת תחילת טרם

 12:00 ־ 13:00

 13:00 ־ 14:00

14:30 - 14:00 

 14:30 ־ 15:00

15:00 ־ 16:30

20:00 ־ 21:00

21:00 - 22:00לוי רמי של נכדתו נטלי מצוה בת הקונגרסים בגן

ל 04 2014 אפרי
1 יום

 זגגי קשר איש - שקלים 20 שווה קילומטר כל בו עממית ריצה הפנינג לרוץ צאו לידיעה!!!
זגג׳ עם קשר יצ!ר ללכת יחליט העיר וראש במידה

10:30 ־ 11:00

12:00 ־ 13:30טלו ניסים - 26 לוי שבתאי זרח לאומנות חיפה מוזאון ונכנס יוצא לדירקטוריון ק"פ

ל 05 2014 אפרי
שבח

19:00- 18:00 WMttMAfifijL צייזלר דני ־ הזכוכית מקסם תערוכת פתיחת נגלר בבית

חיפה העיר ראש יהב יונה ברכות:
התערוכה אוצר רובינוביץ אריה

נגלר בית מנהל צ״זלר דני
אומנותי מנהל הרוש בן אבי

ל 06 2014 אפרי
א יום

ת ש ח הג תי דו״ קר שנ ב ה מ ריי ם: העי פי ת ת ש ר מ פ ל, עו ל ט כ״ 09:00 - 10:00 מנ

יונח יהב24/12/152 15:1:



ז2614־יל'1£ ^ו מ ה
r r ;v^ א יום

10:00 ־ 11:00 צוות

11:00 ־ 12:00 מהנדס הדוה פ״ע

13:00- 12:00 עודד אלפר, בליטנטל,מיכי ויצמ!,אריה אבי ישוב, שאר הרב שלוש, הרב משתתפים: חמץ מכירת טקס
דוברות שמוליק, + גזבר בלומנטל, שי כה!, שבזי,אהרו!

13:00 ־ 14:00 אישי

14:45- 14:00 הייטנר - ציון מלו! 1 במינוס גימלאים כוסית הרמת

15:30-16:30 חן מנכל,גזבר,מהנדס,רשף 5־ ה פורום

16:30-17:00 ינקוביץ לאה מנכ״ל, לוריא, החופים: של אירגוני מבנה

19:00 - 18:30 נסיעה

19:00-20:00 8101562 - 22 בייליס רחוב ורבורג משפ' אצל א״ע

2014 אפרייל 07
r ב ^/יום

09:30-11:00  מוסך ליד חאשלג רה' ־ פרץ עמיר השר בהשתתפות הקישו! בחל שיקום עבודות פתיחת בטקס ברכות
4HMMMMF השר עוזרת עזית - נמרוד הראל, אורנה חעבודותמשתתפים: לאחר בכניסה חונדה

 -התכנסות 09:00
 האירוע פתיחת - 09:45
 חיפה העיר ראש ברכת - 10:00
 קישו! נחל רשות מנכ״לית -ברכות 10:05
 פרץ עמיר הסביבה להגנת השר ברכות -10:18
 לשר תשורה יעניק תמי חיים -10:32
הסרט את גוזר שהשר צילום - 10:36

11:30- 11:00 בסיעה

11:30-11:45 ינקוביץ לאה

12:30- 12:00 אבוחצירה שי שלום, ב! ישראל משתתפים: רמות מחנ״ס

13:30- 12:30 חדוה ווגמ!, פיני משתתפים: פרינלנד ויונת! אביגדורי בועז הידרותרפי מרכז

13:30 ־ 14:00 אבוחצירה שי - הרווחה משרד מנכ״ל

15:00- 14:30 אישי

17:00 ־ 18:00 חמר בשער אלמוג בני של חלויה

ל 08 2014 אפרי
ג 1יוב י; ־

08:00 ־ 09:30 אביב לתל נסיעה

יונה יהב24/12/153 15:13



שך 2014 ריל9א 08 מ ה
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ידוע נמרוד, :משתתפים ־ פרץ עמיר הער הזמנת פי על ירוקה לרעות רעויות ראעי כנס התערוכה בגני
M גמליאל -מרי M M M

ימי! צד 1 ביתן בוילה המיקום

09:30 ־ 11:30

11:30 ־ 12:30נסיעה

12:30-15:00רוני הקער אעת ־ נמרוד עידו, מעתתפים: אביב בתל אינטרקונטיננטל במלון הנדל׳ין ועידת

 13:20 בשער. בפאנל משתתף העיר ראש
 למגורים הבניה היקף את להגדיל רש!יות לתמרץ איך הפאנל: נושא

 כלכליסט נדל״ן, ע!רך פמסון, סל בהנחיית
 חיפה עיריית ראש יהב יונה משתתפים:

 חולון עיריית ראש ששון, מוטי
 העין ראש עיריית ראש משה בן שלום

 גת קריית עיריית ראש דהרי אבירם
צהריים ״ארוחת 14:00

19:00-20:00בלומנטל עי דהן- בך אלי הדתות ער סגן בהעתתפות היהודי הבית כוסית הרמת הקונגרסים גן במלון

ל 09 2014 אפרי
I B i l f l S i l l l s I

07:00 - 08:30אביב לתל כסיעה

 ־ ביעראל מובילות מקומיות רעויות ראעי על מפגע ברדסטריט אנד דך קבוצת ידי על 100 גלובס פור□
M עלומית -18 קומה גבעתיים 53 העלום בדרך סטריט ברד אנד דך במערדי H M H I

מצולמים( הגדולות הערים ראשי 3) שניים דקה של אישי לראיון TV לגלובם יצולם העיר ראש
ומינגלינג ות0התכנ - 08:30 - 09:00
המשתתפים כל תמונות צילום - 09:05 - 09:00
 ברדסטריט אנד דן ומנכ״ל יו״ר כהן דורון ידי על פתיחה דברי - 09:10 - 09:05
 ומחקר מידע כלכלה אגף מנהל סמנכ״ל ברקי, צחי ״ מאקר! קירת0 - 09:10 ~ 09:20
 גלובם של הראש העורך גולן חגי בהנחיית פתוח דיון - 09:20 - 11:00
הפורום וסיום כוסית הרמת ־ 11:00

11:30 - 08:30

עידו -144 העם אחד רה' הבימה מול והעי נחמה קפה בבית 2 בערוץ חסכון תוכנית עורך - ווייניע גידי

־ 26 גבירול באיבן במרתה הפגיעה פרנקל פז ועינת נדל״ן עורך פפסון טל עם פגיעה כלכליסט מערכת
עידו

13:00 - 12:00 

15:30 - 14:30

נטע - אביב תל 36 אלפסי רה׳ קסטיאל בבית רפפורט רות לגבי 90 חולדת יו□

 קוקטייל -ק"פ 20:15- 19:30
באולם התוכנית תחילת - 20:15

20:30 - 19:30

2014 אפריל 10
ה יום י

פלד אריק ־ הפסח לחג כוסית והרמת מנהלים כנס הקונגרסים במרכז
 הקונגרסים בגן התכנסות - 08:30 - 08:00
יהב יונה מר העיר ראש דבר - 08:45 - 08:30

 גנץ אל1שמ -2014 עבודה לתכנית !עקרונות 2013 עבודה תכנית סיכום -09:15-08:45
וואקים לקי - 1018-2014 נוף יפה חברת תשתיות - 10:00-09:15

08:30 ־ 10:30

יונה יהב24/12/154 15:13
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10:30-11:00 נסיעה

11:00 ־ 12:30 סלע ברכה ־ הכניסה חנוכת ברמב״ם כוסית הרמת
 וכיבוד התכנסות - 11:15 11:00

: ברכה דברי -11:40-11:15
ביאר פ'1פר •
 הרחחה העבודה, בוועדת חברה - פרנקל רינה ח״כ •

והבריאות
 חיפה העיר ראש - יהב יונה מר *

 של 1יד על עבר נת1תמ להענקת הבמה אל ביאר יפר!פ את יזמין יהב יונה מר ,דבריו בסיום
הרחבה

 פרופ' ידי על שתוענק הווה נת1תמ מול ביאר, לפרופ' הסורקים מזמן שנה 100 מלפני הרחבה של
ביאר
יהב יונה למר

כוסית הרמת •

הממוגן החולים בבית לסער העיר ראש את ילווה ביאר פ'1פר הכוסית הרמת בתום

15:00 - 12:30 ר סיורים החג לרגל בעי

15:30 - 15:00 נסיעה

16:30- 15:30 עד חדר בחנוכת ברכות - אורית - בקפיטריה אי קומה 101 צרפת דרך הלוחם בבית חדע כו

20:30 - 19:00 עי עטור הענקת בטקס ברכות ת צדק אנ - ציון בני חולים בבית ההרצאות באולם אבקסיס ואבי לדורי

8888111818 818

08:00 - 09:00 לו נמסרו ־ לוי הרצל המלון מנהל 11-13/4 התאריכים בין פלזה קראון במלון קוסטנטיני קרי
■wiiiwwwiwiiwBrt? _ הרצל ־ יונה על הטלפונים

09:30 - 13:00 החג לרגל סיורים

01:00 - 02:00 הולדת יום ־ רבקה בורנעטיין,

20:30 ־ 22:00 ר באודיטוריום עראלי עי יונתן נתן ־ י

ל 13 2אפרי 0 1 4
א יום : יי / י ־ ־: ־ ; י. v ; י ■ . ־ י : :' י■

08:00 - 08:30 ר יום ע בעירייה ג

11:00 - 12:00 עון פלג, גל המזרחי ביציע עופר סמי באיצטדיון כוסית הרמת מ חגית - מנכ״ל ,הראל ע

12:30 ־ 13:00 נסיעה

מנה יהב24/12/155 15:13



! H u g

13:00 י 14:00 רוית -12 קומח באודטוריום המחוז בבנין במשטרח כוסית חרמת

08:30 ־ 09:00 ב חג ר ע ח מ ב ש ר ע - ח ס ל פ י ר ל ד ס ה

® D p l l r t
08:30 ־ 09:00 ח חג ס ב פ י ב א ח ו מ ש

W i t t K i S l l l l i l ®
07:30 - 08:00 המועד חול

בחיפה גלוקסמן גירסי

10:00 ־ 10:30 נישליס דני - בנד חביג להקת ׳של הופעה העירוני החיות בגן לידיעה!!)
 10:00 : בשעה תופיע הלהקה

11:00 
12:00 
13:00

15:00- 10:00 ת1השע בין פשית1ח הכניסה לידיעתך

10:00 -10:30 ילדים הצגות פסטיבל חוצות אירועי פתיחת !1לידיעה!
 יתקיימו 18:00 השעה עד 10:00 מהשעה החל חוצות אירועי

מחו״ל הצגות יתקיימו במסגרתם - בינימין ברחבתהתיאטרון,גן

 12:30,16:00,17:30,11:00 בשעות בתשלום הצגות יתקיימו 9 בבית התחתית בעיר לידיעה!!!
12:00,15:00,16:00,17:00, 10:30 בשעה בתשלום הצגות ורפפורט בסינמטק לידיעה!!!

11:00 -11:30 כ־ צפויים הפועלים בנק במימון תשלום ללא לקהל פתוחים המוזיאונים פסח המועד חול כל לידיעחוו!
טל גיסים מוסר מבקרים 40,000

 מנייר גדולה פירמידה בניית בין נ״ר לי1קיפ הפנינג יתק״ם העיר במוזיאון
17:00־״ 10:00 השעות בין

 14:00 - 10:00 השעות בין לילדים קייטנות יתקיימו המוזיאונים בכל
13/4/14 ראשון מיום החל

I 20:30 ־ חללי מיכל - ילדים להצגות הבינלאומי פסטיבל פתיחת M N V 17:30 ־
:16,4 רביעי, יוט

 ראשית במה - הפסטיבל של החגיגי הפתיחה אירוע - 17:45 שעה
עיסא ונורמן כאור משה ברכות:

 הדירקטוריון יו״ר סביון ישראל
 חיפה העיר ראש יהב יוכה

מקם" הדוד הפסטיבל"מסע של הדגל הצגת - 18:00 שעה
פואייה חגיגי- קוקטייל -19:00 שעה
2 במה - מחו״ל למשלחות פכים קבלת - 20:00 שעה

מנה יחב24/12/156 15:13



2014 אפריל
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07:30 ־ 08:00 פסה המועד חול

10:30-11:00  ילדים הצגות פסטיבל של חוצות אירועי לידיעה!!!
 יתקיימו 18:00 השעה עד 10:00 מהשעה החל חוצות אירועי

"ל1מח ת1הצג יתקיימו במסגרתם - בינימין גן התיאטרק, ברחבת

 12:30,16:00,17:30,11:00 בשעות בתשלום הצגות יתקיימו 9 בבית התחתית בעיר לידיעה!!!
17:00,16:00,12:00,10:30 בתשלום הצגות ורפפורט בסינמטק לידיעה!!!

12:00 - 11:30 כ- צפויים הפועלים בנק במימון תשלום ללא לקהל פתוחים המהאונים פסח המועד חול כל ליריעה!!!
 054-4300365 טל ניטים מוסר מבקרים 40,000

 מנייר גדולה פירמידה בניית בין נ״ר קיפולי הפנינג יתקיים העיר במוזיאון
17:00 -10:00 השעות בין

 14:00- 10:00 השעות בין לילדים קייטנות יתקיימו המוזיאונים בכל
13/4/14 ראשון מיום החל

22:00 - 19:00 M ורדי יוסי - אייגשטיין אריק שירי גב עין פסטיבל i f f iM im-■
במקום( יחכו )כרטיסים גב בעין הדגים במסעדת ק"פ -19:15

2014 אפריל

07:30-08:00 פסח המועד חול

10:00-10:30  14:00 השעה עד 10:00 משעה ילדים הצגות פסטיבל אירוע לידיעה!!!
 יתקיימו 14:00 השעה עד 10:00 מהשעה החל חוצות אירועי

מחו״ל ת1הצג יתקיימו במסגרתם - בינימין גן התיאטרון, ברחבת

 12:00 ,10:30 בתשלום 9 בית תחתית עיר לידיעה!!!
 12:00 ,10:00 בתשלום בסינמטק לידיעה!!!

11:00 ברפפורט

10:30-11:00 תשלום ללא פתוחים מוזיאונים לידיעה!!!

11:30-12:00 טרס הרלם כדורסל קרקס הספורט בהיכל לידיעה!!! גישלים דני ־ מארח״ב גלובטרו
נישליס דני עם קשר ליצור ללכת מחליט העיר וראש במידה

2014 אפריל :
l i i l l f f l i f !

07:30 - 07:00 המועד בחול שבת

20:30 - 22:30 דבי ־ אסמים" הכט"עבי חיים של סרטו - השואה יום לכבוד ארצית בכורח טרום הקרנת באודיטוריום
ליס ביש

שלום, רחל
ברשותי. והמצויים הנדרשים הפרטים קבלי לבקשתך,

 פר,0ה בתי לתלמידי הכט חיים של הסרטים והקרנת הבסרה טרום להקרנת שהיוזמה רק אציין
נישליס. דני של הייתה

. 0מהטכ כחלק השואה יום 0טכ יום0ב ם1באודיט!רי שנית יוקרן רט0ה

 שרפו פולין שבמזרח ידוובנה העיירה תושבי נוצרים 1600 1941 ביולי 10ב־ אסמים״- 2"
היהודים. שכניהם 1600 את למ!ות

 מתברר היום רק דופן. יוצא כאירוע נתפש הזה הסיפור שנים עשרות במשך
מן יוצא סיפור היה לא ובנה1ביד היהודים שרצח
15:13 24/12/15 7
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 שכניהם ,הסופי הפיתרון על החליטו שהנאצים לפני עוד הכלל. היה זה , הכלל
ובאוקראינה בפולין ברוסיה, היהודים של

רבבות. ורצחו המלוכלכת העבודה את עשו
 פותח 0ר0.ה בכורה טרום הקרנת בשואה. ק01הע הכט חיים של החמישי סרטו והו .1

הכט חיים של סרטיו של ההקרנות שבוע את
 אפר מתוך שצמחה דית1היח העוצמה סיפור - "ניצחון תרת1הכ תחת השואה יום לקראת

אה".1הש
זייד, תוצרת בשבילם, אחת טיסה : הרחב ולקהל לתלמידים שיוקרם הנוספים הסרטים
שחזר. הכינור זנדמן, פליקס של פי10ה הניצחון

 מפיק . הכט חיים - הסרט במאי הסרט. והפקןת-מפיקי יזמות מנדל ורואי רגע קול רדיו .2
מנדל. -רואי החיפאי הסרט

 חברי העיר, מועצת חברי מטעמנו: . המפיקים של מוזמנים רשימות - להקרנה מוזמנים .3
 ארגונים ראשי בחיפה, כבוד קובסולי ציבור, מוסדות ראשי העיר, יקירי אתוס, דירקטוריון

 מנהלי ישראל, ופרס נובל פרס חתני גבוהה, השכלה מוסדות של דיקנים כלכליים,
העיר( מזכיר משרד )בהמלצת בעירייה. מנהלים ראשי ממשלה, משרדי

 שאישרה מכובדת אישיות לגבי עדכני מידע אין המפיקים. ידי על נשלחו ההזמנות כל .4
הגעה.

הכט ם י חי ת בהנח״ האירוע רי 10 .5
פנים וקבלת התכנסות - 2030 א.
העיר ראש - פתיחה דברי - 2115 ב.
־ מנצח חיפה, הסימפונית בביצוע שינדלר רשימת הסרט פסקול מתוך קטע ג.

לאירוע( במיוחד דוידוב)מגיע בוגוסלב הפולני,
דקות( 60) הסרט הקרנת ד.
טכסי קטע + סיכום דברי ה.
ועוגה קפה ו.

0544667903 יון חנה -01את מטעם הקשר איש .6
0523496055 - מנדל רואי - ההפקה מטעם קשר איש .7

ל 2 2014 אפרי
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08:00 - 07:30 פסח על עני חג ערב

ל 2 2אפרי 0 1 4
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 07:30 ־ 08:00

22:30 - 20:00

 פסח על עבי חג

המימונה חגיגות
 057-7754016 - 19 דחר רח' עמר אהרון אצל
 054-2228909-42 מאנה תל רח' שלום יוסי אצל

רואש אלי - 20:00 שעה 2 וילנאי זאב רח' רמות במתנ״ס לידיעה!!!

12:30 -13:00 נטע

14:30 ־ 15:00 נסיעה

ל אבא הלויח ר קרנדי אלי ע ע ע 15:00 -16:00 ברוע ב

יונה יהב24/12/158 15:13
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17:00 ־ 17:30 נסיעה

17:30-19:00 ו 6 קומה מידן דליה בבניין חומרים של והנדסה למדע בפקולטה בטכניון שכטמן דני פרופ' אצל
M לאח - עידו + חריש מיכה M H M M flf

20:00 - 19:30 נסיעה

20:30 - 20:00 מייצגת ברכה ־ בוק - מימונה חגיגת לידיעהוחבקריגר

20:15-21:30 רדון במכללת שון חיים - מופו בהשתתפות:שאול בחיפה הרוטרי מועדוני 3 של מפגש באודיטוריום גו גר

התכנסות - 20:00
 ארצי רוטרי נגיד דאנג׳ל׳ שאול - ברכות:-20:30

גרשון לחיים סיכות והענקת
צ׳רבינסק׳ צ׳יק׳ חיפה הכרמל הוד ,רוטר נשיא •
חיפה העיר ראש יהב יונה •

מופז שאול ח״כ של הרצאה -20:45

2014 אפריל 23

09:30 - 09:00 יועמ״ש סלע, ברכה ,ינקוביצ לאה

10:00 - 09:30 נסיעה

12:00- 10:00 תו הסביבה והגנת הפנים וועדת סיור בכניסה 5 בשער בכניסת מתחיל המפגש ־ חנין דב ח"כ של בראשו
הנוסעים רכבת(לאולם השמונה תחנת )ליד

עתידיות תכניות הנמל מצב בנושא סקירה חיפה נמל -12:00 - 10:00
ש - חיפה מפרץ - התע!פה נמל - 13:15 ״ 12:15 א ף לא העיר ר ת ת ש מ

ש - הזיקוק בבתי סיור -15:00-13:30 א ף לא העיר ר ת ת ש מ

14:00 - 13:00 קליש יוסף הלוייה אורן שער יהושע שדה העלמין בבית

15:15 - 14:45 נסיעה

18:00 - 15:15  3 קומה 7 יעקב מושלי רה' הסביבה לאיכות ערים באיגוד הסביבה והגנת הפנים וועדת
 ערים באיגוד צהר״ם -ארוחת 16:00- 15:15
ערים באיגוד דיון - 18:00 - 16:00

19:45 - 19:15 עידו - כלכלית מהדורה לתכנית מרציאנו לקרן ראיון 2 ערוצ באולפני ביגור

21:00 - 20:00 "לוקא באולם השרון במשמר רתנברג רותם של "חתונה

2014 אפריל 24
'׳'■;■-'■®ה ■

09:00 - 10:00 סגל -גלי חיפה העיר של הבניים חטיבות לתלמידי מדווואולגיה נועד לבני בינלאומי כנס ברכות בקריגר
 חיפה מחוז החיכוך משרד בשיתוף ערכי חברתי לחינון המחלקה חיפה- עיריית

 :2014 מדוזולוגיה - חיפאית ורת0למ שהפך 0הכנ את מציגים...
 בחגיגה ומחו״ל)גרמניה( בחיפה בתי״ס מעשרה למעלה נוער, בני 350

תקשוב. משמעותית!משלבת למידה דרך הטבע משאבי על ושמירה ימית קיימות של בינלאומית

לו״ז:
מנה יהב24/12/159 15:13



המ׳עוך 2014 אפריל 24

ת10התכנ 09:00-08:30
 ז״ל גולדווסר אהוד ע״ש שלי" בטבע "צילומים בטקט ברכות 10:00 - 09:00

דר:0 לפי נואמים
- שלמה .1 ץ הטביבה להגנת המשרד חיפה, מחוז מנהל כ
קטלר- מימי .2 כוללת ׳01׳ על מפקחת החינוך, משרד נציגת ו
Ms. Antje Grotheer מברמן פרלמנט חברת .3
יהב יונה .4

מרכזיות: נקודות

וצרפת. גרמניה ממדינות: נציגים ישתתפו ימית, ק״מות בנושא נוער לבני בינלאומי 0כנ .1
הרצליה. העיר את חיפה העיר מארחת השנה .2

ש קיימות בנושא בינלאומי כנט מק״מת חיפה שהעיר השנ״ה השנה זו .3 קיימות על בדג
לים. הנושקת כעיר ימית

זה. מטוג ככט המקיימת בעולם היחידה היא חיפה העיר .4

10:00 ־ 10:30 נסיעה

ת מהנדס, משתתפים: הרכבל בנושא התחבורה למשרד חככה שי,ימי 11:00 - 11:30 קליין אבי

־ 12:30 גרמניה מברמן פרלמנט חברת 12:00  Ms. Antje Grotheer - אביבה 

12:30 ־ 15:30 אביב לתל נסיעה

15:30 -17:00 הרכבל בנושא: 4 קומה נכסים בית 8 המלאכה רה' אביב בתל התחבורה משרד מנכ״ל יצהקי עמי אצל
קליין ימית עו״ד כהן, אבישי נוף יפה מנכ״ל מהנדס, גזבר, משתתפים:

17:00 ־ 19:30 להיפה נסיעה

■ ־ כץ מבנצי פרידה 39 התיכון דה' בנו׳יש דתי תרבות במרכז ■ ■ ■ ■ ■ * ר 20:30 - 21:30 ני

 העיר לראש תשמר חניה
איש 150 כ- ישתתפו
שטמלר, הרב יהב, יונה מר חיפה העיר ראש ,ם1בל0וי הרב אררט, רחל מברכים:

כ יוגב, מוטי ח"כ אל הרב בלומנטל, שי מועלם, שולי ח"  כהן שרית ביץ,1הרשק דני
ת העובדים, נציגת כץ בנצי מלמד, השופט בנצי, של הבת מרגלי

׳צהל מקהלת של חזנות קטעי ישולבו הטקט במהלך

 ילדים, הרך, לגיל תוכניות לבנ״ת אחראי במהלכן כ!"ש תרבות מרכז כמנהל 33 כיהן בנצי
וגימלאים. מבוגרים צעירים, נוער,
 קהילתיות. חברתיות, למטרות נים1ש תאגידים בהנהלות שותף היה בנצי
המפד״ל מטעם חיפה העיר מועצת כחבר כיהן בנצי

2014 אסריל 25
!יום

20:00 לשעה מוזמנים

־ ביסקר רפי הבנק בקפה

גויבראן ענאן - חמאד לואי חתונה חנן תל - הגליל בגני

13:00 - 12:00 

21:30 - 20:30

יונח יהב24/12/1510 15:13
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21:30 - 20:30 xx גו׳בראן ענאן ־ חמאד לואי חתונה חנן תל ־ הגליל בגני m i■ ■
20:00 לשעה מוזמנים

2014 אפריל 26 ־־■ - י •. • ׳./:

ז ■ ר ב ש

11:00- 10:00 126 נוף יפה

19:00 - 17:30 נילי ־ ספרות חוג

2014 אפריל 27

09:00-10:00 מהנדס חדוה פ״ע

10:00-11:00 סגנים ישיבת

11:00-11:30 לד לזוג ק"פ ש קובי - גו ברו

12:30- 11:30 עוות

14:00- 13:00 אישי

14:00 ־ 14:30 אבוחצירה שי

15:30 - 14:30 3 ה- פורום

15:30 ־ 16:30 עיר תכנון כהן,נציג אברהם,אבישי גולדמן,סחיו משתתפים:מנכל,לוריא,אמנון זמר רמת

16:30-17:00 נסיעה

17:30 - 17:00 א89 הנשיא ,שד קליש משפ׳ תנחומים ביקור’

21:15 - 19:45 רון 054-2090667 -סחו השואה יום ערב מרכזית עצרת באודיטוריום  fiBsagftaftiMfaa - עברון דו
הטקס תחילת - 20:00

הטקס בתחילת העיר ראש דבר

!7ב לאו ספר בית בהפקת הטקס

ל28 ־- י ר פ 2א 0 1 4
ב יום

09:00 - 09:50 לאלמדינה לראיון הכנה עידו 4־ סמיה פ״ע

יונה יהב24/12/1511 15:13
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11:00- 09:50  עברון דורון - שם" יש איש השואה"לכל יום טקס א קומה כנסים באולם
הצפירה לאחר מיד העיר ראש דבר

רו1יפ0 את פר0י טהרן מילדי גדנקן יחיאל אח1ש ניצול

השואה ליום טים0וטק בשירה אתיופים לר0ר מבית נוער בני

11:00-11:30 סעיד אי זה ד״ר

12:00- 11:30 פז פנינה פ״ע

12:00-12:30 ברוש קובי פ״ע

13:00 - 12:30 שרודק חנה פ״א

13:00-14:00 עידו,יוסי נמרוד, נישליס, דידי זגגי, משתתפים: אויר מזג ותנאי יח"צ - המדרגות ומרוץ חיפה מרוץ
דנציגר כהן,יואב

15:00- 14:00 גזבר משתתפים: כץ יואב

16:00 - 15:00 למעלות נסיעה

17:00 - 16:00 מעלות 1 ארזים רח' הישן הקשיש בבית אמו במות בוחבוט שלמה אצל תנחומים ביקור

09:00 - 08:30 

10:00 - 09:00 

11:00- 10:00 

11:30 ■ 11:00 

11:30-12:00 

12:00-13:00 

13:00-13:30 

14:30 - 13:30 

15:00 - 14:30 

16:00 - 15:30 

21:30 - 19:00

יוכה יהב

 בירן טוביה

 סמיה - למקומון"אלמדינח" ראיון

טרוק אילנה עברון, דורון בלומנטל, שי משתתפים: רונסקי אביחי הרב יהודית זהות מנחלת

העצמאות ליום צוות

 חיים בן רוני גזבר, משתתפים: ישראל רוט חשבון רואה הפנים משרד של מבקר

עידו צחי מנולה, שושן זחד, גבי משתתפים: העיתונאים אגודת ועד

אישי

ינקוביץ חן,מנכל,לאה ואנשיו,רשף משתתפים:לוריא רחצה חופי

וקנין רותי ע”פ

עידו - הגביע גמר בנושא המפורט ערוץ עם טלפונית שיחה

זגגי ־ המדינה גביע גמר החיפאי הנוער קבוצות של דרבי כדורגל משחק אליעזר קרית באיצטדיון

 המשחק תחילת - 19:30
יום0ח 0לטק יורדים להון ואבי יונה המשחק בתום

15:13 24/12/15 12
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09:00-10:30 • ענתבי שפרח - ילדים לגני העצמאות יום ארוע הקונגרסים במרכז
 □1הילד עם צילומי□ - 09:00
האחע תחילת - 09:30

10:30 ־ 11:00 נסיעה

11:00-11:30 עידכונים דביר נועם

11:30-11:45 לכנס בהמשך עידכון ליבמן ורדה

12:00-13:00 שס״ג סיעת

13:00-13:30 נסיעה

13:30 ־ 15:30 ברוש קובי - פרגיון צהרייס ארוחת 24 בנמל

21:30 - 20:00  למדינת 66ח- העצמאות יום לקראת בזאת" מכריזים ערב"אנו פבזנר הגדול באולם הצבאית בפנימיה
אסתי קשר -אשת בימנו" למנהיגות רלוונטית העצמאות מגילת האם "הערב נושא ישראל

32ת1יער רח' חניה
הפנימיה תלמידי עם העיר ראש של צילום - 20:00
 כיצד בנושא דברים לשאת המנחה ידי על יוזמן העיר ראש הערב תחילת -20:05

הישראלית בחברה כיום המנהיגות של האתגרים את רואה אתה

והמגילה גוריון בן של וידאו קטע יוקרן מסך על -20:15
 הפנימייה מפקד גרוס ליאור סא״ל בהנחיית פנאל יתקיים מכן לאחר

 גולדוין אליזבט ,ד״ר החילונית, והישיבה ביל'ה מנכ״ל ברוך ערן :ת1בהשתתפ
וחברתית פמינסטית פעילה מרצה ישראל, מחשבת חוקרת

 ספר בית ומורי סגל, חברי לפקוד, הצבאית הפנימייה חניכי 200 נ- ישתתפו זה בערב
ריאלי
נוספים משתתפים 150 כ־ עוד שישתתפו מעריכים הרחב לציבור פתוח הערב

ד ^ '0 2^14:־מא^1
l l i i l l i l l l l i l

09:00 -10:00 סלע ברכה ארצי, בן יוסי משתתפים: שמות ועדת

10:00-10:15 פרטי

10:30 - 11:00 עוזיגורדון

11:30 ־ 12:00 עידו יועמ״ש, אליאס, אהרון מהנדס, דרסלר, עפר משתתפים: חמיכלים חוות

12:15 ־ 13:15 רונן מהנדס,חדווה,דני משתתפים: רוק אל עבד סנטר בסיטי מלון

13:15 ־ 14:15 אישי

14:30 - 15:30 וגמן פיני משתתפים: שואה לניצולי הקרן בנושא דיכטר אבי

15:30- 19:00 פרטי

מנה ב יה24/12/1513 15:13



19:00 - 20:00 סגל גלי ־ חיים קרית תיכון סיום במסיבת ברכות הקונגרסים במרכו
 התכנסות -19:00

ברכות -19:15

20:00-20:30 נסיעח

20:30 ־ 22:30 דגי ניעליס ־ הים לחיל מצדיעה חיפה הספורט בהיכל
 הראשונות דקות 10ב- יברך העיר ראש האירוע תחילת -20:30

 בעשת בן הים חיל עמותת יו״ר יברך מכן לאחר
הלהק!ת של החלק סוף לקראת ידבר הים חיל מפקד

22:30 - 23:00 נסיעה

B• 00:00 צייזלר יוגי ־ חיפה 74 חתעעיח בחלוצי חחיפנוטיק במועדון ביקור M B V 23:00 ־

יונה יהב24/12/1514 15:13



10:00- 09:00 סלע ברכה ארצי, בן יוסי משתתפים: /ומוח ועדת

10:00-10:15 סרטי *

10:30-11:00 גורדון עוזי י

11:30-12:00 עידו יועמ״ש, אליאס, אחרון מהנדס, דרסלר, עסר משתתפים: המיכליס חוות

12:15-13:15 רונן מהנדס,חדווה,דני משתתפים: רזק אל עבד סנטר בסיטי מלון

13:15 ־ 14:15 אישי

15:30- 14:30 וגמן פיני משתתפים: שואה לניצולי הקרן בנושא דיכטר אבי

19:00 - 15:30 פרטי

20:00 - 19:00 סגל גלי - חיים קרית תיכון סיום במסיבת ברכות הקונגרסים במרכז
התכנסות -19:00

ברכות -19:15

20:30 - 20:00 נסיעה

20:30 ־ 22:30 דני בישליס - הים לחיל מצדיעה חיפה הספורט בהיכל
 הראשונות ת1דק 10-3 יברך העיר ראש האיחע תחילת - 20:30

 בעשת בן הים חיל עמותת יו"ר יברך מכן לאחר
הלהקות של החלק וף0 לקראת ידבר הים חיל מפקד

22:30 ־ 23:00 כסיעה

23:00 ־ 00:00 M צייזלר יוני - חיפח 74 חתעשיח בחלוצי חחיפנזטיק במועדון ביקור U R■ ■

P i i i i i i i i i

12:00- 11:00 — willifflmiiea. אתו ויקבע יתקשר יונח - אלקבץ שמעון

2014 מאי 04
l i S l l K f i S f i S B I I K f t

־.״ ■■■■■׳ל״ ■■ר■ ■■׳■
09:30 - 08:30 מת"מ דירקרטוריון

10:00- 09:30 נסיעה

10:00-11:00 הראל פלג,שמשון גזבר,גל משתתפים: שחר יעקב

11:00-12:00 צוות

12:30 - 12:00 למועצה הכנה

מנה יהב24/12/151 15:13



13:00 ־ 13:45 עידו סגל, גל' גזבר, אור', משתתפים: שוקן עמום

13:30 ־ 13:45 וקנין רוחי פ״ע

14:30- 13:45 עידו אדרי, אבי חדוה, שירן, ארנון

14:30 ־ 19:00 אישי

19:30- 19:00 זעירא ויעקב מצנע עמרם לח"כ בלשכה ק"פ הזכרון יום ערב

19:30 ־ 19:45 האורחים עם יחד הזיכרון לגן ירידה

21:00 - 19:45 19:45ב השנה מתחיל האירוע ־ הזיכרון בגן הזכרון יום ערב טקס

22:00 ־ 23:00 ffllWiiBHIlHii < 1 ־ 1 1 דני ־ חיפה חסמפונית עם אינשטיין שרים הספורט בהיכל

2014 מאי 05
- • : d iv ב

V.־ ׳!־  V■:;■■ ■־■_./־ -;: {4■;; ̂ ■ ־/ ־ IW-

09:00 - 08:30

09:00 ־ 09:45 בית מנהל ציוני סיגל נמרוד, -משתתפים: דוד בנווח 6 יהושפט המלך רוו* נירים יסודי ספר בבית סקס

11100 -12:00 מועלם שולי הי'כ הממשלה נציגת הצבאי העלמיך בבית טקס
ר את מניח העיר ראש חיפה העיר ז

16:00 -17:00 דניאל פרופ' הקהילה רב בהשתתפות: מאנה חל פינת מאפו ברחי אחוזה לבני באנדרטה זיכרון סקס
tfttfeflfiBttfl# שפירא אחרליח ־ אולמן דוד החזן חרשקובקי,

ת ו ג י ג ום ח ת י ו א מ צ ע 19:50 ־ 23:50 66 ח־ ה
 מהבית ״יציאה 19:50
* ־ויי - בתנועה קולות ילדים מופעי - בקונכיח האם בגן-20:15  Wiiflitfiiliflfl לויי

 0666866881 שם יחכו ולוריא נמרוד
 לואי טיילת ן1לכיו הליכה-21:15
 054-7209516 רזיאל ש׳ - לוא׳ טיילת זיקוקים מופע - 21:30
יעה0-נ 21:45
666ta66tfi6S8 פלג מירה הבמה מנהלת -בבמה נבון אופירה בגן -לידיעה!!!22:00

0 3 יעה22:30-
d אפרתי ראובן - ריום1באודיט נצר אפי של ע1האר בתחילת ברכות - 23:00 W t t t t 
נטיעה-24:00
 054-6656822 קיזנר מארק - הטפורט בהיכל עם ריקוד* מרתון - 24:30

 רוזן רה -מי 22:00 משער. החל 12 מגידו זרח שפי משפחת אצל לידיעה!!!
e - גולן מתיה - נפרדת כניטה 13 הבעש״ט ירח פאר נירה אצל לידיעה!!! S t o W W 

 21:30 החל

 קשר אנשי
- רז׳אל ש׳ : העצמאות יום אירועי מפיק

H - אייל עודד M W W P E 5 
* - שרון לוגטי י מי י י י י £0י

מנה יהב24/12/152 15:13



בלומנטל שי ־ העצמאות ליום תפילה הגדול הכנסת בית

13:00 ־ 09:00 השעות ביו האויר חיל טכני פתוח בסיס לידיעה!!!

afifesftfio גיא דוד ־ הכרמל חר ועד של מסורתית פנים קבלת פנורמה דן במלון לידיעה!!!

12:00 מהשעה החל
מידה -12 מגידו רה' רוזן מירה אצל לידיעה!!!

הביג-בנד של במופע העצמאות יוס קונצרט באודיטוריום

2014 מאי 06
ג מם

09:00 - 08:00 

 09:00 ־ 09:30

11:00 -10:30 

12:30 -12:00

21:30 -20:30

2014• מאי 07
ד מם

פרטי

 אקדמאים ועד אלכסנדה פ״ע

 ערמוש סאמיח פייע

 זוסמן רתי

סלע ברכה

וגמן משתתפים:פיני נייאגז וסמי מלכה

אישי

 בליטגטל ואריה ליצמן

 זגמן פיני פ״ע

נסיעה

אלמוג בני מצבה גילוי

09:30 - 08:40 

10:30 - 10:00 

10:30-11:00 

 11:00 ־ 11:30

12:00- 11:30 

12:00-13:00 

 13:00 ־ 14:00

14:00-15:00 

15:30- 15:00 

 15:30 ־ 16:00

17:00 - 16:00

2014 מאי 08
ה יום

אורטל - באלביט העירייה הנהלת ביקור
ת ונטיעה העירייה ברחבת מפגש 08:30 מערכ!ת אלביט לעבר מרונז

 מערפ!ת אלביט הצגת 10:00-09:00
ת פעיל!ת הצגת 10:30 - 10:00 ת / חברתי  גונן דליה - טביבתי
 ובמל״ט באחיר טיור 11:30 - 10:30
ת1אר 12:30 -11:30  !טיכו□ צהר״ם ח
חיפה לעיריית חזרה נטיעה 13:00- 12:30

13:30 - 08:30

יעה יהב24/12/153 15:13
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אל עמידר,סוהיל חיפה מרחב מנהל חלפזן משתתפים:יורם 31 חואדי מ % םעד 15:30 - 16:30חגיאר חמיס,ויקטור א

17:00 ־ 2117:30 הנביאים מעלות אמו על אסולין יעקב אבלים ניחום

19:00 -19:30מרדכי הייסנר - חיפה גימלאי של העצמאות יום מסיבת באודיטוריום לידיעה!!!

2014 מאי 09

מקצים 4 הזנקותשל
״ מצטרף- נמרוד חיפה מירו/י של הזנקה זמיר חוף הים בחוף ג ג 06:30 - 07:00ז

M) - פישל שי - שטראים יוליח ׳־ בלפור פינת הרצל דתי חוטרנים מצעד M flN H■ ■
 050-5230119 טלפון - השתתפותו על הודיע הרצוג יצחק

 בלפור פינת הרצל רח' התכנסות ־- 09:50
 נורדאן לרח' הצעידה תחילת - 10:00

טקס יתקיים הצעידה בתום

האליפות הסרט הקרנת חיפה בזן מכבי הכדורסל מועדון רפפורט באולם promise Land עונת וסיכום
נורית - לילדים" תופס "היפה של הפעילות

 וכיבוד ״התכנסות 13:30
האירוע ״פתיחת 14:15

 חזן גיף - צה1הקב בעלי ברכות:
 יהב העיר-יונה ראש
 קוזיקרו עידו ~ הקבוצה קפטן

 העמותות ציג
 הת!רמים נציג

הסרט יוקרן הברכות בתום

09:50-10:50

15:00 - 13:30

18:30 לשעה מוזמנים - ארז של בתו בחילתן מצוה בת

אביב לתל בסיעה

לטניס הכניסה -מול199 סנה משה דרך השרון ברמת חתקוה שיפודי במסעדת פלסקוב טובי הולדת יום
m - בסיר ללי ־ הירוק הכפר ליד טופז הדלק לתחנת בצמוד trtiM iirorl■

19:30 - 18:30 

20:30 - 19:30 

22:30 - 20:30

20:30 - 21:00ארז מיה מסיבה

09-9576489 -16 ספרים מוכר מנדלי רה' קצין לרוני הולדת יום פיתוח בהרצליה

דוידס-מור אירית - בהתנדבות יה עש של שנים 30 ללב לב שים אירוע הקונגרסים במרכז

 קוקט״ל פנים קבלת ״21:00״20:00
 הדר צביקה של סטנד-אפ קטע -21:20-21:00
דוידס מור אירית - ברכות: - 21:30-21:20

 המרמן זפרופ
 יהב יונה העיר ראש

גליקריה של הופעה - 21:30

2014 מאי 10
v:׳v■ ■ ח ב ש

13:00 - 12:00 

23:00 - 20:30

ההזמנה בתוך הכרטיסים לב ישים

יגנה יהב24/12/154 15:13
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09:45 - 09:00 סלע ברכה + סגנים ישיבת

10:00 - 09:45 יוליה פ״א

10:00-11:00 צווח

11:00 ־ 13:00 ואנשיה רנד גלית

14:00 - 13:00 אישי

15:00 - 14:00 מנכ״ל פ"ע

19:30 - 17:00 אליהו לניר נסיעה

21:00 - 19:30 M ־ זיו - אליהו בניר עטלף בכנס הרצאה M H V■

09:00-10:30 בחיפה רפאל בכירי ביקור הנהלה בחדר
א. ל רהייע, ל לי ה מג די רי יערי וי ו:*<0 -9100

W O  -  9 1 0  יוגה מי העיר, ראש - עירמימז פרויקטיס על לקירהי
גגץ שמואל מר העירייה, מגליל יהג

 אריאל אדריגל העיר, מהגדל
ושרמן

W 5

 ו 3100
ו3י־45

 ו2.י45

 ו 3143
ו 4100

 סין שגרירת ק"פ

הסטודנטים התאחדות כנס לקראת פרסום

 נסיעה

נוף במלון א"צ
45!3100 - u טף למלון גמיעה ו

 גוף גמלון עהריש ארוחה
לעירייה הזרה גמיעה

11:30- 10:45 

12:30- 11:30 

13:00 - 12:30 

14:00 - 13:00

נסיעה

ברוש,עידו סוכוי,קזבי טלמור,מרגלית זיו,מנכל,נטע משתתפים:צביקה מחצבות לשיקום הקרן

 יועמ״ש פ״ע

כנסים באולם שרודק מחנה פרידה
 דברים: נושא׳
תשורה מעניק דבריו בתום - העיר ראש יחב, ה31י מר •
ברית בני מנדלמן, ציפי גבי •

15:13 24/12/15 5

 14:00 ־ 14:30

15:00-16:00 

17:00 - 16:00 

18:00 - 17:00

יונה יהב



ך2מאיובנ< ש מ ה
■ ^v : iיום ־'״ i

ציון בני ח,״ב ביאר, דליה גבי •

20:30 - 19:30 tfM שירית ־ "ל3גזבר,מנ משתתפים: חאיצטדיון חוזה בנושא דדון ואלי דיין עמי M IIIO

V::ג יום ־ ' V -י ’■.: : . ■ יי : : V:: " י '',י'■:■ '1‘.■  ■■■' ■ . ; V: :-v'; -

07:00-08:00 נסיעה

08:00 ־ 09:00 עידו ־ 23 הברזל רה' החייל רמת ,2 לערוץ ראיון

10:30 - 09:00 לחיפה נסיעה

11:00- 10:30 gssBBBBSBBSB מתוקי רחל + החינוך שר עם פגישה 4 קומה ישיבות בחדר באתו״ס

11:00-12:00 חיפה מחוז לנוער ציוני קונגרס באודיטוריום

12:00 ־ 12:30 נסיעה

13:30- 12:30 פרטי

15:45 - 15:00 סייג ש סיעת

15:45 ־ 16:00 בק נעמי

16:30 - 16:00 נחמיאס אלי

18:00 - 17:00 קואליציה

18:00-20:30 עיר מועצת

11:00- 10:00 כלבלית חברה דריקטוריון

11:00-11:30 הראל,מנבל,גזבר,מהנדס,רשף הבלכלית:שמשון בחב׳

12:00 - 11:30 נסיעה

13:30 - 12:00 משתתפים: העיר מהנדס מציג פטרוכימיות תעשיות עם בערים סיור בנושא דו״ח הצגת הנחלה בחדר
עידו שריד, רחל דרסלד, עופר גזבר, מנכ״ל,

14:00 - 13:30 דרסלר עופר פ״ע

ברין נטע פייא 14:00 -14:30 דו

14:30 -15:30 פניות בלום, אורי ,עידו רויאל, שי גיאמל, יוסי נישליס, דני משתתפים: העצמאות יום לקחים הפקח
ערן עיבור,

יונה יהב 6 24/12/1515:13
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16:00 ־ 17:30 בן-שלום ישראל - העיר פיתוח מצגת דירקטורים קורס כבסים באולם

18:50 ־ 19:20 ת״א מכבי - חיפה מכבי אליעזר ק. מאיצטדיון פרידה במשחק ברכות
הגעה -

חיפה( מכבי מועדון של פרם׳ -ברכות)אירוע
18:50-
־19:12

19:45 ־ 20:45 רוזנפלד תנחומים ביקור

2מאי 15 0 1 4
ה יום

10:00 - 09:00 f מגי - דיסקונט בנק לקוחות כנס בפתיחת כרמל דן במלון ברכות l M M M O
 בוקר וארוחת ק"פ ־

0הכנ בפתיחת ברכות
 היותר לכל דקות 10 כ- ומדבר מברך העיר ראש

 חשבון רוא׳ רובם איש 250 כ- ישתתפו
מש!ער יום0

08:00
09:00

10:00

10:00-10:15 חיפח לרדיו נסיעה

10:15-10:45 נישליס דידי - המדרגות למדו¥ הקלטח

10:45-11:00 בסיעה

11:00-12:00 H.E DR ANDOR NAGY הונגריה שגריר ק"פ

13:00 - 12:00 וגמן פ״ע

13:00-13:15 הקרן הבהלת לישיבת הכנה - ברוש קובי

14:00 - 13:15 אישי

15:00 - 14:00 פלג גל סלע, ל,ברכה”מנכ מבדלמן, ציפי משתתפים: פרלמוטר ודדי לחיה ק׳יס

16:00- 15:00 נוף והמתכננים,יפה זאבי חיפה,יהודה משתתפים:וסלר/מנכ^גזבו/קרן הכט פארק הרחבת

18:25- 18:00 מלכח יאיר - 3 קומה ביגה סניף של תשקה קניון בגרנד

18:45 - 18:25 בסיעה

19:30 - 18:45 8 ויצחק צבייה רחוב במועדון דשא כדורת למועדון שנה 30 בחגיגות ברכות

21:30 - 20:30 דמאדי שושנה שירי - באודיטוריום ישראלי שיר

2014 מאי 16
ן יום י _ ־. .. י ... ....

11:00- 10:30 מיכאל -ערן חשלום מרוץ בארזע לתיאטרון בכניסה 33 הציונות הגפן בבית באנגלית ברכות

12:00-13:00 רבקה - רוזנברג דן אורן בבית בריחה

יונה יהב24/12/157 15:13



19:30- 18:30 זסלר הרי - הכט בבית בולגריה יוצאי במסגעו ברכות
 חברים מפגש -18:00
 מברך העיר ראש ־־ ברכות -18:45
התוכנית תחילת -19:00

20:00 ־ 21:00 טל נסים -19 ה- במאה יהודית אומנות כץ במאנה תערוכה פתיחת

23:00 - 22:30 t - בעומר ל״ג - חיים קריית 2 ומגדל חומה לבנון מעופחת אצל f M M I

2014 מאי 18
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08:00 ־ 09:00 3ה־ פורס

09:00 ־ 10:00 מהנדס מענה, אלי הפועלים בנק נכסים אגף מנהל אטיאס, פרי ניצבייא מעותתפים:מנכ"ל חורב מרכז

10:00-11:00 ווגמן פיני נמרוד, ברודר, ואנעויו, שלום יוסי מעותתפים בחיפה הסטודנטים קהילות פרוייקט הרחבת

11:00-12:00 צוות

12:30-15:00 פרטי

15:00-16:00 כללית אסיפה + חיפה קרן הבהלת

17:00- 16:00 לוריא פ"ע

20:30 - 18:30 - עופר אייל מר בחסות מלגות להענקת העמותה עול עופר סמי עול לזכרו ערב העוייטת בבסיס בעתלית
M* אלון קעור איעו נעמי קעור אעות m M jBHM j

 וכיבוד התכנסות -18:15
 טקס -19:00
ער1מש סיום-20:10

10:30 - 08:30 רנד גלית - בכירה הנהלה למידה מפגעו גדול הנהלה בחדר

העיר ראש פתיחה דברי 8:45-8:30

העירייה מנכ״ל פתיחה דברי

ומחקר אססרסגי תכנון - השנתי התכנון ולוח חיום סדר הצגת

 שעולות ומגמות סטטיסטיים בחונים של אינטגרטיבית הצגה 9:35-8:45
ומחקר, אסטרטגי לתכנון האגף עדכניים- מידע ממקורות

 ומנכ״ל העיר ראש דגשי העירוניים, הליבה יעדי לאור ייבחנו הנתונים
העיר, וחזון העירייה

2013 חיפה הסססיססי השנתון .1

(2014 בפברואר חושבים)שנערך רצון שביעות סקר מתוך עיקריים ממצאים .2

הליבה ביעדי העירייה ביצועי של מסכם מסמך .3

דיון 10:30-9:35
מנה יהב24/12/158 15:13
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08:45 - 08:30 אלמוג חדוה

11:00 ־ 13:00 בסיעה

15:00 - 13:00  הכנסים במרכז AVENUE חירום במצבי והמשכיות לרציפות 2ה- הלאומית הוועידה התעופה שדה קריית
־ איילון עמי - תעסקי המגזר עם ושח״מ הרום בשעת העיר הערכות בנושא מרצה העיר ראש - ואסון

עוזר מיכאל

21:00 - 20:30 קוראז אמא הצגה העירוני בתיאטרון

21:00-21:30 העונה סיום או הגמר לחצי לעליה מכריע משחק ציונה נס ־ היפה מכבי הססורס בהיכל לידיעה!!!
20:45 מתחיל המשחק

09:00 -10:00 בלום אורי נישליס, דני ווגמן, פיני משתתפים: פרטנר מנכ״ל רומנו חיים

10:00 ־ 10:30 נסיעה

10:30 - 13:00 עמר עופר - בץ ישראל מר התחבזרה שר במעמד ישראל של תספגות יום השקת הקונגרסים במרכז

ת 10:00 ל ב ק פנים ״
ת: 11:00 חיפה העיר ראש •הב יונה ־ ״ברכו

ר1י דיין מיכאל מר * ן1חצפ אזור התעשיינים התאחדות "
המסחר לשכות נשיא לין אוריאל •
ימית בהובלה המשתמשים איגוד ׳!"ר שפר גד ♦

ת 11:30 ר קי ס  זבה יורם ד״ר הישראלית הספנות לשכת נשיא ״
רי 12:00 ב ד  כץ ישראל מר בדרכים והבסיחות התחבורה שר ״

 FONASBA מטעם לסוכנים, הסמכה תעודות חלוקת
ת 12:30 ח צהריים -ארו

הספנות לחקר ן1המכ יו״ר - חיות יהודה פרופ' הנח״ה;

13:00 ־ 13:30 נסיעה

13:30 ־ 14:30 חדור. + 5 ה- פורום

14:30 ־ 15:00 וילף דרורי נסע

15:00 ־ 19:00 בחיפה משה יעלון הביסחוך שר ביקור

בלשכתו יהב יונה מר העיר, ראש עם מקדימה פגישה 15:00 -15:15

של ח1הפית תכניות על סקירה חיפה- .בעיריית עבודה ישיבת 15:15- 16:15
 שמואל מר העירייה מנכ״ל יהב, יונה מר העיר ראש ,ע״ חיפה העיר

וטרמן אריאל אדריכל העיר, מהנדס 1 בנץ
כרמל דן למלון נסיעה 16:15-16:30

יונה יהב10 מקומה תצפית - כרמל דן מלון16:30-16:40
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פנורמיבעיר: סיור

יד0ח למצפור נסיעה 16:40-16:55

חסיד ממצפור תצפית 16:55-17:05

עופר סמי ע״ש לאיצטדיון נסיעה 17:05-17:15

עד השירות כביש דרך הרכב עם כניסה - עופר סמי ע״ש איצטדיון 17:15-17:45
ההלבשה. חדר מתחם פאתי

הדשא כר על עיתונאים מסיבת

הנמל- לקמפוס נסיעה 17:45-18:00

 בה ברחבה סיור כרמל, אקדמי למרכז כניסה - הנמל 01בקמפ סיור 18:00-18:20
שבת לבת ק מתקיימת

אחורית( סמטה 39 הנמל )רחוב הנמל קמפוס במנהלת וסיכום ביקור 18:20-18:40

2מאי 0 1 4

ש סגנית ביקור א ת ר ל ש מ 10:00 -12:00 סלע ברכה - סין מ
 המיון חדר ברחבת מפגש רמב״ם רפואי במרכז ביקור 9:00-10:00

 נוף יפה רחוב הבאהים, לגנים נסיעה 10:00-10:15
 הבהאים הגנים על נוף יפה מרח׳ תצפית 10:15-10:40
הגפן לבית נסיעה 10:40-10:50
ת ת1וברכ ביקור 10:50-11:30 ודתות עדות ראשי עם הגפן!פגישה בבי

 הקדשה עם ממוסגרת מדליה - תשורה לסגנית נותן רה״ע זה במעמד
לגליל נסיעה 11:30

12:00 -12:30 נסיעה

12:30 ־ 13:00 ורשף מוריס הגדול הכנסת בית

13:00 -14:00 אישי

14:00 -14:30 ציוגי סיגל פ״א

14:30 -15:30 ליבוביץ אמנון בלום, אורי משתתפים: גשר אבי + אורן יוסי

15:30 ־ 16:30 ברזר ועילה נקש סופי

16:30 -17:00 נסיעה

17:00 -17:30 בדוש שער קרנדי אלי של אבא מצבה גילוי

יהביונה 10 24/12/15 15:13
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17:30 ־ 18:00 בסיעה

18:00 ־ 19:00 40 הנמל רח' מאריס מלוך חנוכת
 בעמידה קוקט״ל - המלון גג על וכיבוד ות0התכנ
מנכ״ל !ינגר, רונן מר דברים: משאי

בעלים אל״ה, שלמה מר
 דבריו בתום מעניק העיר ראש - חיפה העיר ראש יהב יונה מר

רוחבית תמונה

19:00 ־ 19:30 נסיעה

19:30 ־ 20:30 «fi6s6688ffiB4 - אילה 111 איינשטיין הרשקוביץ פרוס' אצל ערב וארוחת ק"פ
19:00 בשעה מוזמנים

23:00 ־ 23:30  גבע יואב הטכניון קב״ט אוניברסיטה + בטכניון הסטודנט ביום רה״ע ברכת 23:30 בשעה

אליך מצטרף קי0מינקוב עידו

V• לל:.• ל ל ':•לליללל׳•ל •.־"'.•׳'''.■•׳V ;••"■׳ \ •י ל ייל•;\'•ד' ) •• י •ללי ילל ל• לי'לי;'יי- •7׳ •דלל• ■לי־ :7 :7 י ללי ל •י •י" יל•י7י: '•'•'׳•1.

09:00 ־ 09:30 יועמ״ש משתתפים: בלשכה שחורי מדליה פרידה
מצומצם האירוע דליה של בקשתה פי על

10:00 - 09:45 זגגי פ״א

11:00- 10:00 עידו דרורי, נטע רובין, מוטי דורי, יורם משתתפים: בהיפח הספרים אולימפיאדת

11:00-12:00 משתתפימ:צחי,רשף חוזרים נכסים בנושא פז פנינה

12:00 ־ 13:30 וחדווה מהנדס ע”פ

14:00 - 13:30 וגלבחרט האן אביהו

16:00- 14:00 פרטי

16:00 ־ 18:30 לירושלים נסיעה

20:30 - 18:30 סלע ברכה - בראשית" הענקת"פרס טקס 20 מרכוס רחוב ירושלים בתיאטרון
הטלזם לו״ז

 הכניסה דלתות פתיחת 17:30
 היהודי" במטבח עולמי "סיור באפה בסגנון קוקטייל 18:30

יהודית" ומורשת מנהיגות "זהות, הצילומים ותערוכת
וחגיגה טקס 20:00

2014 מאי 23
ן יום

02:00 - 01:00 הדוח אלמוג, Hedva ־ הולדת יום

מנה יהב24/12/1511 15:14
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02:00' 01500 הדוה אלמוג, Hedva - הולדת יום

01:00 ־ 02:00 חדוה אלמוג, Hedva - חולדת יום

01:00 ־ 02:00 הולדת יום - הדוח אלמוג,

01:00 ־ 02:00 הולדת יום - חדוה אלמוג,

01:00 ־ 02:00 הולדת יום - חדוה אלמוג,

01:00-02:00 הדוח אלמוג, לידיעה"! Hedva ־ הולדת יום

09:00 ־ 10:00 מאוניברסיטת משלחת עם בוקר אדוהת דקל אולם האוכל בחדר כרמל דו במלון LOWELL - ממסציוסט
6B68BM8a® ישראלי ורד

10:30 - 10:00 נסיעה

12:00 - 10:30 פרטיים חולים בתי הספר השקת לרפואה פקולטה בניין קובסטנטינר ע״ש באולם רמביים חולים בבית
m - גולץ אבישי פרום' ישראל בארץ i M M r

 התכנסות — 11:00 — 10:00
רן רה״ע ע1האר תחילת -12:00 -11:00 ב מ

12:30- 12:00 גסיעה

13:30 - 12:30 רבקה - חיפה בקניון גל בריתה

20:30 - 19:30 יסיף כפר דאוד באולמי מישלב של בנו חתונת
א4 בשולחן הישיבה מקום 19:30 בשעה מוזמנים

13:00-14:00 gfttiB<BBR6£ רמי ־ היפה בקניון באווזי פלדמן ליוסי חולדת יום

17:30 ־ 18:30 הלחמי בית ספרות חוג

2014 מאי 25
ovS■r -:א יום 1 :-־ג

10:00- 09:00 3 ה- פורום

11:00- 10:00 צווח

11:00-11:30 כרמל בי״ס תלמידי נציגי + גזבר

12:00 - 11:30 זהב משי יהודה

13:30 - 12:00 ואנשיו,מנכל,גזבר,מהנדס משתתפים:לוריא בפסולת טיפול שיטות על מסכם דו״ה הנהלה בחדר
ואנשיו,רשף,קרסל

יוגה יהב24/12/1512 15:14
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13:30 ־ 14:00 צוות

15:00 - 14:00 2015 מיסים צו אישור - 5 ה־ פורום

16:00 - 15:00 ליאת ציבור/ ותפני ואנשיו, נור ואנשיו, לוריא משתתפים: שפרינצק בשכונת כרמל מי עבודות

16:30 - 16:00 אדרי אבי

17:00 - 16:30 נסיעה

17:00 ־ 18:00 בלומנטל שי ־ התורני הגרעין עם מפגש 1 קומה 19 ירושלים רה' ששון שמואל של בביתו

18:30 - 18:00 נסיעה

20:45 - 18:45 סגל גלי ־ יורעאליה הספר לבית יובל בטקס ברכות הקונגרסים במרכו
 קל וכיבוד ת10התכנ - 19:00 -18:00

 ברכות -19:15-19:00
ביה״ם ,תלמיד של מופע -20:45 -19:15

M il! ! !  ®Sit®'!!
07:45 - 09:30 פרטי

09:30 ־ 10:00 נסיעה

10:00 -10:30 ציבור פניות פ״ע

10:30 ־ 11:30 הבריח ארצות של הימית השדולה בשיא עם ופגישה ק"פ

11:30 -12:30 ריאלי בי״ם בנושא מתוקי רחל אצל

13:00 -13:45 עגולים שולחנות - העיר חזון בנושא קיפניס ברוך

14:00 -14:30 עידו - לכטר פרוס'

14:15 ־ 14:45 עמר עופר ־ במטרובית צילום

15:00 -16:00 למועצה הכנה

16:00 -18:00 פרטי

18:00 ־ 18:30 נסיעה

19:00 - 21:00 אלון נירה ־ האוניברסיטה של הנאמנים חבר מושב פתיחת טקס 65 הנמל רה' הנמל בקמפוס

 הפנים קבלת תחל 38:30 בשעה 26.5.2014 ה־ תשע״ר, באייר כ״ו שני מום א(
 הנאמנים חבר מושב של חגיגית פתיחה טקס יתקיים מכן ולאחר

 jj^Sjlf^Pjll שלוחת חיפה באוניברסיטת
"" * הטקס תחילת -19:30

יונח *הב 13 24/12/15 15:14



א״פונים טיבל0פ 13:15

n- 5 פורם

צוות

מהנדס משתתפים: זאבי גד

זאבי גד פז, פנינה מהנדס, משתתפים: מוזיאונים קריית פרוייקט

סגנים ישיבת

בלייר פנינה נישליס, דני משתתפים: הסרטים פסטיבל

אישי

 08:00 ־ 09:00

10:00- 09:00 

11:00- 10:00 

11:30 - 11:00 

 11:30 ־ 12:30

14:00 - 12:30

15:00 - 14:00

 לנדאו אלי פ״א

לאטי יוסי

15:30 - 15:00

15:30 ־ 16:00

15:45 - 16:15הנן וירוך האן־ אביהו

16:15-16:45גרינברגר אורי

נסיעה

שחאדה כאמיל של לזכרו בטורניר ברכות 20 טובי תופיק רח' אחווה הספר בבית קהילתי במרכז
- חגיאד ויקטור

בטורניר המשתתפות לקבוצות ומדליות גביעים הענקת

17:00 - 16:45

18:00 - 17:00

2014 יוני 02
i f f l i i l l l l l l

07:00 -19,00גיבוש יום

' ״2/6114 j e  p V  *jtohN סאס

07:00 ~ 07:20

07:20 - 07:35 
07:35 - 07:40 
07:40 - 09:00 
09:00 - tO'AS

tP W ?p77 J ifv jp sw ס! ,סח  ח
.14 *ip t e
7?X ' o j $ ס ס א £ p t o i d j l p n 

t f f o ’ k $אל״יב p f o o d J J p a

T7X*OJ /ע9$//י

<p ff? /P7 $אסס$ ! א אסס$ - ' n א&6ס P k ׳ח 
p9 pn3f <fe \H7pN Jik ותוסס  j67ff ?v ije/׳ 

Pllp<fj w !k < F 7 7  j אp i? ת1ס^?>ז1 א€?סס 
<(fp  ?l$ f?  6dlfJ  .p<flV0l ff?k0 f?!p fn 0VJj<f

j1<fm$ p f?<Ffp ! i k ^ w S  t?x ^ j  11:00 -  10:15
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11:20 - 14:00

ב יום . :®■

 14:30 ־ 14:00
14:30 - 16:30

16:30 - 17:00 

17:00 

19:00

0 " ?6 3 7 7 £ k .f:

• 7'>& y p f p j  P M l j  p o * f p
מרומם רוח מצב •

tf/ / מ ' p>0 מ,7א t y j  *l<F\

//״צ.0 •

20:45 ־ 21:15 052-2664694 כהן יוסי גמר חצי משחק ירושלים הפועל נגד חיפה מכבי כדורסל משחק לידיעה'!!

:2014 יוני 03 .׳
ג יום י ■ ■־- : : : _____________1_    ___________________________: 

ב ר ת חג ע ו ע ו ב 07:00 ־ 07:30 בעירייה עובדים -לא ש

p)03H0 tf)30 p p 0 N 1fx)N - "/מצא py dJ<fkf? "  
k fr> pofj0pe jtvz>H) .pfj77N! ptyeye# ,ptedptf 
12-0 <Fe p j p n p  &  p ? j 0p<f p 3 i0 p  !*0} p } 2 )p p p
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* ( ! ik t t f t f p  P ” 06*OpP
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6 jp y  jp P Q p  P 0 0 9 P P  ,*OdPjkf.*אס׳׳ג ?ל 
0 Pifer/p p p 0 N  f0 l6 o fp( p, !0ת *P *p 3 n  p f0 !o fo 
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ך20.ן4בי1י 03 ^ ה :
ג יום

21:00-22:00 דניאל - הברבורים אגם אביב בתל חאוסרח בבית

־2014 יוני 04
דו יום י י

10:30-12:00  £4-8373544 ,א 29 נעמי רח' כהן מטרסברג המוסטת אצל ויין גבינות בוקר ארוחת
11:00 ל 10:30 בין מוזמנים (לבית מוביל ירוק )שער

)2014 יוני 05
ח יום

08:30 - 07:45 פרטי

09:00 - 08:45 תמבי רמת עט למפגמ עידכון־ וקנין רזתי

10:30 - 09:00 ממטרה לוריא,וגמן,פנ"צ,נציג - התמבי רמת תומבים מפגמ

12:30-13:00 נס גדי פ״א

14:30 - 13:30 גליקמן אבי מל לנכדו ברית בקונגרסים גרדך במלון

20:00 - 19:30 קאלה באולמי איינס מוטי מל הבן חתונה
 ~ק"פ 19:30
פה1ח - 20:30

20:30 - 20:00 בקיסריה בטרה טל עופר מל בתו חתונת
 -ק״פ19:30
ח!פה - 20:30

22:00 - 21:00 אביב תל 8 החרמ ,ברה הרביעית" באולם"בקומה מרם יובל חתונה
 וארוחה ק"פ -19:30
חופה - 21:00

S t l f f S ■.־י־ Y\.-׳

10:00 ־ 10:30 nftfiAaaaaMM- אומרת לקובי חולדת יום לידיעה!!!

21:30 - 20:30 ענאן - חאגיר ויקטור מל הבן חתונה חיפה 18 המסילה רה' הגליל בגני
ק"פ 20:00

2014 יוני 08 ■■ י ■ י ־. ;■V'. ■■■■■■: V ■: ׳ י ׳■׳;■' .■ ■V■ :: י י
א QV י

08:30 - 08:00 לחוף בכניסה מפגמ - לוריא,נמרוד ממתתפים: המקט בחוף סיור

09:00 - 08:30 נסיעה

09:30 - 09:00 הים בחוף נכסים פיקוח בנומא פז פנינה

10:00- 09:30 עידו 4־ מלום בן ימראל

יזנה יחב24/12/153 15:14



שך 2014 מגי 08 מ ה
א ין□

10:00 ־ 11:00 צוות

11:30- 11:00 בירך טוביה

11:30 ־ 12:00 הדד ומיקי ווגמך פיני + בירך טוביה

12:15 - 12:00 מצוה לבת לנכדתו ברכה צילום - ביטר משה

14:00 - 12:30 סקאל דורוך ודגמן, פיני משתתפים: מורים השמת מרכז בנושא מצנע בכנסת הינוך ועדת יו״ר עם פגישה

14:00 ־ 15:00 אישי

15:30- 15:00 נסיעה

16:30- 15:30 חריש,עליזה מיכה + טכנולוגי מגדל בנושא ההנהלה משרדי ק״ק ראשי בניך ברמב״ם ביאר פרום' אצל
עידו גורך,

19:00 - 17:30 תמר בשער כרמלי עמוס הלוייח

22:00 - 20:45 אביב חל מכבי נגד היפה מכבי הספורט בהיכל כדורסל משחק

10:45- 09:00 עידו ־ לכלבו ראיון

11:00- 10:45 נכדתו של מצווח לבת ברכה צילום גלם מיכה

11:30- 11:00 הסיני המנצח + נישליס דני

11:30 ־ 12:00 איינס מוטי נישליס, דני משתתפים: ציונג שו הסיני המנצח

12:00-12:30 אישי

12:30-13:00 נסיעה

13:00 ־ 14:00 ביה״ס - רפואה מגמת תלמידי פעילות שנת סיום טקס רמב״ם חולים בית ראשי בנייך ספנסר באולם
 סגל גלי ־ לרפואה והפקולטה רמב״ם עם בשיתוף אי עירני

חיפה העיר ראש - יהב ענה מר : בהשתתפות
 רמב״ם רפואית הקריה מנהל ביאר רפאל פרופ'
לרפואה הפקולטה לדיקן המשנה מיכאל אבירם פרופ'

14:00 ־ 14:30 נסיעה

14:30 ־ 15:30 ציבור פניות ־ אזולאי אורטל

15:30 ־ 16:00 דרסלר עופר פ״ע

16:00 - 16:30 נישליס דני

מנה יהב24/12/154 15:14



ך 2014 מ1י 09 ע מ ח
ב יום ■י
18:30- 18:00 נסיעה

20:30 - 18:30 משתתפים: והנמל המיכלים חוות בנושא נגלר בבית חיים בקריית תושבים מפגש
האן פנ"צ/לוריא/מהנדס,דרסלד,אביהו

2014 יובי 10
ג יום

09:30 ־ 10:30 א פנימית ציון בני חולים בבית דותך רמי 'אצל

11:00- 10:30 נסיעה

11:00-12:00 וגמן פיני - לנדאו אברהם ברוח עיון ביום ברכות הכס באודיטוריום חיפה באוניברסיטת

12:30 - 12:00 נסיעה

13:00 - 12:30 5 ביכורים רח' אביו במות דאנגילי שאול אצל תנחומים ביקור

13:30- 13:00 נסיעה

13:30 ־ 14:30 aBtiuaMSttiBmmvm - לבן״ כחול שנתי"חינוך בכנס אמנה על חתימה באודיטריום
; בהשתתפות לבן כחול ישובית אמנה על חתימה - 14:30 -13:30

לנג עמית מר - הכלכלה משרד מנכ״ל •
אורן צביקה מר התעשיינים התאחדות נשיא •
יהב יונה מר חיפה העיר ראש •

15:30- 14:30 אישי

15:30-16:00 נסיעה

16:00 ־ 16:30 אבוחצירח שי אורי/ נינה וגמן/רחמים7לזזמנכ משתתפים: מתנסים חב' פרויליך רו עם הכרות פגישת

17:00- 16:30 רומניה שגרירת ק"פ  Ms, Andreea Pastarnac7

18:00- 17:00 קואליציה

18:00 ־ 19:30 עיר מועצת

2014 יוני 11
ד יום ־־

08:15-08:45 עמרן נתך

09:00 - 08:30 יועמ״ש מנכ״ל/לוריא, 7נדשי טומי משתתפים: משאיות וחניון גז תשתיות

10:00- 09:00 עידו ־ סביבה איכות מה״ארץ" רינת לצפריר ראיון

10:30- 10:00 נסיעה

מנה יהב24/12/155 15:14



שך 2014 מני 11 וזמ
ד יום

12:30 - 11:00 vv מהנדס הראל,רשף,בורישנסקי,ג'אקי, משתחפים:שמשון מישלב פיש(אצל )אדם

13:00 -12:30 נסיעה

13:30 -13:00 אישי

14:00 - 13:30 עמוס בלו^אתו״ס/נמרוד, ברעם,לוריא,צחי,אורי יועמ״ש,נורית נציג גזבר, משתתפים: הפשפשים שוק
זוארץ

15:00 - 14:00 לוריא פ״ע

15:30 - 15:00 הים עין שכונת ונציגי סוהיל ד״ר

16:00 - 15:30 כסיעה

16:30 - 16:00 ־ אלון אלמוג בנין 1508 מספר דירה 10 אלעזר דוד מרידיאן במלון כרמלי משפחת תנחומים ביקור

20:00 - 18:00 נסיעה

22:30 - 20:30  נוקיה בהיכל ת״א מכבי ־ חיפה מכבי כדורסל משחק
9 שער מול הקטן( החניון )השרות לחבית יגיע העיר ראש

 העיר לראש הכרטיס את למסור הגעתך!תגיע לפני דקות 5 כ- לטלפון תחכה מהמנהלת שולמית
052-5553789 שולמית של טלפון

21:15- 20:45 6 יקותיאל יסף רח' ת״א בנמל ב״טראסק" שריד רחל של בתה חתונת
 ק"פ - 19:00
חופה -19:45

2014 מני 12
ה יום . _

09:00- 08:30 ינקוביץ ף,לאה מנבל,רש

09:00 ־09:30 ים גב חב' מנכ״ל אבי יעקובובקי פ״א

09:30 ־10:00 עידו נמרוד, מנכ״ל,מהנדס,רוית, ,מחנייי ברוריה משתתפים: העתידי הנמל לקראת מפגשים

10:00 ־ 10:30
>־ ׳ נסיעה.

10:30 ־ 11:30 במבואות טווח ארובת להשכרה דיור מכרו מציעים כנס תמר באולם כנסים בקומת הקונגרסים במרכז
בחיפה הדרומיים

שי אי

Mr. Pawel Adamowicz גדנסק רה״ע ק"פ 

יועמ״ש ינקוביץ, לאה משתתפים: בלס יצחק + מסט רפי

15:14 24/12/15 6

 13:00 ־ 14:00

15:00 - 14:00 

15:00 ־ 15:45
r

יונה יהב



ני 12 המ^ך 2014 יו

15:45 -17:00צחי מהנדס, ממתתפים: העצמאות רה' היון מתחם

2014 ייני 13
ם! יו

בבית מפגמ מהנדס,ברודר ממתתפים: קסטרו רוטר וגבי 052-5337030 - ביסקר רפי עם בחדר סיור
20 הרצל חקרנות בית קפה"אגוו"

12:00- 11:00

20:00 ־ 21:00ורעייתו עו׳ידבלטר עם ערב ארוחת בקסטרא רפאלו במסעדת

2014 ני1י־ 14
שברו

19:00-20:30־ עודד - גדנסק רה״ע א״ע דניה 85 הפליטה מארית רה' פלר עודד אצל

20:30-21:00נסיעה

 העיר ראמ ניפ את תקבל אלוף -אווה הקורטוריון חברי לכבוד חגיגית בפתיחה אורן בית ביער בבקתה

מברך לא העיר ראש

22:00 - 21:00

1 1 1 1 2י!י1 0 1 4 8 1
M S S S B 1 1 1 8 1 I l f  ||Y  III-  ■ii Y ■; ■;0 i I I Y  YY Y 1ill; YY■ YYf IlfY: Y

11:00 ־ 11:30 ברודר + ואנמיו לוריא

14:00- 12:00 גולדברג ג'יי גייי

14:30- 14:00 נסיעה

15:00 - 14:30 עידו - לכלבו צילומים

15:30- 15:00 מדות אילן + קהת מנמה

17:30 - 16:00 מיסים צו מורחבת הנהלה ימיבת

18:00 - 17:30 עידו - חיפה לידיעות צילומים

20:30 - 19:30 ־ ערב וארוחת כבוד עמית תוארי הענקת תקורטריון מומב מל חגיגית פתיחה צירצ׳יל באולם בטכניון
4 אגמון יעל W P 4 M S 7

מברך לא העיר ראש

2014 יוני 17
ג יום י-

09:30- 09:00 תחבורה בכנס ברכות דן במלון

2014 יוני 23
ב יום

Lynn Wax01:00-02:00 - חולדת יום

יזכה יהב24/12/157 15:14



המ׳גוך 2014 מני 23

07:00 - 10:00 לירושלים נסיעה

10:00 - 11:00 203 חדר 2 קומה 2 הנביאה דבורה רח החינוך משרד פיתוח מינהל מנהל משה בן תמיר אצל בירושלים
חדד מיקי ווגמן, פיני מהנדס, משתתפים:

12:00 ־ 14:00 לחיפה נסיעה

14:00 -15:00 תעשיה מבני דונקי, עודד מנכ״ל, משתתפים: וילנסקי דן ־ החיים מדעי פארק בנושא ביורד חברת

15:00 ־ 15:30 מנכייל

19:30 - 21:00 זחבח ־ 2014 לשבת חרמב״ם עיטור הענקת טקס האבן בבניך רמב״ם חולים בבית
פ20:30-19:30 ק"  קלה וארוחה ״
 הארוע תחילת -22:00-20:30

 אומנות וקטע• הפרטים הענקת
2014 לשנת הרמב״ם ר1עיט מקבלי

ארה״ב עמיר, שמואל ומר אמיר הרטה גבי •
ארה״ב דיבנר, ברנט ומר דיבנר רל׳ גבי •
בירושלים העברית האוניברסיטה סידר, חיים פרופ׳ •
ת 5 כ־ מברך - חיפה העיר ראש יהב, יונה מר • ת דקו באנגלי

2014 יוני 24
ג יום "־"׳■

 Wax, Lynn 02:00 - 01:00 - הולדת יום

08:30 -11:00 נסיעה

STEM 11:00 -13:00 ינוךלח בינלאומיה הכנס אינטל כנס רם גבעת השניה העליה רה' פלאזה קראון במלון בירושלים
■—שמו טל *—■a

הראשי הכנסים אולם ליד מצדה באולם ברים1הד בחדר התכנסות - 11:45 - 11:15
אותה? דדים1מע אנו וכיצד STEM מצוינות "מהי פאנל ־ 13:00 ״11:45

החינוך ,ע" שנלמדו ביותר הטובים מים1ה״ש את יבחן זה מושב תקציר:
הגלובלי. הממשלתי!המיניסטריאלי

חנה יהב24/12/158 15:14



ני23 0ל 1 ^ךי4 ^הג
.::v ב יום

07:00 ־ 10:00 לירושלים נסיעה

10:00 -11:00 203 חדר 2 קומה 2 הנביאה דבורה רח החינוך משרד פיתוח מינהל מנהל משה בן תמיר אצל בירושלים
הדד מיקי ווגמן, פיני מהנדס, משתתפים:

12:00 -14:00 לחיפה נסיעה

14:00 -15:00 תעשיה מבני דונקי, עודד מנכ״ל, משתתפים: וילנסקי דן - החיים מדעי פארק בנושא ביורד חברת

15:00 ־ 15:30 מנכ״ל

dfiflaflafisa&h 21:00 - 19:30 וחבה - 2014 לשנת הרמב״ם עיטור הענקת טקס תאבך בבנין רמב״ם חולים בבית
פ20:30- 19:30 ק"  קלה וארוחה ~
 ע1האר תחילת - 22:00 - 20:30

 אוממת וקטעי הפרטים הענקת
2014 לשנת הרמב״ם עיטור מקבלי

ארה״ב עמיר, אל1שמ ומר אמיר חרטה גבי •
ארה״ב דיבנר, ברנט ומר דיבנר רלי גבי •
בירושלים העברית האוניברסיטה סידר, חיים פ'1פר •
באנגלית דקות 5 כ־ מברך - חיפח העיר ראש יחב, נה1י מר •

2014 מני 24
: r ג[ יום

 01:00 ־ Wax, Lynn 02:00 - הולדת יום

08:30 -11:00 נסיעה

STEM רלח בינלאומיה הכנס איבטל כנס רם גבעת השניה העליה רח' פלאזה קראון במלון בירושלים^ 11:00 -13:00 י

 הראשי הכנסים אולם ליד מצדה באולם הדוברים בחדר התכנסות -11:45-11:15
אותה? מעודדים אנו וכיצד STEM מצוינות "מהי פאנל -13:00 -11:45

 החינוך ע"׳ שנלמדו ביותר הטובים ח״שומים את יבחן זה מושב תקציר:
הגלובלי. והמיניסטריאלי הממשלתי

יונה יהב24/12/158 15:14



 ישראל טראמפ קרן מנכ״ל - הורוביץ אלי מנחה:
חיפה העיר ראש ׳הב יונה - משתתפים:

 טכנולוגיה בקבוצת חבר החינוך משרד הריסון בוב »
 חינוך ויועץ ממשלתית

 דרום EWAH הנשים אוניברסיטת חאן אינסיק קווין פרופ' •
קוריאה

19:30 ־ 20:30 חיות קרן - בתנופה חיפה בנושא ישראל תשתיות בועידת מקדים בערב ברכות בקונגרסים גרדן במלון

התכנסות -19:30-18:30
 לשעבר( בכד!רגל ישראל נבחרת שטראובר)שוער לירן + יזם מועדון אורח - 19:50-19:30

כיום עסקים איש
 עירונית התחדשות בנושא נדל״ן יזמי בהשתתפות הפאנל תחילת - -19:50

וי!צא מברך העיר ראש

20:30-21:00 דבקה - הצפון בתיאטרון הצגה

08:30 - 09:00 נישליס ודני אלמוג הדוח

09:00 ־ 10:00 סלע ברכה - למועצה הכבה

10:00 ־ 11:00 סלע ברכה - שחאדה האני הבישוף ק"ס

11:00 ־ 12:00 3 - ה פורום

12:00-12:30 לוי רמי

D”pH.E Leena-Kaisa Mikkola 12:30 -13:15 פינלנד שגרירת

13:15 -13:30 מסטיב פרידה ברכת צילום

13:30-14:00 נסיעה

14:00 -16:00 ערים איגוד מועצת

16:00 -16:30 כסיעה

16:30 -17:00 וייצמך אבי - אחוזה בשכונת מקוה פתיחת לידיעח!!!

17:30 ־ 18:00 רבקה - האוניברסיטה של הדגל בפרוייקט תעודות חלוקת ארוע לידיעה!!!

^ ךג _ חיפה רוטרי נשיאים חילופי גרדן במלון לידיעה!!! ץ כ 80£צ ^ £ § & 19:30 - 19:00

! ! ה! ע די כז לי ר מ ם ב סי נגר קו ת ה ב סי ם מ ני סיו רו מן - ,ג עי ג 20:00 ־ 21:00 ו

חגה יהב24/12/159 15:14



2014 מבי 26
ה מם

10:00 - 09:00 ץ> כחן אבישי פ״א

10:30 - 10:00 -;עידו אעטל תדמית לסרטון צילום

10:15-10:30 : קלי בועז י'

10:45 ־ 11:00 דביר מיכל ‘

12:00 - 11:00 תל ואבי,אבי אלמוג,יגאל חדוה

12:45 - 12:00 סניון - רובעם באדי

13:00 - 12:30 32 שבדיח דנקבר אבלים ניחום

18:00 - 13:00 פרטי

18:00 ־ 19:00 מייצג אסעד סוהיל ד״ר - בכבביר האחמדית חאסלמית העדה של שנתי כנס התחייבות(!! ללא

20:00 - 19:00 בהשתתפות לישראל תאילנד בין הדיפלומטיים הקשרים לכעון שנה 60 ציון רפפורט באולם לידיעה,
מייצגת אלמוג חדוה ־ בישראל תאילנד שגריר

21:30 ־ 22:00 קאופמן יובי ־ הביט של המוסיקה הרכבי לידיעה,ערב

2014 מני 28
שבח

18:15- 17:15 רבקה - תורמים עם חילתן מכללת ליד מפגש הנמל בקמפוס

2014 מבי 29
א יום

16:00 ־ 17:00 קואליציה

18:00 - 17:00 המיסים צו - מועצה ישיבת

19:00 - 18:00 עירוניים תאגידים - מועצה ישיבת

2,014 מני 30
ב יום

14:00 ־ 15:30 משחתפים:מנכל,מהנדס,גובר בריימן ושלמה בלעקוב רם

15:30 ־ 16:00 גולדשטיין חדד,עליזה הו,מיקי משחתפים:פנעח חורה שערי ספר בית

17:00 -18:00 גיושוע - 61 נוף יפה ברחוב מפגש בבאחים סיור

W• 21:00• וייץ עקיבא ־ באהבה נותנים ח מ" ג ברכות העירוני -בתיאטרון W W I 20:30 ־

*ו“

יזנה יהב 10 24/12/1515:14
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־ 09:30 מישלב - הפנים משרד הממונה בקורת הנהלה בחדר 08:00  

מועצה ישיבת 19:30- 18:00

■ ־ 20:30 20:00 M H M I ־ דורון - העליון בשער חיות בגן 

יונה יהב24/12/1511 15:14



2614 יולד 02
ד יום ' י

09:00 - 08:00 חופש יום

2014 יולי 03
ה יום ■ י י

15:30 ־ 16:00 נסיעה

16:00-17:00 פרטי

17:30 - 17:00 

17:30-18:00 

20:30 - 19:30

 פרטי

 נסיעה

איסלר יוסי חתונה י /

2 0 1 4 ;  ̂Av:.- מ :: :

08:00-09:00 פרטי

11:00 - 10:00 הגושרים

2014 יולי 05
שבח

08:30 - 08:00 הגושרים

21:30 - 20:30 רבקה - ספרות חוג

2014 יולי 06
א יום :י■■■■■ :■■■:v ■ל■- ■■■■■■

08:30 - 08:00 ריס הגוש

2014 יולי 07
ב יום

־■ : ־־־' ״ ■".־ ג v;r‘ י '

08:30 - 08:00 הגושרים

2014 יולי 08
■ג מם י■י-■:' י /:■ ■ ■ '■ ■

08:30 - 08:00 חופש יום

2014 יולי 09
ד יום

08:00 ־ 15:00 תמר

ונהז יהב27/12/151 17:04



ליי 10 [2014יו
h יום

11:00-12:00 ניר + ערך

13:00 - 12:00 אלמוג חדוה + הדמיות איעור דביר נועם

13:30 - 13:00 מוניר - וייד אלדד

15:30 - 15:00 חיפה 8 כבירים רחי תנחומים ביקור ואורי יהודית קידר מעפחת

16:00 - 15:30 הכט מעפ' 1 קומה 25 חניתה מגן אביטל אבלים ניחום

16:45-17:15 מיכאל,צחקנמרוד אפרון,ערן דקל טלמור, מעתתפים:נטע סקייטפארק בנועא במיבהלת צחי אצל

18:30- 17:30 ערך - ברייקדנס בריקודי האי¥ אליפות

19:00 - 18:30 נסיעה

19:30 - 19:00 עידו - בן-עמי עודד אצל ראיון ביגור באולפן

23:30 - 22:30 <HffilfflBBHHggBB - 22:00 לעעח מוומנים - צייזלר יוני חולדת יום 8 דגן ח רחוב חיים בקריית הבאר בפאב

2014 יולי 11
ן יום

12:30- 12:00 ויצטום קדומים בנאות חתונה

14:30- 13:00 סגל גלי חתונח - כרמל יקבי 20 היין דרך רחוב כרמל בביסטרו יעקב בוכרון
 פ״-ק 12:30
חופה ־ 13.30

14:30-17:00 פינקל מעפ' חתונה הים" "על בקיסריה
 צהר״ם וארוחת ק"פ -־ 14:30
פה1ח -16:30

1014

20:00 - 19:30 אלוע הולדת יום

2014 מלי 13
א יום

09:00 - 08:15 בלום מעתתפים:מנכל,גזבר,אחו״ס,זגגי,אורי בעיר ספורט ומגרשי מתקני

09:00 ־ 10:00 יוליה אלמוג, רונן,חדוה דני הררי, דודו ,חנ״י מנכ״ל בריימן עלמה מעתתפים: עכו חיפה השיט קו
עטראים

11:00 - 10:00 צוות

12:00 - 11:00 נואית פ״ע

יונו־ יהב 2 17:04 27/12/15



^ר 2014 ־1ייול 13 מ ח
א יום  

12:00-13:00 אסעד סוהיל

14:00 - 13:00 אישי

14:00-15:00 גזבר פישל,צחי,עידו,פנ"צ,נציג שי ואנשיו,אתו״ס, משתתפים:אורי קיץ ארועי הנהלה חדר

15:30 - 15:00 אבוחצירה שי

16:15-18:15 חיפה בעיריית הכנסים באולם האחים" ברגנר"אחוות יוסל של פסלו השקת

ל הנחייה* העיר מזכיר טלע, כרכה ג

00<:1t - ה ו ט מ ה ר ה נו כי קל ו

מור כרמל הזמרה - אמנוהי קטע לו:לו גשיר הו

טיליס: hH לי היה הנר לי היה טררלג יורם

ר מר • שה, אכי ל מ ה רן גלריה מנ

ה מר • הכ יוג ה הענקה - העיר ראש (י ו ו ע ל ה ט פ ל ל ט  יו
ר מ ר ה אכיר + ג ש מ

נשיריפו הרמור כרמל הזמרה - אמנוהי קטע

 טלישו לולה ואנ גו חטוטל
טיליש! ניר יר אלרגי גגלאל

ה טקט ר ט ט ה ה - לו א כי כל י הי  הכיכר לעכר העירייה מ
ט הטרה ט לו של ה ה על מ כ ר מד ה ה ו הי או ה מ ככיכר ו

18:30 ־ 19:00 א 86 התשבי האב במות גלבוע איתי אצל תנחומים 'ביקור

21:30 - 20:00 נישליס ־ הסימפונית התזמורת של העונה השקת ערב הקונגרסים מרכז הוטל בגרדן
-ק"פ 20:00
דברים לשאת העיר ראש את מזמין 0נ,1א ׳0מו - 20:15

לתזמורת כתרומה פומבית למכירה הדיסק את ליונה מוסר ומוטי

אומנותי אירוע

2014 יולי 14
ם ב יו

11:00 - 09:30 מנכל פ״ע

11:00-12:30 מהנדס חדוה פ״ע

13:30 - 12:30 ינקוביץ לאה פ״ע

חנה יהב27/12/153 17:04



שך 2Q14 ימיי המ
ב מם

14 י . ■:ץ'■■■ י■/::' / ;״׳;:'■'■י / ̂־ V־ K ̂:0:ד ̂'־:ל ̂ ■ W.V ־־

13:30 ־ 14:30 איעי

15:30- 14:30 ואנעיה נואית

16:00 - 15:30 עידו פ״ע

21:30 - 20:00  צחי ־ הצרפתי הקונסול בהעתתפות: הבסטיליה יום 24 הנמל ברחבת הנמל בקמפוס
 Gipsy Gews הארוע תחילת - • 19:00
20:00 -*D JT N T

 • 20:15- יהב יונה העיר ראש ואת הקונסול את מזמין מהלהקה טייר׳
 יהב יונה העיר ראש את מזמין מק ולאחר מדבר ל10נ1הק

 מדבר יהב יונה
 הצרפתי ההמנון

״ ה״תקחה
 לחיים כוסית, -השקת מוזיקה עם מתוזמנת בלונים הפרחת

 DJ TNT •(־ 20:30/- 20:40 הערכה(
* 22:00-23:00 הליווי וכערי -צבי מופע

דרורי נטע הנאומים: קטע על אחראית

2014 יולי־ 15

09:00 - 09:30 זילברעטיין אולי

09:30 ־ 10:30 נפתלי חיים, בן רוני ,ברזילי ערה עו״ד סקאל, וגמן,דורוך מעתתפים:פיני חרדיים מוסדות תקצוב
אבוחצירה עי אריה, בך נועה עילמן,עו"ד פריד,איבה

10:30 ־ 11:00 עגיא אורי

11:30 - 12:00 ציוני סיגל

12:00 - 13:00 יב1סנ פ״ע

13:00 ־ 14:00 איעי

14:00 ־ 15:00 ריבלין־,לוריא,גזבר ענבל ברזילי, ואנעיו,מנכל,מהנדס,ערה yd דנהעלמה מעבר תחנת

15:00 -15:30 נועם מהנדס נציג ־ דורפברגר + מורד בקי

15:30 -16:15 סלע ברכה + ארצי בן יוסי

16:30 ־ 18:00 חיפה לתולדות העמותה בעירי" "תיירת מפר העקת טקס כנסים באולם
חחמיולו לגזלן

קל גכיגגד חחמטוח ^ו15 - ו 6100
מג ־״ אמגגמי קטע **♦ ו6130 ־ ו 6!ו ל עד חלילי גז

 p גגגעז איאגרג שגיא גנאי, שחר גחחלמירי&ו גג&מן, טגטלגח חמגרח
 דג

גארץ וחחחלך קרש ־ חשיר מגמח

יזנה יהב 4 27/12/1517:04



שן 2 מ ח 014 יולי 15
ג יום

גרמת!
 תעיר ראש יתג, יונת מר
 תיגת לתולדות תעמותת יוייר תנרל, דור מר

m - ו ״{30 o תי&תיי תעיר גתולרות ומקומת ייאתחת גנושא תרעאת - ארעי גרו&יגן

 ער תלילי תרגג - אמנווני קטע
 גן וגוע( איעגרג גגאעשגיא שתר ותתלמיריפו גופמן, מגטלנת תמורת

רג
 רגריס שלושת על ־ תשיר מגעת

m o -־ m o גאתוזת* ארריכלייפ ורך *עיוני מושא תרעאת - גרגגי ואליר אדריכל
w o - m o 'געירייי *תיירת תמגר הורגת על - קתת אמירת גג

 ער תלילי תרכג - אמנותי קטע ***
 גן וגועז איזנגרג שגיא גגאי, שתר ותתלמיריפז גופמן, מגטלנת תמורת

 רג
 שלוס גשיגוא ־ תשיר גנגינת

11145 - m o זיגופ רגרי<

18:00 ־ 19:00 להרצליה נסיעה

19:00 ־ 20:00 עוריאלי משפ׳ אבלים ניחום -09-9597070- 122 ים רמת רחוב אכדיה דן (במלון השעות בין יושבים
(21:00-16:30

2014
ד יום

I B S li i i i l l l i‘■ :i ו '•;V-i /• ׳v.' ̂:׳ •י!1 {1*׳ {■:'׳■■ ״.־?'•: .׳  v.׳’״ . - >:!:£ V •V K• •י yy ■1 •:•׳ ̂•':י:יי • •H ',Xu i* v--v; ••: •: .V. ' • ׳V.V•:■ '■?■י יי י•  •• •••;

09:00 ־ 10:00 נמרוד - אהרון שבוי, מיכי, אריה, חדוה, משתתפים: שמ״ג סיעת

12:15- 12:45 אלדן נדר

- 12:45 13:15 הללי יוני

13:30־ 14:30 אישי

- 15:00 16:00 עברון סרוק,דורון אילנה ענתבי, שפרה וגמן, משתתפים:פיני קייטנות עדכון

- 16:00 17:00 אבוחצירה שי ואנשיו, ואנשיו,מהנדס משתתפים:פיני ילדים גני סטטוס

17:00- 18:00 שריד ואנשי^מהנדס^דוה^חל מתם נועם חתם סאליב ואדי פרוייקט

19:30 ־ 20:00 ביער בקתה - ורה - מצוה בר
19:00 משעה החל מוזמנים

יונה ב יה27/12/155 17:04



לי 17 2014 יו
ה יום

09:00 ־ 09:45 ברקוביץ מסרגייו פרידה

10:00-11:30 הראל אורגה - חממה גזי פליטת להפחתת היגוי ועדת הנדסה מינהל ישיבות בחדר

12:00- 11:30 מטעמו, נציג או אדרי אבי כהן, יוסי ואנשיו, לוריא,יאיר מנכ״ל, משתתפים: מנ"מ בטחונית הערכות
נמרוד

13:00- 12:00 סביון ישראל פ״ע

13:00-14:00 אישי

15:00 - 14:00 זגגי, שמוליק משתתפים: וקטרגל כדורשת נבחרות עירייה עובדי לספורטאים/יות ק״ס הכנסים באולם
מזרחי משה

15:30- 15:00 פלג גל

18:00 - 17:00 הישן העלמין בבית פרמינגר ירוחם הלויה

19:45 - 19:00 ארז - תלתן מכללת בוגרים בתערוכת ברכות

19:30 - 19:00 לביתו מברק נשלח ־ הים" "על ים שדות קיבוץ אחרון אלי של בנו מצוה בר

20:00 - 19:45 נסיעה

20:00-21:00 M - כאמל יוסף 22 עציון גוש ־ בחליסח איסטאר ארוחת M W R m

2014 יולי 19

21:00 - 20:00 M - 5 נורבגיה רה' קרפ משפחת אצל P W R■■ - רבקה

2014 יולי 20

10:30 - 09:00 חדווה + מהנדס פ״ע

10:30-11:00 כהן יוסי + נואית

12:00 - 11:00 צוות

13:00 - 12:00 אישי

14:00 - 13:00 פרוזר מנכ״ל, שריד, רחל צחי, מהנדס, משתתפים: ואחיו יוסף

15:30 - 14:30 יועמ״ש פ״ע

17:00 - 16:30 1 לערוץ ראיון

19:30 - 19:00 צחי - מט״י של החדשים השרותים השקת אירוע א' קומה 35 המגינים ,רח חיפה מט״י במשרדי
ת10-התככ 19:00
אילן אתי חיפה מטייי מנבלית -דבר 19:15

מנר יהב 17:04 27/12/15 6



לי 20 המשך 2014 יו
א יום

׳הב יונה העיר ראש ברכת - 19:20

19:30 ־ 20:30 אביב לתל נסיעה

H 21:30/ - אביב תל 126 אלון יגאל רה' בהוואנה אושרת קובי הולדת יום a M m i 20:30 ־

2014 יולי 21
ב יום

09:00 ־ 10:00 מגכ״ל גזבר, משתתפים: הייסק בנושא הון שוקי התסיבת ראש צידון ודני יעקב בן עופרה לאומי בנק

10:00- 10:30 חיפה ידיעות לעיתון ראיון

10:30 -11:00 נסיעה

11:00 ־ 12:00 קפלן צביקה הלוייה הצבאי העלמין בבית

12:00 - 12:30 אישי

12:30 ־ 13:00 נסיעה

13:00 -14:00 עידו - השניה לבנון למלחמת שנים 8 בנושא: אשר איתי ־ ליברל לעתון ראיון

14:00 -14:30 גזבר + מנכל

14:30 -15:00 נסיעה

15:00 - 16:45 נקודת פלג גל הראל, שמשון גזבר, מנכ״ל, דיין, עוזי דדון, אלי פישביין צחי בהשתתפות באיצטדיון סיור
26 מספר מורחי שער מפגש

16:45 -17:00 נסיעה

17:00 ־ 18:00 צפון מרחב ראש חילופי

18:00- 18:30 נסיעה

18:30 -19:00 4 וולססון רה' פרמינגר משפ' אבלים ניחום

19:00 -19:30 נסיעה

MHfefliBH 20:30 חאגיר ויקטור -20 תופיק טובי ,רה אחוח ספר בית בואדי איפטר ארוחת IB 19:30 ־

2014 מלי 22
ג יום

09:00 ־ 11:00 אלמוג חדוה + 5 - ה פורום

09:00 - 09:30 בחיפה הפגנות אירגון בנושא בערבית ישראל לקול טלפוני ראיון

מנה יהב27/12/157 17:04



שך 2014 יולי 22 המ
ג יום

12:00 - 11:00 יי> סמיה־ערמוע חאק־ אל מיזאן למגויך ראיון

12:30 - 12:00 ויונתך,חי יגאל נוף מלון

12:30 ־ 13:00 מפקד'היסה אדרי אבי

13:00 ־ 13:30 חן רעף

16:00 ־ 16:30 נסיעה

18:00- 16:30 q מעולם איתח טלי מעתחסים: 4 עוויחו רחי ממגע נקודת דוד נווה בעכונת סיור p B H N M ti, לוריא
חדווה ציבור, פניות ואנעיו,

18:30 - 18:00 נסיעה

18:30 ־ 19:30 ברוע קובי ־ גלים בת החיל רה' כלבים לעחרור לפארק עעעועים גן בחנוכת ברכות

20:00 - 19:30 נסיעה

21:00 - 20:00 M ברודר - התפעול אגף ליד 7 יודפת רה' יודפת קהילתי במרכז איפטר ארוחת M M M 1

2014 יולי 23
ד יום

08:30 - 08:00

08:30 ־ 16:00 פרטי

16:30 - 17:00 עמ"ע1דס,י3מעחתפים:מה קואליציה

17:00 ־ 19:00 מקומית ועדה מליאת

19:00 -19:30 נסיעה

22:00 - 23:00 להגיע מתי לו ויודיע העיר ראע עם קער יצוד בלום אורי - לבנים לילות אירועי בסהורטן

2014 מלי 24
ה יום

13:30 - 15:00 נסיעה

15:00 - 16:00 רעננה 2 רע״י רח' ז׳יל כרמלי עון החייל על הוריו כרמלי מעסחת תנחומים ביקור

17:30 - 19:30 02-6753538 ־ סמי - ריבלין רובי הנבחר המדינה נעיא על אמונים הצהרת טקס בכנסת
מסודרת חמה + הרכב בשער מחכה ההזמנה

יונה יהב27/12/158 17:04



קלמך שם על קולנוע אולם חנוכת טקס לילדים רפפורט רות בניין חכניסה באולם רמב״ם חולים בבית
M שירלי ־ גרדינגר R l■ ■ ■

אודי ־ פנורמה דן במלון בוך אודי הולדת יום

11:15 - 10:15

לי 25 2014 יו
ן יום

12:30 ־ 13:30

2014 יולי 26
שב\ז
21:00-22:00 הללי מיכל - "בומרנג" פרימיירה קריגר באולמי

2014 יולי 27
א יום

 מהנדס משתתפים: השיכון לשר הכנה

סלע ליבמן,ברכה ורדה משתתפים: קולומביה בנושא מצגת

 צוות

פרהר פ״א

בורגר חנוך סלע, ברכה משתתפים: טלמור נטע

 יעקובוביץ אבי

נסיעה

בקריה ־ מיטלמן יעל מנכ״ל, משתתפים: דגים לגידול הווה בנושא כהן רמי החקלאות משרד מנכ״ל אצל
492 חדר 4 קומה מינחלה בניין דגן בית בצומת החקלאית

לירושלים נסיעה

מהנדס, משתתפים: ליברמן בנצי בהשתתפות עירונית ים חזית בנושא אריאל אורי השיכון שר אצל
ירושלים השיכון משרד 3 קומה משרד 3 גאנו קלרמון ,רה מנכ"ל,גזבר,

איינס מוטי - ממיבליה" "הספר אופרה באודיטוריום

09:15 - 09:00 

 09:15 ־ 10:00

11:00 - 10:00 

11:30- 11:00 

 11:30 ־ 12:00

12:30- 12:00 

 13:00 ־ 15:00

16:00 - 15:00

17:30- 16:00 

17:30 ־ 18:30

21:30 - 20:30

2014 יולי 28
ב יום

09:30 - 08:30 חברת מנהל פל אברהם טל, רון חשמל חברת יו״ר משתתפים: עופר סמי לאיצטדיון חשמל חיבור טקס
עידו לוריא, מנכ״ל, חשמל,

2014 יולי 29
ג יום

לפלאפון יונה אל יתקשרו ־ מימון גולן,ישראל אסתי ביאר, המחר: ועידת בנושא ועידה שיחת

פרטי

 08-9726010 נתנאלה - 10 קומה 19 הארבעה רה' מקומי שילטון במרכז ביבס חיים אצל
עדי ואייל דולברג שלמה בחשתתהות

08:30 - 08:00

10:00 - 09:00

16:00 - 15:00

יונה יהב27/12/15 17:04



y<09:00 - 06:30 לירושלים נסיעה

לי 30 2014 יו
ם!  מ

משתתפים: חיפה ומפרץ ותכנון לסביבה המשנה ועדת דו"ח הצגת הכנסת של הפנים בועדת
מהנדס,דרסלר,עידו

09:00 ־ 11:00

11:00 - 13:00נסיעה

15:00 - 16:00אישי

16:00 ־ 17:30חדוה - אתרים לשימור ועדה הנדסה במינהל ישיבות בחדר

17:30 ־ 18:00ויצ״ו מכללת בוגרי של בתערוכה ביקור לידיעה!!!

2014 יולי 31
ה יום

מת"מ דירקטוריון גב-ים במשרדי

-גן לרמת נסיעה

איחוד בנושא אלכסנדר דוד + 1 קומה פרניק גן/בנין רמת 12 פרנק אנה רחוב שנקר במכללת סיור
ויצו שנקר

10:30 - 09:00 

 10:30 ־ 12:00

13:30 - 12:00

נסיעה

היו״ר לשכת 6 קומה 3 הפטמך רה' הפיס במפעל דיין עמי אצל

14:00 - 13:30 

14:00-15:00

15:00 - 17:00אביב תל 26 גבירול אבן רה' אמריקה ציוני בבית הפיס מפעל של כללית אסיפה

17:00-17:30נסיעה

ופרופ' ביאר פרופ' משתתפים: 3 קומה אביב מל 12 הארבעה רח' גרמן יעל הבריאות שרת אצל
02-5081321 - סליגלמן

17:30-18:30

ט 01 ס 2014 אוגו
1 יום

09:00 310:00 פורום

ה קפ ה קפה ב מ מ ני ־ ברו ס ד לי ש 0- 10:30־! ני 9 :3 0

יונה יהב27/12/1510 17:04



2014 אוגוסט 01
1 יום

09:00־ 10:00 3 פורום

4 10:30- 09:30 ־־ נישליס דני - ברוממה קפה בקפה A f iM A iliV

ט 02 2014 אוגוס
ח ^ב

t 12:00 - 11:00 ־ בלשה דורון ד״ר צילום תערוכת באודיטוריום לידיעה!!! f P M N M

20:00 - 21:00 אלחאג מאגיד משפי חתונה טמרה 'בגני

ט 03 2014 אוגוס
א יום __________.

12:30 -13:15 מיטלמן יעל פלג, גזבר,גל מנכ״ל, משתתפים: לאומיטק חברת מנכ״ל אורון ויפעת יעקב בן עופרה

13:15 -14:00 נמרוד יגאל, , חדוה

14:00 -15:00 3־ ה פורום

15:00 -16:00 5 ה- פורום

16:00 - 16:30 צוות

17:00 - 18:00מהנדס חדוה, משתתפים: הקבלנים אירגון

18:30 -19:00נסיעה

19:00 ־ 21:00 נקש סופי וקנין, רותי צייזלר יוני חיים- קריית עסקים בעלי מפגש נגלר בבית
עסקים בעלי 50 כ- ׳שתתפות

 איל!ריקים0ע 1ריש! רדה,1 אהרון, נועם, נציג העיר מהנדס ן,1זב!ל משטרת :1עמנ0מ משתתפים
חיים, קרית עירונית משילוט, מוה תקעה כללי,ניקיון, פיקוח תו1וצו

תרבות וצעירים, נוער

ט 04 ס 2014 אוגו
ג יו□         _________________________. _______  

13:30 -17:30 פרטי

A 22:15 - 20:30 מנהל שער ניר ־ תורה" לומדים לא "הלילה 39 התיכון נו״ש דתי במרכז B ^ M ^ M iV I'a n
 השלישי״ :״הבית הוא השיח נושא
 אלנר איק׳ : הערב מנחה

 גלעד יהודה הרב הערב: משתתפי
 ברזילי עינת

 הירש גל אלוף תת
 יהב יונה חיפה העיר ראש

רוזן נתן הרב
יונה יהב27/12/151 17:05



סט 04 הממך 2014 אוגו
■ : 1®i

ס 05 0̂2014אוגו
ג יום

בעירייה עובדים לא באב תשעה

עגאן - בקעוני גיורג' החדש הארכיבישוף לכניסת ארוע 23 דור עין ברחי בכנסייה

07:30 ־ 08:30

16:50-17:30

ט 06 ס 2014 אוגו
:% ד ̂ : ס יו

חולדת יום - מעיך אחות, בך

מהנדס משתתפים: זאבי גד

פז,רשף פנינה מסס, רפי גחמיאס, אלי משתתפים: העובדים חברת נכסי

י ח a,ף ואנשיו,דש משתתפים:לוריא רוכלים שוק

בלום אורי

נציג + אבישי נוף יפה יואב, דנציגר אורי, מנכ״ל, משתתפים: שבת בכל במוריה אחד ציר סגירת
חיפה מפקד אדרי אבי לוריא, תחבורה,

סלע ברכה ויצמן, משתתפים:אבי גלילה דומוס בית ונציגי דוד מצגר

 אישי

 חריש מרון

 איימן עודה

 וגמן פיני פ״ע

 חולדה

 בליטנטל - ליצמן

נסיעה

וול משלמה בפרידה ברכות חושי אבא בבית

 שלם יום

09:00 - 08:30 

10:00- 09:00 

11 :00- 10:00 

10:45-11:00 

12:00 - 11:00

 12:00 ־ 13:00

14:00 - 13:00 

14:30 - 14:00 

15:00 - 14:30 

16:00 - 15:00 

16:15 - 16:00 

17:30 - 16:30 

19:30 - 19:00 

19:30 ־ 20:30

ט 07 ס גו 2014 או
ה מ יו

עידו - לדמרקר טלפוני ראיון

פארה עפר’ג

10:50 - 10:45

12:45 - 12:00

12:45 - 13:00נסיעה

יונה יהב27/12/152 17:05



0 סט 7 2 אוגו 0 1 חמשך 4
ה :יום ■ : י ׳■׳־■ ־'־ ־־' .

13:00 ־ 13:45 גיובראן ענאן - אלנבי רה' פיתה במאמה ביקור

13:45 -14:00 נסיעה

14:00 -14:30 מרמשלטיין,דנציגר משתתפים: לוריא - כבישים ־ עבודה תכנית

14:30 -15:30 ואנשיה פו פנינה ואנשיו, לוריא ואנשיו, יועמ״ש משתתפים: בחוף עסקים שימוש הים חופי

15:30 -16:15 ברוש קובי פ״ע

18:00 ־ 18:30 נסיעה

18:30 - 20:00 קירשטיין־ שלומית ז״ל רקבאטי יעקב של לוכרו באירוע ברכות במדעטק
 מבלפור המתחלקות התערוכות באולם קנים קבלת - 18:00
 והים" "הספינה לזכח המוקדשת בתערוכה מודרך יור0 תחילת -18:30
 ים אל חברת של וסיפורה לדמותו פועל!,קוים נגינה קטעי - 18:45

 המשפחה נציג :לזכרו דברים נושאי
זבה יורם ד״ר

 אל־ים מנכ״ל לעבר ברכה אליהו
 חיות דה1יה פופ'

 חיפה העיר ראש יהב יונה
 המודרך הסיור המשך - 19:25
משוער סיום - 19:45

ן יום :■־- י יי ■■ י: :-L י י י ״ י. י־
17:00 -18:00 צוריאנו עדנה הולדת יום 9 פלג פרנק רה' כץ רחלח אצל

ט 09 ס גו 2014 או

שלם יום Tom חום Maayan הולדת יום ־ מעין

שלם יום Tom תום Maayan הולדת יום ־ מעין

09:00 ־ 10:30 העיר ראש של כרטיסים קשר איש - מילים" רק לא הוא "שיר צח״ל לחיילי הצדעה ערב באודיטוריום
דרור אורי

האירוע תחילת -21:00
 העיר מועצת חברי צבא, אנשי ישתתפו תשלום ללא באירוע

העיר ראש ברכת שירים שני לאחר

ט 10 ס גו 2014 או
יום.א י ׳ - ־־־: : ־ ■-־■V . . .  ־.־־ .־־ ■־־

08:00 - 09:00 הראל,ברכה שמשון ואנשיו, פלג מנכ"ל,גל ,משתתפים: באיצטדיון הפתיחה משחק לקראת הערכות
סלע

09:00 - 10:00 צוות

יונה יהב27/12/153 17:05



מ 10 י ג חגו׳ציך 1או
א ;׳:רי®

11:00-12:00 חוץ קישר' - אביבה + סלע ברכה פ״ע

12:00-13:00 פו אבוחצירח,פנינה שי ואנשיו, אורי ווגמן, פיני משתתפים: רמות מתנ״ס

13:30-18:30 פרטי

ט 11 ס 2014 אוגו
ב יום

09:30 - 09:00 דרסלר עופר פ״ע

10:00 - 09:30 מנבל פ״ע

10:00 ־ 11:00 נמרוד + לנדאו גדי

11:00 ־ 14:00 ווגמן פיני משתתפים:מנכל, בחיפה רוטשילד קרן ינאי שלמה ביקור
בלשכה עבודה פגישת

14:00-15:00  057-7548180 פישל שי ישיבות- בחדר הכלכלית בחברה מצרפת עולים צעירים הורי עם מפגש
 פסיכומטרי נבחנים עציון!במקביל לאולפן מגיעים אשר צעירים עולים 45 כ- של הורים

בטכניון. לימודים להמשך
צעירים. 45 ל- 1הגענ והיום צעירים כעשרה היו שנים 3 כ- לפני

 תהיה וזו ילמדו ילדיהם היכן ולהתרשם חיפה העיר את לראות המגיעים ההורים עם המפגש
בחיפה. ולהתיישב לארץ לעלות לעתיד אופציה

15:00 ־ 15:30 נסיעה

16:00 - 15:30 חמודי

16:45 - 16:00 הקולנוע חוק בנושא ראיון ססובר גיל

16:45 ־ 17:30 עברון דורון ליבמן, ורדה משתתפים: אקסטרים במתחם עירוני אופניים פארק בארי דוד

S i ® ! ®
02:00 - 01:00 

08:30 - 08:00

Mina. מינה Shefi. הולדת יום - שפי

10:00 - 09:00 חשמל חברת חיים יאשה לוריא, משתתפים: לין במרפאת בוטני גן

11:00 - 10:00 בחיפה משה בן תמיר של לביקור העיר פיתוח תוכניות והצגת ק"פ

11:30- 11:00 ינקוביץ לאה

12:30 - 11:30 ליבמן ורדח משתתפים: רייך חביבה פרוייקט שיטרית שלום

13:00 - 12:30 נסיעה

יונה ב יה27/12/154 17:05



חמעך 2014 אוגוסט 12
ג יום

13:00 -17:00 יוניליוור עלבמפ מפגש - מבכ״ל משתתפים: בישראל התעשיינים התאחדות נשיא אורן צביקה עט סיור
i אפלבאום ליאור ־־ מזהה תעדה עם להגיע יש 52 סימון יוליום רה' M M M B

כימיקלים וחיפה •וניליוור במפעלים ר1ביק

 בישראל התעשיינים התאחדות נשיא אורן צביקה מר בהשתתפות:
בישראל התעשיינים ת1התאחד נשיא מטה ראש מרמור, אק! ךמ

 כימקלים וחיפה יובילוור צפון)במפעלים מרחב התעשיינים התאחדות יו״ר - ד״ן מיכאל מר
 צפון מרחב - התעשיינים התאחדות מנהל אפלבאום, ליאור מר

 ן1צפ מרחב - התעשיינים ת1בהתאחד מהאיגוד נציג
 התעשיינים בהתאחדות מהאיגוד נציג
 חיפה העיר ראש יהב יונה מר
חיפה עיריית מנכ״ל גנץ אל1ש מר

 שעון ללא להגיע -הנחיות צהר״ם ארוחת כולל - ׳וניליוור - 15:15 - 13:15
 מנל׳ל - גבריאל ענת מארחת:

חיפה מפרץ 52 ן1ימ0 01יולי רח' כתובת:

כימיקלים חיפה - 17:00 - 15:45
 בארץ ויהיה במידה - מנכ״ל שחר נדב מארחים:

 הכספים מנכ"ל0 קדיש׳, תמיר
 מנכ״ל עוזרת ו״נר דורית

חיפה מפרץ :כתובת

בי מיקי - ציבורי( חיפה)מקלט וולפסון מוריה צומח בו 18:00 ־ 19:00המ הנוער מתחם של ^ןסםפתיחח - לי

09:00 - 10:00 חדוה משתתפים: דינה בית בנושא יזם בטאן שלומי

10:00 ־ 10:30 קק״ל של הזהב בספר הרשמח תעודת הגשת לצילום גימלאים ומשלחת מרדכי חייטנר

10:30 - 11:00 אהרון אופיר

o אופיר חיים, בן רוני דביר, מיכל מנכ״ל, משתתפים: ne 11:00 - 12:00 יו״ר אייל עדי

12:00 - 12:30 ערמוש סמיה פ״ע

12:30 - 13:00 טלמור נטע

13:00 -14:00 אישי

14:00 -14:30 נסיעה

14:30 ־ 16:00 04-8294018 קרן ־ אסיף שמאי ־ אורחים חדר - 2 קומה הסנט בבניו בטכניון עליונה היגוי ועדת
חיפה, העיר ראש לנשיא, בכיר משנה הטכניון, מנכ״ל הטכניון, נשיא משתתפים:

אלמוג תדוח נשר, העיר מהנדס

18:10 ־ 18:30 ־ ברודר התחתונה הכניסה דרך ־ ברודר עם מפגש רביעי יום של קיץ ארוע במדעטק באמפי

יונה הבי27/12/155 17:05



ט 13 ס ^ך 2014 אוגו מ ה
ד יום

'v.: '■.■■■■י,■.':■V■ ':■■■ ;:'׳'■'■ר■"■ :

19:30 - 18:30 I ברודר -15 טבריה ס מתני׳ גג על הסטודנטים כפר סיום מסיבת W
-ק״פ 18:00

ט 14 ס 2014 אוגו
ה יום

09:45 - 08:30 נמרוד + אסעד סוהיל אייב קלאב ביי במלון

11:30 - 10:00 מנכ״ל פלג, גל תעשיה, מבני משתתפים: החיים מדעי פארק שיווק

11:30-12:00 נסיעה

13:00 ־ 13:45 אישי + נסיעה

13:45 ־ 14:00 קולודבי זיוה

14:00-15:00 יועמ״ש מנכ״ל, אולין, אריאל

16:00 - 15:00 לשכת הפיזיקה וחקר הכימיה בחקר ישראל פרם קבלת לרגל מרדכי שגב לפרופ' פנים קבלת בלשכה
2014

16:00 ־ 16:30 בומה ברחד

17:00- 16:30 בוה תקוה פ״ע

21:00 - 20:00 הקונגרסים בגן לב משפחת חתונה

22:30 - 22:00 בלום אורי ־ מחוקי רחל ,בהשתתפות: לנוער בטוחות מסיבות בספורטן

10:00-11:00 H 105 מוריה ־ כחלון משח תות בקפה H f l i

ט 16 : ס גו 2014 או

20:30 - 21:30 הצפוני העסקים פארק 19 ההורש רה׳ בקסריח טרח באולמי כאמל זכי של בתו החונה

ט 17 ס גו 2014 או
א יום

09:00 - 09:30 צוות

09:30 ־ 10:00 מזרחי משה

11:00- 10:00 אדרי דותך,אבי חגי

11:00 ־ 11:30 דוניץ עודד

יוכה יהב27/12/156 17:05



ט 17 ס ך 2014 אוגו ע מ ה
א יום

11:30-12:00 >v מריומה ■

13:00- 12:00 סלע ברכה + נישלים דני

18:30 - 13:00 פרטי

2014 אוגוסט 18
ב יום

16:00 - 15:00 איזיקוביץ ,פרופ פ״א

16:30 - 16:00 והן צאלה 1.92 מגזין

18:00 - 16:30 ואנשיו ווגמן פיני משתתפים: הלימודים שנת לפתיחת הכנה הנהלה בחדר

18:00 ־ 18:30 נסיעה

19:30 - 18:30 אחותה הגית ־ ווגמן פיני 11 קומה 24 דירה 111 סילבר הילל אבא ’רה כדורי אביבה אצל ביקור

2014 אוגוסט 19
ג יום

10:00 - 09:00 הקצאות לועדת הכנה פז פנינה

11:00- 10:00 האיצטדיון פתיחת קיץ,מתנסים,ארוע לאירועי עידכונים אורי פ״ע

11:30- 11:00 חמ״א הצגת דביר נועם

ארנון שמואל

נסיעה

12:00 - 11:30

12:45 - 12:30

נסיעה

3 ח- פורום

 ברוך וצילה בקש סופי

 חוכמה רווי א פ"

 מזרחי משה פ״ע

נסיעה

14:30- 14:15 

15:30 - 14:30 

 15:30 ־ 16:00

16:15 - 16:00 

16:15-17:00 

17:30 - 17:00

יונה יהב27/12/15 17:05



2 0 i4 " b p u ך ש מ ח1 ■■ 1 א 9
ג יום

18:30- 17:30 ג׳ובראן ענאן־ - 22 העוגן רח' פייסל משפחת תנחומים ביקור

20:00 - 18:30 כסיעה

20:00-21:00 בתניה באיצטדיון דרבי משוריין

2 ס0 ו ג ו 2א 0 1 4 0
ד יום

07:15-07:45 פרטי

11:00- 10:00 בסמ״ת ספר בית למנהל מכרז

11:00-13:00 נסיעה

14:30 - 13:00 6 קויפמן רחוב סמואל" "הרברט במסעדת הראל שמשון צחריים ארוחת אביב ־ בתל

14:45 - 14:30 נסיעה

14:45 ־ 15:30 פוריה חולים בית חשבון סדגרים שנקראת בתוכנית רזניק רן עם בחינוכית 2 ערוץ אולפני ההשכלה שדי

15:30-16:15 נסיעה

17:15 - 16:15 ת״א> 10 קויפמן פנורמה דן בלובי חריש מיכה

2 ט א 1 מ ו ג 2 ו 0 1 4
V ־: ■■ :: , 7 .7 ; י ■י י: 7 :■';■־£ 7/■; י v;';^v7 7 -"7 •:-V7; ' . 7  ' ־’■ ׳/'• ? ̂ ■s■̂y:T. ■■'־!'׳:.  J y " :V f־ ־,

10:10-11:00 לוריא פ״ע

11:30 - 11:00 אלפסי סימון

11:45 - 11:30 עיסא סמיר

13:30 - 12:30 דביר ,נועם ז,חדוהיזאנש ביטון אשר משתתפים: תחתון חדר פיתוח

14:00 - 13:30 אישי

15:30 - 14:00 מנכייל פ״ע

16:00 - 15:30 נסיעה

w עופר סמי באיצטדיון מזוזה וקביעת in n e r 16:00 - 17:30 ליגת פתיחה אירוע
16:00 שעה חינר ליגת פתיחת

 משתתפים 70 כ- ה"כ0 האצטדיון של ע"ת0מ בחדר מתקיים 0הטק
הליגה מנהלת נציג - דברים: נשיאת

ווינר טוס! נציג •
חיפה מכבי נציג - שחר יענקלה •
חיפה הפועל נציג עטר ראובן •

האלופה נציג לוין ניר •
המארחת חיפה העיר ראש יהב יונה •

יונה יהב27/12/158 17:05



המ^ךאוגוסט 21
ה יום

 מזתה: קביעת ארוע לו״ז להלן
 העיר מזכיר לע,0 ברגה גג׳ - הנחייה
V - בארטיום התכנסות 17:00 IP
V - בארטעם אבוחצירא, דוד הרב ,',ע מזוזה התקנת טקס 17:15 IP - מזהה קביעת 

 הפנימי בחלק ימין בדלת
 : דברים ונשיאת התכבדות - 4 לקומה עליה 17:30

 הכלכלית החברה מנכ״ל פלג, גל "ד1ע
העיר ראש יהב, יונה מר

 דור גלית של הבן אורנים באולמי מצוה בר

קסטל דוד של בנו חתונה בקיסריה

20:30 - 20:00 

21:00-21:30

ט 23 ס גו 2014 או
שבה ■■■־־.׳־ /■׳ ־_■

19:00- 18:00 flB&SBSrafiffiL - מירה - יהודה אבן 6 השחר איילת רחוב רוזן יאיר הולדת יום

ט 24 ס גו 2014 או

10:00 ־ 10:45 סגל גלי ־ הלימודים לשנת היערכות כנס הקונגרסים במרכז

 9:00-9:45 - התכנסות
-10:00

 באולם פתיחה
 שפרה סקירה

 מוסיקלי קטע
העיר 14רא׳ ברכה

 בסיעה

 3 ה- פורום

 5 ה- פורום

 אישי

צוות

ליבמך פז,ורדה ואנשיו/צחי,פנינה משתתפים:רשף לבנט לבניך הכנה פגישת

 פוזנוב יפרופ + דרסלר עופר

ליבובקי מיקי - שרות שנח לחניכי פנים קבלת טקס בעירייה כנסים אולם

ה ע סי ל נ ת ב ל בי א

11:00 - 10:45 

11:00-12:00 

 12:00 ־ 13:30

 13:30 ־ 14:30

15:30 - 14:30 

 15:30 ־ 16:30

17:00 - 16:30 

18:00 - 17:00 

20:00 - 18:30

יוגה יהב27/12/159 17:05



^ף 2014 אוגןקט 24 חמ
א ® ® ®
20:00-21:00 קובי - אביב תל 126 אלון יגאל חוואנח מועדון אושרת קובי חולדת יום

ט 25 ס גו 2014 או
ב יום 7-:7

07:00-12:00 פרטי

12:00 -14:00 ד״ר ישראל, אסף,ורד הגפן עיסא,בית ואנשיו,חמודי וגמן פיני משתתפים: בחיפה קיום דו הנהלה בחדר
איימן פארח,עודה גיעפר ואנשיו, אסעד סוהיל

14:00 ־ 15:00 שלגי ואופק ביליק עידו עולם באליפות שזכו לשייטים בלשכה ק"פ

15:00 ־ 17:00 חאשה מעמד לקידום העיר ראש יועצת מכרז

17:00 -18:00 הראל,לוריא,דנציגר,מרסל,אסולין,פוקסי משתתפים:שמשון באיצטדיון תנועה הסדרי הנהלה בחדר
פלג,אורי,זגגי ואנשיו,עידו,גל אדרי ואנשיו,אבי

ט 26 ס גו 2014 או

 19:30 ק"פ-
20:30 - חוהה

09:00 ־ 11:30 מתוקי רחל - החינוך שר במעמד הלימודים שנת לפתיחת היערכות כנס בקריגר

11:30 -12:00 נסיעת

12:00 - 13:00 ישיבות בחדר 5 בקומה אבוחצירה- שי - לוי מיקי האוצר שד סגן עם מפגש באיצטדיון

13:00 -14:00 אישי

14:00 ־ 15:00 למועצה הכנה

15:00 -15:30 מהנדס משתתפים: אלמוג כיסים פלזה סי

15:30 -15:45 חמים גימאל

16:00 ־ 17:00 פרטי

20:00 - 21:30 הנסיכה באולמי לחם ומוטי נאווה של בתם חתונה

21:30 - 22:00 נסיעה

■ 23:00 גימאל יוסי קשר איש - בלום אורי ־ אתו״ס במגרשי הנוער עיר ■ ■ ■ ■I 22:00 ־
גרוה סופר קבוצת את ולהזמין לברך לבמה עליה -22:00

ט27 ס גו 2Q14 או
h ידם ־.

ה קפ ג ב ר א ג ר ט ס ק ל ב ח א ר ר פי שון ש מ ש ל ו א ר 08:30 - 09:00 ה

ר ן סיו ו י ד ט צ אי חל עם ב ן ר שו מ ש א, ר פי ל, ש א מי הר ק 09:00 - 09:30 פו

יונה יהב 10 27/12/15 17:05



ט 27 ס המען־ 2014 אוגו
ד יום

09:30 ־ 10:00 V'.' נסיעה ,

11:00- 10:00 סלע ברכה פ״ע

12:00 - 11:00 ברכה חדוח, יועמ״ש, מנכל,גזבר, משתתפים: 2015 לתקציב הערכות

12:00 ־ 13:00 הדוח + יוליה

13:00 ־ 13:30 דוניץ עודד

14:30- 13:30 גישלים דבי + מנכ״ל

14:30 ־ 15:30 נמרוד חדד, משתתפים:מיקי חיבור מבנה סיור

16:00 ־ 19:00 פרטי

19:15 ־ 19:45 ■ ־ עכו הפועל חיפה הפועל עופר סמי איצטדיון ■ ■ ■ ■ ■ סיו ק פו
19:15 בשעה כבר שתחיה מבקש י0פוק

בבעיטה פותח העיר ראש המשחק תחילת - 19:45

22:00 - 20:00 חדרה ביער מינקובסקי עידו חתונה

2014 אוגוסט 28
ה מ יו

10:00 - 09:00 תל אבי + שיף אלעד ד״ר

10:00 ־ 17:00 הרבבי נילי

21:30 ־ 22:30 M עברו! דורון - אתז״ס במגרשי הבירה עיר M M f l V

ט 29 2014 אוגוס
1 יום

10:30 - 10:00 317 חדר 20 חורב רה' בריח בני אחוזת בבית בנותיו( שתי )דוד שלמה משפחת אצל תנחומים ביקור

20:30 - 19:00 הרכבי וחנן נילי אצל

ט 31 2014 אוגוס
א יום

09:00 - 09:30 גזבר

11:00 ־ 12:00 צוות

ת מיזם בו ר ל עם ת כו ש ם: גבו א תפי ת ש רי, מ ס, או ״ תו דו א 12:00 ־ 13:00 עי

17:05 27/12/15 !1



ט 31 ס שך 2014 אוגו המ
א יום  

13:00 - 14:00 ץ> מאריק־ברבנאל הנוער מעיר נער עם מפגש

14:00 - 14:30 ווגמן פעי שטיינר, שולי + לנדאו אלי

14:30-15:30 : •5 פורוםיה־

15:30 - 16:00 יועמ״ש גזבר, משתתפים: אגרות בנושא אברהמי יוסי
A

16:00 -16:30 נסיעה

16:30 -17:30 תמר בשער רוזנברג ד״ר הלוייה

20:00 - 21:00 סרדייה של בתו חתונת הגליל באולמי
20:00 לשעה מוזמנים

ר 01 ב מ ט פ 2014 ס
ב יום

08:15 ־ 12:00 סקל,שי טרוק,דורון אילנה סגל, גלי ווגמן, פיני משתתפים: תשע״ה שנה״ל הלימודים שנח פתיחת
 דוגר צבי בהן, רוזנהיימר,סיגל נירה חרל״פ, ציוני,חזי אבוחצירה,סיגל

 כהן מיכל המנהלת שם 133 אינשט״ן רח' ספראינשט״ן בית-08:15
 אזולאי יגל0 המנהלת שם ,א 27 אורן רח' רוממה פר0 בית ״09:15
רהב יעל המנהלת שם א׳ 8 נה0ה רח' אילנות פר0 בית - 10:30

12:00 - 12:30 נסיעה

12:30 - 13:30 3 ה־ פורום

13:30 ־ 14:00 אישי

14:00 - 15:00 הדוח + מהנדס פ״ע

15:00 - 15:30 את מייצג ביטון דימונה רוביק,רה"ע שבע כיוף,באר וגייה עוספיח - ארצית מועצה בנושא ועידת שיחת
ח1משחחפים:מהנדס,חר אילת רה״ע

16:00 ־ 16:30 ינקוביץ לאה פ״ע

16:30 ־ 17:00 נסיעה

A
17:00 - 17:30 אורן בשער ז״ל המאירי אברהם של חלויה

17:30 - 17:45 נסיעה

17:45 -18:15 פז דלק תחנת מול כניסה הישן העלמין בבית גברון אילנה של בעלה גברון יורם של הלויה

יונה יהב27/12/1512 17:05



ר 02 ב מ ט פ 12014 ס
גן יום

12:00 - 09:00  סקל,שי סרוק,דורון אילנה סגל, גלי ווגמן, פיני משתתפים: תשע״ה שנה״ל לימודים שנת פתיחת
דוניץ עודד רוזנהיימר, נירה נקש, סופי פ,ז’חרל ציוני,חזי אבוחצירה,םיגל

נירים ספר בבית ביקור -08:30
ק09:00  43 זלמן אביר גלי המנהלת שם ״ם1 קריית גורדון ספר בבית ר1-בי
65 הקיבוצים רה' סביו! חני נ#7המנה שם ארלוזוחב ספר בית - 10:00

14:00- 12:00 פרסי |

15:00 - 14:30 נסיעה ^ ן

18:00 - 17:00 1^ קואליציה ^

18:00 ־ 19:30 עיר מועצת

20:00 ־ 20:30 קרפל + אביבה ־ איירפורס רה״ע עם טלפונית שיחה בלשכה

ר 03 ב מ ט פ 2014 ס
ד יום

09:15 - 08:30 רשף + שיבלזמנטל

10:00 -11:00 באילת הנדל״ן־ כנס במסגרת מוניציפאלי לפיתוח ועידה בנושא: פז דניאלה + רולס ערך
דרורי נסע צחי, ל,”,משתתפים:מבכ

11:00 ־ 12:00 פלמר שער בול השקת בלשכה
רגויש: גגשאי

מי • ג פ׳י רג ן פ ארעי ג
חץ מר ממלאי- משימת ניגמל • רעגן י

שמ אמרגן מר ממל- מעעג •
י • ד ת גערת י ת שמג מגגג ר ט ל לג ש מ רי ג מטג שא ממי מעפלמ גגג

גפלמר
מג יגגמ מר - מעיר ראש • י
רת טקט • מ ט- מ לג ן יגגמ מר מ ג ר י , ג מ  גמר שגג אמרגן ,מר רעגן י

מל מרגס עגפר חג מג ר גמעפגן מיפמ מ
ת מעגקת • רג מג ל: מ מגג

מג יגגמ מר • מעיר ראש - י
- אמרן מר • ג עג שג ע ל מ ג מג

פ • ג ן יגמי זפי ת גערת יג"ר - ארעי ג ת שמג חגגג שילגט לר רי גמ מטג ממי

מנכ״ל

אישי

שניידור ישי עו״ד משתתפים:מהנדם,רשף,חדוה, הכרמל שער פארק

 הקרן מנכ״ל צ0םוק דניאל בראין, הרב הקרן נשיא משתתפים: לישראל החדשה הקרן הנהלה חדר
ואנשיו ווגמן פיני , חיפה שתיל מנהל מרשוד פתחי בארץ, הקרן מנכ״ל ליאל רחל בחו״ל,

12:30- 12:00 

 12:30 ־ 13:30

14:30 - 13:30 

16:00 - 14:30

יונה יהב10/01/161 14:27



המעה 2014 ספטמבר 03

 16:00 - 18:00 >ר

18:00 ־ 19:00

נסיעה •

סינסקר רה׳ הרצליה הישן העלמין בבית שליט משה עז״ד של הלוויה

ר 04 ב מ ט פ 2014 ס
ה יום

09:00 ־ 10:00 טל ניסים שחם, יעקב משתתפים: בחיפה מוזיאון בנושא גולדברג שלום

10:00 ־ 11:00 אורי סלע, ברכה + יפרח שמעון

12:00 - 11:00 מנור פרוזר,אילן זילברמן, יאיר לוריא, רכוש, מס דהאן אמיר משתתפים: מלחמה נזקי משקמות חברות

12:00 ־ 13:00 אביבה + ברכה פ״ע

14:00 - 13:00 אישי

16:00 - 15:30 נסיעה

16:00 ־ 17:00 בבית הדוח אצל

18:00 ־ 18:30 היפה ב' כניסה 29 רמב״ן רה' ז״ל המאירי אברהם של משפחתו אצל תנחומים ביקור

21:00 *20:30 ארגוב משה - ישראלי שיר באזדיטזדיום

23:15-00:00 יועמ״ש ינקוביץ, לאה סלע, ברכה משתתפים: מועצה חברי כרטיסים חלוקת נוהל

ר 05 ב מ ט פ 2014 ס
1 יום

אביב תל 12 חיוחמן רח' שליט משה עו״ד של משפחתו תנחומים ביקור
13:00 10:00 השעות בין הביקורים

 -ק״פ 13:30
חופה -14:30

טל במצפה שירן ארנון של בתו חולדח(חחונה יער )ליד

16:00 - ב נוחתת רבקה
הפנים מקבלי ^לם

־ פריזן נשואין שנות 40 מסיבת אביב תל ־ יפו 10 ירושלים שדרות התיאטרון במועדון

11:30 - 11:00

15:00 - 14:00

18:00 - 16:00

21:30 ־ 22:30

ר 06 ב מ ט פ 2014 ס
חי   _ . _________  ב ע

20:00 - 20:30 דניה 89 שבדיה רח' גברון יורם במות גברון אילנה אצל תנחומים ביקור

מנה יהב10/01/16 14:2



ר 07 ב מ ט פ 2014 ס
א יום

12:00 -08:00 ציוני, סיגל אבוחצירה, סקל,שי דורון חדד,שפרה, מיקי סגל, גלי ווגמן, פיני משתתפים: ילדים גני סיורים
 רוגר צביקה חרל״ס, חזי

 מאי רז הגננת: שם הבונים ספר בית במתחם 16 רייך חביבה רח' אדמונית ג!
 א״לת ניני! הגננת: שם 9 הכהן אדם דחי חית1ח גן
 מיכל שרון הגננת: שם אהוד ספר בית במתחם 18 אהוד רח' יחב גן
 רונית פישמן הגננת: שם אה!ד ספר בית במתחם 18 אהוד ’רח לשם גן
 ליאת ארליכזון הגננת שם הנשיא ברמת 10 נית1ש דחי אסיף גן
אורטל 10*10 הגננת: שם הנשיא ברמת 10 שונית רת' רגב גן

13:00 - 12:30 נסיעה

14:30- 13:00 מזרחי משה - תיפעול כנס לחג כוסית הרמת כנורות באולמי

15:00 - 14:30 נסיעה

16:00 - 15:30 משוריין

17:00 - 16:00 עמר עופר אורי, ארד, חיה לוריא, משתתפים: באיצטדיון הים חיל בוגרי לאירוע הכנה

17:30 - 17:00 יועמ״ש

20:00 - 19:00 מייצג אבוחצירה שי - מזרחי משה - חינוך מינהל כוסית הרמת כנורות אולמי

21:00 - 20:00 קלאב בפיין סוהיל ד״ר של בתו חתונה

ד1פנ0 08 ב 2014 מ
ב יום

08:30 - 07:45 

09:00 - 08:30 

09:00-09:30 

10:30 - 09:30 

10:30-11:00 

12:00 - 11:00 

12:30 - 12:00 

13:00 - 12:30 

14:00 - 13:00 

14:30 - 14:00 

15:00 - 14:30

יזנה יהב

פרטי

נסיעה
* .*■

 מיכאל עדן - 5 קומה פוקסי של למשרדו להגיע באיצטדיון במרפסת הסרטים לפסטיבל צילומים

פרץ משה פוקסי, אילן ינקו, רבקה הראל, שמשוך פלג, גל משתתפים: 5 קומה באיצטדיון

נסיעה

 פיינסוד רפי אבוחצירה, שי ואנשיה, נואית ואנשיו, ווגמך פיני משתתפים: צעירים מרכז

פולקמך ורועי פייטן גידי אסטרטגי יועץ רנד, מנכ״ל,גלית משתתפים: בכירה הנהלה לכנס הכנה

נסיעה

 מזרחי משה - כללי מינהל כנס כנורות באולמי

לפאלפון הפנים שר עם ועידה שיחת

ה ע סי נ

14:27 10/01/16



המעך 2014 ספטמבר 08
ב יום

15:00 ־ 15:45 מהנדס משתתפים: זילבסקי דן

15:45 -16:00 נישליס דגי

16:00 - 17:00 בלום אורי ווגמן, פיני בלומנטל, שי משתתפים: נו״ש דתי מרכז של ההנהלה נציגי עם מפגש

17:00 - 17:30 ווגמן פיני +נפתלי, רוני + גזבר יועמ״ש, מנכ״ל,

21:00 ־ 22:00 שליטא, יוסף יצחק לציון הראשון הראשי חרב במעמד מרכזית התעוררות עצרת הגדול הכנסת בבית
W ויצמן אבי - התורה חכמי מועצת חבר יוסף דוד חרב M M B A 0 

 21:00 השעה בסביבות השר איתר יצור אבי
 חיפה הראשי חרב שלוש שלמה פים:הרב0מ משתתפים

 דרעי אריה הרב
חיפה העיר ראש

09 o n u o o2014 ־
ג יום

09:00 - 11130 לירושלים כסיעה

11:30 ־ 17:00 ירושלים 8 הפסגה רחי וגן בית אכסניית 35 תמ״א בנושא ארצית מועצה

19:30 - 20:30 שולי - פולג חוף וילידז' בבמבו נתניה פולג -ברמת אוריין לוי משח של נכדתו מצוח בת

ר 10 ב מ ט פ 2014 ס
ד יום

08:15 ־ 09:30 ווגמן פיני ־ עומרי ראיף הספר בית מנהל 1 חג׳אר הבישוף רה אלמדתנבי הספר בבית ביקור

09:30 ־ 10:00 נסיעה

10:00 - 10:30 כץ רוזן ביאטריס פ״א

10:30 - 11:30 גיל הר גיל המתכנן לוריא, זסלר, הארי ,נוף יפה ערן, משתתפים; הכט פארק בניית המשך הצגת

12:00 - 13:00 נמרוד + חדוה

13:00 ־ 13:20 רשף עדכון

13:20 - 13:30 גפן מאולפן שמעון ־ העיר ראש בלשכת סוכות אירועי תשדיר הקלטה

13:30 - 15:00 אתו״ם בלום, סלע,עידו,אורי משתתפים:ברכה הסרטים לפסטיבל הכנה

15:00 - 15:30 סלע ברכה - נסיעה חיק מסירת

15:30 ־ 16:30 הדוה + מהנדס ס״ע
עיד ־ הארץ מעיתון רינת צפריר טלפון שיחת 16:00

ת ר בי פ אר ס ם: חיוו תפי ת ש ה, + פיני מ ליז ב ע א , יו ר ג צי נ א ד רי 16:30 - 17:00 לו

יזנה יהב10/01/164 14:27



ר 10 ב מ ט פ ך 2014 ס ע מ ה
ד יום

17:00 - 19:00 מקומית וועדה מליאת ־ עיר מועצת

ר 11 ב מ ט פ 2014 ס
ה יום

08:00 -10:30 רנד גלית - 2015 עבודה תכנית מדיניות לקביעת הערכות בכירה הנהלה כנס הוטל בגרדן
 בוקר וארוחת התכנסות - 08:00
העיר ראש ברכת - 08:30

10:30 ־ 12:00 נסיעה

12:00 ־ 12:30 עוריאלי מול 13 קומה 125 בגין מנחם דחי אמרני שוקי אצל הפנים משרד

13:00 ־ 13:30 נסיעה

13:30 -14:30 6 קומה 3 הפטמן רח' הסיס מפעל בית דיין עוזי אצל

15:30 ־ 17:30 לחיפה נסיעה

17:30 -18:30 הכנסים באולם גולני ותיקי מצגת
חיפוז העיר ראש ע"י לאךי חיפה "פר >ז>ןירה 1M5 - !דו40

19:00 - 20:00 ים נווה קיבוץ בשונית זאבי גד של בנו החונה
ק"פ 18:00
החמה שקיעת עם חופה - 18:30

20:00 - 20:30 עתלית ים, נווה חוף בראשית באולם מזור דניאלה חתונה
פ 17:00 ק" -
השקיעה לאור חופה - 18:30

22:00 ־ 22:30 קיסריה "טרה" ארועים בגן דגול עמרי של בתו חתונה
ק״פ 19:30 - 
חופה - 20:30

ר 12 ב מ ט פ 2014 ס
ן יום

14:00 - 16:00 רן מסד ־ מטבריה ביציאה צמח לכיוון נמצא המלון בטבריה פלזה רזאל במלון שלהבת כנם

למלון הגעה - 16:00 - 14:00

ר 13 ב מ ט פ 2014 ס
שבח! 

09:00 - 17:00 רן מסד - בריהמט ביציאה צמה לכיוון נמצא המלון בטבריה פלזה רואל במלון שלהבת כנס

משוער סיום - 17:00

ר 14 ב מ ט פ 2014 ס
א יום

08:00 - 08:30 סין חו״ל

יונה יהב10/01/165 14:27



2014 ספטמבר 15
ב מם

v ־ 08:30 08:00 . סין חו״ל

18:30 ־ 20:00 בכנרה חיפה מכבי כדורגל משחק

ר 16 ב מ ט פ 2 ס 0 1 4
ג יום

08:30 - 08:00 סין חו״ל

1 ר 7 ב מ ט פ 2 ס 0 1 4
ד מם

08:30 - 08:00 סין חו״ל

ר 18 ב מ ט פ 2 ס 0 1 4
ה מם

08:30- 08:00 סץ חו״ל

1 ר 9 ב מ ט פ 2 ס 0 1 4
ו מם

08:00-08:30 סין חו״ל

2 ר 0 ב מ ט פ 2 ס 0 1 4
ח ^ב
08:00-08:30 סין חו״ל

2 ר 1 ב מ ט פ 2 ס 0 1 4
א מם

08:30 - 08:00 סין חו״ל

2 ר 2 ב מ ט פ 2 ס 0 1 4
ב מם

14:00 - 13:00 רונן דבי יוליה, שטראים מגכ״ל,

15:00 - 14:00 
י

צחי פ׳יע

15:00 ־ 15:30 העיר ראש — יעקובי דורון מהנדס, משתתפים: יחודית חוצות תאורת

2 ר 3 ב מ ט פ 2 ס 0 1 4
סג _ ........... _.............................. ״ _ מ

12:30-13:00 נסיעה

13:00 - 16:30 לחיפה תנין אח"׳ צזללת הגעת
הים חיל 0י0לב ה0נני -13:00

התכנסות באוהל אח״מים מינגלינג 13:30- 13:00



לטריבונות עליה לערך 13:30

הצוללת כניסת 14:00

טקס תחילת 15:00

טקס סיום 16:00

 כוסית והרמת התשורה הענקת - באוהל אקט 16:15 - 16:00

את יקבלו הם ללוחמים. התשורה את יעניק לא העיר ראש ***  בנפרד. ז

13:00 השעה לאחר לא חיפה 0י0ב לשער להגיע מומלץ

המשך 2014 ספטמבר 23

16:30 ־ 17:00 נסיעה

M 18:15 לימור- תרבותיות" בין כנס"ערים במסגרת מפגש הגפן בבית M M i i i P 17:15 ־

ר 24 ב מ ט פ !2014 ס
ח יום

08:00 - 07:30 ח חג מ ב ש ר ש ע א ה ר נ ש " ה ע ש ה ת

09:00 - 08:00 עידו י מזרחי ויוסי לוי אלי עם החג לרגל תוכנית חיפה רדיו

ר 25 ב מ ט פ ׳2014 ס
!n יום

08:30 - 08:00 ח חג מ ש

ר 26 ב מ ט פ 2014 ס
ו יו□

08:00 ־ 08:30 ח חג מ ש

17:00 ־ 18:00 מיבלום מירי אצל מפגש

21:30 ־ 22:30 «smm&a&ffipai - 8 כספי רה' גולן מתיה אצל מסיבה
*

ר 27 ב מ ט פ [2014 ס
׳  'r o t

ת ב ם ש לו 08:00 ־ 08:30 ש

מנה ב יה10/01/167 14:27



2014 ספטמבר 28
א יזם

יועמ״ש בליטנטל, אריה משתתפים: קרליץ מרדבי הרב

בך.ארי ענבל ורד, קובי אבוחצירח, שי משתתפים; מורתי יוסי הסטודנטים אגודת יו״ר

09:00 ־ 10:00

10:00 ־ 11:00

,ואנשיו, חי,רשף3 פז, משתתפים:פגינה לבנט בנין בנושא הישוב הכשרת ואנשי לבבה יוסי עו״ד
ליבמן מהנדס,ורדה

12:00- 11:00

12:00 ־ 13:00צוות

13:00 - 314:00 ה- פורום

14:00 - 15:00צוות

המשחק תחילת 20:15
מצטרף לוריא ־ תקווה פתח הפועל נגד חיפה מכבי כדורגל משחק

נטע - הבוקרים במסעדת הדלק בתחנת מפגש נקודת עזריאלי פסל למיקום טלמור נטע עם סיור

21:30 - 20:00

ר 29 ב מ ט פ 2014 ס
ב יום     

09:00 ־ 10:00

1010:00-11:00 - גבי הבוקרים במסעדת מפגש ונטע בע? גבי אדריכל עם סיור

11:00 ־ 11:30נסיעה

11:30 -12:30סלע ברכה - נכנסים רוטרי לנשיאי ק"פ הנהלה באולם

18:00 -19:00עידו אביב- תל 5 ההשכלה שדרות 2 ערוץ עמי בך עודד של בתכנית ראיון

20:00 - 21:00ליבוביץ מיקי -14 חורב רח' צעירים מרכז פתיחת

נסיעה

ר 30 ב מ ט פ 2014 ס
ג יום

06:30 ־ 07:45

07:45 ־ 09:00־)py ך־,חייל. רמת 23 הברזל רח' גלעד אברי של 2 בערוץ בתוכנית צילום

ו נסיע

חגמן פיני ארי, בן רחל טובי, פרופ' :לשוני דו ספר בית

ש קובי משתתפים: קופל אבנר ברו

10:00 - 09:00 

11 :00- 10:00 

12:00 - 11:00

די מו 12:00 - 12:30עינזא ח

יונה יהב10/01/16 14:27



ר 30 ב מ ט פ ^ך 2014 ס מ ה
ג יום

13:00 ־ 14:00 אישי

14:00 ־ 14:30 ינקובי/י לאה פ״ע

15:00 - 14:30 חדווה + נדם מה פ״ע

16:00 - 15:00 פז פנינה מהנדס, משתתפים: זאבי גד

17:00- 16:00  גוירג בקעוני קתולית היוונית העדה על לארכיביעוף כנסים באולם 'ק"פ
באנגלית דברים נושא העיר ראש

17:00-18:30 סלע ברכה - 2015 עבודה ותכנית תקציב עקרונות להצגת הנהלה ועדת

2014 ־קטובר
ד יום

1א 01

10:30 -15:00 סין על לאומי חג יום בעירייה
ת 10:45 -10:30 סו כנ ת ה ה א בו מ ל ב כ הי ה. ב ריי העי

1 0 :45 -10 ש 30: שכת מפג ש רה״ע. בל ר רא שגרירת העי ן ו שראל סי ם בי י מנ ז מו ם ו פי ס  נו
ת 11:15 -10:45 ח תי ס פ ק ט ם ה ל או ה. ב צ ע מו ה
ה 11:30 -11:15 ד רי ת י רחב ה ל ריי עי ת ה א ל ע ה ן דגל ל רן על סי תו ון בלווי ה מנ ה ני. ה סי  ה
ה 12:00 -11:30 ע סי ת נ ח רו א ם ל ריי ה מל דן ברונדו צ ר  .כ
ת14:30 -12:00 ח רו ם א ריי ה צ

18:00 - 22:00 עדי חתונה

יונה יהב10/01/169 14:27



בר 02 קטו 2014 או
ה יום  

09:30 - 08:30 כרמל בוילה גיחאי עמום

10:00 - 09:30 נסיעה

11:00 - 10:00 ואנשיו וגמן משתתפים:פיני לצרכנות הישראלית המועצה מנכל פלג אהוד

11:00 ־ 12:00 כהן,מנכל,ברודר משחתפים:בני הרצל רחוב

18:00 - 17:45 יאיר - הקונגרסים למרכז צמוד המרקנה, במתחם ז״ל מלכה אלי אוהד של לזכרו החמישי כדורגל טורניר
sm מלכה- m m aam

18:30 ־ 19:30 נסיעה

19:30 ־ 20:00 "בגלריה הדרך באם הירשהאוט "חתונה
 וארוחה ק"פ - 19:30
חופה - 21:00

20:30 - 20:00 נסיעה

21:00 - 20:30 בהינומה גלובנסקי וגלעד אלוירה חתונה
פ19:30 ״ ק - 
חופה - 20:30

21:30 - 21:00 נסיעה

22:00 - 21:30 אחא קרית לבן באולמי מרינה חתונה
 -ק"פ 19:30

חופה - 20:30

23:30 - 23:00 24:30 בשעה 057-7548614 אסולין דוד קשר איש 7 ההגה רה' לדוד" ישיבת"החיים הים בעין סליחות

ר 03 ב טו ק 2014 או
1 יום

09:00 - 08:00 ב ר ם ע ו ם י י ר ו פ י כ ה

ר 04 ב טו ק 2014 או
שבח
08:00-09:00 ום ם י י ר ו פ י כ ה

ר 05 ב טו ק [2014 או
ם    א[ יו

08:30 ־ 10:45 גיובראן ענאן משתתפים: המוסלמי הקורבן חג לרגל במסגדים ביקור
 חוסיין רגיי - אלג׳רינה במסגד ביקור - 08:30
נסיעה - 09:30
H בישאר יאסר - 6 עוספיה רח׳ בחליסה במסגד ביקור - 10:00 M W M

10:45- 11:00 נסיעה

מנה יהב10/01/161 14:28



המ׳טך 2014 אוקטובר 05
א יום  _____ 

14:00 ־ 14:45 נסיעה

14:45 - 15:45 ולד,פנ״צ י־ דנציגר' נוף,לוריא,נציג ואנשיו,יפה דבדה אבי משתתפים: ציבורית תחבורה

15:45- 16:00 נסיעה

16:00 - 17:00 ענאן - סמיר בכפר המרוני העלמין בבית

17:00 - 17:45 לוריא מנכ״ל, ואנשיו, אבישי נוף יפה משתתפים: נוף יפה פרויקטים מצב ,חיתוך

17:45 -18:15 יוליה + שחאדה הבישוף + רונן דני

18:15 -19:15 מנכל

19:30 - 20:00 נסיעה

20:00 ־ 21:45 ירושלים הפועל - חיפה מכבי העונה פתיחת כדורסל משחק הספורט בהיכל
 ל0 וו׳נר ליגת של העונה לפתיחת 0טק -20:15

דברים נושא אינו העיר ראש
המשחק תחילת -20:45

בר 06 טו ק 2או 0 1 4!
ב[ יום ___ _________________________________________...  ______״___  
08:15 - 08:30 דורית - 3 קומה 104 המגינים רה' פרי שלמה המחוז מנהל של במשרדו שפעת נגד חיסון קבלת

04-8568563

08:30 - 09:00 נסיעה

09:00 - 09:30 ווגמן פיני משתתפים: הכרמל חוד רוטרי ואנשי קובץ חיה נירים ספר בית

09:30 - 10:00 צוות

10:00 - 11:30 חברת הנהלת עם מפגש הנהלה בחדר S0SA יעל צחי, פלג, מנכל,מהנדס,רשף,גזבר,גל משתתפים:
פז מיטלמן,פנינה

י■

11:30 - 11:45 נסיעה

11:45 ־ 12:45 - שריף עודה ענאן, משתתפים: - האחמדים אצל במסגד ביקור

12:45 - 13:00 נסיעה

13:00 - 14:00 טלמור נטע מהנדס, נוף, יפה משתתפים: זמנים ולוחות סטטוס הגיבורים נחל

14:00 - 15:00 אקרמן יוסי פ״א

יונה יהב 2 10/01/16 14:28



בר 06 המ^ך 2014 אוקטו
ב יום  

 15:00 ־ 16:00

17:00 - 16:00 

 18:00 ־ 18:30

19:00 - 18:30

 נמרוד אביבה, סלע, ברכה ־ נסיעתו תיק מסירת

 הקורבן חג לרגל למוסלמים ברכות סלפונים

 ג׳ורג אבו אצל המרונית בכנסיה תנחומים ביקור’

ענאן + הפרסים ברחי בכנסיה אליאס פראג' תנחומים ביקור

ר 07 ב טו ק 12014 או
ג! יום

11:30 - 10:00 g^^Bfl£g8£ אילן -פוקסי מיכאל הראל,ערן שמשון משתתפים: - באיצסדיון עופר אייל ביקור
 חיפה מכבי ת1לקופ בסמוך הפנימי השרות לכביש ה0במי מפגש

054-2200060 עופר אייל של הקשר אשת נעמי

12:00 - 11:30 נסיעה

12:00 ־ 14:00 ברונדו כרמל בדן צהריים ארוחת

14:00 ־ 14:30 נסיעה

14:30 ־ 15:30 פרסי

15:30-16:00 בסיעה

16:00 -19:00 היציע רחבת עופר סמי האיצסדיון ברחבת פרס שמעון מר במעמד פרס נאות שכונת חנוכת סקס
E שער המורחי

M\ ן ו רי ט ע אי ת ג תפת תעפי שו עון מר עש מ מ  פרט ש
ט ק ט ת ח ח גני גחגחיי פ ר  טלע ג
ת מו  איש boo - 500 הקהל: פ
חתוגרת לחלו

ת ג:>זו0 - וג(ו00 טו תפג ר ח גו פי  קל ו
קאלי קטע - מוזי
תי עיון מ דל מגחש מיליס: ת לוזן: מג עקי, לי , וזיימן רו ן ד: מז נו גיל עי

מע אלד
ת, טו פ ג משת לחן: חילל ע. מיליס: מי רגו א

ר • ג יוגח מר חעיר, ראש דג ח  י
קאלי קטע - מוזי

ח עלילי ק מי מו ת ח רוז ר R. Rodgers מח קחלח עינו מ ר ל או רוגן לי
ר • ח גשיא דג ר חמריג מ ט, מו רי עון ג מ פרט ש

ס *** ו פתו רי ג מעון של ו ש פרט ש ח תגק ח מג א ח שי עא מחג שאר חיו  לח
ח על מ ג מין ח תז ח לחעגקת חעיר ראש את ו ר עו ת ח

ת טקט ר ט ט ח ת - לו תיו ת או רו ר ת גו רי עג ר ג ג פי  ג
ן שלט ג א ג עש מ תו חפיפר על פי

19:00 ־ 19:30 הישראלי הקולנוע של הקלעים מאחורי בסרס "החיים תערוכה פתיחת באודיטוריום "לידיעה!!!

יונה יהב10/01/163 14:28



2014 אוקטובר 08
ד מם  ______________________ 

ב ר ג ע ת ח ו כ ו 07:30 -08:00 ס

בר 09 טו ק 2014 או
 _ _ _ ה! יום _______________״

19:00 - 23:00 ליאת קשר שתא - זמין נימרוד - "השופט" הפתיחה סרט באודיטוריום הסרטים פסטיבל פתיחת טקס
0 מריאש M M M

 לטלויזיה( מצולם )הטקס הפתיחה 0טק -באודיטדיום 19:30
מברכים:

האנגלית ובשפה העברית בשפה הפסטיבל לאורחי העיר ראש ברפת *
הסרטים פסטיבל של מנותית1א מנהלת בלייר, פנינה ♦
Y נישליס דני • V אתוייס דירקטוריון

גאון יהורם ושר מכחה
גולן. מנחם דיין, אס׳ ן,1קיש לאפרים מחווה יצוין
 פנים לקבלת לפיאצה יציאה הטקס ם1בת

"השופט" הסרט הקרנת תחילת-22:15

בר 10 טו ק 2014 או
ן יום ■ .:-; ז/

08:30 -10:00 —נישליס ידיד - מצטרף נמרוד - פלנט אקשן מרוץ הזנקת
לדייק( )מבקשים המפרץ בלב פלנט יאס - 08:30

10:00 - 11:00 הכט בבית לפיצ׳ינג הכנה סדנת לידיעה!!!

16:30 - 17:30 סם ספר בית לש גמר פרוייקט היוצרים במעמד לקולנוע" אהבה "מכתב הסרט בסינמטק המלצה!!!
———ליאת - שפיגל

18:30 - 19:00 הופעות שוחט מניה בגן ערב בכל לידיעה!!!
 סרטים הקרנת - 20:00
מוזיקלית הופעה - 21:30

20:00 - 22:00 תחרות את פותח זה סרט היוצרים + ישראלי סרט טובה" "מיתה הסרט רפפורט באולם חובה!!!
0— ליאת - עלילתי הישראלי הקולנוע

הפסטיבל בגן הסרט בתום פנים קבלת

בר 11 טו ק 2014 או
אלבח9

17:30 - 18:00 המפיקים במעמד הסרט"לחיים!" רפפורט באולם המלצה!!!

18:30 - 19:00 הופעות שוחט מניה בגן ערב בכל לידיעה!!!

—WM— 19:30 - 19:00—ליאת - הבמאי במעמד רוסי סרט "לוויתן" הסרט באודיטוריום לידיעה!!! M

19:30 - 21:00 אלון שמעון שוואתינה- מסעדת ליד 5 ביתגלים תערכה תחתון רכבל אזור גלים בת בטיילת

ברכה: דברי
חיפה העיר ראש יהב יונה מר •

חיפה העיר ראש סגנית שטראים *וליה גבי *
גלים בת ועד •ו״ר שמש מנשה מר «
גלים בת פורם יו״ר שקולניק צביקה מר ®
האמנים נציג רז חיים מר יי

יונה •הב10/01/164 14:28



בר 11 טו ק שך 2014 או המ
שבח

23:00 - 22:00 16 ליאת - היוצרים במעמד ישראלי סרט מנפאור הסרט רפפורט המלצה!!!באולם

23:00 - 23:30 חאודיטריום בגן ק"פ מנפאור הסרט בתום המלצה!!!

ר 12 ב טו ק 2014 או
א יום

 ליאת קשר אשת - הכט בבית הבינלאומי הפיציינג כנס בפתיחה ברכות
 18:00 - 09:00 ת1השע בין הכנס
בפתיחה מברך העיר ראש

10:00 -09:00

fgraaiifliUMMBa נטע ־ באילת נדל״ן כנס בנושא דרורי נטע גרג בקפה

M■ ארצי בן יוסי פרופ׳ גרג בקפה M H I

חדוה, משתתפים: הספורט להיכל בכניסה מפגש - בחיפה קציר וצביקה כץ רענן קופל אבנר של ביקור
נישליס ברוש,דני קובי

G& קופל אבנר - בכניסה יחכה נישליס דני - הספורט בהיכל סיור -14:45 - 14:00 B8SSM 8M
-נסיעה 15:00- 14:45
P בקסטרא)סער רפאלו במסעדת צהריים ארוחת -16:00 - 15:00 M M K 
 חיפה מכבי קופות דרך כניסה במנהרה חניה - עופר סמי באיצטדיון ביקור - 17:00- 16:00

050-5559278 פוקסי קשר איש

שי התחתית לעיר קשר איש ובכרמל- בעיר חוצות אירועי לידיעה!!!
 והופעות מוזיקה אירוע הנמל ברחי-23:00- 16:00

 התורכי בשוק הופעות -23:00-21:00
 גיאז מופעי יפו רח' -23:00-21:00

 הביט ספר בית להקות האם בגן - 19:00
 סרטים הקרנות האם בגן -21:00
 סרט שוחט מניה בגן-20:00
מוזיקלית הופעה שוחט מניה בגן-21:00

11:00- 10:00 

 11:00 ־ 12:00

14:00-17:00

16:30 - 16:00

17:00-17:30נסיעה

17:30 - 18:30טל ניסים 0!ליאת( ־ המשפחה במעמד טיקוטין האיש על סרט טיקוטין !בממיאון1חובה!

<11»1ז01111ליאת^ - ממולצים סרטים לידיעה!!!
 רפפורט באולם היוצרים במעמד פראכט" "פנסיון הסרט - 19:30
רפפורט באולם היוצרים במעמד "עמק" הסרט - 22:00

יעל אשת (3- קומה אפור, )בניין מופעים באולם קהילתי לתיאטרון יוסף מה פסטיבל פתיחת חובה!!!
U M M I i t f B l i n nמיכאל ערן ־

מברכים: הטקס תחילת - 19:30
פרידלנד יונתן עו״ד •
המתנ״ס מנהל יפרח שמעון «
מנהלי מועצת חברת גיינו עמוס •
חיפה העיר ראש יהב יונה •

19:00 ־ 19:30

20:30 - 19:30

ה ע סי 20:30 - 21:00נ

יונח יהב10/01/165 14:28



המשך 2014 אוקטובר 12
א יום

21:00-22:00־ 111 אינשטיין רח' הרשקוביץ דכי פרוסי של בסוכתו פנים קבלת

בר 13 קטו 2014 או
ב יום

08:30-09:30שפיגלשטיין אביבה - מאוסטרליה משלחת עם קלאב ביי במלו! בוקר ארוחת

26 חודב דחי בביתו כהן ישוב שאר הרב בסוכת ביקור
12:30 - 11:00 השעות בין מקבל הרב

11:30 - 11:00

L13:00- 12:30- שבתאי שי באודיטוריום גרג קפה

בר יעקב באודיטוריום גרג קפה 13:00 -13:30לשעבר( טבעו! ארד)גו

13:30 - 14:00האך אביהו באודיטוריום גרג קפה

פישל שי קשר איש ־ בעיר חוצות אירועי לידיעה!!!
 רבה1בח והופעות מוזיקה אירוע הנמל ברחי -23:00- 16:00
 התורכי בשוק הופעות - 23:00 - 21:00

 ג׳אז פעי1מ *פ! רח׳ -23:00-21:00
 הביס ספר בית להקות האם בגן - 19:00
 סרסים הקרנות האם בגן-21:00
 סרס שוחט מניה בגן-20:00
מוזיקלית הופעה 0ח1ש מניה בגן-21:00

15:00 ־ 15:30

ישר בן חדוה - יצחק במשואות השמהות אולם שליד בסוכה מנחם אשר 90 הולדת יום לידיעה!!!
WMgMBBaMBO

17:30 - 17:00

קור, אבשלום אלמגור, גילה משתתפים: לונדון ירון מנחה קישון לאפרים מחווה רפפורט !!!באולם חובה
*flflBaBflwags נישליס דני - וחברים יוצרים טופול חיים קרמן, דני

20:00 - 17:45

20:30 - 21:00הקאמרי תיאטרון תעלתבלאומילךשל ההצגה חיפה בתאטרון המלצה!!!

- מתוקי רהל באודיטריום גרג בקפה

ר 14 ב טו ק 2014 או
ג יום

09:30 ־ 11:00

17:00 - 10:00 השעות בין הסדנה
10:00 - 10:30למציאות מרעיון יצירתי תיכנון סדנת הכט בבית לידיעה!!

11:00 - 11:30!־ פיינגולד יעקב גרג בקפה

12:00 - 12:30- גלבוע איתי פ״א גרג בקפה

12:30 - 13:00אסייג- יוסי פ״א גרג בקפה

14:00 ־ 14:30ליאת* - אהבה" סיפור "שונאים טלויויה קולנוע הבט בבית המלצה!!!

נימים שרון - 17:00 - 11:00 השעות בין הקישון בפארק לציבור פתוה למשפחות הפנינג לידיעה!!!

הבאים את יברך לפלר דוד מר הסביבה להגנת המשרד מנכ״ל 16:00 בשעה

15:00- 14:30

יונה הב10/01/161 14:28



בר 14 קטו המ/עך 2014 או
ג יום י

17:00 -17:30 פישל שי התחתית בעיר קשר בעיר-איש חוצות אירועי
 !הופעות מוזיקה איחע הנמל ברחי -23:00 - 16:00
 התורכי בשוק הופעות - 23:00 - 21:00
 גיאז פעי1מ יפו רח׳ ־23:00 - 21:00
 הביט פר0 בית להקות האם בגן - 19:00
 סרטים הקרנות האם בגן-21:00
 סרט שוחט מניה בגן-20:00
מוזיקלית הופעה שוחט מניה בגן — 21:00

0 18:00- 17:30 ליאת - עליכם" שלום של "בנעליו ביקל תיאודור של סרט טיקוטיך במוזיאון המלצה!!! M V I M

19:30 ־ 21:00 ליאת - היוצרים במעמד ישראלי סרט "שקופים" הסרט המלצה!!
הכט בגן ק"פ הסרט בתום

21:00 - 22:30 גימאל יוסי ־ מוריה ,ברח צובחוץ
לבמה 0ב!ק ביט הבלק! להקת את ומזמין מברך העיר ראש - 21:00

23:00 - 23:30 שי ־ פלמר בשער אוזניות מסיבת התחתית בעיר צובחוץ לאחד

ר 15 ב טו ק 2014 או
ד יום

07:00-07:30 

07:30-07:30 

10:00 - 09:00 

10:30 - 10:00 

11:00-11:30

17:45-20:15 

21:00 - 20:30

ר 16 ב טו ק 2014 או
ה יום

08:30 - 00;08 

 08:30 ־ 09:00

20:30 - 20:00 

20:30 - 20:00

ת תג ח מ ה ש ר ו  ת

בטלפון זמין נמרוד

M ליאת - פרטים עדיין אין - צרפתים ואורחים צרפת קונסול עם ערב ארוחת M M S■

וולך יונה על "יונה" הסרט רפפזרט באולם המלצה!!!

ב ר ת חג ע ח מ ה ש ר ו ת

בטלפון זמין נמרוד

בבית אלמוג הרוה אצל

פישל שי קשר איש - החזק האיש תחרות הנמל רה' התחתית בעיר לידיעה!!!

המשורר של לרציחתו שנה 40 במלאת שלי" "פזזליני תערוכה הכט בבית המראות באולם המלצה!!!
הקולנוע ובמאי

במיוחד מגרמניה שמגיע בכמן גדעון עם מפגש

ליאת - המשפחה במעמד שנח 50 לפני בחיפה שצולם "יהודית" הסרט בסינמטק חובה!!!

הופעות שוחט מניה בגן ערב בכל לידיעה!!!

יונה יהב10/01/167 14:28



המשך 2014 אוקטובר 16
ה יום

בלומנטל שי 057-9912360מיכאל -ערן שמואל וקריית חיים קריית שניות הקפות
ת}7ה ־ 21:00  חב׳יד בית ליד אילת אח"׳ ברח׳ פ!
הגדול הכנסת בית ברחבת שמואל בקרית - 21:30

21:00-22:00

22:00 - 22:15נסיעה

3622:15-23:15 בלומנטל שי - שניות הקפות בחניה הספורט בהיכל

ר 17 ב טו ק 2014 או
1 יום

08:30 - 09:00בטלפון זמין נמרוד

12:00 -12:30ברוש קובי ־ כרמל( דן מלון )מאחורי נוף יפה רה' לואי טיילת רוזן גן חנוכת

12:30 - 13:30רונית בחוות עצמון משפהת חתונה

18:30 -19:00הופעות שוחט מניה בגן ערב בכל לידיעה!!!

19:30 - 1620:30 ליאת - פלסטינאית חיפאית בימאית טומא" "וילה הסרט רפפורט באולם המלצה!!!

ר 18 ב טו ק 2014 או
raw

08:00 ־ 08:30בטלפון זמין נמרוד

17:30 - 20:00ליאת - שזוכה חישראלי הסרט והקרנת פרסים חלוקת טקס רפפורט באולם חובח!!!

20:00 - 20:30חופעות שוחט מניה בגן ערב בכל לידיעה!!!

21:00 בשעה מתחילים
21:00 - 21:30נישליס דני - בנאי ליוסי מחווה הספורט בהיכל לידיעה!!!

21:30 ־ 22:00ליאת - הנעילח"נעלמת" סרט באודיטרויום המלצה!!!

למועצה הכנה

ר 30 ב טו ק 2014 או
ה יום

10:00 - 09:00

10:00 ־ 11:00רחל שריד חדורי,מהנדס, פ״ע

11:00 - 12:30מנכל פ״ע

12:30 - 13:00נסיעה

יחכה לסטינגיר מישל - ראשונה קומה נשימתי נמרץ טיפול שלוש הרב אצל כרמל חולים בבית ביקור
GM&3A&&&3 בכניסה העיר לראש E

14:00- 13:00

14:00 ־ 14:30נסיעה

יונה 'הב10/01/168 14:28



בר 30 המשך 2014 אוקטו
ה יום

w15:30- 14:30ברוש בשער אשכנזי צבי חלוייה

15:30 - 16:00נסיעה

16:15 -17:00. פ״ע־מנכ״ל

17:00-17:30בורובסקי יעקוב פ״א

20:30 - 21:30רבקה - בקריגר ישראלי בלט

בר 31 טו ק 2014 או
1 יום

10:00 ־ 11:00בהלול אריאלה נירים־ ספר בית + הסתוה ספר בית של העפיפונים יום תיאטרון באמפי דדו בחוף

11:00 ־ 11:30פינקו חדוה ־ אזכרה הצבאי העלמין בבית 10:30 בשעה לידיעה,

ר 01 ב מ ב 12014 נו
שבח! 

18:00 - 19:00סכנין בני ־ חיפה הפועל כדורגל משחק דיון0לידיעה!!!באיצ

בי10/01/169 14 יוגה ה



2014 נובמבר 02
א יום

10:00 - 09:00 במת״מ ים גב דירקטוריון

10:30 - 10:00 בסיעה

11:00 - 10:30 אסעד סוהיל פ״א

12:00 - 11:00 צוות

12:00-13:00 אישי

14:00 - 13:00 גואיח פ״ע

14:30 - 14:00 נסיעה

16:00 - 14:30 ערים איגוד מועצת

מבר 03 ב 2014 נו
ב יום

19:30 -08:30 - המבצעת הרשות של הביצוע כושר בנושא: וחברה לכלכלה הורוביץ אלי של כנם כרמל דן במלון
דרורי נטע קשר אשת

מ תוכן של לו״ז מצ״ב 0ה

10:30 - 10:00 H -צביח נדל ק ין יוגי עם פגישה כרמל דן בלובי l i■ ■

11:00-11:30 צחי דרורי, נטע משתתפים: רולס ערן פו דניאלה כרמל דן בלובי

12:30 - 12:00 רנד גלית כרמל דן בלובי

13:00-13:30 לנג עמית הכלכלה משרד מנכ״ל עם פגישה בלובי

20:00 ־ 20:30 בחדרה ביער ליפשיץ יאיר של בנו חתונת לידיעה!!!

בר 04 מ ב 2014 נו
ג יום

08:30 ־ 09:00 פרטי

09:30 - 09:00 נסיעה

09:30-16:00 נטע - המבצעת הרשות של הביצוע כושר בנושא: וחברה לכלכלה הורוביץ אלי של כנס כרמל דן במלון

11:00 - 10:00 נמרוד - ברודר + אהרוני כרמל דן בלובי

11:00-11:30 נמרוד אורלנד- - יון חנה כרמל דן בלובי

ה צי אלי 16:00 ־ 17:00 קו

יונה יהב10/01/161 14:28



בר 04 מ ב המשך 2014 נו
ג יום    

17:00-20:00 עיר מועצת
>v

05 ^ בר מ ב 201נו
ד יום

08:00-09:00 

10:00 - 09:00 

11:00 - 10:00 

15:30 - 11:30
 נסיעה - 12:00- 11:50
 הרב של ביתו 46 גאולה רח' - 13:00 - 12:00

 הספד דברי משא העיר ראש
 מורשה לישיבת 6 השילוח לרח' הליבה - 13:45 - 13:00
העלמין לבית ברק לבני נסיעה - 15:30 - 14:00

 ברק בני 100 איש חזון רח' נוביז'1פ חלקת רה'
הקבורה טקס -15:30

 ברכה - כרמל בוילה משנחאי האוניבסיטאות ראשי עם בוקר ארוחת

משתתפים:פנ"צ תפעול ותקציב עבודה תכנית

גזבר פ״ע

ש שלמה הראשי הרב של הלויה שלו

2014 נובמבר 06
ה מם

09:30 -10:15רוזן גף קופל אבנר

כדורסל לנשים העולם אליפות אירוח בנושא: הארצי הכדורסל ואיגוד עולמי פיב״א נציגי עם פגישה
עידו זגגי, נישלים, דני משתתפים:

האיגוד: מטעמם משתתפים
מקצועי אגף ״ר1י נתן טל •
האיגוד דובר סגל תג׳ •
האיגוד יוייר הלו׳ עמירם •
 האיגוד מנכ״ל שושן בן יעקב •
בינ״ל משקיף זלינגר ברוך י

זו ועדה »ו"ר
Mrs. Lena Vatlin Kantzy ~ FIBA Central Board Member

11:00 -11:45

זו ועדה חבר
Mr. Predrag Bagosavljev - FIBA Director of Events ®

11:45 - 12:15קופרארד שוקי ספר הענקת

12:30 - 13:00איזיקוביץ צבי פ״א

13:00 - 14:00,איש

14:00 - 14:30בלום ,אור פ׳יא

ת כני ה ת ד בו ב ע קצי ת ת ו בו ר צ ת ״ פנ ם: פי ת ת ש 14:30 - 15:30מ

יונח יהב10/01/16 14:28



מבר 06 ב המ׳שך 2014 נו
ה יום

15:30 ־ 17:00 ואנשיו נישליס דני משתתפים: הסרטים פסטיבל סיכום הנהלה באולם

20:30 - 19:30 גליק רוני חתונה בשמורתה אפק בקיבוץ

בר 07 מ ב 2014 נו
1 יום

10:00 -09:00 

21:30-22:30

053-6064920 חרוש בן דוד האזור מנהל - בבית הוט חברת
057-7548900 זילברמן יאיר 0900

עדכן אנא להגיע ותוכל במידה מבקש וידר טוביה - שמריהו בכפר עזה לעוטף מחוה ערב ליריעה!!!
- ישיבה מקומות שיסדיר מוקדם אותו

בר 08 מ ב 2014 נו
שבח

08:00 ־ 09:00 M זגגי - בטריאתלון ארצית אליפות B H H M V O
 הסטביץ ליד דדו מחוף יציאה נקודת 06:00 בשעה מתחיל האירוע
הגילאים לכל האירוע

 ברכות אין 09:00 - 08:00 בין שתגיע ממליץ זגגי
שתתפים 1000כ- מעה האירוע מ

18:00 - 17:00 עכו הפועל מול חיפה מכבי כדורגל משחק באיצטדיון

20:00-21:30 העיר ראש בהנחיית אורלנד שירי ערב באודיטוריום

בר 09 מ ב 2014 נו
א יום

מהעיריה מצטרפת סמיה - 22 החשמל רה' האקדמאית הערבית במכללה סיור
 למכללה ׳עה0נ העירייה בחצר מיה0 עם מפגש - 08:45
הסיור תחילת ־ 09:00

08:45 ־ 11:00

11:00 -11:30נסיעה

11:30 -12:30צוות

לבוסטון נסיעתם לקראת ישראלי זרד ירום אבי פ״ע

תקציב - גזבר + מנכ״ל

12:30 ־ 13:30

15:30 - 13:30

15:30 ־ 15:45נסיעה

15:50 ־ 16:30בליטנטל אריה - 46 גאלה רה' ז״ל שלוש הרב של בביתו תנחדמים ביקור

16:30 - 16:45נסיעה

 וגמן פיני פ״ע

ציוני סיגל

17:30 - 16:45

18:00 - 17:30

יונה יהב10/01/163 14:28



המשך 2014 נובמבר 09
א מם

2014 נובמבר 10
ב מם

נואית פ״ע

לוריא פ״ע

נסיעה

מחתית ועדה

נסיעה

ווגמך פיני + סעדה מרי

סרוק אילנה - ריאלי ספר בית תלמידי עם מפגש כנסים באולם

גובר משתתפים: תקציב בל״ד סיעת

אישי

במרוד הדוה, משתתפים: יצחק ברבי פ״ע

מנו כיכר בנושא טלמור נסע + ברוש קובי

ל גדיא יוסי + גובר

מנור אילך + גובר

עידו׳הרוש בך ערך הכרמל: במנהרות נסיעה תעריפי

גובר משתתפים: תקציב שסייג סיעת

משתתפים:גובר תקציב הצעירים סיעת

נסיעה

הילה קשר אשת - סגל גלי - כתו״ם כיתת בפתיחת ברכות אליאנס ספר בבית

נסיעה

- שש אביבה ־ ספר בהשקת ברכות 2 במה העירוני בתיאסרון

08:30-09:00 

10:00 - 09:00 

10:00-10:30 

10:30-12:00 

12:00-12:30 

13:00 - 12:30 

13:30 - 13:00 

14:00 - 13:30 

 14:00 ־ 15:00

 15:00 ־ 15:30

16:00 - 15:30 

16:00-16:30 

17:00- 16:30 

 17:00 ־ 17:30

18:00 - 17:30 

18:30 - 18:00 

 י 18:30-19:00

19:45 - 19:00 

 19:45 ־ 20:00

21:00 - 20:00

מבר 11 ב 2014 נו
ג! מם

ם ם מרכוי תיי היל ם: ק תפי ת ש רי מ ם, או לו ר ב ב ו ג , ל " כ נ 09:00 - 10:00מ

יונח יהב10/01/16 14:21



המשך 2014 נובמבר 11
ג יום

11:30 - 10:00 תרבות שולחן הנהלה בחדר

11:30 ־ 12:30 אבוחצירה שי ווגמן, פיני בלומנטל, שי משתתפים: וורצמן אבי ההיכוך שר סגן

12:30-13:30 אישי

14:00 - 13:30 נסיעה

15:00 - 14:00 פרטי

15:30 - 15:00 נסיעה

16:00 - 15:30 זילברמן יאיר

16:30 - 16:00 שמשון עידו בלומנטל, סביון, - תקציב

17:00 - 16:30 שלנו חיפה סיעת תקציב

18:00 - 17:30 גלבוע איתי לנדאו, אלי - תקציב

18:30 - 18:00 נסיעה

19:30 - 18:30 21 נוף יפה רח' מרקל משפחת תנחומים ביקור

23:00 - 20:15 ברוש קובי - חיפה לקרן שנר. 30 אירוע הספורט בהיכל
האירוע תהילת-20:30

חיפה קרן פעילות - קצר סרטון •
בישראל שוודיה שגריר ברכת •
 חיפה העיר ראש ברכת •

פע1המ תחילת-20:50
ש בי1ק - האירוע מנחה • ברו

בר 12 מ ב 2014 נו
ד ס יו

09:30 - 09:00 ברוש קובי

10:00 - 09:30 נמרוד מועצה+ חבר כהן אהרון

10:00 ־ 11:00 זגגי משתתפים: הארצי ההתעמלות איגוד יו״ד פינס אופיר
תערוכה להבאת פעולה שיתוף במשא בלום אורי יצטרפו - 10:45

אופיר השואה במשא הגטאות( לוחמי מוזיאון יוייר הוא מהולנד)

11:00 - 12:00 בליטנטל בהם ורדה, + מהנדס ברגט, רון עו״ד משתתפים: רושמיה ואדי - וחסד תורה מפעלי פרוייקט

ה ע סי ל נ ת ב ל בי 12:00 - 14:00 א

יונה יהב10/01/165 14:28



14:00 ־ 15:00 איצטדיון בנושא: 13קומה' תיכון מגדל 19 הארבעה רח' אביב בתל המדינה מבקר אצל v v

tiM 17:00 רעות ־ 24 הארבעה ’רה ליה וסי ברביבח מופו שאול פ״א pSM M BB 16:00 ־ 

20:00 ־ 22:00 שקד. ערן - איתן צוק למבצע וחצדעה חוף מחת לשוטרי חוקרה ערב הקונגרסים במרכו ברכות

פ19:30 ״ ק - 
ת - 20:30 מ בר

מבר 13 ב 2014 נו
 ה יום

08:00״ 10:00

10:00 ־ 11:00

11:30 ־ 12:00

12:00־ 14:00

14:00 ־ 14:30

15:30 - 15:00

16:10 - 15:40

המשך 2014 נובמבר 12
ד יום

 16:30 ־ 17:00

18:30 ־ 20:30

21:00 ־ 22:00

מבר 14 ב 2014 נו
ם 1 יו

09:30 ־ 10:30 ברלר דני ־ שאול בגבעת שרית מצבה גילוי

מבר 15 ב 2014 נו
ח . _   _________ ב ש

15:00 ־ 16:00 -054 פרננד אלכם של נכדו אור של נכד מצוח בר כרמל דן ברובדו
16:00 -12:30 השעות בין פ”ק

20:30 ־ 21:30 ושפיץ מאשה סוניה ואביה חיפה בתיאטרון פרימיירח

מבר 16 ב 2014 נו
א יום__________ _______ _____________________ ---------- 

09:00 ״ 10:00 כספים/ אגף ראש גריכוולד נה מאור, עדי שדה, רפי דן מלונות רשת מנכ״ל משתתפים: חיפה דן מלונות
סלע ברכה רונן, ורן שטראים יוליה גזבר, מנכ״ל, אנוש, משאבי מנהל שחם

אביב לתל נסיעה

אביב תל 5 קומה גולדברג ליאו בניין 86 בגין מנחם ’רח בנט נפתלי הכלכלה שר אצל מי׳א

נסיעה

פרטי

מכבי משרדי ליד לאיצטדיון בכניסה גרוסמן רוני - הכרמל מנהרות בנושא 1 לערוץ ראיון

עופר ־ כדורגל במגרשי לאלימות פתרון חדשים איצטדיונים על לכתבה שני למבט ראיון באיצטדיון
עמר

מוצקין קרית 12 הזית רח' צורי דפנה אצל תנחומים ביקור

ביץ מיאמי מהבונדס משקיעים משלחת עם ערב ארוחת פיתגורם( )אולם 2 קומה פנורמה דן במלון
n ברוש קובי ארח״ב- a n O H B

רבקה פרטי
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 16:00 ־ 18:00

22:30 - 20:30

מועצה באולם הסביבה לאיכות לידיעה!!!ועדה

צפונית כניסה דדך הגעה - בוסניה נבחרת מול ישראל נבחרת כדורגל משחק עופר סמי באיצטדיו!
 מלווה( הראל )שמשון לדשא יורד -־ 21:15
 מברך העיר ראש - 21:30
 הרישמי הטקס תחילת - 21:35
המשחק תחילת - 21:45

בר 17 מ ב 2014 נו
ב יום

08:45 - 08:00 שירלי - גולן אסתי - רמב״ם חולים בית ספנסד באולם נאסז סדנת פתיחת בסקס באנגלית ברכות

10:00 - 08:45 רב שדה לשד״ת נסיעה

11:50 - 10:50 1Z 811 ארקיע סיסת

15:30- 12:00 נדל״ן כנס באילת

בר 18 מ ב 2014 נו
ג יום

■ ■י׳ י ;

07:00-15:00 הנדל״ו עיר כנס באילת
נישליס דני א״ב הנסיכה ן1במל 9:00 - 8:00

בר 19 מ ב 2014 נו
ד יום

15:00- 07:00 נדל״ן כנס באילת

17:00 ־ 18:00 IZ 836 לחיפה ארקיע סיסת

20:30 - 19:30 גלי - הורים מנהלת בפתיחת ברכות חיים קריית תיכון פיס באשכול

בר 20 מ ב 2014 נו
ה יום

08:45-09:00 רותי וקנין

11:00 - 09:00 גזבר - מנכ״ל

11:00 ־ 13:30 ואנשיו לוריא ס״ע
ת,ד״ר צחי, אלקבץ, משתתפים: אופניים שבילי - 11:45- 11:00 רונן דני רנד, גלית דוברו
 מצלמות גורדון, מכללת יד על חניה דנציגר יואב - 12:15 - 11:45
 ושפע פנ"צ תנועה, תכנון תאגיד, משתתפים: דישראלי פרוייקט - 13:00- 12:15
אלקבץ סלע,, ברכה נטע, טלמור משתתפים: צייזל ככר - 13:30- 13:00

13:30 - 13:40 רוני ־ הולדת ליום ברכה צילום - לזר ענת

13:40 - 14:40 אישי

יונה יהב10/01/167 14:28
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ה מם

בליטנטל אריה

בזק יעקב פ״ע

>v

. 2015 לתקציב טיוטא הנהלה ישיבת

23 אורן רח' אביו במות לביא אודי אצל תנחומים ביקור

15:00- 14:30

15:30 - 15:00

16:00 ־ 18:00

18:30 ־ 19:00

מבר 21 ב 2014 נו
n מם

11:00 ־ 12:00אביבה - קפלנסקי ארנון מעבה גילוי ראשית כניסה תעשיה איזור סנה שד׳ אשדוד העלמין בבית

רבקה ־ ריבן משפ' תאומות הולדת ידם

אדי ב״הבימה" סושרד ליאור של הופעה לשיקולו־ו!!

18:00 ־ 18:30

22:00 ־ 22:30

בר 22 מ ב 2014 נו
שבח

ברק שרגא "79 "הורה הסרט הלוחם בבית

ס״ת הפועל חיפה הפועל באיצטדיון לידיעה,

11:00 ־ 12:30

17:00 ־ 17:00

ברמן - ספרות חוג

אביבה ־ ווזל מישל מר פאק״א מכון נשיא עם תומר אזלם 20 קומה פנורמה דן במלון ערב ארוחת

צוות

עידו,חמודי ענאן,סמיה, סוהיל, ד׳יר ואנשיו, אורי ואנשיו, אסף משתתפים: החגים של החג

17:30-18:00

19:30-21:30

־5 ה- פורום

3ה- פורום

בר 23 מ ב 2014 נו
א יום

10:00-11:00

13:00 - 12:00 

14:00 .-13:00 

15:00 - 14:00

נקש סופי

אלמוחגבי ספר בית מנהל עומרי ראף פ״א

נסיעה

 15:00 ־ 15:30

15:45 - 15:30 

17:00 - 16:30

יונה יהב10/01/168 14:28



 ת10התכנ - 17:30
ברכות - 18:00

המשך 2014 נובמבר 23
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 35 סורוקה - בגין במתנ״ס דיין עוד

M ־ איריס 35 סורוקה רווי בגין מתנ״ס פתיחת — tO—

אבלים ניחום ־ רבקה משוריין

17:30 - 17:00

18:00 ־ 19:00

21:00 - 20:00

בר 24 מ ב 2014 נו
ב יום

סלע ברכה - השלישי סין - ישראל השקעות כנס כרמל בדן
:0הכנ פתיחת 10:00 - 09:00

.האנגלית בשפה דברים לשאת יש )חיפה, רה״ע יהב יונה מר ) 
 הראשי המדען ון0ח אבי מר

 המדע משרד מנכ״ל שריר עידו
תף ־ מנכ״ל יה מרדון Tsing Capital (China) בחברת שו

נסיעה

10:30- 09:00

11:00- 10:30

לנשים שרותים מנהלות עם ומפגש מוכות לנשים סיוע במרכז ביקור
———

ביאטריס

i M 5

אישי

12:15- 11:00

12:30 ־ 13:30

 עידו - כדורגל שחקן עבאס מחמוד

דגציגר נוף, יפה מהנדס, גזבר, מנכ״ל, משתתפים: חן מאיר עם פגישה

14:00 - 13:30

16:00 - 14:30

17:30 ־ 20:30עיר מועצת

בר 25 מ ב 2014 נו
ג יום

 ווגמך פיני -100 לבני בארוע ברכות חגימלאידה במסגרת101 בחדר בביתהכט
 * משפחותיהם ובני 100 בני קשישים כ- משתתפים

בשיד!ר" "שי לתוכנית יצלמו 10 ערוץ

משתתף לכל שי ומעניק מברך העיר ראש

נסיעה

09:30 ־ 10:00

10:00-10:30

זהבית - באוניברסיטה הכט במוזיאון באודיטוריום התיכון הים לחקר השני חיפה בכנס באנגלית ברכות
054-3161340

עמום שפירא מר האוניברסיטה נשיא ושל באנגלית שלך ברכה דברי - 11:00 -10:30

נסיעה

11:30 - 10:30

12:00- 11:30

12:00 - 13:00קרולין ורעייתו דופלט סטיב למר ק"פ

13:00-14:00איש•
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מבר 25 ב המשך 2014 נו
ג יום

14:00-14:15 נס א מט ד״ר

15:00 - 14:15 שריד רחל ואנשיו, לוריא משתתפים: חמו, ערן־ אלוקל קבוצת מנכ״ל

15:00-15:30 פרי הרב

16:00 - 15:30 חן רשף פ״א

20:30 - 19:30 וגמן פיני - וייס שבח בהשתתפות חגימלאידה בפתיחת ברכות באודיטוריום
 "0״1 לשבח "שרים - לגימליאדה פתיחה אירוע
 ווגמן פיני מר : פתיחה דברי

יהב יונה מר העיר ראש ברכות:
שי לו להעניק לבמה וייס שבח את מזמין העיר ראש

בר 26 מ ב 2014 נו
ד ס ו י

08:30 ־ 09:30 סלע,נואית ברכה משתתפים: חיים קריית כעירונית ביקור

09:30 ־ 10:00 נסיעה

10:00 ־ 11:00 רומן ציפי - ירושלים העיתונאים אגורת חברי 50 ל־ וסיוד ביקור כנסים אולם
 ק״פ התכנסות - 10:00
 לאן״ חיפה העיר"פני ראש מצגת - 10:15

משתתפים 46 משוער

11:30 -12:15 וידר טוביה

12:15 ־ 13:00 נמרוד + חדווה

13:00 - 13:30 הדוח פ״א

13:30 ־ 14:00 אישי

14:00 ־ 14:50 למועצה הכנה

14:50 ־ 15:00 הרוה + מהנדס

15:00 -15:30 מהנדס משחתפים:מנכ"ל, הקישו! פארק

15:30 ־ 16:00 ניסים חאן,שרון הקישוך:מנכל,מהנדס,אביהו פארק

16:00 - 17:00 מנכ״ל מהנדס, משתתפים: מחיפה רכבת בקרח מרכז הוצאת בנושא המדינה למבקר ,הכנה

19:30 - 20:30 נצר אפי - הגימלאידה נעילת אירוע באודיטוריום
ר תוכנית שי  יצירה שנות 60 - נצר אפי ושירי" "אני "2 ישראלי הערב"

 שכנר ןל"ה7חה:יענ3מ
ווגמן פיני מר פתיחה: דברי
 נצר לאפי ש׳ !הענקת לברכות הערב סוף לקראת המנחה ידי על יוזמן העיר ראש

השי( להענקת נצר אפי את יזמין העיר )ראש
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מבר 27 2014 נוב
ה יום

08:30 ־ 05:00 W חדיר׳ .

09:00-05:30 דביר נועם

31:00 - 09:30 . יועמ״ש עידו, הראל, חדוה,אורנה מנבייל, משתתפים: בריאות קואליציה אמיתי ליאורה

31:30 -11:00 אסעד סוהיל ד׳יר

32:00 -11:30 מהנדס משתתפים: מגידו בנושא אלקסרה ואנשי זאבי גד

12:30 - 12:00 דרסלר עופר פ״ע

C B S B B & V

14:00 - 13:00 אישי

14:00 ־ 14:30 אלחאג מאגיד יפרופ'

p m n s m

16:00 - 15:00 מהנדס חשמל,נציג ואנשיו,חברת משתתפים:לוריא העיר ברחבי אופטיות תשתיות

16:30 - 16:00 משתתפים:מנכל זונג גיו המנצח

21:00 - 20:00 קאלה באולמי גלובינסקי חתוכה
פ 19:30 ק" - 
חופה - 20:30

2014 נובמבר 28
1 יום

11:00 - 09:00 פרטי

13:00 - 12:00 הכרמל טירת העיר ראש טל לאריה נכדה הולדת מסיבת חיפה בקניון כרמל באחוזת
12:00 בשעה מתמנים

מבר 30 ב 2014 נו
I____________________       __  .. .   א' יום!

09:00 - 10:00 בלס ויצחק מסס רפי

10:00 - 11:00 מהנדס משתתפים: ברנס משה

11:00- 11:30 צוות

11:30 ־ 13:30 לירושלים נסיעה

15:00 - 16:00 ־ מחיפה ישראל רכבת של חבקרה מרכז העברת בנושא התחבורה שר בהשתתפות חמדינה מבקר אצל
משתתפים:מנכל,מהנדס,עידו ירושלים השנהב בית בנייך שאזל גבעת 12 הדפוס בית

C

יהביזנה 11 10/01/1614:28
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א מם

v< 22:25 - 20:55 ח״א הפועל חיפה מכבי באיצטדיון לידיעה,

מבר 01 2014 דצ
ב יום

08:30 ־ 09:30 צחי גדיאל, יוסי פרץ, משה חקוה, גזבר, משתתפים: חעיריה פירסום מכרזי

10:00 ־ 10:30 שוטפים עידכונים שלום בן ישראל

10:30 - 11:00 הללי יוני

12:30 -13:00 נסיעה

13:00 -14:30 סלע,נמרוד בר־כה משתתפים: הסיבי המנצח עם צהריים ארוחת 24 בנמל

14:30 -14:45 בסיעה

14:45 -15:00 זילברמן יאיר לוריא, מנכ״ל, משתתפים: המפכ״ל לביקור הכנה

15:00 ־ 15:30 עירו , מנכ״ל משתתפים: לדמוקרטיה ישראל ועידת בנושא גז רמי

15:30 -16:30 ערמוש סמיה י לשבועון"בלדנא" ראיון

16:30 -17:00 נסיעה

17:00 -18:00 לוריא - אריזות הפרדת לפסולת הדרכה 8 שימקיך ’רה

20:30 ־ 21:30 הסיבי המנצח עם סימפונית קונצרט באודיטוריום

יונח יהב10/01/1612 14:28



ר 02 ב מ צ 2014 ד
ג יום

08:15-08:30 נמרוד גזבר, מנכ״ל,

09:30 - 08:30 +פנינה נועם + אבוחצירה,מהנדס שי פיני, גזבר, מנכ״ל, משתתפים: חינוך מוסדות בניה קידום

10:30 - 09:30 אדרי אבי חיפה תחנת מפקד זילברמן, יאיר לוריא, מנכ״ל משתתפים: בחיפה המשסרה מפכ״ל ביקור
09:30 - 09:45 - בלשכה המפליל עם אישית פגישה

11:45 - 11:30 נסיעה

13:30- 12:00 מיל״ה בוגרי לכבוד בתחנה סקס חיפה בתחנת
צהריי□ ארוחת - 12:30

13:30 ־ 14:00 נסיעה

15:00 - 14:00 ונסע מהנדס לויעא, והמתכננים, נוף יפה מנכ׳יל, משתתפים: זמנים לוחות הכס ופארק הגיבורים בחל
סלמוו/ערן ׳

15:00-16:00 מנכ״ל

16:30 - 16:00 יוליה

17:00 - 16:30 עודד דוניץ

18:00 - 17:00 קואליציה

19:00 - 18:00 עיר מועצת

ר 03 ב מ צ 2014 ד
יוסד

נוף מהנד^לוריא^ש^פנ״צ^פה גזבר, מנכ״ל, בשוק: ודרגנועים מעליות

יועמ״ש + שיבלומנסל

בסיעה

הייסנר* ־ 32 י.ל,פרץ רחוב הגימלאיט בבית מזוזה קביעת ־

נסיעה

יוגב סימונה - החגים לחג הקלסה

אישי

 פז פנינה כספים לוועדת הכנה

ארצי בן פרופ' פ״ע

10:00 - 09:00 

10:30 - 10:00 

10:30-11:00 

12:00 - 11:00 

12:30 - 12:00 

13:00 - 12:30 

14:00 - 13:00 

 14:00 ־ 14:30

14:30 ־ 15:00

15:30 - 16:00נסיעה

יוכח יהב10/01/161 14:29



המשך 2014 דצמבר 03
ד יום

16:00 ־ 17:00 >חייטי *קריח14 צבי בך ’שד נגלו־ בבית מצטיין עובד טקס
 משפחותיהם ובני מצטיינים עובדים מוזמנים 300 כ- ישתתפו באירוע

 ש״ח 1500 ך0ב המצטיינים לעובדים שנחענק פרט
 חיפה העיר ראש יהב נה1י - משתתפים;

 העירייה מנכ׳יל גנץ שמואל
אחרונות ידיעות עיתון המצטיין" "העובד פרוייקט מנהל זלצר שאול

 העובדים ארגון יו״ר מזרחי משה
האקדמאים ארגון יו"ר אלנטנדרח ציםלבטק׳ גב׳

19:00 - 20:00 צחי - בר שמי בבניין 3 פלמר שער רח' הפולני האוכל שבוע
 19:00 - 20:00 - 3 פלמר בשער בלבד מוזמנים של אירוע

20:00 - - הנמל בהנגר הרחב לציבור אירוע

בר 04 מ צ 2014 ד
ה יום  __________________________________________  

09:00 - 10:00 פלג גל הראל, שמשון גזבר, משתתפים: האיצטדיון מיתוג

10:00 ־ 11:00 מנכ"ל,גזבר משתתפים: קוניק רן מר גבעתיים רה״ע ביקור הנחלה בחדר
 גבעתיים העיר ראש עם בלשכה פ״א - 10:15 - 10:00

׳,לאן חיפה "פני העיר ראש סקירת

11:30 ־ 12:00 חושי אבא תוכניות הצגת טלמור נטע

12:00 - 12:30 אלכסנדרה פ״א

12:30 ־ 13:00 וקנין רותי + סבג שמעון

13:00 -13:30 רזית מיכאל, ערן דנציגר, משחתפים:יואב גורדזן למכללת חכנה

13:30 -14:00 נסיעה

14:00 -15:00 מנכ״ל משתתפים: גבעתיים העיר ראש צהריים ארוחת גארדן במלון

15:00 ־ 15:30 נסיעה

16:00 - 18:00 מועצה באולם מקומית ועדה מליאת

20:15 ־ 21:15 ־ —P— שבתאי כרמל - רבקה הדודים"- "עץ ההצגה העונה פתיחת הצפון תיאטרון
ההצגה תחילת - 20:30

השחקנים עם קוקט״ל מסיבת ההצגה ם1בת

בר 05 מ צ 2014 ד
ו יום

08:00 ־ 08:30 שישי יזם

בר 06 מ צ 12014 ד
m w

20:00 ־ 20:30 הפתעה מסיבת

יזנה יהב 2 10/01/1614:29



&014 דצמבר 07
H יום

>3ה- -פורום 10:00 -10:30י

10:30 -11:30צוות

11:30 - 12:00נסיעה

סביון - קניון בגועל קולנוע לבתי פינה אבן הנחת טקס
חיפה העיר ראש יהב יונה - במעמד:

רוזנבלום משה מר לוי, אבי פד,1ע ליאורה הגב' בראשות מליסרון קבי •
קפלן דוד מר1 קפלן בנט מר בראשות 0מק 0גלוב קב׳ •
פים0נז נכבדים •

13:00- 12:00

13:00 ־ 13:30נסיעה

מהנדס משתתפים: אליאנס משה

בר 08 מ צ 2014 ד
ב יום

09:00 ־ 10:00

10:00 ־ 10:30חיוואר הורים ועד ר יו" גנאיים וגימיל ציוני סיגל

ציוני סיגל פ״ע

שריד רחל צחי, פלג, מנכ"ל,גל משתתפים; ״נכםימ מ״מאן חברת ויו״ר מנכ״ל מוקמל גיקי

11:15 - 10:30 

11:15 ־ 12:15

אישי

לוריא

 12:15 ־ 13:00

13:30 - 13:00

14:00-15:00מהנדס + הדוה פ״ע

15:00 -15:30מנכ״ל משתתפים: גילת יעקב

15:30 - 16:00ואנשיו,ולד לוריא צחי, משתתפים: בקמפוס משאיות וחניית סטודנטים חניית

תדור! מנכ"ל,גובר, משתתפים: יוליה תקציב

ווגמן פיני משתתפים: ארלהורוב הורים ועד יו״ר ברגר הראל טלי

17:00- 30,:16 

17:30 - 17:00

מדעי־טכנולוגי חינוך קידום למען בחיפה מובילות תעשיות במפגש ברכות בעירייה כנסים באולם
בחיפה

בתכנית:
יחב יונח מר וברכות פתיחה •

העירייה מנליל גנץ שמואל מר בתיכונים במדעים ינות1מצ לקידון עירונית תכנית הצגת •
 יה0א ד״ר - ותעשיה טכנולוגיה למדע, תלמידות לקידום לטכניון" ״מובילות תכנית הצגת •

לויטה
ץ0 ניצה גבי הידידים, אגודת יו״ר • בי ם חיפה מרחב ויצ״ו יו״ר ו

18:00 ־ 19:00

ה1י יהב10/01/163 14:29 נ



מבר 09 צ 2014 ד
ג יום

v JM 09:30 - 07:15 - מצטרפת יוליה לנוקדים- נסיעה N M 0 M B
ן> כשמגיעים. ליוליה להתקשר יה(0הככ ל1)מ 7 החורשה ברחוב - 7:30

09:30 -10:30 האם במות ליברמן אביגדור ymn ער אצל תנחומים ביקור

10:30 ־ 11:30 נסיעה'

11:30 ־ 12:30 תל 65 ערת רח' נפתלי אחיו במות לאו יעראל הרב אצל תנחומים ביקור !!! ויתאס׳צור במידה לידיעה
אביב

12:30 ־ 14:00 לחיפה נסיעה

14:00 ־ 15:00 צחי מיכא^ ערן דנצינר, יואב ליבמה ורדה טלר, פרום' מעתתפים: גורדו! מכללת

15:30 ־ 16:00 חדוה - עס״ג סיעת

16:00 ־ 16:30 חדוה ־ איתי גלבוע ־ לנדאו אלי סיעות

16:30 ־ 17:00 חדוה - חד״ע סיעת

17:00 - 17:30 חדוה - סביון בלומנס?/ עי סיעות

20:00 - 21:00 אדרי אבי ־ חיפה תחנת חנוכה נעף כנורות באולמי

בר 10 מ צ 2014 ד
ד יום

09:30 - 11:00 כאן מתחילות וטכנולוגיה הפיס"לאקדמיה כנס "באודיטוריום
 09:30 - 10:30 כאן מתחילות וטכנולוגיה |"אקדמיה פתיחה "מליאת

חיפה* העיר ראש - יהב יונה מר
הפיס• מפעל יו״ר - ד״ן עוזי (,)מיל אל!ף

 מנכ״ל• - ברנד מאיר Google ואפריקה !11׳ ישראל,
לרר גיא עם בשניים שיחה

11:00- 11:30 נסיעה

11:30 ־ 12:15 פז -פנינה כספים ועדה המעך

12:30 - 13:30 ווגמן פיני פ״ע

14:30 - 14:45 נסיעה

14:45 - 16:00 וטכנולוגיה "אקדמיה סיום מליאת "באודיטריום

טים3ד1ט0ל חפים מפעל של שנתית התלת למלגה זכאות תעודות חלוקת 0טק •
ט״ מעם מרכזי דובר • ני) שו ר באולימפיאדה( ט0מדלי להיות והפך שנפצע קרב 0ג
יכום0ו י!ם0 דברי - ד״ן עוזי )מיל( אלוף - 0הפי מפעל יו"ר •

יונה יהב10/01/164 14:29



מבר 10 צ המ/עך 2014 ד
ד יום

16:00 -16:30 י> גמיעה

17:00 ־ 18:00 ערן דנציגר, מאב רוית, משתתפים: פלג אדמונד צירבחובסקי, רח' תושבים נציגי עם פגישה

20:00 ־ 21:00 לימון מיץ "מיץ להצגה בתיאטרון "פרמיירוז

בר 11 מ צ 2014 ד
n יום

09:00 ־ 09:30 שילוט נווה תקווה

09:30 -10:00 נסיעה

10:00 ־ 11:00 וקנין רותי ־ 1 חורי רח' חלב טיפח סניף חנוכת טקס

שפועואל זפרופ ת:1הבריא לשכת מטעם משתתפים:  . בריאות, מינהל ממונה אחרוני רי
 מחוז מנהל סגנית סוניה ר ד" מחוזי, מפקחת אחות מאגיר בתיה
חלב טיפת של האחיות צוות

11:00 -11:30 נסיעה

11:30 ־ 12:00 ברוש קובי

12:00 -12:30 גולדשלגר אשר

12:30 ־ 13:00 אליאס אהרון

13:00 ־ 13:30 נסיעה

13:30 ־ 15:30 054-6400019 לימור ־ הביטוי חופש ההמונים" "חכמת הגפן בבית כנם
 המשתתפים( בפוא״ח)לכלל הגפן בבית קלה צהר״ם ארוחת - 14:20 ~ 13:40
משתתפים: משלו" חוקים "לחופש - 15:20 - 14:20

המשפטים משרד מנליל׳ת - פלמור אמי הגב' *
חיפה העיר ראש •הב יונה *

בישראל הערבים האזרחים לזכויות מוסאוא מרכז מנהל - פרח לעפר •
תרצו" "אם תנועת מנכ״ל - פלג מתן •

ר

16:30 ־ 17:00 נסיעה

M 18:00 עטיה גיל חיפה־ 22 סורוקח משה רה' נופים ספר בבית אריזות הפרדת טקס P M P V I 17:00 ־
 17:00 מנחה פתיחה- דברי

 נופים ביה״ס ו׳ כיתות תלמידי חמחזה־ ,קטע
 פטל - שחם מירב כתבה:
 דברים :נושאי

 התפעול מיגהל ראש לוריא, דוד מר
 הסביבה לאיכות המשרד חיפה, מחוז מנהל פץ, שלמה מר

 תמיר תאגיד מננ״ל דר, קוב׳ מר
 נופים ביה׳׳ס הזמר חב!רת מוסיקאלי- ,קטע

ויליאמס רונן מוזיקאלי; מנהל
למחזר כיף איזה בשיר

r בגץ רמת נת1שכ פעילי נציגת סלע, נעמה עו״ד
 העיר ראש יהב, יונח מר

נופים ביה״ס הזמר חבורת מוסיקאלי- ,קטע
יונה יהב 5 10/01/161-4:29



בר 11 מ צ המשך 2014 ד
ה יום

 חורב מעם מילים: קטנות, מתמת בשיר
 קלינשטיין רמי לחן:

0הטק יום0

19:15-20:45 ההמונים תערוכת"חכמת ־ הגפן בבית תאטרון באולם החגים חג פתיחת "טקס
הנים קבלת - 19:15 - 19:00
 הכתובים מתוך קטעים ויצטטו לבמה יעלו דת אנשי - 19:45 - 19:20

הזמן לרוח רים1הקש
חצירה אבו דו הרב •
הבישוף במקום - עדה0 אבו אגאביוס הכומר •
אחמדים - עודה מועאד •
ג׳ושוע לינקולן •
שאד •  מוסלמים - אלהיגיא 1אב ר

ה 19:50- 19:45 יהב -יונ
ם20:00- 19:55 סיו 2 בגפן התערוכה לפתיחת והזמנה ~

בר 12 מ צ 2014 ד
ו יום

09:15 ־ 11:00 - יהב יונה למר לסובלנות הנגיד מגן הענקת ־33 הציונות בשדי הגפן בבית ארצי רוטרי בכנס ברכות

 08:30 - 09:30 - 09:15ב- שתגיע שכדאי מוסר )התכנסות)האני
09:30 — 11:00 — חיפה רוטרי מועדון נשיא כפירי ■01׳ מנחה התיאטרון באולם

11:30-12:00 נסיעה

13:00 - 12:00 בנשר העלמין בבית ריבן לאלעד אזכרה

13:00 ־ 14:00 אבוחצירה שי של לבת בנסיכה הולדת מסיבת
12:00 בשעה מוזמנים

ר 13 ב מ צ 2014 ד
שב\ז .

13:00 - 12:00 בואדי החגים חג

19:30- 19:00 אביב תל צדק נווה 14 אמזלג דחי פדרמן דיויד אצל תנחומים ביקור

21:00 - 20:30 ספרות חוג לידיעה!!!

21:00 ־ 22:00 חדש אירוע

21:00 ־ 21:30 הגעתך לתיאום עידו עם בקשר שהעמוד סוכם ־ 2 הנאמנים רח' מועדון"הסירופ"

ר 14 ב מ צ 2014 ד
א יום

08:30 - 09:30 מעבירים הי עירובי ספר בית תלמידי בחיפה המורה יום במסגרת 18 אחוד ’רח אהוד ספר בבית
!-uxM - המורח יום בנושא שיעור אהוד ספר בית לתלמידי

יונה יריב10/01/166 14:29



המשך 2014 דצמבר 14
א יום

09:30 ־ 09:45נסיעה

09:45 ־ 10:30מנכ״ל פ״ע

10:30 ־ 11:30צוות

11:30 ־ 12:00נסיעה

דואני סוהיל ארכיבישוף ק"פ לוקס סנט רח' האנגליקנית בכנסיה
ת:1ברכ

 שחאדה חאתם העדה כומר
 הע»רבאנגלית ראש ברכת
הארכבישוף דברי

13:00 - 12:00

שי 13:00 - 14:00אי

14:00 ־ 14:30ציבור פניות פ״ע

14:30 - 16:00ציבור פניות + נוף יפה מנכ׳יל עס עידכון ישיבת

16:00 - 17:00יועמ״ש -עידו, גולדמן וגלית נירנפלד אורנה

17:00 - 18:00ינקובקי לאה + מנכ״ל פ״ע

המשחק תחילת 20:55
20:30 - 22:00היפה מכבי - חיפה הפועל דרבי משחק

דרורי נסע 052-3550110 מפיקה רוחי - הכנס באי מחו״ל האורחים עם בוקר ארוחת דן במלון

בר 15 מ צ 2014 ד
ב יום

08:00-09:00

Mr. Francois Leclercq 
Mr. Adriaan Geuze 
Mr. Stefano Boeri 

Mr. Marc Mimram

 העיר 0מהנד +
 שנער עמי
דרורי נסע

נסע - עירונית ים חזית כנס כרמל דן במלון
פתיחה ודברי ברכות - 09:30 - 09:00

חיפה העיר ראש יהב יונה מר •
נתניה האקדמית המכללה נשיא ארד צבי פרופ' •

מיסלמן יעל - חיפה של המוקיעים מועדון כנס פלמר באולם
 19:00- 19:15הגעה-

19:30 י מברך רה״ע - ברכות
בעיר השקעות עידוד לציץ מבקשת יעל

20:00 עוזב העיר ראש

09:00 ־ 17:00

20:00 - 19:15

יונה ב יה10/01/167 14:29



המ^ך 2014 דצמבר 15
ב יום

v<20:30 - 20:00 נסיעה

 קיבד יעקב של לבנו ברכות שבע שושנה״ ״היכל הכנסת בבית
יותר מאוחר שתגיע ליעקב חודעת׳ 20:00 מהשעה החל מוזמנים

נסיעה

20:30-21:30

ר16 ב מ צ 2014ד
ג יום

08:00 - 06:00

08:00 - 08:30פרטי

לירושלים נסיעה

מהנדס משתתפים: ירושלים 8 הפסגה וגן בבית ים חזית בנושא ולגת״ע ארעית מועצה

כפיר אבישי - בזן דגי הצרפתי הכוכב עם ותצלום פגישה ברפפורט

 08:30 ־ 09:30

12:00- 09:30 

18:45 ־ 19:15

20:00 - 20:30חנוכה של ראשון נר הדלקת לידיעה!!!

חדוח, משתתפים: אשכול, מ.א ילין חיים השרון, לב איזורית מועצה ריטוב אמיר משתתפים: 35 תמ״א
אורגה

ר 17 ב מ צ 2014 ד
ד יום

10:30-11:30

12:00 - 13:00אישי

החגים לחג עילום - הרשקו עודד

ואנשיו פיני משתתפים: אברהם קרן יוזמות

סביון משתתפים: המהנדסים אירגון יו״ר רז יצחק

14:30- 14:00 

15:30- 14:30 

16:00 ־ 16:30

16:30 ־ 17:00כסיעה

פורשים מעובדים פרידה מסיבת הקונגרסים גן באולס

 זוגם !בני גמאלים 350 נ- המשתתפים: כמות
מחלקות מנחלי ומעלה, אגפים מנהלי מוזמנים:

 והגימלאים האקדמאים העובדים ארגוני יו״ר
יר.ב יונה ברכות:־

עזרא קובי •
מזרחי משה «
אלכסנדרר, *

17:00-18:00

יונה יהב10/01/168 14:29



מבר 17 ^ך 2014 דצ מ ה
ד יום

n גאלה ערב באודיטוריום u n 22:00 - 20:30 052-3785102 פלר מכי - חיפה >v
 פנים קבלת ־ 19:30
ת20:30 ל חי ת האיחע -

המועדון נשיא כפירי ׳01׳ - ברכות:
.............. קצרה ברנה - העיר ראש יהב גה1י

מבר 18 (2014 דצ
ה; יום

08:00 - 09:00 לנצרת נסיעה

09:00 ־ 09:30 - החגים וחג חמולד החג לרגל ראיון הבשורה כנסית מול המעיין כיכר בוקרא אתר של השקוף באולפן

09:30 - 11:00 נסיעה

11:00 - 12:00 הכנה משוריין

12:30 ־ 13:30 צוות

13:30 -14:00 אישי

14:00 ־ 14:30 גמיעה

14:30 -16:00 20 השלום דרך דחי נשר בעיריית ישיבות בחדר הציבור לבריאות הקואליציה עם ערים ראשי מפגש
מהנדס משתתפים:

16:00 - 16:30 נסיעה

16:30 - 17:00 נחאס עו״ד - שיזף ס בי" של הכדורסל באולם נוי מני של בינלאומית תערוכה פתיחת
16:00 לשעה מוזמנים

18:15-18:45• נסיעה

Q 19:30 - 18:45 הללי יוני ־ ז״ל חללי דודי של לזכרו טורניר בק בלאו ספורט באולם B B 9 9 M 8 9
 גביעים הענקת

חנוכה נרות הדלקת

בר 19 מ צ 2014 ד
יום

pppM 14:00 - 12:00זגגי - הספורט בהיכל גימנסטרדח לידיער.!ח BH M V
ההתעמלות במקצועות נוער בני ככולם רובם משתתפים 1000 כ- נרשמו

V 22:00 - 21:00 תלמה - סביון 10 השקמים גן רה' אליגון ויורם תלמה אצל שירה ערב לידיעה!!! M M H

בר 20 מ צ 2014 ד
ח  ב ש

12:00 ־ 13:00 בואדי החגים חג לידיעה!!!

יונה ב יה10/01/169 14:29



18:00 -19:00 רבקה שחר- לנעמי 70 הולדת יום הפתעה מסיבת 24 בנמל

המעוך 2014 דצמבר 20
ת_________  ב ש

ר 21 ב מ צ 2014 ד
א יום

07:45 - 08:15 עידו - וגיא לאורלי ראיון הקסט רחוב הרצליה באולפני

08:30 - 09:30 נסיעה

09:30 - 09:00

09:30 -10:30 3 ה־ פורום

10:30 ־ 11:00 נסיעה

11:15 ־ 13:00 חגית ־ 9 קומה מצפור קומת רבין בניין האוניברסיטה במסגרת ביאנו מארק ע״ש מלגות חלוקת סקס
9 קומה רביו־ מצפור אורחת, והרצאת ים0פר הענקת טקס 13:00־11:15

ר מנחה: -דיי ר ״  המ״א תכניות ראש ,0מאייר אורן יו
ברכות:

 חיפה אוניברסיטת הסטודנטים, דיקן אלכסנדר, חנן פחפ'
 תקשורתי מידע יפעת מנכ״ל אברהמי, מני מר
חיפה העיר ראש יהב, יונה מר

 כים1ז 3ל- ביאנו מארק ע״ש לתקשורת חיפה פרסי חלוקת
 - בוחבוט הגר צירולניקוב, אלתה קמלמן, לאון
 ש״ח 3,300 ע״ס קזצ זוכה לכל

מצטיינות לעבודות יפעת פרסי חלוקת

13:00 ־ 13:45 אישי

13:45 -14:00 אשכנזי צבי בנושא שבת לשחרית צילום

14:00 - 15:00 5 ה- פורום

15:00 ־ 15:30נסיעה

15:30 -16:30 גריבבוך אמיר הלוייה תמר בשער

16:30 -17:00 נסיעה

17:00 ־ 19:00 * מייעצת כלכלית ועדה הנהלה בחדר

ר 22 ב מ צ 2014 ד
ב יום

09:30 - 12:00 חיפה יקירי

12:00 -12:30 נסיעה

M 13:30- 12:30 חייסנר ־ הגימלאים וועד של חנוכה נשף הנסיכה באולמי M M W 1

יונה יהב10/01/1610 14:29



ן המש 2014 דצמבר 22
:יום

בסיעה .

אורי,-עידו משתתפים: מפיק לרנר יגאל

לוריא ע״ע

ישעיהו דוית

נסיעה

ענאך - החגים חג לרגל חיוואר סהר בית בקונצרט ברבות קריגר באולמי

נסיעה

ליפשיץ פרוסי - לחג כוסית בחרמת ברכות 13 אלנבי הקדוש בלב

14:00 - 13:30 

14:30 - 14:00 

15:30 * 14:30 

16:00 - 15:30 

18:00 - 17:30 

 18:00 ־ 18:30

18:30-19:00 

19:30 -19:00

בר 23 מ 2014 דצ
ג יום

חופש

053-7548900 זילברמן יאיר

ערן ־ סקייטפארק בנושא לגל״צ טלפוני ראיון

15 הצבעוני רחוב גרינבוך אסתי אבלים ניחום

נסיעה

08:00 ־ 08:30

09:30 - 08:30

החינוך בניין מימדי חלת וייצור לעיצוב המעבדה פאב-לאב חנוכת בטקס ברכות (במדעטק מרח' הניה
12 )בלסור

ק״פ - 19:00

נסיעה

15:30 -15:15 

17:00-18:00 

 18:30 ־ 19:00

20:00 - 19:00

20:00 ־ 20:30

21:30 - 19:3022:00 לשעה מוזמנים - גוזלן מירה נכד מצוה בר ביער בבקתה לידיעה,

מבר 24 2014 דצ

גזבר,מהנדס יועמ״ש, מנכ״ל, משתתפים; הבניה היתרי בנושא הטכניון מנכ״ל

חדווה + מהנדס פ״ע

+ נוף לוריא,יפה גזבר, משתתפים: המטרונית ציר הצגת בנושא המשך ישיבת הבהלה בחדר
זאבי,פנ"צ יגאל מהנדס,ערן, חדוה, מתכננים,מנכ״ל,

ד, מם 
09:00 - 08:00 

10:00 - 09:00 

11:30 - 10:30

יזנה *הב10/01/1611 14:29



המשך 2014 דצמבר 24
ד יום

11:30-12:00ואנשיו ואנשיו,מנכל,מהנדס משתתפים:לוריא לחנייה אב תכנית היגוי צוות עם הכרות פגישת

12:00-12:15אבוחצירה שי

12:30-13:00לחג טלפונים

13:00 ־ 13:30אישי

13:30 ־ 14:00 ליצמן יעקב

14:00-15:00 ברוש קובי ווגמן, מיני גבאי, ציוך הקרן מנכ״ל משתתפים: לידידות הקרן עם שת״פ

16:00- 15:00 ועדה חברי מנב״ל, שטראים, יוליה משתתפים: אלימות למיגור הועדה קטן הנחלה בחדר

16:30- 16:00 וערן ניר - זיגמן הולדת יום - אשכנזי צבי שבח שחרית - ברכות צילום

17:30 ־ 18:00 נסיעה

19:00 - 18:00 עוזי מר הפיכו מפעל יו״ר בהשתתפות שמואל קריית 15 סרומר דב רה' לקהילה פיס בית חנוכת טקס
דייך

>
19:30-20:00 נסיעה

20:00-20:30 לדייק יש ־ 052-5303815 ענאן ־ רובין בסמטת המרונית בכנסייה ביקור

20:30 ־ 21:30 - שמואל בן בועז 050-5230105 ־ גביש אלי - חב״ד בית נערים 27ל- מצווה בר הקונגרסים בגן

22:00 ־ 22:30

21:00 - 20:30 בין להגיע מתבקש העיר ראש 19:30 בשעה מתחיל האירוע

ר 25 ב מ צ 2014 ד
ה יום _

08:30 - 08:00 חופש

ר 28 ב מ צ 2014 ד
א יום ....................

13:30 ־ 14:00 נסיעה

14:00 ־ 15:00 אורן בשער פיש אדם הלוייה

15:00 ־ 15:30 נסיעה

ר 29 ב מ צ 2014 ד
ב יום

08:00 - 08:30חופש

יזנה יהב10/01/1612 14:29



09:30 -11:00 -ן> וגמן,בר.כה פעי יועמ״ש, מוז״ע, גזבר, מנכ״ל, משתתפים: מקומי שילטון מטח מזל מטה הנהלה באולם
סלע

 מקומי: שלטון מטעם משתתפים
 מנכ׳יל דולברג, שלמה

כלכלה סמנכ״ל חוטר, איתי
׳' ובקרה מעקב סמנכ״ל כהן, כפיר עו״ד
 חיכוך מנהל ר' ,0מנק מיכל

 ושכר עבודה הסכמי מנהל ר' ח״ם, בן דן
ר1י מטה ר' צימונוביץ, אלעד " 

קש״ח וסרמן, רות

מבר 30 צ !2014 ד
ג! יום

11:00 ־ 11:30 קאהן ישראל

11:30 - 12:00 נסיעה

12:00 -13:30 אבי משתתפים: בז״ן מנהלת בנושא פגישה 8 המייסדים רה' אתא בקרית סר/י יעקב העיר ראש אצל
קורן ודגנית הראל אורנה משתתפות: ישורון. בינמו,דב

13:30 -14:00 נסיעה

17:00 ־ 18:00 קואליציה

18:00 ־ 21:00 2015 תקציב המניין מן שלא עיר מועצת

בר 31 מ צ 2014 ד
ד יום

08:30 - 09:00 יזעמ״ש מהנדס, אבישי, גוף יפה מנכ״ל, משתתפים: קצ׳יא עם לפגישה הכנה

09:00 -10:00 נמרוד בלום, אורי תרבות: תכניות הצגת

10:00 -11:00 צ\ועמ"שי’כהן,פנ טל,אבישי משתתפים:אריה מטרונית

11:00 -11:30 יעקב זכרון של הרב אברמוסקי הרב

11:30 - 12:00 יוני טל,ד"ר ניסים סלע, ברכה ״משתתפים: בפירנצה אופיצי גלריית מנהל בטלי אנטוניו פרופ' ק"פ
בזק־. יעקב אשר,

12:00 -12:30 לוריא פ״ע

12:30 - 13:00 סלע,עידו ברכה משתתפים; פארח גיעפר + עטאללה עונאללה

13:00 ־ 14:00 אישי

14:00 ־ 15:00 למועצה הכנה

15:00 - 16:00 אלקבץ אלי משתתפים:ברודר,פנ"צ,ביאטריס, הדר משכונת נשים

r

חנה יריב 13 10/01/1614:29



בר 31 מ צ שך 2014 ד מ ר.
p r ד

16:00 ־ 19:00 פרטי

19:00 ־ 20:30 הכרמל יערות באחוזת פיינגולד יעקב של בנו חתונת
פ19:00 ״ ק - 
 חופה -19:30
יבה0מ ־־ 23:00

21:00 ־ 21:30 לוקץ עזריאל ־ ה׳יביט" במועדון השנה סוף מסיבת לידיעה!!!

21:30 ־ 22:30 עילית נצרת 24 אגוז רה' טנוס בדיע אצל סילבסטר מסיבת
20:30 ההזמנה

חיפה נמל עבודות תחילת בנושא 23 קומה 15 פלים רח' הסביבה לאיכות המשרד כץ שלמה אצל
מהנדס,מנכ״ל שטרור, בריימן,נורית שלמה משתתפים:

נסיעה

מנדי פ״א

אר 01 2015 ינו
ה יום

09:00 - 08:00

09:30 - 09:00 

10:00 - 09:30

וזגמן פיני פישל, שי בוטבול, ממי משתתפים: ללוש הרב

נסיעה

 ענאן ־ המגינים רה' הלטינית בכנסיה ביקור

ענאן־ ־ 4 לוקס סנט ‘רה האנגליקנית הכנסיה ביקור

נסיעה

 ענאן - הגפן רח' הקתולית בכנסיה ביקור

 ענאך ־ א' 3 הפרסים רה' האורתודוקסית בכנסיה ביקור

סכנין בני חיפה הפועל כדורגל משחק לידיעה!!!

נסיעה

איק־ת ,אה" רה' עדני רוית עו״ד משרד פתיחת

 10:00־ 11:00

11:30 - 11:00 

 11:30־ 12:00

 12:00 ־ 12:15

 12:30 ־ 13:00

16:30 - 16:00 

18:00 - 17:00 

18:30 - 18:00 

19:30 - 19:00 

20:30 - 19:30

בו10/01/1614 14:29 ה1י ה נ


