
נסיעה

פז משתתפים:לינקולן,רשף,פנינה לשעבר כרמל מעלח בי״ס

אישי

אלכסנדר דוד ד״ר פ״א

 טרוק אילנה דובובי, ערן משתתפים: מיוחד לחינוך ערים אגד יו״ר גרינבוך אמיר

דובובי ערן בריטבסקי, סאנה קפלון, לזר משתתפים: גינסיס קרן

 עיסא ניקולא וד״ר עודה איימן

נסיעח

חיפה בקניון כרמל באחוזת דבי אלי של בנו מצווה בר
18:00 ־ ב יגיע שקנה מציע דבי אלי 17:00 בשעה מתחיל האירןע

נסיעה

173 חים דרך לוי לורט אצל תנחומים ביקור

12:00-12:15 

 12:15 ־ 13:00

14:00 - 13:00 

15:00 - 14:00 

 15:00 ־ 15:30

16:30 - 15:30 

 16:30 ־ 17:15

 17:30 ־ 18:00

18:00 ־ 19:00

19:30 - 19:00 

20:00 - 19:30

2013 יבואר 02
ד יום

עטר דני

 ותיקים לאזרחים השר סגנית מגן למקבלי ק״פ הנהלה בחדר

Lord Mayor Jackie Siesenger ניוקאסל רח״ע ביקור

צוות

09:00 - 10:00

10:00 -  11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 12:45

נסיעה

נואית ואנשיו, דובזבי ערן משתתפים: הרצל ספר בית

דובובי ערן פ״ע

14:15- 14:00

14:30- 14:15

15:00- 14:30

יונה יהב23/11/15 13:2
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15:00 ־■ 16:00 מנכ׳יל פ״ע

17:00- 16:00 למועצה הכנה

17:30- 17:00 שפיגל רון

17:30 ־ 18:00 נסיעה

19:00 - 18:00  פרץ ליפה זכרון ערב וגס בחיפה הלאומי השדות למשרתי חוקרה ערב ירושלים רה' ביתנו הדר במתנ״ם
בלומנטל שי - חרשקוביץ דניאל ,פרוס המדע שר בהשתתפות

התכנסות -17:00
הרשקוביץ פרופ' השר ברכות: -־18:00

 מעקה רה1ליא אמונה יו״ר
 חיפה העיר ראש יהב יונה

מלג!ת חלוקת

l l l l l l l l l l i l l l l

12:00 ־ 22:00 איש - 9 אדם יקותיאל רה' באשקלון איך חולידי במלון באשקלון רשויות ראשי כנס

ך 1)4 א ו נ 2 י 0 1 3 A A "  A A '^ A A A  A f  A '־!'i A  ■; A A A "  A'׳A־: A'־V'V;A■ A :A; ® :י■

20:30 - 09:00 באשקלון רשויות ראשי כנס
11:00 -12:00- ל אנ פ  2013 לקראת יות1הרש לראשי הצפויים האתגרים -

 אילת עיריית ראש מאיר, יר!לו יצחק מר בהנחיית
זה בפאבל משתתף חיפה העיר ראש

H i l l S i S l f t l l l l l l f !

09:00 ־ 16:00 באשקלון רשויות ראשי כנס

21:30 - 20:30 ספרות חוג

0 ר 6 א ו ב 2 י 0 1 3
® A A A ©

A A  A v / A A uAAAA-7':;-  ̂ ; ^ A  A  V ®  A A A A A

08:00 ־ 09:00 יועמ״ש ראוכברגר, שוקי בלומנטל, שי

10:00 - 09:00 פע/^נואית

11:00- 10:00 פרוס* חיפה אוניברסיטת ברזילי גד פרופ' מיסים למדיניות חיפה וכנס לשופטים בינלאומית אקדמיה
רונן דרורי,דן צח/נטע משתתפים: אדרעי

12:00- 11:00 לוי רמי

יונח יהב23/11/152 13:21



שך 2013 ינואר 06 המ
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12:30 ־ 13:00 בסיעה

13:00 - 14:30 נזריאן יונס צהריים ארוחת בדוזאן

14:30 ־ 15:00 בסיעה

15:15-16:00 מחודו תיירות משקיע עם מגישה  Dr, Heded Prafulla - רונן דני

16:00 - 17:30 יועמ״ש מהנדס, מבכ״ל, גזבר, משתתפים: העיריה הנהלת מדיניות קביעת

17:30 -18:30 נואיח ־ אשכול רמת ועד

18:30-19:00 נסיעה

19:15 - 20:30 בעז - 57 גוריון בך שדי ישראל" כנסת"בצח בבית בערבית קדישא" ה״תניא ספר השקת בטקס ברכות
052-5707707 ־ קלי

20:30-21:00 בסיעה

21:00-22:00 בליטנטל אריה ־ מצאנז חאדמור ברכות שבע הקונגרסים במרכז

l i l f f S A l f l f l B I I
I t A A A t A B l M ^

06:00 - 07:00 נסיעה

07:00 ־ 08:00 עידו ־ 12 הקסם רה הרצליה באולסני 10 בערוץ וגיא אורלי של לתכנית ראיון

08:00 ־ 09:15 להיסה נסיעה

09:15 -11:00 מתוקי ־ סער גדעון מר החינוך שר בהשתתסות במדעטק נובליסטים תוכנית בהשקת ברכות
 ם1ריש1 כיבוד התכנסות

 ״רוממה ביה״ס תלמידי ייצוגית להקת פתיחה:
 החיכוך שר סער גדעון ח״כ ברכה: דברי

 נובל פרס חתן שכטמן, דניאל (פרופ
חיפה העיר ראש יהב, יונה מר

11:30-12:00 נסיעה

12:00 - 14:00 פרטי

14:00 -14:30 נסיעה

14:30 ־ 15:00 נואית ־ אלון רמת ספר בית תושבים למפגש הכנה

15:00 -15:30 בזק אביבה, ־ הצרפתי הפרלמנט נציגת פוזננסקי דפנה

15:30 - 16:30 אלמוג משתתפים:חדוה חסון ישראל ח"כ פ״א

מנה יהב29/11/153 16:12



המ׳עך־ 1013 ינואר 07
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17:00 ־ 18:00 המצרי הבית למלגאי תעודות חלוקת הנהלה בחדר
ביגוד חחמסות 17:10 -17:00  קל ו

מוזיקאלי קטע ״ פתיחה 17:10

דברים: נושאי •

 העיד ראש }יהב יונה מר

 האוניברסיטה נשיא שפירא, עמום מר

חיפה אוניברסיטת הסטודנטים, דיקן אלבסנדר, נן ח פרופי

 גיובראן רימונה זמרת - מוזיקאלי קטע •

 חיפה אוניברסיטת רקטור פרגיי, דוד פרופי

הנועדי הבית בשם חורי, חאתם ד״ר

מילגאים( 16)מלגות חלוקת •

המילגאים מיגת דבר שמאס, דיאנה •

18:30 - 18:00

19:00 - 18:30

 ספיר רמת 7 לוין גוט ב1ברח נפגשים - 18:30
 שפע ארץ חברת ,ע" האשפה הפרדת על הסבר 18:30:18:45
 7/27 לוין גוט רח' דימר משפחת בבית והסבר בתדרוך השתתפות 18:45-19:00

מים,1ציל הסבר עלון מגנט, שיש, פח חלוקת

נסיעה

עידג ־ חן רמת בשכונת צילומים

m v .

08:30 - 08:00

09:00 - 09:30 ברוש קובי + נטע משתתפים: 2 גורדו! רחוב גורדו!־ בגן סיור

09:30 -10:00 נסיעה

10:00 ־ 11:00 יואב ואנשיו,מהנדס, ארצי בן יוסי פרופ' משתתפים: לחיפה העיר להחזרת התנועה חלופות הצגת
דנציגר,רשף

11:00 -11:30 משתתפים:מנכל,גזבר,רשף טכני בי״ס

12:30 ־ 13:00 נסיעה

יהביונה 4 23/11/15 13:21



המ^וך 2013 ינואר 08
ג יום

ירום אבי גלים בת דולפין במסעדת א"צ

ניסויעח

גרינבוף אסחי פ״א

דוברות חיפח לזמן צילומים

צה״ל גורמי סביון, ואנשיו, דובובי ערן משתתפים: חיפה העיר של גיוס נתוני הצגת

קואליציה

עיר מועצת

 13:00 ־ 14:30

15:00- 14:30 

15:30 - 15:00 

16:00 - 15:30 

 16:00 ־ 17:00

 17:00 ־ 18:00

18:00 ־ 19:30

2013 ינואר 09
ד יום

פרסי

קולס אלי + הראל שמשון

בוריס מפציר

08:30 - 08:00 

09:30 - 08:30 

10:00 * 09:30

10:30 - 11:00בסיעה

נסיעה

העמקים בשער אביו על גולדברג שמעון תנחומים ביקור

סבא בכפר תנחומים )רבקה(ביקור

12:30 - 12:00 

13:30 - 12:30 

19:00 ־ 20:00

2013 ינואר 10
n יום 

נסיעה

דוני/י ־ 2 קומה 1 הצאלים רה' יקנעם עיריית ־ יקנעם העיר ראש סימון אלפסי אצל

נסיעה

נסיעה

אישי

09:00 - 08:00

11:00 - 09:00

11:00 ־ 12:00

13:30 - 13:00

14:00 - 13:30

יונה יהב23/11/15 13:2



נסיעה

דוניץ - 2 קומה 1 הצאלים רה' יקנעם עיריית ׳ יקנעם העיר ראש סימון אלפסי אצל

נסיעה

נסיעה

אישי

חדווה + מהנדס פ״ע

אלקבץ, אלי פלדמן, מריבה דנציגר, יואב נוף, יפה ואנשיו, לוריא משתתפים: עבאס רחי תוכנית הצגת
וקנין דותי

נסיעה

בלומנטל,פניות משתתפים:שי באחוזה צעירות דחיות משפחות מפגש שימקין ברחוב כנסת בבית
ואנשיו,מנבל ואנשיו,דובובי ציבור,לוריא

- אביהו 20:00 לשעה מוזמנים אפרת לחבצלת 60 הולדת יום הגרמנית במושבה באיזבלה

2013 ינואר. 10
ה יום :

09:00 - 08:00 

11:00 - 09:00 

11:00-12:00 

13:30 - 13:00 

 13:30 ־ 14:00

 14:00 ־ 15:30

16:30- 15:30

18:30-19:00

19:00-21:00

21:00-22:00

ניסים - כץ במאנח שאגאל תערוכת פתיחת
 להיות מתבקש העיר ראש למכובדים -ק"פ 19:00
התערוכה פתיחת - 20:00

ירושלים ,דה בעוצ אור של משבצות וקולאזיים אמנוחי צילום - דונר רות של תערכה פתיחת לידיעה!!!
—- אמניות קארו בגלית 19

פנים קבלת - 21:30 - 19:00

21:00 - 19:00

19:30- 19:00

סטיב פ״ע

מיקי ליבובקי אבוחצירה, שי משתתפים: הטכניון של הסטודנטים אגודת יו״ר עם הכרות פגישת

 ליבובקי שחף פ״א

 דותן רמי

 לאו דוד הרב

 פישל ושי שטראים יוליה

עמר עופר

08:00-09:00 

10:00 - 09:00 

10:00-10:30 

11:00 - 10:30 

11:00-12:00 

 12:00 ־ 12:30

13:00 - 12:30

יונה יהב29/11/151 16:14
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ג3:00 ־ 13:15 נמרוד + קליין ימית

14:00 ־ 16:00 לירושלים נסיעה

16:00 ־ 17:30 M־ קפלנסקי אמנון ירושלים וגן בית 31 עוזיאל ברחוב ללוז אלי ע״ש תורה ספר הכנסת M M flA iA ip
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10:00 - 09:00 רופא ד״ר פ׳יע

10:00-11:00 מנור לויטח,אילן ציבור,ערן ואנשיו,מהנדס,פניות משחתפימ:דובובי ילדים גני סטטוס

11:00 ־ 12:00 נור דובובי, מהנדס,גזבר, משתתפים: האיצטדיון מעל חדשה שכונה בנית

12:30 - 12:00 אשכנזי רותי ברוש, קובי דובובי, משתתפיסומנכל, 7 הגנים ברחי ריקוד מרכז

14:00- 13:00 אישי

16:00 - 14:00 אגפים ראשי מינהלים, ראשי משתתפים: נמל ערי פיתוח בנושא העיר מהנדס מצגת מועצה באולם

16:30 - 16:00 פז,צחי משתתפים:מנכל,פנינה התחתית בעיר נכסים

16:30 ־ 16:45 רנד גלית

17:30 ־ 18:00 נסיעה

18:00 ־ 20:00 וקנין רותי ־ משופצים בתים חנוכת
 111 הילל אבא רח' - 18:00
209 הים דרך - 19:00

20:30 - 20:00 נסיעה

20:30 ־ 21:30 סימפונית קונצרט באודיטורים

2 0 | 3  ■8 m■ s 8 8 8 ®

09:15 - 08:00 סגל גלי ־ פיס באשכול חיים קריית תיכון ספר לבית החינוך פרם קבלת לציון בארוע ברכות

10:30-11:00 בסיעה

12:00 - 11:00 עידו מהנדס, מנכ״ל, משתתפים: אדרי אבי עם לפגישה הכבה

12:00 ־ 12:30 נסיעה

12:30 ־ 13:30 - הישן המקבץ ליד 51 כרמלי חטיבת רה' חדש דיור מקבץ פינה אבן הנחת + הקליטה שרת ביקור
יוליה

יוכר יהב 13:09 23/11/15 2



שך 2013 ינואר 15 המ
ג יום

13:30 ־ 14:00 נסיעה

14:00-15:00

15:00-16:00

..אישי

17:00 - 16:30 עיסא חמודי

17:00-17:30 גויבראן משתתפימ:ענאן צלנר יובל ח"כ

17:30-18:00 נסיעה

19:00 -18:00  16 רייך חביבה רה' הבונים ספר בבית ורטוב יבש זרמים 2 ל- במקור אשפה הפרדת פרוייקט השקת
מתוקי רחל כץ, שלמה מר המחוז מנחל הסביבה, להגנת משרד מנכלית בהשתתפות

 כיה״ם ותלמידי הגונים כיה״ם מנהלת שטרנגרג, רותי גבי הנחייה:
 וניגוד התכנסות ״ 18:15 - 18:00
סרטון - פתיחה ־ 18:15

הדגדים: נושאי
 +מעגת מיחווד פתרונות שפע ארץ חגרת לפידות־ עמיעד מר

השכונה ועד נעיג
 הסגיגה לאיכות המשרד המחוז, מנהל כך שלמה מר
 התפעול מינהל דאש לוריא־ דוד מר
 העיר ראש יהג, יונה מר

הגונים גיה״ס תלמידי ־ אומנותיים קטעים ***

2013 ינואר 16
ד יום

09:00 - 08:30 קולס אלי

10:30 -09:00 סימקין זלצמן,עדני מנדי בהשתתפות: מילשטיין יוסי הנמל דירקטוריון יו״ר עם הכרות פגישת
מנכ״ל,מהנדס משתתפים:

10:30-11:00 דותן רמי

11:30-13:00 לחולון נסיעה

13:00 ־ 16:00 חולון 2 תמנע ,רח דן בחניון כץ ישראל התחבורה שר במעמד היברידי אוטובוס השקת בטקס ברכות
פנים קבלת - 13:00 - 12:45
כץ ישראל מר התחבורה שר ברכה: דברי - 14:00 - 13:00

 חיפה העיר ראש יהב יונה מר
 אתא קריית עיריית פרץ יעקב מר
 ביאליק קריית העיר ראש דוקורסקי ,אל מר
 מוצקין קריית העיר ראש צורי חיים מר
 0׳ קר״ת העיר ראש !0י0 שמואל מר

 וצילומים הסרט גזירת טקס - 14:00 - 13:45
 הסברים וקבלת העיר בחוצות באוטובוס סיור ~ 14:20 - 14:00
פאלס( גאלר׳ ״הילול״ם״)בית במסעדת צהריים ארוחת - ־ 14:30

יונה יהב23/11/1513:093



שך 2013 ינואר 16 המ
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16:00 ־ 16:30 נסיעה

16:30 - 17:30 10דירוד אביב תל 125 רוטשילד שדי וענת מוריאל מטלון משפחת אצל תנחומים ביקור

17:30 ־ 18:00 ״ י נסיעה

18:00 - 19:00 עידו ־ בריקמן־ וגדעון טל 26 גבירול אבן רח' במסעדת"מרתה"

2013 ינואר 17
ה יום  ________________________________________________________ 

08:00 ־ 10:00 ואנשיו,קולם הראל שמשון ואנשיו, משתתפים:מנכל,גזבר באיצטדיון מסחרית הפעלה הנהלה בחדר

10:30 ־ 11:30 גולדברגר דב פרום' פ״א

11:30 ־ 12:00 נסיעה

13:00 -13:30 נסיעה

13:30 - 14:00 אישי

14:00 ־ 14:30 וגמן דובובי,פיני שובר,ערן משחתפים:ניר לנזקקים תרומה

14:30 ־ 15:00 דרסלר עופר פ״ע

15:45 - 16:30 פז וגמן,פנינה ואנשיו,פיני משתתפים:רשף הגפן ברחי גמילה מרכז פינוי

16:30 ־ 17:00נסיעה

17:00 -17:30 העצמאות פינת אהרון משה ברחי מפגש התורכי בשוק צחי עם סיור

17:30 ־ 18:30 תילתן ממכללת משודרת מעמקים תוכנית
 18:00 ועד 17:00 משעה החל משודרת התוכנית

 דהיינו הומכנית יום0 לפני להגיע מתבקש העיר ראש
 שידור ניידת עם במקום ימצא 0יא אריה .17:30
התערוכה בפתיחת ברכות - 18:30 - 18:00

המכללח מנהל ארז •
חיפה העיר ראש יהב נה1י •
המוסיקה קול מנחל 0יא אריה •

19:30 ־ 20:00 נסיעה

20:00 - 21:00 סינגרס "פרינגל "באודיטוריום

2013 ינואר 18
ן יום    

09:00 - 10:00 מנכ״ל גזבר פנורמה דן בלובי

יונה יחב23/11/154 13(:



שך 2013 יגואר 18 המ
1 יום

מנכ״ל משוריין

לזינה אזכויה עלמין בית

- קורן דני תל־אביב אפקה, נאות 228 אפרים בגי רה' סרביה בבית מחוייבות, ללא

11:00- 10:00

13:30 ־ 14:30

21:30 - 20:30

2013 ינואר 19
שבח

18:00 - 19:30- צלבר יובל 19 האג רה' שחר משפ' אצל בית חוג

2013 ינואר 20
א יום

 פ» דובובי,פנינה קליין,ערן קלי,רשף,ימית בלומנטל,בועז משחתפים:שי שמואל קריית חב״ד הקצאות

משתתפים:מנכל,גזבר,מהנדס,רשף העירייה מדיניות קביעת הנהלה בחדר

 ב.ל.ל מרחב מנכ״ל ־ שזפן דני

 שוקר באשרה

 מחוקי רחל

לתל־אביב נסיעה

עידו - 2 ערוץ 23 הברזל רחוב החייל ברמת טלויזיח לתבנית צילומים

נסיעה

f"BF||WI1.—■ מרינה סטון" באולם"קינג 107 אלעזר דוד דחי יהודה באור קדימה מפגש

10:00 - 09:00 

10:00-11:30 

 11:30 ־ 12:15

13:30 - 13:00 

14:30- 13:30 

 15:00 ־ 17:00

 17:30 ־ 19:00

19:30 - 19:00 

21:30 - 19:30

2013 ינואר 21
ב יום

אביב לתל נסיעה

עידו ־ צה״ל בגלי ביקור

נסיעה

קולודני זיוה ־ דנמרק חיפה פסל שיפוט ועדת 11 קומה 4 ברקוביץ רח' בישראל דנמרק בשגרירות

11:00 - 09:00 

12:30 - 11:00 

 12:30 ־ 13:00

14:30 - 13:00

14:30 ־ 15:00נסיעה

יונה יהב23/11/155 13:09



15:00 -16:30 250 חדר 2 קומה 93 ארלהורוב רה' אדרי אבי עו״ד בהסתדרות התחבורה עובדי איגוד יו״ר בלשכת
 עידו מהנדס, ,מנכ״ל משתתפים: חיפה נמל של המערבי השטח בנושא

!נצ׳גין תורגימן מאיר מר חיפה נמל עובדי ועד1 יו"ר יגיע ההסתדרות מסעם

20:00 ־ 20:30 לחבר עזר מיד עובדיה עפרה של בתה הקונגרסים בגן מצוה בת משוריין

יונה יהב23/11/156 13:09



2013 יבואר 21
ב יום

אביב לתל נסיעה

עידו - צה״׳ל בגלי ביקור

כסיעה

קולודני זיוה ־ דנמרק חיפה פסל שיפוט ועדת 11 קומה 4 ברקוביץ רה' בישראל דנמרק בשגרירות

 09:00 ־ 11:00

 11:00 ־ 12:30

13:00 - 12:30 

13:00 ־ 14:30

נסיעה

250 הדר 2 קומה 93 ארלוזורוב רח' אדרי אבי עו״ד בהסתדרות התחבורה עובדי איגוד יו״ד בלשכת
 עידו מהנדס, , מנכ״ל משתתפים: חיפה נמל של המערבי השטח בנושא

ונציגי! תורגימן מאיר מר חיפה נמל עובדי וועד "ר1י יגיע ההסתדרות מטעם

לחבר עזר מיד עובדיה עפרה של בתה הקונגרסים בגן מצוה בת משוריין

15:00 - 14:30 

16:30 - 15:00

20:30 - 20:00

2013 יבואר 22
ג יום

ם ו ת י ו ר י ח ב ת ה ס נ כ 19 ה־ ל
ת09:00-08:00 ח ח  סלע -ברכה פטרסבוג סן מושל עם כרמל דן במלון בוקר -א

 ו!,סד. - לנדאו גדי + ביון0 כרמל דן בלובי - 10:00 - 09:00

 בקיבוץ תתקיים תילתן מכללת ד0מי שורץ אליהו מתוקה של הלוויה לידיעה:
מתילתן ארז ־׳ 13:00 בשעה 22/1/13 זג ביום החותרים

23:00 - 08:00

2013 יבואר 23
ד יום

08:00 ־ 5009:00 מוריה פיש אדם אצל

09:00 ־ 09:30נסיעה

פז פנינה - יום מעונות בנושא הקצאות לועדת הכנה

ישראלי ורד ־ לבוסטון נסיעה לקראת רה״ע דבר צילום

לוריא פ״ע

ווגמן פיני מנכ״לית, ־־ וייסמן משתתפים:דלית ראש נפגעי לשיקום עמותה שפיצר מרבו

10:00 -09:30

 10:30 ־ 11:00

11:15-12:00 

12:00 ־ 12:45

נסיעה

חייט קריית 15 קדש מבצע רה' אחיו במות מריומה יעקב אצל תנחומים ביקור

נסיעה

עדכון - ענד צבי + רונן דן

13:15 - 12:45 

 13:15 ׳ 14:15

14:40 - 14:15 

14:40 ־ 15:00

מנה יהב23/11/151 13:10



שך 2013 גר מ ה
f : . " ׳  'Dl'tf

ינר 23

15:30 ־ 16:00 בסיעה

16:00 ־ 18:00 ^ונער חגית ־ עירייה - אוניברסיטה מלגות חלוקת באוניברסיטת הכט באודיטוריום
קל וסבה־* התכנסות 16:15 -16:00
צעירים תחום מנהל פיינסוד, רפי מר מנחה: 16:15

רוזן יונתז הומר שירה:
ברי ולחן מילים הירח״־ על ״חם -שיר מוזיקאלית פתיחה
סחרוף
רקטור פדגיי, רוד פדופי
מתקדמים ללימודים דיקן הרפז, יצתק פרופי
ביה״ם וראש הסטודנטים דיקן אלכסנדר, חנן פרופי

לתלמידי
חו״ל

סוני איילת מילים לאהבה״־ ״שיר מוזיקאלית־ אתנחתא
ליכד נילי לחן ליכד, וגילי

הסטודנטים אגודת ירד מזרחי יוסי מר
למדעי הפקולטה ־ הסטודנטים נציגה מילר, רותם גגי

החברה,
המדינה למדעי ביה״ם

חיפה העיר ראש יהב, יונה מר
בנאי אהוד ולחן מילים ״חיום״־ -שיר מוזיקאלית אתנחתא

לנציגים התעודות הענקת ־ מדגמית מלגות תלוקת
ודוקטורט( מוםמך ב״א, ״ םה״כ 6)

הטקס היום

08:45 - 09:00 עידן - קק״ל שד" בככר מסג׳ע אחרונות לידיעות צילום חיים בקריית קק״ל בשדי

* 09:00 - 09:30 בסיעח

ו-י

09:30 ־ 11:00 נוף יפה ־ הדרומיים במבואות עופר סמי ע"ש חחד׳ע באיצטדיון נטיעות טקס
•הב יונה מר חיפה העיר ראש : בהשתתפות

קק״ל נציג
 חטבע להגנת החברה נציג

 לויטה ערן מר נוף יפה חברת מנכ״ל
הים עץ כיפר בית תלמידי אומנותית תוכנית

11:30 ־ 12:00 נסיעה

13:00 ־ 13:30 נסיעה

13:30 - 14:00 איעוי

יהבמנה 2 23/11/15 13:10



2013 ינואר 24
יומה

08:45 ־ 09:00עידו - קק״ל שד' בככר מפגש אחרונות לידיעות צילום חיים בקריית קק״ל .בשד'

נסיעה

נוף יפה - הדרומיים במבואות עופר סמי ע״ש החדש באיצטדיון נטיעות טקס
יהב יונה מר חיפה העיר ראש : בהשתתפות

קק״ל נציג
 הטבע להגנת החברה נציג

 לויטה ערן מר נוף יפה חברת מנכ״ל
הים עין ספר בית תלמידי אומנותית תוכנית

09:30 - 09:00 

11:00 - 09:30

11:30-12:00נסיעה

נסיעה

אישי

ש קובי ן - טלמור ונטע ברו רדון וגן מוריח ג גו

שי ־ העברית השפח על צה״ל גלי שפירא מולי עם טלפוני ראיון

13:30 - 13:00 

 13:30 ־ 14:00

 14:00 ־ 14:30

14:30 ־ 15:00

 פרקיס שחר פ״א

ציוני סיגל

15:00-15:30

16:30 - 15:30

נסיעה

כלכלית דירקטוריון

16:30-17:00

17:00-19:00

19:30 - 20:00נסיעה

20:00-21:00וינד אבי 24 הנמל במסעדת

חיפה 11 זיבוטיבסקי ואב רה׳ ו״ל אליהו במות שוורצ מתוקה משפחת אצל תנחומים ביקור

שירן

Wfm ־ "אהבה" הסרט חיפני במוזיאון

חורי? יוסף - מועלם פואד לנשואי שנה 50 מסיבה קלמארים במסעדת
20:30ב- שתגיע ביקש חורי יוסף אבל 20:00 בשעה אנשים הוזמנו לאירוע

2013 יגואר 25
® 1 יום י י

10:00-11:00 

 11:00 ־ 12:30

19:45 - 19:15 

21:30 - 20:30

2013 יבואר 26
שבח

08:30-09:00רובין יחזקאל הכנסת בבית

יונה יהב29/11/151 16:17



2013 ינואר 26
v ת ■־־ ־ ב ש

10:30 -13:00כרמל? מפורום הדרה ־ האם בגן בשבט ט״ו מסיבת לידיעה!!!

 עמוס אחוה עמותת + מוריה רוטרי שנתי גאלה בערב ברכות באודיטוריום
 וכיבוד פכים קבלת - 19:30
 ברכה דברי - 20:30
כולם״ חכמים "כולם - 21:00

החיוור הגשש לשירי הוקרה מופע

נסיעה

20:00 ־ 20:40

21:00 - 20:40

ת הקונגרסים במרכו 1בראונר בתיה ־ א' עירוני בי״ם יובל בחגיגת ברכו
 בוגרים ומפגש ת10התכנ - 20:00
ת1ברכ ־ 21:00

21:00-22:30

2013 ינואר 27
א יום

צורי,לוריא,אורי משתתפימ:היימ אופניים השכרת פרוייקט בנושא: 10 שרת משח ים קרית בעיריית
סלר בלום,עופר דר

10:00-11:30

11:30-12:00נסיעה

אלמוג הדוה פ״א

אישי

12:00-13:00 

14:00 - 13:00

 אביבה - דופלט משלחת ק"פ

מהסימפונית חלילנית ־ אברהם גבריאלה פ״א

 צחי,עידו,נמרוד

מנכל פ״א

14:00-15:00

15:00-15:30

16:00 - 15:30 

16:00-17:00

17:00 - 18:00זק ואנשיה,מיקי ואנשיו,נואית רון,מנכל,לוריא ואנשיו,עמית לויטה משתתפים:ערן הרצל רחוב

18:00 -18:30רחמים ואבי נביא אבי

19:30 - 20:00נסיעה

20:00 - 21:00אליעזר קריית באצטדיון כדורגל משחק

טל,מהנדס ניסים מנכ״ל, משתתפים: הרכבת למנכ״ל הכנה

אר 28 2013 ינו
ב יום

09:00 - 08:00

ה הכנה צ ע מו ל

ה ע סי נ

10:00 - 09:00

10:30 - 10:00

יונה יחב29/11/15 16:17



שך 2013 יגואר 28 חמ
ב יום

10:30 ־ 12:00ווגמן/פנ״צ פיני אלמוג, חדווה משתתפים: 42 אלנבי ברחי באחוח ביקור

12:00-12:30בסיעה

חדוה,מנכל,מהנדס,נציג משתתפים: ליברמן בנצי ישראל מקרקעי מינהל למנכל הכנה פגישת
פלג פז,גל גזבר,פנינה

12:30-13:30

13:30 ־ 14:00אלדן נור

יצחק באחי הפעילות רבן/מנכ"ל גול קוברובסקי,מנכ"ל רוני קולה קוקה נשיא בחיפה ביקור
תמיר,אחו"ס,מנכל,מהנדס,אורי

העיר. ראש בלשכת פגישה 14:00-15:30

16:00- 14:00

16:00 -17:30לחל-אביב נסיעה

ת ראיון סודו ת" 17:30 - 18:30עידו - ת״א 24 הסוללים רה' 10 בערוץ הבדלן״ לתכני

19:00 - 20:00פיתוח הרצליה 50 השלוה רה' אביו על פדרמן דוד אצל אבלים ניחום

אר 29 2013 ינו

08:00-10:00פרטי

10:00 -10:30נסיעה

פר מהנדס, מנב"ל,חדוה, משתתפים: יעקובס מיה צלול העמוחת מנכ״לית עם פגישה עו
,דרסלר,יועמ״ש

10:30-11:30

12:00 ־ 14:00טל משתתפים:מהנדס,מנכל,ניסים משותפים ממשקים בנושא צפריר בועז הרכבת מנכ״ל

טיקה במסגרת הריאלי הספר בית תלמידי עם מפגש הנהלה בחדר בנושא שימושית" סדנת"פולי
מהנדס משתתפים: הרכבת חישמול

15:30- 14:30

16:00 -16:30בק נעמי

18:30 ־ 19:00נסיעה

ה הקרנת בסינמטק 19:00 י 20:00אנגיל אבי - לאהוב" למדתי הסרט"פ

2013 ינואר 30
ד יום

07:00-09:00לירושלים נסיעה

מהנדס משתתפים: ירושלים 8 הפסגה רה' וגן בבית 13 תמ״א ולחוף
 חיפה במפרץ ימיים למבנים ארצית מתאר תוכנית 1/1 ב 13 תמ״א - 09:20
הכרמל חוף פז - 11:20

12:50 - 09:20

13:30 -16:00לחיפה נסיעה

יונה יהב29/11/153 16:17



צוך03ה 2013 יבואר 30
ד יום

16:00 -17:00ואנשיה אלכסנריי אלה לנדאו, ואנשיו,רשף,גדי משתתפים:מהנדס,לוריא באחווה המריבה מעין

17:30-18:00נסיעה

אורית - שמחון השר בהשתתפות בניו-מדיה הקולנוע בקרן לזוכים פרסים הענקת תלתן במכללת
אשכנזי

 קל וכיבוד התכנסות - 18:00
וברכות פתיחה 18:30

שמחון שלום מר התמ״ת, שר
לשר( קרה1ה תעודת יעניק רה״ע יהב) יונה מר העיר, ראש

הזוכים הפרוייקטים 11 הצגת - 18:45
 התמ״ת ושר רה״ע ע״י הזוכים המענק למקבלי תעודות חלוקת -20:00

כפיר אבישי - סיכום

18:00 ־ 20:00

הראל,מנכל,גל ואנשיו,שמשוו המכביה יו״ר פלד משתתפים:אמיר המכביח נעילת ארוע הנהלה בהדר
פרץ,עידו בלום,זגגי,משח בורישנסקי,אורי פלג,דני

2013 ינואר 31
W W m B m m n ii

10:00 - 08:30

10:00 - 10:30נסיעה

10:30 - 11:30פרטי

11:30 ־ 12:00נסיעה

13:00 -13:30נסיעה

13:30 -14:30אישי

14:30 - 15:00חדווה משתתפים: ניקולא ,ד״ר

15:00 - 15:30משתחפים:הדוה אלפר מיכי

15:30 - 16:00צוות

נציג משתתפים:מנכל,חדוה,מהנדס, ליברמן בנצי ישראל מקרקעי מינהל הנהלת עם המשך ישיבת
פלג גל פז, גזבר,פנינה

16:00 ־ 17:30

17:30 - 19:00מהנדס הדוח פ״ע

נסיעה

הראשון לערוץ חי שידור - הפזמוןו הזמר פסטיבל 77 החשמונאים רה' התיאטרון בהיכל מוצקין בקריית
גילת אמיר -

20:00 - 19:30 

21:00 - 20:00

ר 01 א רו 2013 פב
ן יום

ה קסטרא במרכז לידיעה!!! דון מיכל ־ עיוורים אנשים של דיוקנאות תערוכת פתיחת בגלרי 11:00 ־ 11:30ד

מנח יהב29/11/154 16:17



ך0ר01 א דו שך 2013 ב המ
1 יום ;י■ :7־יא- ■־;:-.■ר:■ .‘י.:■:׳. ־ 7 77■

סף 4 הבנים דה' עכשווית לאמנות הרצליה במוזיאון תערוכה לידיעה, ה"או 12:00 ־ 15:00 לאמנות אנגיל הרצלי
"עכשווית

יונה יהב29/11/155 16:17
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11:30 - 11:00 דון מיכל ־ עיוורים אנשים של דיוקנאות תערוכת פתיחת בגלריה קסטרא במרכו לידיעה!!! ד

12:00-15:00 סף 4 הבנים רה' עכשווית לאמנות הרצליה במוויאוך תערוכה לידיעה, או ה" לאמנות אנגיל הרצלי
"עכשווית

ר 02 א רו ב 2013 פ
שבח

20:30 ־ 21:30 ת ללא ^בבי בו M- בססי - אנגלי תיאטרון הצגה הגפן מחויי — W

ר 03 א רו 2013 פב

08130 - 09:30פרטי

09:30 ־ 10:00בסיעה

10:00 - 11:30אלמוג הדוור. משתתפים: חסון ישראל ח"כ

11:30 -11:45בסיעה

לוריא - האויר מוג לקחי הפקת כנס הכרמל הר במלון

קל. כיבוד + התכנסות - 11:00-11:15
 התפעול. מינהל ראש לוויא, דוד מר - פתיחה דברי -11:15-11:20
 אלקגץ. אלי מר - התפעול מנחל הערכות -11:20-11:30
 יוסי ומר שמחון גן נואית גג׳ האגף, מנהלת - פנ״צ אגף מצגת -11:30-12:00

העירוני. המוקד מנהל כהן
 אלקבץ. אלי מר - שפ״ע אגף מנהל דבר -12:00-12:15
 עמון. נתן מר - התברואה אגף מנהל דבר ־ 12:15-12:25
 קל. כיבוד + הפסקה -12:25-12:35
 דויטש. בני מר - הפיקוה אגף מנהל דבר -12:35-12:45
 אסולין. דוד מר - החנייה רשות מנהל דבר -12:45-12:50
התייחסות. -12:50-13:30
ש - סיכום דברי -13:30-13:40  לוריא. דוד מר - התפעול מינהל וא
 מזרחי. משה מר - העובדים ארגון יו״ו דבר -13:40-13:50
 יהב. יוגה מר רה״ע, - סיכום דברי -13:50-14:00

אווהתצהרייס. -14:00

11:45 ־ 15:00

-ו ישכרוב ארו + מתוקה אורה אצל ביקור

נסיעה

אב רה׳ י־ 11 ו

17:00- 16:30 

17:00 ־ 18:00

ר 04 א רו 2013 פב
ב יום

09:00 - 09:30ערמוש סאמיה פ״ע

יונה יחב23/11/151 13:26



ר 04 א רו שך 2013 פב מ ה
ם! ■י:'י;7 יו

09:30 ־ 10:00 נווה תקווה פ״ע

10:30- 10:00 אלכמנדרח פ״ע

10:45- 10:30 נסיעה

11:15- 10:45 מישלב פ״א

11:15-12:15 גזבר משתתפים: 2013 תקציב אישור מישלב אצל

12:15 ־ 12:30 בסיעה

14:00 - 13:00 מנכ״ל פייע

15:00 - 14:00 לויטח ערן פ״א

15:00 ־ 15:30 נסיעה

15:30 ־ 16:00 M אולגח ־ היופי מלכת מועמדות עם צילומים 5 נתנזוך רה' הטורקי בשוק M M H V - רוגר צביקה

16:00 ־ 16:30 בסיעה

16:30 ־ 17:30 ארנסט משפחת 8 חושי אבא שדי אביה במות מור אורנה אבלים ניחום

19:30 ־ 20:30 דותן- רמי חיפה כבאות שרותי ערים איגוד של והנהלה מועצה מחברי בפרידה ברכות הנסיכה באולמי

22:00 - 21:00 חדש אירוע

ר 0 א רו ב 2013 פ

09:00 - 08:30 גולדשטיק/מהנדם חדד,עליזה פז,מיקי גןלדשמידט,פנינה חן,קרן משתתפים:רשף אשכול ברמת גך
ואנשיו

09:00 ־ 10:00 עמר, עופר נוף, יפה , התחבורה ממשרד גבון דרור משתתפים: חמטרונית פרוייקט הצגת הנחלה בחדר
ערן + דובר נמרוד, רוית, + נואית ציבור פניות לוריא,

10:30- 10:00 נסיעה

12:00- 10:30 1 התיכון רה' שאנן נווה ויצ״ו בסניף דרך פורצות לנשים הוקרה תעודות חלוקת טקס
 וכיבוד התכנסות

 פתיחה דברי
 ברכות

 יהב רבקה פרופ' : התעודות מקבלות דבר
 עיתונאים - פרי מדר0

מילגה קבלת גי עירוני הספר בית תלמידת

12:30 ־ 13:00 נסיעה

יוכה יהב23/11/152 13:26



אר 05 שך 2013 פברו המ
ג יום

13:00 ־ 14:30 צהרייס ארוחת + ערב יעקב ע״ש זהיר נחג טקס הכרמל הר במלון
תשתיות ופיתוח תפעול מינהל ראש לוריא דוד מר ־ ברכות: - 13:00 - 13:30

: : תברואה אגף מנחל נתן עמר! מר •
התחבורה במשרד בטיחות קציני תחום מנהל לוי ג״ק׳ מר •

. : • ■■ - העובדים ארגון מזרח״ו״ר משה מר •
 חיפה העיר ראש יחב יונח מר •

2012 לשנת הזהירים לנהגים ופרסים הוקרה תעודות הענקת - 14:00 - 13:30

14:30 - 15:00 נסיעה

15:00 -16:00 עידו ־ בן־גוריון המגינים בכיכר מפגש למכביח צילומים הגרמנית במושבה

16:00 - 16:30 נסיעה

16:30 ־ 17:00 גיא,מהנדס סיון עו״ד יזם, אברהמי יוסי

17:00 ־ 18:00 קואליציה

18:00 - 19:30 עיר מועצת

אר 06 2013 פברו
ד יום  

09:00 ־ 12:00 וקנין רותי ־ המחוז רופא רשפון פרופ' בהשתתפות חלב טיפח תחנות 2 פתיחת
 1 מרגלית ברחוב טקס ־ 09:0(
6 קומה קניון, בגרנד - 10:0(

12:00 ־ 12:30 נסיעה

12:30 ־ 13:30 וגמן סיני פ״ע

13:30 ־ 13:45 אישי

לימסול רה״ע סגן

בר + מנכל גז

13:45 ־ 14:00

15:00- 14:00

15:00 ־ 15:15 נסיעה

15:15 ־ 17:15 אסיף שמאי - התחתית בעיר פרוייקטים תערוכת בפתיחת ברכות 24 הנמל רה' פלמר באולם
 התכנסות -15
 העיר ראש : ברכות - 15

 מהעבודות חלק הצגת
 העיר מהנדס ארצי, בן ׳01׳ בהשתתפות פאנל - 1(

 רותם קליש ועינת אסיף שמאי סטודנטים, 2
 עבודות 80 כ־ מוצגות בה בתערוכה לסיור אופציה -1'

הסמסטר לסיכום הסטודנטים של

אר 07 2013 פברו
ח יום

ימה יחב 3 23/11/15
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20:00 ־ 21:30 מר המדינה נשיא במעמד אביב תל מכבי - חיפה מכבי המדינה גביע גמר משהק בת״א נוקיח בהיכל
פרס שמעון

 הגעה -20:00
המשחק תחילת -20:45

ר 08 א רו ב 2013 פ
ן יום

08:00 - 08:30 תל 63 הלוי יהודה רח' הפועלים בנק הנהלת בבנין ישראלית תערוכה 9:00־ 15:00 מהשעה־ לידיעה!!!
אביב

09:00 -11:00 בירושלים מוריה קריית מתחם 3 העסקן ,רה

10:30 ־ 11:30 ירוק תיפוף מופע רעות לידיעה,בבי״ס

20:00 - 21:00 ם, פתיחת לאומנות חיפה לידיעה,במוויאון נסים נאיביס/אוטודידקטים" תערוכה"אאזטסיידרי

i i B l l i S i i l l S I I
15:00 ־ 15:30 ירושלים 12 שפרוט אבן רה׳ אלון משפחת תנחומים ביקור

ר 12 א רו ב 2013 פ W I i I S S׳;YSSffiS:־-!&'U' '■׳.:־- v ג.:. - ■ ■״:

 4 קומה ארמון זבמרפ שיננית

 עידז שמשון פ״א

לדברג שמעון פ״א  גו

 אקי״ם מגבית פתיחת

 שרם משתתפים:נסים שירן ארנון

 טלמור נטע

 הסרטים פסטיבל ־ שפייכר נאווה

סגל זוגמן,גלי משתחפים:מנכל,פיני היוואר בי״ס

 צוות

 רנאס קבוצת

אישי

 08:40 ־ 09:00

09:15-10:00 

 10:00 ־ 11:00

11:00-11:30 

 11:30 ־ 12:00

12:15 - 12:00 

 12:15 ־ 12:45

13:30 - 12:45 

13:30 - 13:30 

 14:00 ־ 14:30

14:30 ־ 15:00

יונה יהב23/11/15 13:26



אר 12 שך 2013 פברו המ
ג יום

נסיעה

ת גבת בקיבו/י ץ אחיו על ריבלין רובי תנחומים ביקור האבות בבי 15:00-18:00 השעות ב

נסיעה׳

22 התשבי רה' ורקו משפ' תנחומים ביקור

16:00- 15:00

16:00 ־ 17:00

17:00 ־ 18:00

19:30- 19:00

אר 13 2013 פברו
ד! יום

 לינקולן אלברט פייא

ציבור פניות ליאת לויטה, ערן משתתפים: מימון אדגר

 מרדכי בן ישר

שף  חן ר

לר חרב  גנז

שראל פ״ע  שלום בן י

 דהרי צביקה

 צוות

נסיעה

דוידס רבקה חלוייה הכרמל בחוף הישן העלמין בבית

נסיעה

09:30 - 09:00 

 09:30 ־ 10:15

11:00- 10:15 

11:30 - 11:00 

11:45- 11:30 

12:15- 11:45 

 12:15 ־ 12:45

 13:00 ־ 14:00

15:00 - 14:30 

16:00- 15:00 

16:00 ־ 17:30

19:00 - 19:30נסיעה

אר 14 2013 פברו
ה יום

צחי - הצרפתי הליגיון של הסיכה עם להגיע

1משתתפים:סאמיה,עיד עראף סוהא הבמאית עם מפגש

קולודני דווה

08:30 - 08:00

09:00 ־ 09:45

10:00 - 09:45

יונה יהב23/11/15 13:26



ר 14 א רו ב 2013 פ
ה יום : ־ , -

08:30 - 08:00 צחי ־ הצרפתי הליגיון של הסיכה עם להגיע

09:45 - 09:00 משתתפים:סאמיה,עידו עראף סוהא הבמאית עם מפגש

10:00- 09:45 קולודני זיווה

10:30- 10:00 נסיעה

10:30-11:30 לקולינריה בי״ס הקמח בנושא מצרפת עסקים אנשי משלחת עם מפגש הנמל קמפוס במינהלת
רונן דך מלכה גבי - ומלונאות

11:30 ־ 12:00 נסיעח

13:00-14:00 פרטי

14:00-14:15 נסיעה

15:15 - 14:15 שריד משתחפים:מהנדס,עידו,רחל כנפי משה

16:00 ־ 16:30 מרחב עילי התורכי"מרחב בשוק מודרנית אמנות אירוע פתיחת 16:00-22:00 השעות לידיעה!!!בין
"תחתי

19:00-20:30
 ל״ב עמותת של הזהב תורמי מועדון עם ק"פ קוקס״ל אלון באולם - 20:00 - 19:00
ת - 20:00 ברכו

20:30-21:00 נסיעה

21:00-22:00 פוסט צ׳ק 3 מקלף הסולטן חצרות באולם דבי חתונה
 פנים קבלת - 19:30
וקידושין חופה - 20:30

'iiי■

11:00 - 10:00 3 קוסטה-ריקה דוידס משפ' תנחומים ביקור

ר 16 א רו ב 2013 פ

 שגיא מיכאל האמן של הסטודיו חניכי תערוכת פתיחת האודיטוריום בגלריית לידיעה!!!

10 דקר צוללת דחי אביו במות פרידמן דוד תנחומים ביקור מחויבות!!! ללא

18:30 - 18:00

20:00 ־ 20:30

ר 17 א רו ב 2013 פ
א יום

08:30 - 10:00שירו

11:00 ־ 11:30דינח לבית תורם + קורצבדג צפריר /

יונה יהב29/11/151 16:20



ר 17 א רו המ׳-ער 2013 פב

ב פייא 11:30 - 12:30 ישורון ד

12:30 -13:00 נסיעה

13:00 -14:15 131 הנשיא שדי בגיירף אפרת אביהו - צהריים ארוחת

ד - המוסיקה צלילי מהמחומר קטעים והצגת עיתונאים מסיבת ברפפורט 14:20 ־ 15:20 לפלר דו
 רההורט באולם התכנסות - 14:00
 העיתונאים מסיבת תחילת - 14:20

 המ!הע את יציג שוחט -גיל המוסיקה צלילי
 דק!ת 10 מיומנה
 ? העיר ראש ברכת ברכות:
 עיתונאים שאלות

סיום -15:20

19:00 ־ 19:30 נסיעה

ת" ברכות חושי אבא בבית כרבול פע" 19:30 ־ 21:00 וייס משה - במו

21:00 - 21:30 נסיעה

21:30 - 22:00 האירועים מרכז RUBENS - בויזינקי האדמור של חורה ספר הכנסת חיפה פוסט ציק 14 מקלף מרדכי רה'
טנטל אריח 8^£0בלי 9 0 8 9 9

ר 18 א רו ב 2013 פ

t₪₪₪K₪₪₪tf 10:00- 09:00- ארצי בן יוסי נו״ש בשני

10:00 -10:30 נסיעה

10:30 ־ 11:00 חינוך כנס בנושא סגל גלי

11:00 ־ 12:00 איתן מיקי

12:00 - 13:00 משתתפים:מנכל,גזבר ב.ל,ל חיפה מרחב מנהלת יעקב בן עפרה הכרות פגישת

13:00 - 13:30 נסיעה

13:30 - 15:00 12 אילת אח״י חיים בק, שארלוט במסעדת דוניץ עודד א"צ

17:30 ־ 18:30 חיפה ,10 דקר הצוללת רה' פרידמן דויד אבלים (ניחום054-2244722- )דויד

18:30 ־ 19:00 נסיעה

19:00 ־ 20:00 חיפה ,1 הבס ברכה רה' ניב חיים אבלים (ניחום8384041)

יזנה הבי29/11/152 16:20



ר 19 א רו 2013 פב
ג יום ■־־ ־■- י: :■:־■־

11:00 -13:15 חיים קרית קסלר בבית רוזנר מאיציק פרידה
 ות0~־התכנ10:30-10:00

 והרצאה אומנותית תוכנית -11:30 -10:30
11:30 -

ם מערכת ראש וגמן- פיני ־ ברכות • תי ם שירו  חברתיי
וקהילה

ם האגף מנהל אליישר- שלמה דר׳ • קו הרווחה במשרד לשי

העיר ראש •

מצנע עמרם כ״ח •

סל • ה פיי ת לעבודה הספר בית ראש עזייז אלי צי סו

ק • צי ח פרי־ אי ד יו גו ם אי ספר העו״סי ק פעילות על י צי  אי
איגוד ב

13:15 ־ 13:40בסיעה

יפעו?■ - הטכניון נשיא במעמד ביורפואית הנדסח בכנס ברכות הקונגרסים במרכז
ווז דרורי נטע

 הטכניון נשיא ת:1-ברכ 13:40
הימה העיר ראש יהב יונה

14:30 - 13:40

14:15-14:45נסיעה

14:45 - 15:00ארז מיה

וקנין רדתי - עבאס רחוב

ש קובי משתתפים: בורוכוב מיכאל + גרשגורן אולג ברו

 15:00 ־ 15:30

16:00 - 15:30

16:00 -17:00רפאל,סביון משתתפים:אנשי רפאל לגימלאי בית הקמת

17:30 ־ 18:00נסיעה

ת פרנגיליקו במסעדת אבוחצירה שי + גרינברגר אורי 18:00 - 13219:00 מוריה בשדרו

20:00 - 21:00מהרה קובי ברית מסיבת ארוע משוריין

ר9 20 ר1ב 2013 א
ד יום

09:00 - 09:30 סגל גלי + ואקים ג׳אקי

חדר קאמרה אהיה ביקור 09:30 - 11:30 נוף,עידו ווגמן,יפה משתחפים:חדוה,מנכל,מהנדס,גזבר,רשף,פיני הנהלה ב
רה״ע דבר •

המנכ״ל דבר ®

יונה יהב29/11/1516:203



אר 20 המשך 2013 פברו
ד יום י'

11:30-12:00

 המשפטים ממשרד מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציב קמארה אחיה דברי •
מוגבלות. עם לאנשים נגיש!ת בנושא חיפה עיריית של וההשקעה הפעלות «
לתקנות. בהתאם הקרובות לשנים הנגישות בנושא העירייה של העבודה תכנית הצגת •
נגישות. ליישם אה1בב העירייה על שמקשות סוגיות •
הנציבות. עם פעולה לשיתוף נושאים •

ריבלין ענבל

12:00-13:00 עידו ־ משעל ניסים

13:00-14:00 אישי

14:00-15:00 חיימובקי משה + דיין מיכאל טמבור מנכ״ל

15:00-15:30 נסיעה

16:00- 15:30 אורן שער יחושע שדה העלמין בבית נאומן מירה הלוויה

16:30- 16:00 נסיעה

17:30- 16:30 הגרמנית במושבה העיר במוזיאון ורטמן של חייו על ספר השקת טקס

2013 £ברואך

07:30 ־ 09:00 חרבות שולחך הנהלה בתדר

09:00 - 09:30 סלע ברכה

10:00 -10:30 פרסום

10:30 -11:30 אלדר +עדי דלגיו מוטי

11:30 -12:00 כסיעה

13:00 -13:30 נסיעה

13:30 -14:30 ואנשיו לוריא משתתפים: לין בכיכר תאורה לעמוד חלופות הצגת

עידו בורגר,דפנה ואנשיו,חמר משחתפים:לוריא שקמונח פארק גינון הצגת שטיין, 14:30 ־ 15:30 גרינ

16:00 ־ 16:30 ישראל ,7 שוקרי חסן אטלס, במלון מזווה קביעת טקס

17:30 - 18:00 נסיעה

O 20:00 ליאור - בירם בית פבזנר אולם הצבאית, לפנימייה שנה 60 לציון אירוע P S M N H lV o n i 18:00 ־
לאירוע רה״ע הגעת 18:00

 הצבאית והפנימייה הריאלי ביה״ס לחללי יזכור ״לזכרם"- 18:30-18:45
וילנאי מתן (,)מיל לאלוף פת"1למ אות"בוגר הענקת 18:45-19:00
הצבאיות המכללות מפקד - מרכזית הרצאה 19:00-19:45

רה״ע ברכת 19:45
יונה יהב29/11/154 16:20



ר 21 א רו ב שך 2013 פ המ
ה יום

גכץ בני רא״ל הרמטכ״ל - סיכום דברי 19:45-20:15

21:00-21:45לייבוביץ► מיקי חיפה. תיאטרון 3 בבמה - לצעירים פרינג' תאטרון אירוע - במהניה

 סגל גלי - יסודיים ספר בבתי פורים חגיגות
 השכונה כל עם הורים חגיגת אלון רמת , 8 אלון יגאל רח' - אלון ספר בבית 9:00

נוייש. , 20 קליבנוב רח' - דינור ספר בבית 10:30

■ סמדר - וגידח חסרט הקרבת 10:00 בשעה לידיעה, ■ ■ ■ • ר פ

מיקי - ידידים אגודת הקמת אירוע חיפה במוזיאון

ר בעין הקתולית בכנסיה עבאס קהילתי מרכז מנהל - רינאוי בסאם של אביו אבלים (ניחום יושבים דו
15:00-21:00 )מהשעה

לן מתיה אצל פורים מסיבת ויינברג ופיני אורית אצל עתלית נוף-ים שכונת התכלת, רה' גו

2013 פבר־ואו־ 22
ו יום

11:00 -09:00

10:00-11:30

11:00 ־ 12:00

16:00 - 15:30

23:00 - 21:30

| !2 י3 ך א ו ר ^2 0 1 3

20:30-21:30 ע" להצגה פרימיירה אטרון "גז העירוני בתי

2 ר 4 א ו ר ב 2 פ 0 1 3 י ־:יי• • •י. • י••,-• ; •••' ‘י:•־1י:• V••• :•י •־ :■"׳ י.• ׳:•׳' י •י• י• יי '•,•י•' י•: י־ ׳:  V •',•:; i י••:•'■:•’.•''  •י .־• י־ י •י,.•.:'••'׳ י י: ■■ ... • • :;••• ׳ ; V ״ ׳  \ Y : V>v :•T: .׳•

א יום : י ■־:
ג ם ח י ר ו ־ פ ח מ בעירייה עובדים לא ש

חאירועיג בכל רה״ע את ילווה פישל שי חיים. קריית נגלר בבית פורים (במת קשר איש
9שטי מירה )נוסף:

נסיעה

ת פורים במת 052-2496782 הרשקוביץ הלר שירה - לאירוע קשר אשת חושי. אבא בבי

נסיעה

057-7548276 אייל עודד או 054-7209516 רזיאל שי ־ קשר איש האם גן פורים במת

נסיעה

^ יואב קשר איש ליאז-בק מחנ״ס פורים במת ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ל גו י

ברוש שער אורן צביר! הלוויה

057-7548337 שפגלשטיין אביבה הסינית- השגרירה עם משנגדו מחול להקת באודיטוריום

הלהקה לחברי הכט באולם פנים קבלת

 07:30 ־ 08:30

10:30-11:00

11:0 0 - 11:20 

11:2 0 - 12:00 

12:20 - 12:00 

12:20-13:00 

13:15 - 13:00 

13:45 - 13:15 

15:30-16:30 

 20:30 ־ 22:00

22:00 ־ 22:30

יונה יהב29/11/15 16:20



2013 ך פ^רוא 25
ב יום

08:30 - 09:00בלוט אורי

09:00 - 10:00ואנשיה ואנשיו,גזבר,נואית חדד,אורי סגל,מיקי ווגמן,גלי משחתפים:מנכל,פיני בעיר קהילתיים מרכזים

שפירא יוסף מר המדינה מבקר ביקוד

 חיפה העיר על מצגת כולל העיר ראש בלשכת פגישה - 10:30-11:30
-נסיעה 11:30-11:45
 עופר סמי ע״ש באצטדען ביקור - 11:45-12:10
 נסיעה - 12:10-12:30
 הנמל בקמפוס סיור - 12:30-13:00
24 נמל המדינה מבקר עם א׳׳צ - 13:00-14:30

10:30-15:00

משתתפים:
מרזל אלי מר - המדינה מבקר משרד מנכ״ל
 גולן שמואל מר - המקומי השלטון חטיבת וראש למנכ״ל משנה
בירן טוביה מר - בכיר אגף מנהל

ש שער אורן צביח הלוויה 15:30 - 16:30ברו

19:00 - 20:30תקווה בפתה סבא של בבאר אורצקי עדי של חתונה

וקנין רותי - בגין רמת וועד למפגש הכנה

ר 26 א רו ב 2013 פ

08:30-09:00

09:00-10:00הדווה פ״ע

בר + מנכ״ל קטן הנהלה חדר 10:00 - 11:00גז

11:00-11:30מדנמרק הפסל בנושא ריבלין עינבל טלמור, נטע קולודבי, זיוה

11:30 -13:00בלשכה חברה מנכ״ל אלספרא דני בהשתתפות וייל אנדריאס

13:00 -13:30בסין היוצא השגריר נדאי עמוס

13:30-14:00אישי

14:00-16:00נואיח ־ בגין רמת וועד עם מפגש הנהלה בחדר

16:00 - 16:30נסיעה

הסביבה איכות ערים איגוד ישיבת

נסיעה

18:00 - 16:30 

19:00 - 18:30

ת ביקור 19:00 - 20:00י גיובראן ענאן - המק״מ מול הרמן רח' הנוצרי בבי

20:00 - 21:00הגג על קולוני במלון הנוצרי הבית

יזנה יהב29/11/156 16:20



ר 26 א רו ב him\ 2013 פ r
 ____________________________________________________d v 1ג

2L;0O - 22:30 ברק בני ,13 מלצר רח' "וגעל" אולמי אלסר מיכי על בנו מצוה בר !!! .לידיעה

אר 27 ־ 2013 פברו
ד 0וו 

בר מנב׳יל 08:90 - 08:30 במקסים גז

08 :30 - 08:45נסיעה

ץ סיור ע טרן יאיר ,רח חיואר ספר בית - חים ב לדעטיין עליזה - הלפרן -ירמיהו ע 08:45 - 09:00 057-7548188 גו

09:00-09:15נסיעה

09:15 -10:00 סלע ברכה - למועצה חכנח

10:00-10:30בסיעה

ר בהעתתפות המטרובית על הרצה נסיעת ירועלים עדי רח' כורדני צומח המטרונית בחניון 10:30 ־ 12:30 החהבורה ע
 דנצינגר ויואב נועם מהנדס, נציג אלי,דוברות, אלקבץ ,נוף יפה מעתתפים: ערים וראעי

 ירושלים שדי זרח - מרדני בצומת המטרונית בחניון מפגש נקודת - 10:30
 שלום. בצ!ר המטרונית בתחנת וירידה יור0ל למטרונית עלייה - 10:50
מרדני. צומת לחניון חזרה -12:30

12:30 ־ 13:00 נסיעה

14:15 -14:30 נסיעה

רון סגל, גלי נואית, מנכ״ל, ואנעיו, ווגמן פיני מעתתפים: חיוואר ספר בית הורי נציגי הנהלה בחדר 14:30 -15:30 דו
ערמוע סמיה עידו, גרוסמן, רוני חמרה, מאגייד פו, פנינה גולדעטיין, עליזה חדד, מיקי סקל,

15:30- 18:00 פרטי

18:00 - 18:30נסיעה

18:30 - 20:00 חיפה הפועל ־ חיפה מכבי דרבי כדורגל מעחק
 הגעה -18:30
המשחק תחילת -19:00

20:00 - 20:30 נסיעה

a 22:30 - 20:30בתיה - באודיטוריום היופי מלכת תחרות iw iw M iM M F
 לאולם העיר ראש הגעת - 20:30
 חי בשידור הטקט תחילת - 21:00
ולהכתיר לברך ע!לה העיר ראש ־ 22:30

ר 28 א רו ב 2013 פ
ה יום _______________________________________ 

ע הכנה ג פ מ ם ל בי ע ר תו בי ב כ חי - ב קנין רו 08:30 - 09:00 ו

יונה יהב29/11/157 16:20



ר 28 א רו ב ft 2013 פ
ר יום

09:00 - 10:00 עלגי איסלר,גיורא ואנעיו,אלכס ווגמן מעתתפים:מבכל,פיגי בסמת בי״ס

10:00 -10:30 גיתאי עמוס

ף נועם 10:30 ־ 11:30 עדי

11:30 -12:00 נסיעה

13:00 -13:30 בסיעה

13:30 ־ 14:30 בלעכה מופז עאול

ר נועם חדווה, מנכ״ל, מעתתפים: הקבלנים אירגוך עם למפגע הכנה 14:30 ־ 15:00 דבי

15:00 -15:30 צילום מהדוברות מיכאל ערן

טיין אביבה 15:00 ־ 15:15 עפיגלע

15:30 ־ 16:00 ביורד מחברת נוטקוביץ אריאל

16:00 ־ 17:30 הסביבה לאיכות וועדה הנהלה בחדר

17:30 - 18:00 בסיעה

18:00 ־ 18:30 8 היסוד קרן ,רה אורן מעפחת אצל תנחומים ביקור

18:30 ־ 19:00 נסיעה

19:00 ־ 20:30 נואית - 60 רענן רה' המסגד באולם בכבביר תועבים מפגע

21:30 - 22:30 דניה 2 העבהב רה' מלכה יאיר מעוריין

מנה הבי29/11/158 16:20



2013 מרץ 02
שבת

20:30 - 21:00 ספרות חזיג

2013 מרץ 03
א יום

08:30 ״ 09:30 ים בגב מת"מ דריקטוריון

09:30 ־ 10:00 נסיעה

טיין עליזה ואנעיו,מנכל,חדוה,מחנדס, ירום מעתתפים:אבי הקבלנים ארגון הנהלת חנהלה בחדר לדע 10:00 -11:30 גו

עא פתאל דוד מעון מנכ״ל, מהנדס, חדווה, מעתתפים: הכרמל חוף בנו ע ר, 11:30 -12:30 הראל פרוז

תן רמי + חדוזח 13:00 ־ 14:00 דו

14:00 -15:00 חדווה מהנדס, מנב״ל, מעתתפים: סטודנטים מעונות בנועא האוניברסיטה נעיא עפירא עמוס

15:00 ־ 15:30 ערזדק חבה פ״א

15:45 -16:00 מים עדכון מאית

ד מעתתפים: והצללות ריבודיט 16:00 - 17:00 לוריא,נואית דו

17:00 - 18:30 חאין-סמנכ״ל פל,יאעה מעתתפימ:אברהם החעמל הברח עם 2013 עבודה תכנית
נוף,לוריא לקוחות,מנכל,מהנדס,יפה

18:30 -19:00 נסיעה

עי הענקת טקס 7 קומה הרצאות באולם ציון בבני אנ ר" טו פ לגיורג' כבוד צדק" עי 19:00 ־ 20:30 אגודת מנחל רע
־ בארח״ב החולים בית על על הידידים

ת ערב ארוחת -19:00 ק ענ ה  0ר0ה ו
ת ת ברכו אנגלי ב

2013 מרץ 04
ב יום

08:00 -10:30 סלד אריק ־ מנהלים כנס הקונגרסים בגן
 התכנסות - 08:30 - 08:00
 יהב יונה מר העיר ראש דבר - 08:45 - 08:30
ה1עב תכנית סיכום - 09:15 - 08:45  העירייה מנכ׳יל גנץ שמואל מר 2012 ד
ש תהליך - 09:30 ־ 09:15 םי!7ו העיר חזון גיבו רנד גלית ד״ר המצו״נות דו

10:30 - 11:00 נסיעה

11:00 ־ 11:45 המסד קומת התערוכות לבניין הראעית בכניסה מעיקאגו התורם עם פגיעה (במדעטק בכניסה
)הראעית

11:45 - 12:00 נסיעה

מנה יהב 1 23/11/1513:32



^1־::::1̂ g״ S r f f i^ lS - C s y S S A W v
אטרון 2 בבמה 2013 ילדים להצגות הבינלאומי חיפה לפסטיבל עיתונאים מסיבת 12:00 -13:00*׳' חיפה בתי

ת10והתכנ כיבוד
 □,דבר לשאת העיר ראש את פותחת!מזמינה ניצה

דברו נושא ביון0 ישראל
 הפסטיבל על בקצרה מהבירה הפסטיבל של האמנותית המנהלת הוברמ! צביה ממשיך!לאחרי! נאור משה

העיתונאים של שאלות
 !עוד החיפאית הקבוצה בהשתתפות חיפה תיאטרון של הפקה המלך" הפותחת"בת ההצגה של פרזנטציה

ר0מ שחקנים פ
 בראל גיבסון ואבי צפריר ינון י”ע מחו״ל!מהארץ הפתוח באויר הרחוב תיאטרון מופעי של בוידאו פרזנטציה
הרחוב תיאטחן של האמנות״ם המנהלים

14:00 -14:30 בסיעה

14:30 -15:00 ביטוח בנושא 625 הדר ליד׳ 600 קומה ראשי בנין הבכיר הסגל ארגון מרכז ־ היפה באוניברסיטת

15:30 ־ 16:00 נסיעה

16:00 -17:00 חיפה 8 ורדיה ברחבת שבבו שושנה ע״ש כיכר בחנוכת ברכות
קל וכיבוד התכנסות 16:15 - 16:00
לבנים ימים בשיר תדמור כרמל הזמרת 16:15

יידוב שלמה לחן: גולדברג, לאה מילים:
גורן גורמזאט יעחק מר - שבבי שושנה סכרי של לאור והמועיא הסובר דבר •

קרוב. משבחה בן ־ לנדסברג משה מר דבר •
שם אי בשיר־ תדמור כרמל הזמרת

הירש גורית לחן מגור, אהוד מילים:
הסוברת של בתה ־ לוין אורנה •
העיר ראש יהב, יונה מר •

ז״ל( שבם שושנה של בתה לויך לאורנה תעודה יונה יעניק דבריו )בתום
אחרייך״ שבי ״ללכת בשיר תדמור כרמל הזמרת
הירש נורית לחן: מנור אהוד מילים:

כחול שלט + הכיכר אבן - הלוט הסרת טקס •

17:00 -17:30 נסיעה

17:30 ־ 18:30 סגל גלי - טיקוטין במוזיאון הטובים המעשים יום השקה ערב
 התכנסות -17:00
 יהב יונה מר חיפה העיר ראש ברכות: הטקס תחילת - 17:30

 לתלמידים מלגות חל!קת
משוער סיום - 18:15

20:15 - 22:00 שרם גיסים גה(לי חיפה)משחק הפועל חיפה מכבי דרבי כדורגל משחק אליעזר בקריית באיצטדיזן

 הגעה -20:15
המשחק תחילת -20:45

ץ 05 2613 מי
ג יום ־״־־ • ־־־־־

09:00 - 10:00 מנבל פ״ע
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10:00 -10:45 העצמאות ומם השואה יום אירועי עידכון בלום אורי

11:00 -12:00 נמרוד ציבור, פניות פנינה, מהנדס, חדווה, משתתפים:מנכ״ל, אלמוגי רמת פעולה ועד

12:00 ־ 12:30 אישי

12:30-13:00 נסיעה

13:00 -14:00 וילף נטע - החיות גן בנושא בינלאומיים סוקרים עם א״ע החיות בגן
אנשים 2 עם יגיע מוצקין קרית העיר ראש החמן

14:00 ־ 14:30 נסיעה

14:30 ־ 15:00 בואדי המואר ספר בית סיור כרכבי וליד

15:00 -15:15 נסיעה

15:15 -16:00 חריש מיכה

16:00 -17:00 נתניה העיר ראש סגן שר הרב

17:00 -18:00 קואליציה

18:00 - 20:00 מועצה ישיבת

iliiMllliiiiimii'lilllHllim j 21:00 - 20:30 >11־ מיקי ־ מוריה בשד' טובים מעשים מם אירועי

2013 מרץ

09:00 ־ 10:30 בבית

10:30 -11:00 נסיעה

11:00 -12:00 עידו,אורי,נמרוד,מאית,גזבר צחי, משתתפים: קיץ אירועי הצגת

12:00 -12:30 נסיעה

12:30 ־ 13:30 פרטי

13:30 -15:00 13:45 בשעה מקסים מסעדת בחניית רשף עם מפגש אביב לתל נסיעה

15:00 - 16:00 14 המשמר רחיחיל פורז אברהם אצל אבלים ניחום

16:00 -17:30 לחיפה נסיעה

■! - הפרטי בחדר נוף במלון מסין למשלחת ערב בארוחת ברכות ■ ■ ■ ■ ■ ה ב בי 19:15 - 20:15 א
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מסד  

1״ ג:* U ׳, ... 3 : 1 VT ל 20:00 - 20:30י.ז

שרודק! חנה - חיפה התיאטרון באולם הבינלאומי האשה ביום ברכות
 קל כיבוד עם פנים קבלת -19:00
 חיפה העיר ראש יהב יונה מר : ברכות - 20:30

האשה מעמד לקידום העיר ראש יועצת - שרודק חנה גבי

20:30-21:30

2013 מרץ 07
ה יום

נסיעח

ססובר גדי

ע שלמה גלבו

בלשכה מרום מדב פרידה
הוזמנו:

 העירייה מנכ״ל גנץ, שמואל מר
העיר מזכיר סלע, ברכה ,גב

 09:00 ״ 09:30

 09:30 ־ 10:00

10:30 - 10:00 

11:30- 10:30

באדוע: ינכהו
 והעפון חיפה המשחר לשכת נשיא שפר, גד ד״ר
 פרסומים עורכת דוגר, חביבה גבי

 חיפה בעיריית הקישור לשכת ראש ישעיהו, פסוקה
והעפון חיפה והתעשייה המסחר לשכת והנהלה, מנכ״ל מזכירת היינברג, דפנה

הפסלים, ספד יוענק מדום למר

11:30 - 12:00 נסיעה

13:00 -13:30 נסיעה

ציגר פרוזר,יואב משתתפים:ליאת פוסט בצק עסקים בעלי עם למפגש הכנה 13:30 -14:00 דנ

14:00 -14:30 פסלר דני פ״א

14:30 ־ 15:00 מטאנס אליאס ד״ר

15:00 ־ 15:30 נסיעה

15:30 - 16:30 ליבוביץ מיקי - צעירים במרכז סטרטאם כנס

16:30 -17:00 בסיעה

יוגה יחב 4 23/11/1513:32
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מנכ״ל, משתתפים: תנועה בהסדרי שינוי בנושא עסקים בעלי עם מפגש 19 מקלף דחי שפי באופטיקה
ציבור פניות לוריא, מהנדס,

נסיעה

9 גרינברג רה* סביטץ משפחת אבלים ניחום

ברודר - הדר בשכונת הצבעים קרנבל
 הפעילות שיא 21:00 בשעה שתגיע ממליץ ברודר מתחילים -17:00
האירוע *ום0 -23:00

18:30 • 17:00

19:00- 18:30 

 19:00 ־ 20:00

22:00 - 21 :00

2013 מרץ 08 ;::.;א-א .•/אל/.'/;•/א/אללא•:./•;.א••/':•• :/•א א /א/א ■ ־)>■■'אא: /א7א א־/א ./■אאי א א א■■: ■■׳־יא:אא//־א /

W frnm M m m rn
14:30 - 12:30 אבשלום הלי של נכדתה שקד בריחה חיפה בקניון הכרמל באחוזת

2 0 || iP ^ f Q ||l א511■ א 188$ א

■89>998>089ענאן הישן( חשקם )בבניין 32 פרץ י.ל. רה' דקאוור יוסוף הכומר של רדיו אולפן פתיחת

מיינץ רה״ע ערב ארוחת Michael Ebling שפיגלשטיין אביבה ־ 99 נוף יפה רח׳ ברברוסח במסעדת

יהב נה1י מר העיר ראש בנוכחות ערב ארוחת
סלע, ברכה ברוש, קובי קרפל, ר”ד פפה, מיקי קולס, אלי מתמנים:

העיר ראש סגני מנכ״ל, שפיגלשט״ן, אביבה

18:00 ־ 18:30

20:00 ־ 21:00

2013 מרץ 10

שי בלומגטל פ״א

משתתפים הנהלה בחדר התעשיינים התאחדות בשיא אורן צביקה בחיפה ביקור
מנכ״ל,מהנדס,לוריא,גזבר

 העירייה, גזבר העירייה, מנכ״ל :בהשתתפות העיר, ראש בלשכת מפגש 10:00-11:30
 תפעול מינהל וראש העיר מהנדס

 נסיעה 11:30-11:45
 הגרמנית ובמושבה הנמל בקמפוס סיור 11:45-12:30
 הכרמל למרכז נסיעה 12:30-12:45
כרמל דן ממלון חיפה על תצפית 12:45-13:00

10:00 - 09:00

13:00- 10:00

 עידו - טי.וי לגלובם צילומים בלשכה

 שפירא סמיון

חסון יואל

 מיינץ רח״ע ק״ס Michael Ebling רוטרי משלחת + העיר מועצת באולם
 קרפל,אביבה ד״ר 0קןל אלי ברכה, חדווה, בהשתתפות: העיר ראש בלשכת פגישה - 15:00
מועצה לאולם כניסה -15:30

13:30 - 13:15 

 13:30 ־ 14:00

 14:00 ־ 15:00

15:00 ־ 16:30

מנה יהב23/11/155 13:32



ך 17מ ה 2013 מרץ 10
א יום י .

17:00 - 16:30 חשמלי רכב חברת ונציג דרסלר עופר

17:00 ־ 17:30 דודי פינקל

18:30 - 17:30 תל אבי

19:00- 18:30 נסיעה

19:15- 19:00 ת צילום עידו ־ רמב״ם חולים בבי

19:30 - 19:15 כרמל דן למלון נסיעה

21:00 - 19:30 סטון חיפה שותפות היגוי ועדת פתיחה ערב שלמה המלך באולם כרמל דן במלון דד - בו ישראלי ו

 וכיבוד התכנסות -19:30 -19:00
 דוד המלך באולם ברכות - 20:00 -19:30

 אחרון מברך העיר ראש
ערב ארוחת - 20:30 - 20:00

א /1 ג1 ^ . ^ ל מ 2א 0
i l i l i l l l P l l i i l

און 09:30 -10:20 ואתיקה אמבות פסיכואנליזה אאוטסיידרים עיון יוס חיפה במוזי
 קל וכיבוד התכנסות -9:30- - 09:00

 חיפה מוזיאןני מנכ״ל סל ניסים פתיחה:מר דברי
 בוקר מושב - 10:50 -09:30

 ת1״דרי0ואאוט אאוטס״דרים על
 באוניברסיטת תחומי הבין הקליני המרכז ראש יהב רבקה פרופ׳ יו״ר

 אאוטסיידרים אזמנות של קצרה היסטוריה - חיפה
 לאומנות חיפה מוזיאון ראשית אוצרת דירקטור רות׳
 ,גריז שמואל מר האאאוטס״דריות תופעות על יכ!לאנליטי0פ מבט

 לפסיכותרפיה הספר בבתי מרצה ופסיכואנליטיקן קליני פסיכולוג
חיפה אוניברסיטת

10:20 ־ 10:30 נסיעה

10:30 ־ 11:30 מנכל,גזבר,רשף

11:30 - 12:00 אסייג יוסי פ״א

12:00 ־ 13:00 שטראים יוליה

13:00 ־ 13:30 אישי

13:30 ־ 14:00 גזבד,מאית+לאת מנכ״ל, לריסה, משתתפים: מטרונית

טן שלמה 14:00 -15:00 אבי

15:00 ־ 16:00 מ משנחאי הסימפונית התזמורת של ו-זמנצחXU Zhong .0 משתתפים:מנכל

מנה יהב23/11/156 13:32
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16:45- 16:00 בי ווגמן, פיני משתתפים: בוסטון חיפה שותפות של ההיגוי וועדת עם מפגש נגוסי ג

16:45 ־ 17:00 דוביץ עודד

17:00 ־ 17:30 רוית וקנין, רותי חמו, בן שלמה דוניץ, לוריא, משתתפים: חיים קריית תיכון באיזור חניה

18:00- 17:30 לוריא פ״ע

19:45 - 19:15 נסיעה

19:45 ־ 21:00 ענאן

21:00 ־ 21:30 נסיעה

22:30 - 21:30 עידו ־ 1 בצפרירים

i w i i i i i i i i f i i i
ק אייל + הפיס מפעל מנכ׳יל דיין עוזי מפי ט) סגל,גזבר גלי מנכ״ל, משתתפים: חינוך( כנס שבי

מריומה יעקב

דן חברת ואנשיו, אלבז יהודה נוף, יפה מנכ״ל, גזבר, וחרכבל: תכרמלית הפעלת

 מנכ״ל + לפלר דוד

 בשנחאי ישראל קונסול אלדן גיקי

נסיעה

רח״ע מצגת - ספר בתי מנהלי עם מפגש - ידע" חיפה"קפה במוזיאון

נסיעה

 התכנסות -13:30
 צהריים ארוחת - 14:00
הכנס תחילת - 14:30

ד המלך באולם כרמל בדן הקבלנים ארגון כנס דו

09:30 - 08:30 

10:00 - 09:30 

 10:00 ־ 11:30

12:00 - 11:30 

12:30 - 12:00 

 12:30 ־ 12:45

13:45 - 12:45 

 13:45 ־ 14:00

15:30- 14:00

נסיעה

מהנדס,רחל גיל, רמי גורסקי, מירי סיובוב, ורובן יוסף היזם משתתפים: נוספים ופרוייקטים הדר קולנוע
שריד רחל אשר,צחי, בן

16:00- 15:30 

17:00 - 16:00

17:00 ־ 20:00תאגידים דוחות המניין מן שלא מועצה
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09:00 - 08:00 מהנדס חדוה ע”פ

09:30 - 09:00 וקנין רותי אלון רמת תועבים למפגע הכנה

09:30 ־ 10:30 ארכיטקטים מצגת - תילתן הרחבת הנהלה חדר

10:30-11:00 לגרדינגר ברכח צילום

11:00-11:30 בסיעה

11:30-12:15 לי - חיפה בתיאטרון לוחמים בעקבות מסע סגל ג

12:15 - 12:00 נסיעה

13:45 - 12:15 ע עלמה צ”לתיאטרון(א )יגיע גלבו

14:00 - 13:45 נסיעה

14:00 ־ 15:15 צחי,עידו סגל, גלי ווגמן, פיני דרורי, נטע בלום, אורי מנכייל, מעחתסים: ה"ארצ" ממנכ״ל סולומון אבי

15:15 ־ 15:30 ללימסול לנסיעה תיק מסירת ואביבה ברכה

16:30 - 15:30 תן חגי המחוז מפקד זייד עי מבכל, מעתתפים: דו

18:00- 16:30 בר מנכל פ״ע גז

19:00 - 18:30 נסיעה

19:00 ־ 20:30 נואית - 2 וילנאי רח' אלון רמת מתנם תועבים מפגע

ץ 14 2013 מי
ri ם1י : :
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07:30 - 06:30 כסיעה

08:00 ־ 08:30 ד JR פסח לחגיגות הקלטה 47 ההסתדרות ,ע S לפן הקלטות באו

10:30- 09:30 ת אלכסנדרה ־ התמרים בחוף אקדמאים בכנס ברכו
לאן העיר פני הרצאה

10:30 ־ 11:00 נסיעה

ת קהילתי פסח סדר תל בבי ספר" אנן נווה 107 הגל'ל רה' ח'" ה ל' - ע 11:00 - 11:45 סגל ג

11:45 ־ 12:00 בסיעה

13:00 ־ 13:30 בסיעה

יונה יהב23/11/158 13:32
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13:30 ־ 15:30פרטיי

נסיעה

ם מהכנות פרוייקט השקת בטקס ברכות ך נווח סינסקר ,רח לסטודנטים( המדע)מגורי מו ס ב אנן  ש
₪** גורביץ לימור חדווה מהנדס, משתתפים: הטכניון של הדרומית לכניסה ₪ ₪ *-

16:00 - 15:30 

16:00 ־ 16:45

נסיעת

איש 70 כ- חיפה לעיר משימה פרק לחיילי פנים קבלת טקס המועצה אולם

 לחביבח כשורה הפסלים ספר הענק - יהב יונה מר העיר ראש :- ברכות
 ונח״ל מכינאים יחידת מנהלת סלומון- חביבה

 ש״נברג( אומנות•)גיל קטעי
לשעבר המשימה מפרק נציג לבנת ע!מר אישית חוויה

בלפור מרחי כניסה במדעטק הבינלאומית החלל תערוכת פתיחת בארוע ברכזת
 ן״פ7 18:00
ברכות 18:30

נסיעה

בסיעה

054-4255006 ־ סיגל - כרמל חולים בית של שנתי התרמה ערב הקונגרסים במרכז ברכות
 התכנסות -19:30

ברכות ־ 20:00

16:45-17:15 

17:15 ־ 17:45

18:15 • 17:45 

19:15 - 18:15

19:30 - 19:00 

20:30 - 19:30

2013 מרץ 16
שבת

13:00- 12:00 הוד עין בגלריית סקסונה־הורודי האומנית של תערוכה לידיעה!!!

2013 מרץ 17
h יום

18:00 ־ 19:00 חדש אירוע

2013 מרץ 18
ב יום

11:30 - 11:00 מון ברכות הספורט בהיכל החיפאיות מהקבוצות ילדים בהשתתפות אולסטאר אימון בתכנית בוקר באי
057-7548230 זגגי 054-7575474 עדלי - חי( זי )כיתות

12:00- 11:30 נסיעה

14:00 - 12:00 אלול חברת יו״ר קיליץ דוד ביקור
בלשכה פגישה -13:00- 12:00

הנמל וקמפוס תשתיות, מנהרת סיור - 14:00 - 13:00

r
משתתפים:

 אלול חברת יו"ר קוליץ, דוד
ברק בני

יזנה יהב23/11/159 13:32
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Shane Tedjarati
President & CEO - Global High Growth Regions 

Honeywell international

Juan E Picon
Vice President 

Defense &Space international 
Honeywell Aerospace

16:00-16:15 התכנסות-
חיפה עיר״ת ראש יהב יונה מר - ברמת:

 ישראל!למקרא לתולד!ת החוג ראש שגב, זוהר ד״ר •
בנגב וןיר1ג בן אוניברסיטת גרובר, מאיר פר!פ׳ י
שלו מאיר !פר0ה •

חיפה אוניברסיטת י0ו״ שבח פ'1פר
גיורא בר שרון אופירה "ד1ע הבת: •

 שערים ״פתיחת 17:00

 הפרקט על לחימום עולות ת1קבוצ -17:30

 ידיים לחיצות שחקנים/ הצגת אירוע: פתיחת -18:30

 העיר ראש ברכת - 18:39

 התקווה -18:40

 שלשות תתרות -18:45

 משחק תחילת -19:00

 הטבעות תחרות ״ מחצית

 מוערכת( )שעה 21:15 משחק; יום0

גולן אייל הופעה-21:45

14:00 ־ 14:30נסיעה

15:00 - 14:30

15:00 -15:30חדוזה משתתפים: מוזס ונזעם גיא, והאדריכל העם אחד רה' של יזם עזר דייב

15:30 -16:00נסיעה

16:15 ־ 17:15בו־ברק לצפרירח תשורה ״ - 30 קומה אשכול מגדל באוניברסיטה

17:30 ־ 18:00נסיעה

18:00 - 0577-54800023:00 - בלום אורי - הספורט בהיכל אולסטר אירוע

יונה יהב23/11/1510 13:32



2013 מרץ 19
- W'- ג יום

09:30 - 09:00 ד בנדה סיור עמרך,פנ"צ משחתפים:נתן שלמה המלך לדחי בכניסה מפגש אשפה מסתורי דו

10:00- 09:30 נסיעה

10:30- 10:00 פז פנינה נכסים־ לועדת הכנה

11:00- 10:30 

11:30- 11:00

בן רוני גזבר, ויצמן,מצגר, ישוב,אבי שאר הרב שלוש, חרב משתתפים: בלשכה חמ*י מכירת טקס
יעקב בליטנטל,נזרי אריה ,בלומנטל מיכי,שי חיים,אלפר

11:30 ־ 12:00 נסיעה

12:30- 12:00 הכלכלית בחברה כוסית הרמת

13:00- 12:30 נסיעה

14:00 - 13:00 זעירא יעקב - לבנים יד מארגון 80 לבני חוקרה במסיבת ברכות הלוחם בבית

14:15- 14:00 נסיעה

15:00- 14:15 חרבות,מיחשוב עירוני/בטחון,פנ"צ,אגף משתתפים:מוקד הבטחון אגף 1 במינוס כוסית הרמת

15:30- 15:00 היפה רדיו ליאת - סלונים ריקודים בתחרות בסין ישראל נציגת חירשלר עמית

16:00 - 15:30 חמודי

18:00- 17:30 נסיעה

18:30- 18:00 מזל הפינתי )בבניין 27 מרקוני רה' חייטק במדיאטק בצפון הראשון ההייטק קמפוס בחנוכת ברכות
שחם אורית סיקסט( שלמה

 התכנסות 17:30
 וברכות הסרט גזירת 18:00
וסיור הרצאה - 18:30

19:30 ־ 20:30 נסיעה

21:30 - 20:30 חפר בעמק הבושם בערוגות הללי יוני של בתו חתונת
 ק"פ -19:30
וקידושין חופה - 20:30

2013 מרץ 20
ד .יום ■

09:30 - 09:00 מסט ורפי סביון ישראל

10:00 - 09:30 נסיעה

10:00 ־ 10:30 בגיל, חיים פרוייקט בהשקת ברכות ספדיה עייש באודיטוריום תכליתי הרב בבנין חיפה באוניברסיטת
052-4664644 אשכנזי אורית
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10:30 ־ 11:00 נסיעח

11:00 ־ 11:15 ציון מלון 1 במינוס גימלאים ועד כוסית בהרמת ברכות
 התכנסות -10:30
כוסית והרמת ברכות ־ 11:00

11:15 ־ 11:45 נסיעה

12:15- 11:30 הנוסעים באולם חיפה בנמל כוסית הרמת ברכות
דקות 3 כ־ קצרה ברכה מבקשים

12:15 ־ 12:30 נסיעה

13:45 - 12:30 צבי בן ניצה בלום, אורי דוד, לפלר משתתפים: התרבות מינהל ראש אלקבץ שמעון

14:30- 13:45 חסיני חמבצח

15:00- 14:30 נסיעה

16:00- 15:00 ת קופרארד משה הלוייה תמר שער סמיר בכפר העלמין בבי

16:30 ־ 17:00 נסיעה

17:00 ־ 17:45 רויטל - 6 בן-גוריון שדי עו״ד בלשכת כוסית חרמת
 התכנסות -17:30 - 16:45
ברכות -17:30

17:45 ־ 18:00 נסיעה

18:45 ־ 19:00 נסיעח

19:15 ־ 20:00 דר ־ בחדר אקדמאים קהילת עם מפגש 15 טבריה ברחי במתנ״ס ברו

09:00-09:50 ת כוסית הרמת 2 חורי בהסתדרו

10:00 - 09:50 נסיעה

11:00- 10:00 גיאקי - ובארנונה שרות במרכז לעובדים לחג ברכות

12:00 - 11:30 נסיעה

13:30 - 13:00 נסיעה

14:00 -16:00 נציג משתתפים:גזבר, מישלב ־ המחתות ומנהלי ובנייה תכנוך ועדות רשויות, ראשי כנס מועצה באולם
שדות אילן פרתר, אליעזר מהנדס נציג ברזילי, שרה יוע״ש

18:00 ־ 18:30 שמאי פרופי ־ והשוק נתמוך רה' פריז כיכר בין התורכי השוק במתחם התחתית בעיר ארכיפרכיטורה
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20:00 ־ 21:00 ירום אבי על בתו חתונת בקיסריה בטרה

2013 מרץ 22
ן יום . ־ ■־ -־

 התכנסות ־11:00
־ברמת 11:30

סמן רוני חיפה רדיו ־ האם מגן לרוץ צאו עידור  גרו

כץ גבי על עיצובי אלבום בהעקת ברכות בקסטרא

ה מתחיל הארוע בלומנטל עי נכדה הולדת מסיבת הקונגרסים בגן 11:00 בעע

נסיעה

 08:00 ־ 09:00

12:00 - 11:00

 12:00 ־ 12:30

12:30 ־ 13:00

13:00 ־ 13:30 12:30 בעער! מתחיל הארוע זוארץ עמוס נכדה חולדת מסיבת בכנורות

20:00 ־ 21:00 M& ־ בליטנטל אריח - בויזיניץ חאדמ״ור אצל B B B E 8 8

2013 מרץ 24

פרטי

נסיעה

התברואה אגף כוסית הרמת חועי אבא בבית

נסיעה

ההנהלה במרפסת ציון בני כוסית חרמת ברכות

כסיעה

ה^עף למועצה הכנה ^ברכה/חדו מעחתפי

נסיעה

ביאליק קריית 5 קק״ל רח' פלג הראל אורנה אבלים ניחום

נסיעה

הלי מיכל ־ בפואייה בתיאטרון כוסית הרמת

11:00- 09:00 

12:00- 11:30 

12:30- 12:00 

 12:30 ־ 12:45

 13:00 ־ 13:45

 13:45 ־ 14:00

15:00 

16:00

נסיעה

16:30

17:00

18:30

19:00

- 14:00 

15:30 ־

- 16:00 

 16:30 ־

 17:30 ־

18:30 ־

מנה יהב23/11/1513 13:32



19:30- 19:00 057-7548006 2 דירה 1 קומה 11 בירם ארתור ארד היה אבלים ניחום

2013 מרץ 25 ■
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10:00 - 09:00 שמח חג פסח ערב

!2013 מרץ 26 ־

07:00 ־ 07:30 ח חג מ ש

p  i K 2013 מרץ
ם ,י־'■.'- ד יו

07:00 - 07:30 המועד חול

10:00 ־ 11:00 #&88&#6ברודר&& בנורדאו סביבה איכות ארוע 6
17:00 - 10:00 השעות בין

11:00 ־ 12:00 צחי ־ 15:00-10:00 מהשעה התורכי בשוק אמנים יריד

21:30 - 20:00 M-& חללי מיכל התיאטרון באולם 23ח־ ילדים הצגות פסטיבל פתיחת B B S B B B H
 בפואייה טרי0א! חוצות פע1מ1 חגיגי קוקט״ל - 20:00
המלך בת פתיחה אירוע - 21:00

m m m m & im g m

07:00 - 07:30 המועד חול

דר בנורדאו סביבה איכות ארוע M 11:00- 10:00 - ברו M H
17:00 - 10:00 השעות בין

11:00 -12:00 צחי 15:00 ־ 10:00 מהשעה התורכי בשוק אמניש יריד

temMMWiiBMMBBy 21:00 - 19:00- מיכל הזוכה להצגה חיפה תרבות קרן פרם חלוקת טקס 2 במה בתיאטרון
בלגית הדר!להקה מקהילת מוסיקאים - 20:00

21:30 ־ 22:30 ילדים הצגות פסטיבל במסגרת מחו׳יל לאורחים א״ע התחתית בעיר העוגן בפאב

07:00 - 07:30 המועד חול

דר - בנורדאו סביבה איכות ארוע 10:00 - 11:00 ברו

11:00 - 12:00 צחי - 15:00 - 10:00 מהשעה התורכי בשוק אמנים יריד

יונה יהב23/11/1514 13:32
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07:30 - 07:00 שני חג ערב

12:30- 10:30 תו הפסח לחג פנים קבלת לידיעה! חיפח ,26 חורב ’רח ישוב שאר הרב של בבי

ל 01 2013 אפרי

ח עופר מימונה ומסיבת חיפה רדיו שידור 99 נוף יפה כפיות קפה בבי

שני חג

 מתחיל השידור
20:00 - ב

07:30 - 07:00 

21:00 - 20:00

ר רחוב עמר אחרון אצל -מימונה 22:00 - 23:00ק,אליע?ר-ן 26 דרו

מנה יהב23/11/1515 13:32



ת עופר מימונה ומסיבת חיפה רדיו מידור 99 נוף יפה כפיות קפה בגי

מני הג

 מתחיל המידור
20:00 - ב

ר רחוב עמר אהרון אצל •מימונה ק,אליעזר־► 26 דרו

!2013 פריל א 01
ב! יום ■י. :ל‘ י ;־״ ״י■

07:30 - 07:00 

20:00 ־ 21:00

23:00 - 22:00

ל 02 רי פ 2 א 0 1 3

 בזק יעקב מימונה קריגר לידיעה,במרכז

20:00 מהמעה מוזמנים 21 מוהליבר רה' בתיה מזכרת אלול, רפי אצל לידיעה,מימונה

 19:30 ־ 20:30

21:30 - 20:30

ל ( רי פ 2013 א )3
מ : ד יו

10:30 - 10:00

C ל רי פ 2013 א .:״ 7 ־:1י׳ -־

09:00 ־ 10:30 ■ עפר - מטרונית בנומא ערים ראמי מסגמ חיים בקריית נגלר בבית ■ ■ ■ ■ עמד
!ת0התכנ - 09:15 - 09:00

 פרסום החדש!תוכנית הציבורית התחבורה מערך הצגת - 10:00-09:15
 לתחבורה בכיר אגף מהנל סגן גנון, דרור ,ע" והסברה־
 התחבורה. במשרד ציבורית

 ותשובות. שאלות דיון, - 10:30-10:00

 יהב יונה ־ שמשתתפים: העיר ראשי
עמר דוד •
סיס! שמואל •
צורי ח״ם •
קי0ר1ק1ד אלי •
 פרץ יעקב •

 התוכנית את שיציג גנון דרור יגיע התחבורה משרד
 בצפון דן נציג אגד, נציג

 ף1נ יפה חברת ואנשי
לוריא,דוברות שלנו, ציבור פניות נציגי

נסיעה

סגל גלי - י״ב כתות עם מפגמ אליאנס ספר בית

בסיעה

אימי

מייסד רוזנברג קובי רמויות ראמי להכמרת מוחם(ראיון חב' )

מן פיני פ״ע וג

11:00-11:30 

 11:30 ־ 13:00

 13:00 ־ 13:30

 13:30 ־ 14:00

15:00 - 14:00 

15:00 ־ 16:00

יזנה יהב23/11/151 13:39
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16:30- 16:00 שוקייר בשארה רו״ח התמיית ונציג פיליפ ג׳והאנה הנזירה הספר בית מנהלת מירוח: ספר בית
גזבר משתתפים:

21:00 - 20:00 ■* מיקי - בלום אורי - באודיטוריום השואה יום טקס ■ ליבובי/**•***•*
 יהב יונה מר העיר ראש בדברי הטקס תחילת -20:00

 אולמן דוד החזן ע״י קדיש תפילת
הערב את מפיקים הצעירים רשות בשיתוף רעות ספר בית

2013 אפריל 08
§ M U § S^ m SSm

09:00 - 08:00 צמיר הדוח,מהנדס/יגאל משתתפים: אהרון תל לינקולן שכונת הדמיות הצגת

09:30 - 09:00 הראל שמשון פ״א

09:30 ־ 09:50 כסיעה

09:50-11:00 ליבובי/י מיקי ־ שם יש איש לכל חיפה במוזיאון
דברים משא העיר ראש מכן ולאחר צפירה - 10:00

11:00-11:30 נסיעה

12:00 - 11:30 בורגר חבור

12:00 ־ 12:30 מנכ״ל + העירייה מבקר דו״ח הגשת

13:00 - 12:30 אישי

13:00 ־ 14:00 אלמוג חדוה

14:00-15:00 דביר רוית,ליאורה,מיכל משתתפימ:דוברות,פנ"צ חברתיות ורשתות מיחשוב בנושא איתן מיקי

16:30 - 15:00  פישל, שי יוליה, ואנשיו, אורי מנכ״ל, משתתפים: העצמאות יום אירועי הצגת הנחלה בהדר
ציבור פניות סלע, ברכה אבוחצירה, דוברות,שי רון, אסף לוריא,אתו׳'ס,

17:45- 16:45 מנהלת גינוסר רוי הטכניון, שיווק מנהל שרן גבי משתתפים: הטכניון של שיווק ואנשי ורדי יוסי
טרנו צחי פרוייקטים, רכזת אשד נטע פרוייקטים,

19:00 ־ 19:30 M■■■■■■■-■ הרצליה 25 הסתדרות אורן יוסי לידיעה!!! V R 0 S•

Q9 2013 אפריל
נ ״ ® ® ; : ®

07:30 ־ 09:00 אביב לחל נסיעה

13:00 - 09:00 גלובס של לנדליין שנתית ועידה אביב תל 12 קויפמן רחי איגטרקונטיגנטל במלון

 בהשתתפותך: מית",1לא דחר "מדיניות המליאה לגבי אחרונים עדכונים להלן

 09:00 שעה
 AB אולם:
0גלוב נדל״ן, עורך מרמ!ר, דרור מנחה:

יונה יהב 2 23/11/15 13:39



שך 2013 אפריל 09 מ ח
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r ומשתתפיה: המליאה מתווה להלן

אריאל אור׳ ח"כ השיכון, שר .במעמד

ם: דוברי
ד1ע - מבוא  1 : מית1לא דיור למדיניות העיקרים הצגת - מבניות לרפורמות ן1המכ בירן, שרגא "

 היוצא המשפטים שר נאמן, יעקב פ'1ר9
 הממשלה ראש משרד מנכ״ל לוקר, הראל

טפחות ־ מזרחי בנק מנכ״ל ,0•ונ אלי
בטריו: שיח

 חיפה עיר״ת ראש •הב, נה1י
 ובינוי שיפון מנכ״ל קוטלר, עופר
 ישראל מקרקעי מנהל ליברמן, בנצי

 0גלוב {,”נדל עורך מרמור, דרור בהבח״ת
צהר״ם ארוחת - 12:00

03-5495202 ־ השרון רמת 9 הגסן רחוב דנקנר משפחת אצל תנחומים ביקור

13:30 - 13:00 נסיעה

13:30 ־ 14:00 03-5495202■

16:00 - 14:30 לחיפח נסיעח

16:00 ־ 17:00 אלמוג חדווה

18:00- 17:00 קואליציה

18:00 ־ 19:30 עיר מועצת

2013 ריל3א 10
ד יום

 אי מחזור הגנים ילדי עם צילומים-9:15
 בטקס ברכות - 9:30
ב׳ מחזור הגנים ילדי עם מים1ציל -1030

09:15 ־ 11:00סגל גלי ילדים־ גני חעצמאות יום בקונגרסים

11:00 -11:30נסיעה

מקבוצת ובניין נבסים של דרקטודיון יו״ר ביסקר רפי בחיפה ביקור IDB חדוה מנכ״ל, משתתפים:
חיפה של הפיתוח תכניות הצגת כולל רה״ע בלשכת פגישה 12:00-13:15
נסיעה 13:15-13:30
הנשיא רמת באתר ביקור 13:30-14:00
התורכי( בשוק קצר סיור - )בדרך הנמל לקמפוס נסיעה 14:00-14:30
”24 ב״נמל צהר״ם ארוחת 14:30-15:30

15:30- 12:00

ובנין נכסים חברת יו"ר ב׳סקר, רפי בביקור: ישתתפו
 ובניין נכסים ומנכ״לית "ר1/*0 איתן, ג׳0

ים גב מנכ״ל ,’׳עקובוביץ אבי
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16:00 ־ 16:30 נסיעה

17:30 - 16:30 חגית - חיפה ויצ״ו מלגות חלוקת ביתנו הדר במתנ״ס
קל !כיבוד ת103התכ 16:20 - 16:00

טקס: תחילת

בר ר1י ד  גברו! אילנה גבי חיפה, ויצו "

בר  ציק יוענק הדברים בתום - יהב יונה מר העיר, ראש ד

ת״ נגינה, קטע ס"רעו בי״

בר  פרידמן גילה הגב' התורמים, נציגת ד

 המלגות קת1חל

 המלגה מקבלי נציג דבר

הטכס סיום

16:20

18:00- 17:30 נסיעה

21:00 - 19:00 סלע ברכה - קולוני במלון העיר מועצת חברי עם ערב ארוחת
ב1 התכנסות ה מלון בגן - קל ד1כי חנ הב קולונ׳) ה( ה ס בכני •

 הקולונ׳ לגג עלייה
ברי ה ד ח פתי
 גוצימן תבור הקלידן וי1בלי רוזנפלד ר1מ אופרה, זמרת - ,אמנות קטע

שירים 3 -

•

ר ב ש ד הב יונה מר - העיר רא י
בר אן איסק מר - המלון מנהל ד ן1המל נציג או פמי

•

ת הגשה ם מנ ביניי
שירים 4 - רחנפלד מור הזמרת - אמנותי קטע

•

ת מנה קרי עי
 שירים 4-5 - רוזנפלד מור הזמרת - אמנותי קטע

קינוח יוגש השירה במהלך

•

21:15 - 21:00 נסיעה

21:15 ־ 21:45 עידו - בנירוונה

2013:■ ^

09:00 ־ 10:00 פרסי

10:30- 10:00 נסיעה

11:30 - 10:30 & התעסוקה מרכו חנוכת סקס " ץ יגאל רח* באלווין ברסין אלברט ע ד פיני ־ 1 ארמן נחום רה' פינת 5 י
m- ענת ווגמן m am &m m b

11:30 ־ 12:00 נסיעה

יונה הבו23/11/154 13:39



שך 2013 אפריל 11 המ
ה יום  

13:00 ־ 13:30 > נסיעה

13:30 -14:00 גילהר פרופי

14:00 -14:30 * עזרא קובי פ״א

14:30 - 15:30 רקנאטי ליאוך פ״א

15:30 - 16:00 אברהם שירן

16:00 -18:30 פרטי

18:30 - 20:00 אביב לתל בסיעה

20:00 - 21:00 גייל הקונסול אביב תל 1 טולוז רה* ורעייתו ביגו כריסטוף מר הצרפתי השגריר אצל ערב ארוחת
111rinmmti־׳״nr ׳fiiw rm i ״ ז!־׳ niiiT

בשמך פרחים נשלח!

ל 12 2013 אפרי
1 מם  

, ן י י ט ש נ ר ו 01:00 ־ 02:00 הולדת יום ־ רבקה ב

08:30 -10:00 לת״א ונסיעה מקסים במסעדת מפגש

2013 אפריל 13
K X W ___________

2013 אפריל 14
א מם  

09:00 ־ 10:30 053-8261976 סגל גלי - ילדים גני עצמאות מסיבת הצפון בתיאטרון

10:30- 11:00 נסיעה

11:00 ־ 12:00 אורי,עידו משתתפים: העצמאות יום צוות

12:00 ־ 13:00 אלמוג חדוה - מארה״ב משקיע רכניק רוברס

13:00 ־ 13:30 עירית של תרומתה אוכל חדר וחנוכת העצמאות ליום כוסית הרמת הישיבות בחדר המשפטית :מחלקה
ברזילי שרה - ז״ל שלהב

יוכה יהב 5 23/11/15 13::



המשך 2013 אפריל 14
h וםו

בי״ס׳אחוזה מחר אסתר פ״א

פרס*

הזיכרון בגן הזכרון יום סקס
 אבוחצירה גרינברגר,שי אורי משתתפים: עתיד" ולמון"יש0 שמעון ח״כ בלשכה - 19:00
 !הטכנולוגיה המדע שר פרי יעקב השר של הגעה - 19:15

 לבנים יד יוייר זעירא יעקב מר הוזמן
הזכחן בגן 0לטק ירידה - 19:45

M• מביט חנה - לזכרם מרים באודיטוריום M■

 15:00 ־ 15:30

19:00 -15:30 

19:00 ־ 21:00

23:00 - 22:00

:013 אפריל 15
1 יום

ת חזכרון יום טקס 0״ סגל גלי ווגמן, פיני ממחחפיט: גי עירוני ספר בבי S B B B S ^ ra 9
הזכרון יום 0טק תחילת ~ 08:10

איתמר בן יהושע מר פר0ה בית מנהל - דברים נ!שא
 יהב ענה מר חיפה העיר ראש ♦

 ב>״ _ א.״ תלמיך. השכולות, המשפחות בנוכחות יהיה 0טק
פר0ה בית של ובוגרים

M ליונה להצטרף קניון גרנד יחכה עידו הצבאי- העלמין לבית נסיעה M H 

עידו אלמוג, חדווה מכולות וממפהות לבנים יד נציגי עם הצבאי העלמין בבית

08:50 - 08:00

10:00 - 09:00 

10:30 - 10:00

 הטקט סדרי
 התכנסות ~ 10:45
צפירה - 11:00

 חזו אולמו, דוד - הנחייה
חצוצרה תרועת

נסיעה

עידן - טרור לנפגעי העלמין בבית טקס

משואה הרלקת

 ו>צ״ו בי״ס יי, תלמיר גל, ל>אם -
למוטיקה ״יובל״ מרבז

 אביגיל של הוריה לייטל, פיליפ גהיירי -
הה שניצחה ז״ל, ט בפיגוע 13 כת מהו מ טו או

37 קו
הטרור( נפגעי ארגון של )הנוסח - >זמר

שלוש שלמה הרב בבי - תהילים פרק
ז״ל, ליאת של אביה - גלאון שמחה מר - קריש

 הרמים באוטובוס 6 בת בהיותה שנרצחה
החוף בכביש

חיפה העיר ראש יהב, יונה מר ״ העיר ראש רבר
שקר איילת ח״ב ״ ישראל כנסת נציגת רבר
שמלות המשפחות נציג רבר ז״ל מנצ׳ל רגיאל של אביו מנציל, רומו ר״ר - ה

מצה בפיגוע 22 בת בהיותה שנרצחה

 10:30 ־ 11:00

12:00 - 11:00

יונה יהב23/11/156 13:39



שך 2013 אפריל 16 מ ה
ג יום

עד מסורתית פנים קבלת פנורמה דן ,במלון ד קשר איש - הכרמל הר 111 הנשיא שדי. הכרמל הר ו 11:00-12:00גיא־ דו

בסיעה

יגו? יואב ־ פר דה גסטון גן ־ צרפתי כרמל למשפחות הפינינג

עזרא בן מימון קשר איש ־ העצמאות יום חגיגות חיפה הלוחם בבית

יואב יגול - כהן אלי גך שפריבצק בשכונת למשפחות הפינינג

בסיעה

נסיעה

רבקה פרטי - אביב בתל הולדת יום

12:30- 12:00 

 12:30 ־ 13:00

13:15 ■ 13:00 

 13:15 ־ 13:45

14:00- 13:45 

14:30- 14:00 

19:15-20:15

2013 אפריל 17
ד יום

ש קובי פ״ע ברו

נסיעה

ואנשיו משחתפים:לוריא בלפור ברח' מ”במנ ביקור

נסיעה

נמרוד משוריין

אישי

צחי פ״ע

בולצנו של הפרובינציה לנשיא ק״ס ,- Mr, Luis Durnwalder אביבה - איטליה
 חוץ. לקשרי הוועדה ייו״ר מועצה חבר קולס אלי רה״ע, סגני הממנו: לפגישה
מקצועי. מתרגם ע״י תתורגם הנך והאיטלקית. העברית בשפה יתקיים המפגש

09:30 - 09:00 

10:30- 10:00 

11:30- 10:30 

12:00 - 11:30 

13:00 - 12:00 

14:00 - 13:00 

 14:00 ־ 15:00

15:00 ־ 16:00

,גזבר מנכייל

ר אבוחצירה,אורי חיפה:מנכל,מהנדס,שי נמל ברג ע ר ג

נסיעה

17:00- 16:00 

18:00- 17:00 

18:00 ־ 18:40

יגנה יהב23/11/15 13:39



ל 15 ך 2013 אכרי ע מ ה

 רחמיה״ מלא ״אל מגילת
זרים: הנחת

שקז - ישראל מזינת זר ת איל ח״כ
העיר ראש יהג, יונה מר - חיגח עיריית זר

ז שרה - השבולות המשגהות זר ו ז א שטייר, ו של וסבתא סב
ת בפיגוע 10 בן בהיותו שנרצה ז״ל, שטייר אסף  ״מקסים״ מסעז

 זק״א זר
אחרים זרים

ישראל למדינת 65 ח־ העצמאות יום חגיגות
ורדיה לשכונת נסיעה -20:15 -19:45
אי20:30- 20:15 חאם לגן !נסיעה 8 יהורד ,מרח בתהו פוגל הגב'איטה וף0-

4& בילהה איטה של הבת H 8 H S B תלווה העירונית ״רת0ה 
 שבת שלומי מן1הא הזמנת1 בבמה ברכות פוגל, איטה הגב' עם צילום -20:45 -20:30

0&11& אפרתי ראובן קשר איש 8 דוד לוריא ליונה: םגימצטרפ0

לשפרינצק יעה0נ -21:15- 20:45
קיזנר מרק קשר איש - בזיקוקים צפיה + נבו! אופירה בגו במה ־21:30-21:15

20:00 ־ 23:30

•21:30
■21:45
22:00
22:20
22:40
23:00
23:15
23:30
24:00
24:30

21:45
22:00
22:20
22:40
23:00
23:15
23:30
24:00
24:30•
01:00

אליעזר לקרית יעה0-נ
 פישל שי - אליעזר בקרית האימונים במגרש בבמה ברכות -

 שאנן בנווה לספורטק נסיעה
&0ג1ל שרון קשר איש - בנו״ש בבמה ברכות י&88#8י

שמואל לקרית נסיעה ־
 הלר שירה קשר אשת - שמואל בקריית בבמה ברכות -
נסיעה *
 רזיאל שי קשר איש - אילת י,יאח רח' בצובחוץ בבמה ־
נסיעה ־
אייל עודד קשר איש - מוריה שדי צובחוץ -

 057-7548000 בלום רי1קשר-א אנשי
 054-2090667 סתיו
052-9402622 עברו! דוחן

מתחילה המסיבה ג אביב רמת 57 דירה 27 יוסף בך ׳שלמה רה' בביתו כהן משה אצל מסיבת לידיעה!!!
6BSBH משח־ 21:00ב־ H BH8

00:00 - 23:30

20:00ב- מתחילה המסיבה
23:30 - 3400:00 נוף יפה רח׳ אלון משה אצל העצמאות יום מסיבת לידיעה!!!

|2013 א&ריל 16

ת העצמאות ליום תפילה בלומנטל שי - הרצוג הרב מרח׳ הכניסה הגדול הכנסת בבי
התפילה תחילת - 08:00

08:15-09:30

חמד' ערך קשר איש ־ חאויר חיל טכני לבסיס פתוח יום התחייבות!!! ללא

נסיעה

09:30-10:30

11:00- 10:30

יזנה יהב23/11/157 13:39



המשך 2013 אפריל 17
ד מם

סלו עופר עול אמו במות אבלים ניחום הגלילית לחם בבית 18:40 ־ r19:20<דר

19:20 - 20:00בסיעה

ק"פ - 20:00
ערב ארוחת ברונדו *״ 20:30

רונך' דבי - מארח״ב תיירות לסיטונאי ק"פ כרמל דו ברובדו

עומונח קרית הסועל חיפה מכבי גך ברמת גמר חצי כדורגל מעותק לידיעתו!!

דד עם עויעוי לאולפן ראיון מעווריין עידו ־ עמי בך עו

21:45 - 20:30

 21:30 ־ 22:00

21:45-22:15

2013 אפריל 18
ה מם

לת׳יא נסיעה

 4 קומה נכסים, בית ,8 המלאכה ’דח הטכני. ביח״ס הסכם בנועוא יצחקי עוזי התחבורה מעורד מנכ״ל
w* תמי ־■ חן ף רעו ווטרמן, אריאל גנץ, עומואל מעותתפים: תל-אביב m m m

נסיעח

ריקי סיטרואן( פיג׳ו ב*)מול קומה ברק בבי 86 כהנמן רחוב גפני הרב אצל

נסיעה

מיכל־ חן מע»חתפים:רעוף 9 קומה אמריקה בית תל-אביב 35 המלך עואול עודי ראובינוף עו״ד אצל

09:00 - 07:30 

10:30 - 09:00

11:00 - 10:30 

13:00 - 12:00 

 13:30 ־ 14:00

15:00 - 14:00

15:00 - 15:30בסיעה

פרטי

סהן - רפאל גימלאי עול העצמאות יום במסיבת ברכות הנסיכה באולמי
 התכנסות -20:00 -19:00
וא״ע ברכות -21:00 -20:00

16:30- 15:30

20:00-21:00

2013 אפריל 19
1 יום

08:30 - 09:30פרטי

09:30- 11:30פרטי

20:30 - 22:00רבקה - ארז מיה אצל עצמאות מסיבת

יונה יהב23/11/159 13:



2013 אפריל; 20
ח בי ש

18:30 ־ 19:30 אלק צילומים תערוכת פתיחת רפפורט באולם

2013 אסריל 21
. ץ■'■ז׳ _ J■:־; ■;i— y■ v;׳:;'yVv> ry /v

08:30 ־ 09:00 פרטי

09:00 ־ 09:30 נסיעה

09:30 ־ 11:00 ער ממתקני לוט חסרת לד פרד מר על תרומתו בנימין בגן כו פרופר ־ גו
 בנימי! בגן ט1ל רת0ח טקס -09:30
יעה0נ -09:45
טבריה רח' במתנ״ס ביקור - 10:00

11:30- 11:00 נסיעה

12:30 - 11:30 ל תכנון פורום היען הטכניון בבניין דגני אודיטריום במדעטק בגיל חיים ע

13:00- 12:30 נסיעה

13:15- 13:00 נצר לאפי ברכה - מיכאל ערן

13:15 ־ 14:00 רון עם ראיון עא חיפה ידיעות סולומון דו יועמ׳יע מהנדס, מעתתפים: האמוניה מיכל בנו

14:30- 14:00 עי אי

14:30 ־ 15:00 נסיעה

15:30- 15:00 תון ראיון החדע באיצטדיון עמר עופר ־ יעקובי נדב מראיין בלייור לעי

16:30 ־ 17:00 נסיעה

18:00- 17:00 ף הספרדית העדה על מלגות הלוקח חועי אבא בבית תו בניהולה ערכי חברתי לחיבור המחלקה בעי
tBS0am לימור ■ טרוק אילנה על SBBBS9

התכנסות -16:30
פותת מכלוף עקיבא ברכות -17:00

יהב יונה מר העיר ראש ברכת

18:00 ־ 18:30 נסיעה

18:30 ־ 19:30 פרטי

2^ ר פ א ^2013
ם ־ ב יו

07:00 ־ 07:30 פרטי

10:00 - 07:30 ם נסיעה לירועלי

יונה יהב23/11/1510 13:39



המ׳^ף 2013 אפריל 22

בדייר* אלה ־ החינוך וועדת עול הדיונים באולם בכנסת

בכנסת הפנים וועדת לידיעה!!

11:00- 10:00

11:00 ־ 12:00

12:00-12:30אזור 4 העם אחד רח' רגבי צבי פרופ' מעופחת אצל אבלים ניחום לידיעה!!!

לחיפה נסיעה

טב> פסח פיינסוד־ רפי :מעותתפים: רפא״ל עבור להנדסאים תעסוקה יריד נגלר בבית

פי 31 חעויעו רח' תעעויות בוולפמן נועה ־ למפעל עונה 90 ל־ ברכה צילום חיפה 7מ

נסיעה

לי ־ חיים קריית תיכון י׳יב כתות סיום טקס הקונגרסים במרכז סגל ג

13:00-15:00 

16:00 - 15:00 

 16:00 ־ 16:30

17:00 - 16:30 

20:00 - 19:00

11:30 ־ 12:00נסיעה

נסיעה

לת״א נסיעה

עון מר הפנים עור בחעותתפות חזלדאי אצל 15 פורום ד סער ג

לירועוליס בסיעה

צפון יהדות למודעות העולמי במרכז עירונית ליזמות פיינעוטיין רוכי קרן פרסים חלוקת וטקס לזכרו ערב
BBHBHHHHBBTitm יולי - ירועולים 14 דוד המלך רח׳ אפריקה

פ18:30 ק" - 
 פרסים ברכ!ת!חלוקת - 19:00

דברים נושא העיר ראש

 הקונגרסים במרכז הי עירוני י״ב סיום מסיבת לידיעה!!!

גויבראן סלים עול בנו חתונת קאלה באולמי

13:30- 13:00 

 14:30 ־ 16:00

 16:00 ־ 18:00

18:30 - 18:00 

20:00 - 18:30

20:30 - 20:00 

21:00 - 20:30

 יפה עמרם בן הגעת שם שמואל ק. 1 0 הרוא״ה אהרון רח' הפרחים גן - 09:30
 זהבית ו״זל הגננת שם שמואל .f7 1 הישיבה נתיב זרח הזית גן - 10:00
יהודית קרוואנ׳ הגננת שם שמואל ק. 2 התיכון הים דחי רימתים גן - 10:30

סגל גלי - ילדים גני

ל 26 2013 אפרי

11:00- 09:30

יונה יהב23/11/1511 13:39



שך 2013 אפריל 26 מ ה

12:00 ־ 12:15 נסיעה

ת 12:15 -13:15 כרכבי וליד ־־ 30 גוריון בן שדי ארט שקולניק בגלרית ברכבי איריני של הדפסים תערוכת פתיחת ברבו

 התכנסות - 12:00
ברכות ־ 12:30

rn₪mB₪smssm 22:30 - 21:30 11 יוכבד רה' כהנא נורית אצל

2013 אפריל 27
v שבח יי

13:00 - 12:00 חשמונאי בית ,1 הבציר 12:00 מהשעה

21:00-22:00 מר ל"ג מסיבת לבנון וחנוך רוחי אצל M׳ רותי - 2 ומגדל חומה חיים קריית בעו M M P
20:00 מהשעה מוזמנים

2013 אפריל 28
׳■י■ .-;לי; ::י:; ̂ }־׳■ (;״:■ ;

08:30 - 08:00 ציבור פניות זגגי, לוריא, גזבר,ברודר, מנכ״ל, משתתפים: בהדר ספורט מגרשי

09:00 - 08:30 בר יועמ״ש, ,מנכ״ל כרמל: מי גז

10:00 - 09:00 מהנדס חדוה פ״ע

10:00 ־ 11:00 סגנים ישיבת

11:00 ־ 11:45 הראל שמשון

12:00- 11:30 הנדיב שד׳ - ציבור פניות פ״ע

13:00 - 12:00 מבכ״ל משתתפים: מסט רפי

13:00 ־ 14:00 רונן משח

14:30 - 14:00 אורי בלום

14:30 ־ 15:00 אבי יגאל ז

15:00-17:00 לתל-אביב נסיעה

18:30 - 17:00 משוריין

ל 29 2013 אפרי
ב יום

08:00 - 08130 פרטי

08:30 ־ 09:00 נסיעה

מנה יהב23/11/1512 13:39



09:15 -10:30 גרוסמך רובי - חיפה עמיתים פורום מפגע כרמל דן במלון
 התכנסות - 09:30 - 09:00
פתיחה: דברי - 09:45 - 09:30

 ישראל ינט1ג' מכו הפורח, מנחת ,עברו! תקוה
 הפנים משרד מוניציפאלי, אגף מנהלת גלדשט״ן, מיכל

 חפורם יו״ר אדר, הר מועצת ראש כהן, אבירם
חיפה עיר״ת ראש יהב, יונה לאן" חיפה "פני -10:30 ־09:45

10:30 -11:00 נסיעה

Mr. Gunter Fritsch רג הפרלמנט נעיא ק"פ המועצה ,באולם בו 11:00 -12:00 ברנדנ

12:00 ־ 12:30 ליצמן

12:30 -13:00 נסיעה

13:00 - 14:30 עזרא קובי ־ הי&ה עיריית לגימלאי העצמאות יום במסיבת ברכות הנסיכה באולמי

14:30 ־ 15:00 נסיעה

על ק״ס ל ־ סול דה ריו מדינת למו ס אייל ,רון אסף מעתתפים: - ברזי 15:00 -15:45 דויד

ברודר משתתפים: נורדאו תכנית הצגת הנדס, אנעיו לוריא ואנעיו, מ 16:00 ־ 16:45 ו

16:45 -17:00 נסיעה

17:00 - 18:00 וקנין רותי -56 עבאס מתנ״ם חנוכת

 ת1פ0והתא התכנסות -16.30
 יהב ענה מר - העיר ראש הגעת 17.00
 התושבים עם רה״ע למרכז מחוץ חולין ת1שיח 17.10
 המרכז פעילות על מצגת 17.15
 המרכז ת1ילד של ריק!ד קטע 17.20
 דברים ״שא חביב איהב השכונה ועד יו״ר 17.25
גיאז ריקוד 17.30
 דברים ״שא באסם מר המרכז מנהל 17.35
 וערבית בעברית קצר שיר 17.40
הסרט את ויגזור דברים ״שא רה״ע 17.45

y  v:-■’ :-׳K ^ ^ ^ ^ y i:̂ ;1״ ׳'■ -B# ®׳:׳■׳■׳׳:■

18:00 - 18:30 נסיעה

18:30-19:45 פרטי

19:50-20:00 נסיעה

20:15 - 20:30 כיאט כריסטינח - תיאטרון באמפי פוקולורח בארוע־יתנועת ברכות בטכניון
!ת0-התכנ20:00
 לעזוב יכול רה״ע הברכה בתום יהב ענה מר העיר ראש ברכת - 20:15

 של האחדות למען הצעירים של האחדות למען קונצרט
הפוקולרה תנועת

ענה יהב23/11/1513 13:39



2013 אפריל 30
ג יום

ר גן חועבי גלי ענתבי, עפרה חדד, מיקי וגמן, פז,פיגי בלומנטל,נואית,פנינה מעתחפים:עי או 08:00 - 09:00 האזור סגל,

ם:גזבר לאומי מבנק יסעור וחמר יעקב בן עפרה 09:00 -10:00 מעתתפי

10:00 ־ 11:00 בלעכה מיר רובן מד״ר פרידה

11:00 - 11:30 לוריא פ״ע

11:30 -12:30 קינן יובל בוק מחב' לוריא, ואנעיו, לויטה מנכ״ל, מעתתפים: הרצל רה' תעתיות למנהרת בוק כניסת
ל רוני ורעת, הנדסה סמנכ״ל תיכנון אגף מנהל עאו

12:30-13:00 לוי רמי

רד פייא 13:00 - 13:30 יעראלי ו

13:30 -14:00 נסיעה

14:00 -14:30 4 היסמין מורד ,רה ריבלין מעפחת אצל תנחומים ביקור

14:30 -15:00 בסיעה

16:00 ־ 17:30 הנהלה ועדת

17:30 -18:00 בסיעה

ם בחנוכת ברכות ^ -16 צהל רה' פיס, אעכול במרכו קרמבו" על סניף"כנפיי 18:00 -19:00 י■■■■■—כווי

19:00-19:30 בסיעה

סלדורף רה״ע בהעתתפות כרמל דן במלון הבהאים על הבינלאומי אירוע פתיחת 19:30 ־ 20:30 ומעלחתו די
 כרמל. דן במלון הבהאים של הבינלאומי אירוע פתיחת 20:00 - 19:30

הבאהיים לו"* להלן
וקוקטייל. האורחים הגעת - 19:00
העיר ראש הגעת - 19:30

התכנית התחלת - 19:40

 המ*כיר סגנית מפי הבאים ברוכים ברכת •
ודר שרה הכללי,

 3) לינקולו אלברט הכללי, המ*כיר מפי מילים •
דקות(

דקות{ 5) נציגים מפי אישי דיווח •
דקות{ 3) כרמל *מרי •

יהב יונה מר חיפה, העיר ראש כבוד מפי דברים •
ודר שרה הכללי, המ*כיר סגנית מפי סיום דברי •

דקה{ 1)

יונה יהב23/11/1514 13:39



2 }־יל 0 1 ך 3 ע מ ח

20:45-21:30 סלדורף המשלחת עם כרמל דן במלון ברונדו ערב ארוחת  מדי
כתשורה פסלים" "אלבום לאורח יעניק העיר ראש הערב ארוחת במהלך

אי 01 ■■ 2013 מ

10:00- 08:30 ־ לאומי בנק סניפי מנחלי במפגש ומצגת בוקר ארוחת פנורמח דן במלון
 בקר וארוחת התכנסות ־ 9:00-8:00

איש 40 בפני העיר ראש מצגת ־10:00 - 9:00

12:00- 11:00 סלע ברכה ־ למועצה הכנה

12:00 ־ 12:30 ע שלמח גלבו

13:00- 12:30 תל אבי

13:00 ־ 13:30 מנכ״ל

14:00 - 13:30 לברי אפרת פ״א

14:30- 14:00 ר יוסי עו״ד גילאו

14:30 ־ 15:00 חדוה,גזבר מנכ״ל, משתתפים: הספורט היכל

15:15 - 15:00 נסיעה

תוף שאלתיאל לחב אורה וגבי שאלתיאל יוסף פרוסי האומנים של חיפה תמונות תערוכת פתיחת 15:15 ־ 16:15 בשי
45-47 העצמאות דחי דיסקונט בנק

16:30 ־ 17:00 נסיעח

תן אבי 17:00 -18:00 רשף וגיל בי

טנטל + בריסק 18:00 - 19:00 יועמ״ש משתתפים: בלי

19:00 ־ 19:30 נסיעה

19:30 - 21:00 ענאן־

יונה יהב23/11/1515 13:39



לאומי בנק מניפי מנהלי במפגש ומצגת בוקר ארוחת פנורמה דך במלוך
 חתבקר1אר1 התכנסות ־ 9:00-8:00

איש 40 בפני העיר ראש מצגת -10:00-9:00

 סלע ברכה ־ למועצה הכנה

ע שלמה  גלבו

 חל אבי

 מנכ׳יל

 לברי אפרת פ״א

 גילאור יוסי עו״ד

חדוה,גזבר מנכ״ל, משתתפים: הספורט היכל

נסיעה

תוף שאלתיאל להב אורה וגבי שאלתיאל יוסף פרופ' האומנים של חיפה תמונות תערוכת פתיהח בשי
■■ 45-47 העצמאות דחי דיסקונט בנק ■ !!!יייייי^י■■

 נסיעה

 רשף וגיל ביתן אבי

טנטל + בריסק יועמ״ש משתתפים: בלי

נסיעה

ענאן

אביב לתל נסיעה

פרטי

תל 103 מם' ישיבות חדר 1 היובל מגדל הממשלה קריית 125 בגין מנחם רח' השר עם לפגישה הכנה
אביב

חדר 1 קומה היובל מגדל הממשלה קריית 125 בגין מנחם רח' לפיד יאיר מר האוצר שר אצל פגישה
אביב תל 103 מם' ישיבות

 סער גדעון מר הפנים שר משתתפים:
הפנים משרד מנל׳ל

10:00- 08:30

י01 א 2013מ
ד יום .

 11:00 ־ 12:00

12:30- 12:00 

13:00 - 12:30 

13:00-13:30 

14:00 - 13:30 

14:30- 14:00 

15:00 - 14:30 

 15:00 ־ 15:15

16:15- 15:15

17:00 - 16:30 

 17:00 ־ 18:00

18:00-19:00 

 19:00 ־ 19:30

19:30-21:00

אי 02 2013 מ

 07:00 ־ 08:30

10:00 - 08:30 

10:30 - 10:00 

11:30 - 10:45

11:30 ־ 12:30

ענה הבג24/11/151 11:09



2מאי 02 0 1 ר3 ^ מ ה
ה יום

רון אצל ביקור לידיעה!!! H 14:30: 13:00 דורון ־ ברעננה 4 קומה לוינשטיין בבית סקל דו H I M i l

15:00 ־ 17:00 בהמשך פרטים ־ אביב בתל עידו

17:00 - 18:30 לירושלים נסיעה

18:30 - 20:00 אוסנת י יפו שער מול מיטשל פארק במתחם בירושלים קולק טדי טקס

18:30 -19:00 יהודה אור ב׳ קומה 2 אביב משה רה' המפלגה בבית קדימה מועצת לידיעה,

2 Q i 3 * J ^

08:30 - 09:30פרטי

10:30 ־ 12:00 ד׳יר פורמן, אורלי גבי והספורט התרבות משרד מנכלית בהשתתפות המשפחה לכל ענק ספורט הפנינג
ת הספורט מינחל ראש שפר אורי שדרו  057-7548230 הבנק קפה ליד זגגי עם מפגש - הנשיא ב

 ר1ג0 יהיה הכביש כרמל דן ועד הלבנון משער הנשיא שדרות - 15:00-09:00
050-6231177 אורוו הנהג המנכלית של השר איש

12:00 -12:30 נסיעה

12:30 ־ 15:00 שרקח - מוצקין בקרית התיאטרון בהיכל ללב לב שים
 -קי׳פ12:30
 ז״ל 0דויד רבקה של לזכרה מוקדש ע1האיר מברך העיר ראש ברכות: -13:00
 "קזבלן" ההצגה תחילת -13:15

ועוגה קפה עם שבת קבלת ההצגה בתום

15:30- 16:00 פרטי

■ 21:00 - 20:30 לפלר - באודיטוריום ח המוסק צלילי המחזמר של בפרימיירה ברכות ■ ■M l
 רה״ע הגעת - 20:30
רה״ע ברכת-20:55

21:00 - 21:30 הקונגרסים למרכז נסיעה

זיידמן! דניאל עו׳יד קשר איש - 3 מסי עגול שולחן גאלה בערב ברכות הקונגרסים במרכו
 פנים -קבלת21:00
העיר ראש ברכת-21:30

21:15 ־ 22:15

הכרמל במרכז הבנק בקפה נמדוד עם מפגש בעיר סיור

אי 05 2013 מ
א מ יו

08:30 - 07:30

08:30 ־ 09:00נסיעה

א אתו"ס,צחי, ואנשיו, אורי משתתפיס: העצמאות יום סיכום הנהלה בחדר נואית,שי ואנשיו, עידו,לורי
חמו בן שלמה פישל,

10:00- 09:00

ינכה יחב24/11/152 11:09



המשך 2013 מאי 05
א יום

11:00- 10:00 ■י> מנכ״ל ,ואנשיו,חדוה,מהנדס ירום משתתפיסדאבי מרינה

11:00-12:00 חן,דוברות,פנ"צ ואנשיו,רשף משתתפים:לוריא וניקיון סדר - עזר לחוק תיקונים

12:00-13:00 ־ ווגמך פיני פ״ע

14:30- 13:00 פרטי

m m

15:00-15:45 חיפה:מנכל,מהנדס,רשף,צחי,נמרוד נמל

15:45-16:15 נסיעה

16:15-17:00 עידו צילומים - דדו בחוף כחול דגל הנפת

17:30-18:00 נסיעה

19:00- 18:00 בי( בן־ארי רחל של בעלה הלווית ראשי שער הישן העלמין בבית רו עון) ד ארי בך ג

20:00 - 19:30 נסיעה

22:00 - 20:00 flSS8BS8SMfflWשירן ארנון - אילת הפועל נגד היפר. מכבי הספורט בהיכל כדורסל משחק

21:00 - 20:30 בקיסריה קיסריה" ב״יקבי רליס משפ׳ חתונה לידיעה!!!

21:00 ־ 21:30 שן דודי - מרגוט מגרמניה קלאוס של לאשתו חולדת יום דדו בחוף בקי בסאן לידיעת!!! גו
 תהיה תגיע !אם יודעים לא שהם ר0מ! דודי משוער 22:00 עד - 20;00ב מתחיל האיחע
הפתעה

2013 מאי 06
. . . . . ב יום .

10:00 - 08:30 

 10:15 ־ 13:30

15:00-17:00 

17:00-18:00

20:30 - 19:00 

21:00 - 20:30

אביב לתל נסיעה

פרטי

לחיפה נסיעה

ד נווה זיו מרכז ברל/גורדון ברחי בגן בשרפה הניספיס לזכר 44ה- גן חנוכת י ל ( ן הסופרפארם( שאנ
ש קובי ברו

- חיפה מכבי הכדורסל מועדון 19 ביכורים רה' אסי באולם לאומית נערים כדורסל המדינה אליפות גמר
אילן

ראשל״צ יאיר מכבי נגד חיפה אסף מכבי

20:00 לשעה מוזמנים - ענאן ־ הגליל בגני נעמה משפחת חתונה

יונה יהב24/11/153 11:09



2013 מאי 07
ג יום

08:30 ־ 09:00 נמרוד משוריין

09:00 -10:00 חגית ־ משטרה ללימודי מהמרכז שוטרים קורס סגל ביקור הנהלה חדר
 מצגת סלל יחב, יוכה מר העיר ראש במעמד הנהלה בחדר ק״פ - 09:45 - 09:00

 בהדגשים מעונ״ניט העיר ראש של בהרצאת! לאן" חיפח "פני
למימושו. והובלה חזון הצבת ת,1שיר הבאים:

10:00 ־ 10:30 נסיעה

f 11:30 - 10:30 ענתבי שפרה ־ סגל גלי - גלים בכפר ילדים גני כרמית בגן שבועות ארוע l O T M V f e

 השבועות לחג פעילה השתתפות של השכיח השנה זו במסורת ממשיכים הילדים גני
כרמית בגן

ש, חווייתיות: תחנות 5 ב־  שיבולים, אלומות הכנת פיתות, אפיית שיבולים, קציר די
שתילים שתילת

 כרמית גן - הסביבה ומדעי חקלאות ללימודי החקלאית החווה

גלים" "כפר

נסיעה

 בחמיאס אל' דביר, שלום, בן ישראל גזבר, משתתפים: חסך מניות בעלי אסיפת

ד בנוה בינוי פינוי משתחפים:חדוח,מהנדס אמסלם יצחק ־ אלמוג חב׳ דו

בר, מנכ״ל גז

פנינה,נמרוד גלי,עליזה ווגמן, פיני נואית, משתתפים: אור גן

 פרטי

נסיעה

הארץ זימרת גינת ־ קדומים נאות בשמורת חופה -19:00 פ”ק ־ 18:00 אורצקי החונה

הכט בגן ויין גבינות יריד 22:00 ־ 20:00 מהשעה לידיעה,

12:00 - 11:30 

13:00 - 12:30 

 13:00 ־ 14:00

 14:00 ־ 14:45

15:00 - 14:45 

17:00 - 15:00 

17:00-18:30 

 18:30 ־ 21:00

21:30-22:00

2013 מאי 08

08:30 ־ 10:00 מריומה - המשטרה בניין מול יהודה בר רח' בבזק ביקור
בקר ארוחת - 8:30

10:00 ־ 10:30 נסיעה

10:30 - 11:30 משתתפים:מנכל,מהנדס ספאדי אדריכל

24/U/15 11:094יונה יהב



שך 2013 מאי 08 המ

סו שריד,פניבה רחל משתתפים: שמו ומיקי מלכה יאיר

ל ראיון -משוריין BBC - עידו

שא נוף ויפה קולודני זיוה חמטרונית רציפי במ

דנציגר,דוניץ ציבור,יואב ואנשיו,פניות משתתפים:לויטה ומגדל בחומה תחבורתיים שנויים

נמרוד + אלהרר דודו

11:30-12:00

12:00 ־ 12:30

13:00 - 12:30

14:00 - 13:15

14:30 - 14:00

טגטל אריה 14:30 - 15:00בלי

15:00 - 15:30צחי + טלמור נטע

16:00 - 16:30סלע ברכה

ת סרטי בבי

נסיעה

22:00 -20:00 השעות בין הכט בגן ויין גבינות יריד

ח" ארועים בגן שיר־און משפ' חתונה שדו ת " 21.30חופה- 20.15ארותה- 19:30־ ק"פ יהושע בי

19:30 - 16:30 

20:00 - 19:30 

21:00 - 20:00 

22:00 - 21:00

2013 מאי 09

סגל גלי ילדים- גני

 מאירה אברהם הגננת שם 8 התמר התמרים גן -8:30
מיטל צינצולקר הגננת שם 8 התמר זרח גלים גן - 9:00

09:30 - 08:30

09:30 - 10:00נסיעה

10:00-11:00עידו - צפון עיתונאי תא עם א״ב קלאב ביי במלון

11:00 -11:30נסיעה

11:30-12:00פרטי

13:00 ־ 13:30פרטי

13:30 -14:00נסיעה

14:00 - 15:00חיפה קרן - הכרמל מרכז מוריה/וולפסון רח' הרצג יעקב גן חנוכת טקס

15:00 - 17:00בבית פרטי

יונה יהב24/11/155 11:09



ת ר ט גזי ר ת ס ם בי ם חולי לדי ל לי ם ע ח ש ט רו ר פו פ 17:15-21:45ר
סרט: גזירת

התכנסות 17:30-17:00
סקס: תחילת 17:30

 סרט גזירת
 רפפורט רות דבר
 עציוני פרופ׳ דבר
ביאר זפרופ דבר

 רמב״ם ידידים אגודת יו"ר - גרין לדוייד הרמב״ם עיטור הענקת
 רמב״ם בבי״ת למחקר תורמים - ברר לזוג הרמב״ם עיטור הענקת

באנגלית יהב־ יונה מר העיר ראש דבר 18:35
 באנגלית - גרמן יעל הבריאות שרת דבר

סיום 19:10

ערב: ארוחת
 המיון( חדר האבן)מול בבית - בהושבה ערב ארוחת
דברים ונשיאת הערב ארוחת תחילת 19:40
הילדים" אות"אבירת והענקת באנגלית - העיר ראש דבר 20:40

שבן שלומי של מופע 21:40
ם1י0ו קיחחים 22:30

21:30-22:00 הקונגרסים במרכז גימאל רועי של חתונה
חופה - 20:30

23:00 - 22:30 הכט בגך ויין גבינות יריד לידיעה,

' :V:׳:. V ̂־ג ::■}:ל ' ':iv̂ 'Vv • • •
׳1׳/•M"/ ( י v. A ׳ >!'י:־-;"!,.= •r.לי r: y•!• י ̂ ד•

10:30 - 09:45 ת מפגש הווטרנים מצעד איר שמיר מר החקלאות שר בהשתתפות: שטראים יוליר. עם חקרנות בבי ,י
f קונסול lH B N M r n 'o n

מברך העיר ראש בנימין בגן לאמפי עד נורדא! מבלפור צעידה הקרנות מבית יציאה

10:30-11:00 נסיעה

12:00 - 11:00 26 אופקים נתיב רח' ארי בן רחל אצל תנחומים ביקור

14:00 - 13:00 חן לברוך נכדה הולדת מסיבת כינורות באולמי דו
13:00 ב־ מתחיל האירוע

2013 מאי 11
■ ' " .. ■ ■ ■ ■:׳ ':7 ■ ' ■ ז1־ ו •■;שב

14:00 ־ 14:30

2013 מאי 12
א יום

08:30 - 07:30 נווה למוניות בצמוד זיו בככר נמרוד עם מפגש בנו״ש סיוד

08:30-09:00 נסיעה

יונה יחב24/11/1511:096



המ/עך[ 2013 מאי 12
k יום

10:00- 09:00 >י ערודק חנה - אתיקה בנועא עמן מם בפתיחת ברכות טיקוטין במוזיאון
 שרודק חנה פתיחה -09:00

העיר ראש דבר
מניסיוני" דגשים ״ דהרי צבי דבר

10:00-10:30 נסיעה

11:30 ־ 12:00 בן ל א ר ע עלו□ י

12:00-13:00 מהנדם + חדוח פ״ע

14:00- 13:00 איעי

14:00-15:00 יועמ״ע מהנדס, מככ"ל,גזבר,

15:00-16:00 מנטל זפרופ איתן בלו

17:00 - 16:00 ד בנווה הנעיא רמת אתר בנועא הנהלה בחדר אלקבץ ציבור,אלי פניות אלמוג, חדוה מעחתפים: דו
לו יוסי ואבעיו, שן בן יניב ים, מגב ע עו

18:00 - 17:00 קואליציה

19:30- 18:00 עיר מועצת

2013 מאי 13
ב יום

12:50- 09:00 ערד חיפה נמל מחוזית ועדה מ מהנדס - דיונים בהדר 4 קומה התכנון בלעכח א׳15 פלים הפנים ב
נית1עיר ים חזית ח1לפית ארצית מתאר תכנית

12:50 ־ 13:00 נסיעה

13:30 - 13:00 גרנות אורנה פ״א

13:30 ־ 14:30 עדני סימקין למר ק"פ הנחלה בחדר
הנוכחים והעגת הטקט פתיחת
G־n קו על דקי 4כ־ של סרטון G S של הנוסעים ואוניות M SC 

 בקו. הראשונה האוניה מהנעת קטעים כולל הנמל את הפוקדות
 חיפה נמל מנכ״ל זלעמן מגרי ברכת
חיפה נמל חברת דירקטוריון יו״ר מ״מ ,מילשטיין אודן

 חיפה נמל עובד וועד יו״ד ,הותימן מאיר
 פלסטיק כתר לוגיסטיקה, סמנכ״לית רהנבאום, ג׳וזיאן גגי

 ימית בהובלה המשתמשים איגוד יו״ר - שפר גד עו״ד
 סימקין עדני דבר
העיר לאש דברי
סימקין עדני של ותודות - העיר ראש בידי סימקין למר המדליה הענקת טקס

יוגה יהב24/11/157 11:09



14:30 -14:45ארמונד בררו

15:00 - 19:00 אוניברסיטה צזנה שרודק,וועדים,שרה משתתפיס:מנכל,חנה אנוש משאבי סמנכ״ל מכרו

■( יוסי הקשר איש ־ הקונגרסים במרכז חהניח במגרשי אוניברסיטה הסטודנט יום ■ ■ ■ ■ • ל א מ י 20:30 ־ 22:00 ג
 במתחם וסיור הגעה-20:30
לבמה משינה להקת והזמנת העיר ראש ברכת לבמה עליה 21:25

2013 מאי 14 ז׳
ג מם ::

22:00 ־ 22:30 חביב סתיו ־ רפפורט באולם שבועות ליל בתיקון העיר ראש ברכת
 אנשים של מצומצם מספר להגיע צפו׳ - האודיטוריום ברחבת המגילה קריאת לידיעה!!-21:30
 400כ- להגיע צפויים יהב יונה מר העיר ראש :האימע-ברכות !תחילת לאולם כניסה-22:00

איש
שלה המח - שלו המה : בנושא יורם יובל פרופ' של הרצאתו - משוער-22:15

21:30 - 20:30 בתיה 057-7548000 אורי - הקונגרסים מרכז בחניון 2 יד פסטיבל
מברך לא רה״ע - אפללו קובי ״ המרכזי המופע 21:00 בשעה

iflfi
07:45 - 08:45 לוריא נואית, משתתפים: הכדורסל מגרש ליד סורוקה ברחי מפגש בגין רמת בשכונת סיור

08:30 - 08:00

08:45 ־ 09:00 נסיעה

ת הצפות שני בקפה 09:00 - 09:55 נמרוד - המים תאגיד ואנשי לוריא, משתתפים: גלים בב

10:00 -11:00 סובוביץ ניצה ־ הבכיר לגיל בשים עם מפגש חמה בפינה ביקור 1 התיכו! רח׳ שאנן נווה בויצ׳יו
ת10התכנ ־ 9:45

11:30 ־ 12:00 נסיעה

13:00 ־ 13:30 נסיעה

13:30 - 14:00 מנכ״ל

14:00 -14:30 עודה איימן

14:30 -14:45 נמרוד משוריין

14:45 -15:00 ליבוביץ מיקי פ״א

יונה יהב24/11/158 11:09



1 ^ף 2013 מאי 6 המ

15:00 ־ 15:30 פיינסוד רפי + ליבוביץ מיקי

15:30 ־ 16:30 מנכל,חדוה,ברכה,גלית,צהי,עידו,נזאיח

16:30 ־ 17:00 נסיעה

ער ע 17:00 ־ 17:30 ז״ל קם דרורה על הלויה תמר ב

17:30 - 20:00 אביב לתל נסיעה

20:00 - 21:30 1963 למחוור ענה 50 צבא מחוור מפגע בסביון 4 העחר רה' גליקסמן יוסי על בביתו
@0קו,7ג י0יו של טלפון ^ 8מ 8> @ * & 
s&9 לר0יו דני של טלפון s m s m

21:30 - 22:30 להיפה נסיעה

עון חתונה מ 22:30 ־ 23:00 בקאלה עכו הרצל עידו ע

08:30 -10:00 זגגי עמוליק - המדרגות מרוץ
 שבת קבלת -במתחם הנמל בקמפוס התכנסות - 08:30
 הזנקה-09:00
האם בגן הראשונים הרצים הגעת משוער - 10:00

®8888@@1א3ע ־ 35 הואדי רחי אביו במות גיאנם אחמד אצל תנחומים ביקור ^ ^ 09:30 ־ 10:00 ®
מצטרף גיקי

12:00 - 13:00 מונד בתל וידברג צילה חתונה
 -ק״פ 11:30
חופה -12:30

2013 מאי 1$
שבח

ת עחדית כר באווח והאמן- האדם נובק מעה על לזכרו 140 חנעיא עדי רפפורט באולם עב 12עפיי :00- 11:00

 חיפה יקיר של האחרונים חייו יצירת השירים" ״שיר הספר השקת
דברים משא העיר ראש

12:00 -12:15 נסיעה

עדון הורים פעילות fflssm 13:15- סעד - חים בחוף דדו בטיילת חגליעה במו m m &m 12:15 ־

ע במסגרת הגפן בבית תערוכה פתיחת M 20:45 ־ ערבית תרבות עבו M M I P n o K 19:15 ־
 התכנסות -19:00

הגפן בית מנכ״ל רון, אסף מר :- פתיחה דברי - 19:15
חיפה העיר ראש •הב, יוכה מר ®

שחאדה אלחיטיב חוסני ד״ר •
הגלריה מנהלת חזות, יעלה גבי •

התערוכה צרת1א זהר, אילת ד״ר «

יונה יהב24/11/159 11:09



אי 19 2013 מ
א יום  

08:00 - 09:30 ץ> לויטה מהנדס,לוריא,ערן מעתתפיס:מנכל,גזבר, נוף יפה פרוייקטים מצב חיתוך הנחלה בחדר
אלדן ציבור,בור ואנעיו,פניות

מנטל ׳גזי מעחתפים: הרעקוביץ דני הרב 09:30 ־ 10:30 בלו

10:30 -11:00 אלון מיה

11:00 - 12:30 פוליסעמנכל,גובר,מהנדס,רעף מעתתפים:חב' המפרץ נמל הקמת

ברודר בן עלמה ואבעיו, בלום אודי מנכ״ל, מעתתפים: קיץ אירועי מרבות עולחן חנהלה בהדר 12:30 ־ 14:00 + חמו,
ת, פיעל, צבי,סביון,עי בן טל,ניצה אתו"ס,ניםים סלע, הדר,ברכה ,ירון רונן דני דוברו

14:00 - 14:30 חדווה

למרכז. הראשית בכניסה בחצר ־ הפיס מפעל שלט ,2

 כאמיל על המבנה בתוך שלט - המרכז של המבכה לשטח כניסה .3
שחאדה.

 שחאדר. כמיל ע״ש אחווה לנוער פיס מועדון חנוכת טקס
 הקטן: המקורה במגרש יתקיים
תדמור כרמל הזמרת - מוסיקלי עיטור

( f p p  ? ' ? j f k ' J ‘ <f6J P l }<fJ-p

 סלימאן נואל ד״ר ־ ביה״ס מנהלת דבר

 חגיאר ויקטור מר - השכונה ו!עד יו״ר דבר

הנוער( מרכז )ילדי קפוארה מופע

סלר עופר 15:30 ־ 16:00 דר

16:00 -16:30 סבג עמעון

16:30 -17:00 נכסים לועדת הכנה - סו פנינה

ריין 17:00 - 17:30 מעו

17:30-17:45 נסיעה

אל ־ עמו על מתנ״ם וחנוכת עחאדה כמיל ע״ע קטרגל גמר טורניר קיסריה רה' אחווה מפר בבית 17:45 ־ 19:45 עמו

שחאדה כמיל של לזכרו קטרגל טורניר 17:45 - 16:30
 הגד!ל הכדורגל במגרש יתקיים

 המשחק סיום לקראת 17:45ב מגיע העיר ראש
אחווה לבי״ס הכניסה ברחבת התכנסות 18:15 - 18:00

ה1אחו בי״ס תלמידי פים־1ה"צ של צעידה קטע
S . . ״ 53 ’s/־V״l - *1*• ז ־ י י ׳י■ •. .*.ירי• י

i8:i5 לו :? ^נ ^ ^ !^ ט!ק /^ * !6'! / ® ה י ל ע פ מ

בדשא. מוצב - שחאדה כמיל למרכז הכוונה שלט .1

יונה יהב24/11/1510 11:09



שך 2013 מאי 19 המ

19:00
19:30

 שחאדה למאל מר - המשפחה נציג דבר

 דיין עוזי (1)מיל אלוף - 0הפי מפעל יו״ר דבר

תדמור כרמל הזמרת - ,אמנות עיטור

M n h N ?מ ' fcjfl* ?/y + ( s7Pt7k<f -?,e j  a  £ k  p<f 
( .p k £ k o )  p \ f e

שחאדה 0אגר - לרעיה תעודה והענקת יהב יונה מר רה״ע דבר

חור׳, עינאיה שחאדה, גמאל - ילדים 5) שחאדה משפחת ולבני
שחאדה(. טיפאן0שחאדה, 0טומא שחאדה, ברנרד
 ומדליות גביעים הענקת טקט

ם1י0

20:30 - 20:0021:00 לשעה מוזמנים - חורי יוסף של -אחיו חורי חנא עול בגו הגליל בגני חתובה משוריין

2013 מאי 20

ת׳ ־ מחו״ל האדריכלים עם בוקר ארוחת כרמל דן במלון רוני
משתתפים:

Vanessa Kassabian 
( ליבטקינד נינה ואשתו ) Daniel libeskind 

Martha Schwartz
 וטרמן אריאל

 שנער עמי
צימר רונית

09:00 - 08:00

10:00 - 09:00 אלמוג חדווה כרמל דן בלובי

10:00 ־ 10:30 בסיעה

10:20 ־ 10:50 סן" של אוכלוסייה מכלול חו ווגמן פיני ־ מרכז"

11:00-11:30 נסיעה

11:30 ־ 12:15 114 הנשיא שדי יהודה קרן משפ' אבלים ניחום

12:50 - 12:30 נסיעה

12:50-13:00 שפרה,גלי נמרוד, נואית,

13:00 ־ 14:00 מנכ״ל פ״ע

14:30- 14:00 פרסי

14:30 ־ 15:00 נמרוד משוריין

יונח יהב24/11/1511 11:09



15:00-15:30 עיוני סיגל

15:30 ־ 15:45 75 הולדת ליום לגעטיין למנפרד לסרס ברכה צילום

16:00 - 16:30 נסיעה

16:30 - 17:30 מנכל,עמעון איצטדיון מצב חיתוך הכלכלית בחב' ם: פלג בוריענסקי,גל חראל,דני מעתתפי

17:30 - 19:00 כלכלית חברה דירקטוריון

19:00 - 19:30 נסיעה

19:30 - 20:00 $*₪₪₪₪₪& - קרן ־ לקוואלקום ענה 20 לרגל חגיגה עבת ת קלב ברחבת הנמל ברחוב

20:00 - 20:30 נסיעה

20:30 - 21:30 רי נטע - כרמל דן במלון אדריכלים כנס פתיחה ערב דרו
 התכנסות - 20:00
הכנס תחילת - 20:30

 העיר ראש את תזמין הארוע מנחת ובהמשך מברך העיר ראש
הפסלים( רה)ספר1תש לאורחים להעניק

l i i l i l i i i
l i f f i l R S W i l i
08:30 - 10:45 אדריכלות כנס כרמל דן במלון

והתכנסות הרשמה 08:30-09:30

 אבריש דנה הגברת הכנס: מנחת
ברכות: 9:30-10:00

יהב יונה מר חיפה העיר ראש

יצחקי עוזי מר התחבורה משרד מנכ״ל

טכניון ערים ובינוי לארכיטקטורה הפקולטה דיקן קלעי, יהודה פרופסור

10:45 ־ 11:15 נסיעה

11:1.5 - 12:00 מם' חדר 28 קומה פרגיי דוד הרקטור בלעכח פרץ עמיר הסביבה להגנת הער חיפה באוניברסיטת
דיונים חדר 2804

12:00 - 12:30 מתוקי רחל ־ בעירייה הנהלה בחדר החנוך מערד מנכ״לית 15.30 - 12.00 העעות בין

12:30 ־ 17:00 כרמל דן במלון אדריכלות כנס

 צהריים ארוחת 13:00-14:00

 יורק ניו SHOP פאסקורלי גרג אורח הרצאת 14:00-14:45
 ”הים... שפת על שכנה עין מרהיבת עיר“ והים העיר חיבור שני: מושב 14:45-15:45
הרצל( זאב בנימין )אלטנויילנד,

נה1י יהב24/11/1512 11:09
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 ורבקל דרמן במשרד שותפה טכניון, ורבקל אלם אדריכלית מנחה:

בהשתתפות:

חיפה של הים חזית תוכנית -הצגת אדריכלים שנער עמי מן אמיר שנער עמי אדריכל

ולקחים -יישום לשעבר יפו א”ח נמלי של הקמה מנהל וולף רן

הים חזית פרויקט של כלכליים -היבטים אורבני כלכלן חקלאי רן

 ועוד ים פרויקט של תקדימים - טמיון ערים ובינוי לארכיטקטורה הפקולטה מוריה יעל פרופי
 יורק. ניו ליבסקינד, דניאל אדריכל אורח: הרצאת 15:45-16:30

סיום 16:30

17:45- 17:15 רון סלע,חמודי,נמרוד,אסף משתתפיס:ברכה חביבי אמיל בנושא כרמל דן בלובי

21:00 - 20:00 ער עמוץ נתן של בנו חתונת בחדרה בי
פ19:30 ק" - 
חופה -20:30

אי 22 2013 מ

10:30- 08:30 ר חנוך עם סיור רג ערן בו m₪a₪₪mm חנוך־ מצה הדלק בתחנת מפגש לויטח ו
 גיבורים לנחל וחיבור פיק״א רח' השלמת במצה - 08:30

 הרצל רחי
 גולני חטיבת

 יהודה בר
 פז גשר
פלים

10:30 ־ 11:00 נסיעה

12:00- 11:00 ת פ״ע מינקובסקי עידו - דוברו

12:00-13:00 פרטי

13:00-13:30 נסיעה

13:30 ־ 15:30 סיון ־ אמיקוביץ 0 קומה הסטודנט בבית חיפה באוניברסיטת מאחה צדק בכנס השתתפות

 מגשרת קביל׳, ענת עו״ד בהנחיית תוצרים להצגת במליאה התכנסות ־־ 14:30 - 13:30
ציבור. שיתוף תהליכי ומנחת

מאחה עיר חיפה לקראת יהב: יונה מר העיר ראש מגיבים: - 15:30 - 14:30
 באוניברסיטת מאחה שיח שפירא: עמוס מר האוניברסיטה, נשיא
חיפה

15:30 ־ 16:00 נסיעה

ן איו ת ר ח ל ש מ ם ל אי תונ 16:00 - 17:00 מסיך עי

יונה יהב24/11/1513 11:09



המ/עך 2013 מאי 22
ד יום

v נסיעה v

ל ־ חיים קריית בתיכון יובלים בטקס ברכות סג לי  ג
גושן דודי עם דקות 5 של -פגישה התכנסות - 18:00
............. ברכות - 18:15

ענאן

17:30-18:15

19:00- 18:05

20:00-21:00

אי 23 2013מ
ה יום

חדוה אלמוג, Hpdva ־ חולדת יום

חדור. אלמוג, Hedva ־ חולדת יום

הדוה אלמוג, Hedva ־ הולדת גום

הולדת יום - חדור. אלמוג,

חולדת יום ־ הזעה אלמוג,

יומעתולדת - חדוה אלמוג,

01:00-02:00

01:00-02:00

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

מיכאל ערן - 80 הולדת ליום סוגל לרבקה ברכה צילום

זוסמנוביץ יהודית פ"א

טלמור נטע

ווגמן פיגי

נסיעה

שי אי

נסיעה

מצטיינת עובדת יוסף לליה ק"פ

וול שלמה

פרטי

פרטי

10:00-10:15 

11:00 - 10:30 

11:15 - 11:00 

11:30 - 11:15 

 11:30 ־ 12:00

13:30 - 43:00 

14:00 - 13:30 

14:30 - 14:00 

15:00 - 14:30 

15:30 - 15:00 

16:00-19:00

יעה 'הב24/11/1514 11:09



המ^וך 2013 מאי 23
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19:00 ־ 19:30 נסיעה

19:30-20:30 התיירות שר בהשתתפות קלאב ביי מלון בחנוכת ברכות
 התכנסות 18:30
ברכות 19:30

21:45-23:00 M 1ליבוב מיקי - בטכניון הסטודנט יום M M i i i i r f
במתחם -סיבוב21:45
נחש הדג להקת והזמנת בבמה ברכות - 22:25

אי 24 12013 מ
■ייוט:ח 1 ;י I v S !  K  'M 's. K :■ ' 3P

09:00-10:00 בדניה חיפושית בקפה מנכ״ל

2 0131̂ מאי 6
f e W i i

08:30 - 07:30 נמרוד - בעיר סיורים

09:00 - 08:30 נסיעה

10:10 - 09:00 סגל גלי - ילדים בגני ביקור
 ענת [1ליא הגננת שם 31 הבעש״ט רח׳ המניה גן - 09:00
 ית1ר ן1מימ הגננת שם 31 חבעש״ט רח׳ חרוב גן-־-09:30
חגי וינקלר הגננת שם 5 צרים1הב ת1מעל רח׳ שניר -גן 10:00

11:00 - 10:30 נסיע&

11:00-12:00 פרטי

13:00 - 12:00 חדווה פ״ע

14:00- 13:00 אישי

14:30 - 14:00 שרייר עמי

15:00 - 14:30 נסיעה

15:45 - 15:00 לנריא משתתפים: ארה״ב של הלאומי המשמר של המבצעים אגף ראש עם פגישה החדש במנ"מ
ואנשיו

15:45 ־ 16:00 נסיעה

16:45 - 16:00 סלע ברכה משוריין

17:00 ־ 18:30 חביבי אמיל כיכר חנוכת

19:00 - 18:30 נסיעה

20:15 - 19:45 הספורט בהיכל כדורסל משחק התחייבות, ללא

יונה יהב 11:09 24/11/15 15



שך 2013 מאי 26 המ
א יום

v 20:30 עלום. עוף ־ יוסף נוח כדורגל מועדון על עונח סיום מסיבת אורנים התחייבות,באולמי ללא v 20:00 ־

התכנסות ־ 19:30

2013 מאי 27
ב יום

מי"עורף העורף תרגיל במסגרת לידיעה!!! 08:30 - 09:00 19:05 וב־ 12:30 ב- צופרים ניסוי "1 איתן הלאו

11:30 - 10:00 יועמ״ע מנכ״ל, גזבר, מהנדס, פוליסי, מעחתפים: המפרץ נמל

11:30-12:00
'Hi•■ י'

עבי למפגע הכנה וקנין רוחי ־ גלים בת תו

13:00 - 12:00 ה,ברכה,רעף למועצה הכנה מעתתפים:תדו

14:00 - 13:00 איעי

14:00 ־ 14:30 מריומה

15:00 - 14:30 ברקן חוה ^

15:00 ־ 15:30 עבו הרצל

16:00 - 15:30 גיינו עמוס

17:00 - 16:00 אל המדינה- וגביע המדינה באליפות זכייתם על חיפה מכבי לנוער ק״ס הנהלה בחדר חגית זגגי עמו

 הנוער מחלקת מנהל כהן, יטב מר
 הספורט ועדת יו״ר גרינברג, אורי עו״ד

העיר ראש יהב, יונה מר

ת היום יעראל מעיתון דיין עתי עם ועידה עיחת 17:00 ־ 17:30 ועידו נמרוד בהעתתפו

ת אנעי עם מפגע הנהלה בתדר 17:30 ־ 19:00 נואית ־ גלים בת עכונ

19:30 - 20:00 נסיעה

20:00 ־ 22:00 סלע ברכה - סוויס פואד מד פרנסיסקו סן העיר מהנדס עם ערב ארוחת ברונדו כרמל דן במלון

יונה יהב24/11/1516 11:09



13:00- 09:30 ברכה - המשלחת ראש ווכטל ארחור מר בראשות סוויס פואד מר פרנסיסקו סך העיר מהנדס ביקור
סלע

 העיר ראש בלשכת פנים קבלת - 10:00- 09:30
 חרום במצבי ניהול סימפוזיון מועצה באולם - 13:00- 10:00

הסמפחיון לבאי העיר ראש ברכת

13:30- 13:00 נסיעה

15:15- 13:30
P

1

רדו! א.ד. ע״ש האקדמית למכללה שנה 60 כנס באודיטוריום רשויות ראשי פאנל - גו
ת14:00-13:30 ח רו א צהר״ם -

לעתיד" כמקפצה "החינוו ערים ראשי פאנל רפפורט באולם 15:00- 14:00
יסעור, יתונתן הרצליה עיריית ראש יהב, יונה מר העיר ראש משתתפים:

 הכרמל טירת עיריית ראש ,דוקורסקי אלי ביאליק קריית עיריית ראש
הר טבריה עיר״ת ראש טל, אריה עובד. זו

h לשעבר החינוך שרי עם משותף צילום -15:10 - 15:00

15:15-15:30 נסיעה

16:00 - 15:30 פרנסיסקו סן העיר מהנדס עם הסימפוזיון סיכום מועצה באולם

17:00-17:30 נסיעה

18:30 - 17:30 ע ברכות חיפה במטי יהודית- - 35 המגינים רה' עסקים מרכז פתיחת באדו
 התכנסות - 17:00
ברכות - 17:30

18:30-19:00 נסיעה

20:30 - 19:00 9עזרא& בן מימון - שאנן נווה לשכונת שנח 90 חגיגות חושי אבא בבית 8 9 9^0
 אנשים( 500 כ- )ישתתפ! 19:00 בשעה יגיע שרה״ע מבקשים ק"פ 19:30 -18:45
 הארוע תחילת - 19:30
 נה1השכ וועד וול שלמר. ברכות: - 19:45

 וותיק השכונה נציג
 יהב יונה מר העיר ראש

 אומנותית תוכנית - 20:00
הארוע סיום - 20:30

21:00-21:30 היפה קניון - כרמל באחוזת קטרי אורטל בת הולדת ארוע

2013 מאי 29

08:00-08:45 מסין סיכון הון קרן משלחת ק"פ הנהלה בחדר

09:00 - 08:45 נסיעה

09:45 - 09:00 ר במנ״מ לאומי חרוט תרגיל 10 בלפו

10:00 - 09:45 נסיעה

יונה יהב24/11/1517 11:09



שך 2013 מאי 29 המ
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24 הנמל רח' פלמר ארועים באולם חיפה מ״טי על מסעדנים בכנס ברכות
התכנסות - 10:00 ~ 09:30
•הב י!נה עו״ד - חיפה העיר ראש ברכה: דברי - 10:30 - 10:00

שוטלנד ישראל - מטי ר יו"
ברמן שי - בישראל עד!ת0המ איגוד מככ״ל

נסיעה

10:45- 10:00

10:30 ־ 11:00

11:00 - 16:30פרסי

16:45 - 17:00נסיעה

 סיגל - לפילוסופיה ד״ר תואר הענקת טקס באודיטוריום
 הגלימה ללבישת האם בגן לקונכיה הגעה - 17:15
לאודיטורעם בצעידה האם מגן יציאה - 17:30
שפירא עמוס מר האוניברסיטה נשיא - ברכות: הטקס תחילת - 18:00

פרג׳ דוד מר האוניברסיטה רקטור •
מתקדמים ללימודים הדיקן הרפז יצחק פרופ' •
יהב נה1י מר חיפה העיר ראש •

17:15 ־ 19:30

 אומנותית תוכנית -
 תעודות חלוקת ־

כיבוד וק"פ משוער -סיום 19:30

19:30-20:00נסיעה

20:00 - 21:00סגל גלי - רעות ספר בית י״ב סיום טקס בקריגר

2013 מאי 30
i l B l I J I I i l i l

07:45-08:15סלע ברכה - פרנסיסקו סן ממעלחת פרידה כרמל בדן

בי פרטי 08:15 -09:00בלו

בסיעה

ר חני לידו

מהנדס מעתחפים: העם אחד רה' בנועא סיונוב יוסי היום

נסיעה

09:15 - 09:00 

10:00 - 09:15 

 10:00 ־ 10:45

10:45 ־ 11:15

11:15 ־ 19:00פרטי

פסלו דבי - 90 צרפת דרך ליאובק בקמפוס ליאובק ספר בית על מחוורים כנם
ק״1ל בניין 4 קמה המדרש בבית רעים ומפגש !ת0התכנ - 19:00- 18:00

20:00 - 19:00

ה ע סי 20:00 - 20:15נ

יונח יהב24/11/1518 11:09



אי 30 שך ^013 מ מ ה

20:15-21:45 טרבו צחי - פריז בכיכר 21 מתחם פתיחת
20:00 בשעה מתחיל הארוע

31^ י א 20מ
1 ם1י

7'; A:■ v;: : ■■ \ AAAA A;A. A. A: A 4 ׳:■  : ■ ■■■■ AAAAAAv A ;AAAAA'AA^A:

10:30 - 09:00 פרטי

13:30 - 12:00 אב בן דין חתונת בקיסריה בטרה -רבקה ז

22:00 - 20:30 ■ ־ 105 אינעטיין רחי גילאור מעסחת אצל ■ ■ ■ ■ ■ * ה ה ל בי

18:00 -19:00 חדע אירוע

ת הנאמנים חבר במסגרת דנקנר גיל אצל הוד בעין כבוד לעם ד״ר תואר למקבלי ק"פ 21:00 - 22:30 מעה בהעחתפו
אלון מירח - כחלון

ס21:00  -קיי
0הטק תחילת -21:30

ברכות( שיהיו בטוח לא פורמלי לא )אירוע גיל של לביתו הכוונה שלטי יהיו

יונח יחב24/11/1519 11:09



18:00 -19:00 חדש אירוע

21:00 - 22:30 משה בהשתתפות הנאמנים חבר במסגרת דנקנר גיל אצל הוד בעין כבוד לשם ד״ד תואר למקבלי ק״ס
f—«לון> מירח - כחלון

פ 21:00 ק" - 
ת21:30 ל חי ת הטקס -

ברכות( שיהיו בטוח לא פורמלי לא )אירוע גיל של לביתו הכוונה שלטי יהיו

2013 יוני 02
א יום : ^

08:30 ־ 09:00 נסיעה >

J F ר ישראל בר + אריה גו 09:00 -10:00 גז

10:30 ־■11:00 שלום בן ישראל - כרמל מי כללית אסיפה הכנה

ת בגי בין מחבר כביש 11:00 ־ 11:45 הדוח מהנדס, בנט, משחתפים:ג'ים שאגל למארק ברי

11:45 -12:00 מובייל חוט בנושא עדכון קולודני זיוה

ש קובי ־ תליסה מתב״ס 12:00 -12:30 ברו

12:30 -13:00 נסיעה

13:00 -14:30 129 הנשיא שדי במיט נזריאן משפחת צהריים ארוחת

14:30 ־ 15:00 נסיעה

15:00 -15:30 פרטי

ת אסיפה ישיבות תדר 7 קומה כרמל במי 15:30 -16:30 כללי

16:30 -17:30 מנכ״ל משתתפים: רותם זאב

17:30 -18:00 כסיעה

t 20:00 - 18:00 אלון נירה - כבוד ד״ר תואר והענקת הנאמנים חבר פתיחת הקונגרסים במרכז iS f iM SB B B B
ש לתהלוכה והכנה ק"פ -19:00 - 18:00  גלימה( לובש העיר )רא
הבמה על יושב העיר ראש - הטקס תחילת - 20:00 - 19:00

 לנשטיין מנפרד מר הנאמנים חבר יו״ר - ברכות:
 שפירא עמוס מר האוניברסיטה נשיא ־
 באנגלית משפט לשלב אפשר דקות 3 כ- מברך העיר ראש ־

התואר קבלת לפני ברגנר יוסל את ומעטר מלווה

20:00 ־ 20:30 נסיעה

20:30 ־ 21:00 אילת הפועל נגד חיפה מכבי בין כדורסל משתק שניה מחצית הספורט בהיכל
20:30 מתחילה שניה מחצית 19:45 בשעה מתחיל המשחק

11:16 24/11/151
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ת ישראל לקול טלפוני ראיון 9:00 בשעה בלומנטל שי משתתפים: ויקי עקיבא 08:30 - 09:15 דמויות -הנצחת בערבי
ערביות

09:30 -10:00 אמיר אילת

Dimitar Mihaylov 10:00 ־ 11:00 בולגריה שגריר ק"פ
 רעייתו. עם יגיע השגריר

 הפמס: לקבלת הוזמנו
העיר ראש סגני
 חוץ לקשרי הועדה יו״ר אלי, קולס עו״ד

 בולגריה כבוד קונסול זסלר, הרי מר
 רגיב מנשה מר
יעחק אלדן מר

11:00 ־ 12:00 אלמוג חדווה בלומנטל, שי משתתפים: מינקח ליאורה אמונה תנועת יו"ר

12:00 - 12:30 נסיעה

12:30 ־ 14:00 התפעול מינהל כנם כנורות באולמי ברכות

 חתכנסות. ־ 12:00-12:30
 לוריא. רוך מי חתפעול, מיגחל יאש ובלכת פתיחת לכרי - 12:30-12:40
 מזרחי. משח מר חעובלים, ארגו) יו״ר ברכת - 12:40-12:30
 יחב. יונח מר חעיר, ראש ככול וכרבת סיכום - 12:50-13:00

צחריים, ארוחת-13:00

14:00 -14:30 נסיעה

14:30 ־ 15:00 מריומה יעקב

15:00 ־ 15:30 לנדאו אלי פ׳יא

15:30 - 15:45 פרטי

לצמן ביז 15:45 ־ 16:15 קו

16:30 -17:30 עידו ווגמן, פיני פז, בלומנטל,פנינה :חדוה,מנכל,גזבר,מהנדס,שי הכלכלה ושר השכון לשר הכנה

17:30 ־ 18:00 נסיעה

18:00 - 19:00 18 טובי תאופיק רה' אחווה בי״ס בחניון טובי תופיק שם על רחוב לשעבר(חנוכח )קיסריה
18 קל וכיבוד התכנסות 15-18:00:

הטקס: תכנית 18:15

 בי״ס תלמידת מוגרב׳, סחר 15ה- בת הזמרת - מוזיקאלי קטע
ם בשיר - ,ט כיתה אלמותנב׳, אב, בן חמוטל אמן)מילי משה לחן: ז

דץ{

11:16 24/11/157
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 מיכאל מ*0 מר

ת1מ חבר א,0עי לא1ניק ד״ר שעבר העיר עצ  ל

ד גפאע מ ח ה מזכ״ל מו מפלג ת ה מוניסטי שראלית הקו  הי

ת - מודקאלי קטע ר מ ר כרמל הז מו תד

There Must Be Another Way- ,וערבית. אנגלית עברית

 ציון בבי בבי׳יח לאימונולוגיה המכזן מנהל טובי, 0אליא פרופי
 האיטלקי לים1הח בית של אי1רפ ומנהל

תעודה הענקת + העיר ראש יהב, יונח מר

ת - לקאללמה קטע ר מ תדמנר כרמל הז

 וערבית אנגלית עברית, כהן(- נרד1ליא )של הללויה

ת 0טק  הלוט הסר

סיום דברי

19:00 ־ 20:00לצהלה נסיעה

 אודי - 6 בניהו רח' בצהלה אמו על אנגיל אודי תנחומים ביקור
21:00 - 16:00 השעות בין תנחומים ביקור

21:00 - 20:00

2יוני 04 0 1 3

08:00 ־ 09:00 ואנשיה נואית ואנשיו, לוריא ואנשיה, לריסה נוף יפה משתתפים: המטרונית פרוייקט אוטובוס תחנות

08:45 ־ 09:15 פרבנד אלבס

ם, אורי משתתפים: חוברת הוצאת לקראת תרבות חוהגית הצגת 09:15 -10:00 צחי עידו, נואית, בלו

10:00 ־ 10:30 עידו שמשוך

10:30 -11:30 טורינו העיר ראש ק״ס גדול הנהלה בהדר

11:30 -12:30 ראובני ערך ־ חכמה עיר בכנס ברכות מועצה באולם

דר ־ הדר לכנס הכנה 12:30 -13:00 ונמרוד ברו

13:00־ 13:30 אישי

13:30 ־ 14:00 לוריא דוד פ"ע

יווי־. יר־.ד24/11/153 11:16



14:45 - 14:00 מל חרב צהר רבני ארגון נציגי סופר וינקי ג

15:30 - 14:45 ציוני סיגל

16:00- 15:30 נסיעה

16:00 ־ 16:30 רינו העיר ראע בהעתתפות תערוכה פתיחת האודיטוריום בלובי טו רינו" - אנטוליאנה" והמולה טו
סלע ברכה

16:30 ־ 17:00 נסיעה

17:00 ־ 18:00 קואליציה

20:00 - 18:00 עיר מועצת

I P I i i i l p i i l l

פיינטוך ירון

נסיעה

אל סיור בדפ
ת להלן כני הסיור: ת
 העירייה היכל ברחבת התכנסות 9:15 ־ 9:00
 נסיעה 9:45 - 9:15

 התכנסות 10:00 - 09:45
1 0 :15-10  פתיחה דברי 00:

רפאל הצגת 10:30 -10:15
 הקרב לשדה רפאל תחמת רפאל: מוצר׳ הצגת 11:00- 10:30
ל כיפת הצגת 11:30 - 11:00  קסמים ושרביט ברז
 הכללה בקווי ביקור 12:30 ״11:30

13 :00-12  רוח מעיל הצגת 30:
13:00

נסיעה

מהנדס מעתחפיס: לאומי בנק ולוגיסטיקה בינוי דכע מערך ראע רונדר רונית

הנהלה בחדר הסביבה לאיכות ועדה

ח מענחאי ותרבות אמנויות על מעלחת ת סגנית בראעו מנכ״ל, מעתתפים: ענחאי על התרבות ער
אביבה - לפלר

09:15 - 09:00 

10:00 - 09:30 

10:00-13:30

14:00 - 13:30 

15:00- 14:00 

16:00 - 15:00 

16:30- 16:00

נסיעה

דפנה - לרפואה ד״ר תוארי הענקת טקס גלים בת רפפורט בניין לרפואה בפקולטה רות באולם

לביא פרץ פחפ' - הטכניון נשיא : מברכים
 שלו אליעזר פרופ׳ - לרפואה הפקולטה דיקן

 רפפורט רות גב׳ - הכבוד אורחת ברכת
מברר לא העיר ראש

 16:30 ־ 17:00

17:50 - 16:50

11:16 24/11/15



^ך 2013 ־ני מ ה
ד יום

יו 05

18:30- 18:00 נסיעה

19:00- 18:30 פרטי

19:30- 19:00 נסיעה

20:15 - 19:15 תון( בחיים" "להישאר הסרט של חגיגית הקרנה רפפורט באולם 052-3231409 - כפיר אבישי - )זי
 התכנסות -19:30 ־19:00
 העיר ראש יהב יונה ברכות: - 19:45 - 19:30

הבמאי ליס ק ר׳ ערן

20:30 ־ 21:00 נסיעה

21:00-22:00 ב״חורשה ביגור בישליס דידי "חתונת
- פ  19:30ק"
20:30- חופה

ifffliB lllililill
09:30 ־ 10:30 ברודר ־ העיר במרכז הכרמל הדר להתחדשות ארצי כנס פתיחת חדר במתנ״ם

התכנסות-08-30
ר יעקב מר בהנחיית פתיחה מושב - 09:00 חד  הדר קהילת מנכ״ל - ב

 איזיקוביץ פרופ' הדר קהילת יו״ר פתיחה דברי
 נא!ר א• מר שחף קרן יו״ר

יהב יונה מר חיפה העיר ראש

טכניון אסיף שמאי פרופ' אדרי - חיפה העיר לב הדר- פתיחה: הרצאת
 המנדט בתקופת הכרמל הדר העברית הכרמל עיר א! עברית שכונה

חיפה אוניברסיטת קדרון, ענת ד״ר

10:30 ־ 10:45 נסיעה

11:00 ־ 11:30 בליטנטל אריח

11:30 -11:45 מולו

11:45 -12:15 אחרונות יריעות אלחי ליאור עם ראיון

12:30 -14:00 בלומנטל פז,שי חדוה,מנכל,גזבר,מהנדס,פנינה משתתפים: אריאל אורי השיכון שד עם עבודה פגישת

14:00 ־ 14:30 מהנדס , חדווה משתתפים: דורפברגר חב'

ם( אייל מן)יז ד 14:30 - 15:00 חדוה,מהנדס משתתפים: פרי

15:00 -15:15 נסיעה

ה 2 הגפן רח' הגפן בבית ברכות 15:15 -16:30 רפת)ישראל(-בבית3 חרבות ואזרחות־מרכז לאומיות פורום בגלרי
ביגו כרימטופר מר צרפת שגריר בהשתתפות הגפן

2 הגפן ברחי בגלריה מצרפת לאומנים ק״פ — 15:15
הכנס תחילת הציונות שדי הגפן בית של התיאטרון באולם - 15:30

11:16 24/11/155
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16:30-17:00 נסיעה

דר - העיר כמרכז הכרמל הדר להתחדשות ארצי כנס הדר במתנ״ס 17:00 ־ 18:30 ברו
טיג01ל יריב אדרי בהנחיית - למימושו והדרכים להדר חזון כם:0מ מושב

א!רנה אדרי - עירונית התחדשות בפרוייקט חברתית אחרות של לניהול גישה
אנגיל

הדר קהילת חברי ידי על המופק סרטון הקרנת ~ 2023 הדר חזון בהדר" הדר"כ
 איזיקוביץ צבי פרוסי - לעתיד צעדים התווית

 הקהל לדיון פתוח פאנל
חיפה העיר ראש יהב. ■ונה מר - סיכום

18:30 ־ 19:00 נסיעה

T 20:00*"-״ שושי פירון שי השר 2 גוריון בן שדי קפה בקפה lff ilM ir 19:15 ־

^ באיצטדיוך הריאלי הספר בית של לייסודו מרכזי אירוע המאה בחגיגות ברכות ^ ^ן מ ^ ^ ^ ת ריי 20:00 ־ 21:30 ק

-התכנסות 18:00
 פיחן כתרי,רה"ע,שי רון מברכים הארוע תחילת-20:00
האחע סיום-21:30

■ חיליק ־ 38 הנמל רה' בזיניוק מטווח * ■ ■ ■ * ם ל ס מ 10:30 -11:00 א

AM0RES 12:00 -14:00 ארועים בגן מונד בתל לוטן דן חתונה
 ק״פ - 11:30
חופה ־ 12:30

ja תאומים מזל בני חולדת יום 37 המגינים ברחי m 14:00 - 14:30 וינברג פיני של לידיעה,בפאב

2 p | | : | p | ^
ח ; ־! •••• שב

17:30 -18:00 המרא■■■■■■■■ מאגיד - אלמותנבי ספר בית י״ב בסיום ברכות בקונגרסים

18:00- 19:00 נסיעה

דן אצל לרמב״ם 75 חגיגות פתיחת ערב ■ אסתי - ארסוף 10 הגלים רה' עופר עי ■ ■ ■ ■ ■ ■ ל]* 19:00 - 20:30 גו
וכיבוד התכנסות -19:00
 לברך רה״ע את מזמין ביאר פרוסי ־ ברכות - 20:00

רייכל עידן של פעה1ה

2013 יוני 09
 _______ א יום■■־־ v:: ״■■.:■■י:■■ ־■:   __________

שרודק חנה - אתיקה כנס בפתיהת ברכות טיקוטין במוזיאון

 נסיעה

רוחי וקנין פ״ע

1fi1־ 1 ^ 4 / 1 ל1/1

08:45 - 08:30

09:00 - 08:45

09:30 - 09:15
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09:30 - 10:00 טרפו צחי

Mr. Bausewein 10:30 -11:30 איירופורט לרה״ע ק"פ

 Mr. Bausewein אירפוט רה״ע עם בלשכתך ק׳׳פ 11:30 - 10:30
 שלמה מר קולס, אלי מר רה״ע, סמי החמנו: לק"פ

 פפה, מיקי מר גלבוע,
סלע. ברבה גבי

לי ח"כ 11:30 - 12:00 בלומנטל עי - מועלם עו

12:00 ־ 13:00 בוחבוט עלמה

13:00 ־ 13:30 בלום אורי מעחתפים: נצר אפי

13:30 -14:00 אורי בלום פ״ע

חדר אבי ואנעיו, לוריא ואנעיו, יועמ״ע מגכ״ל, מעחתפים: חים בחוף קרוואנים הנהלה ב ת, אי 14:00 - 15:00 אדרי נו
ואנעיו חיפה תחנת מפקד

15:00 -15:30 בלום,עידו אורי סגל, גלי הארץ, עיתון־ מנכ״ל, מעתתפיט: תינוך לכנס הכנה

בר + מנכל קטן הנהלה בחדר 15:30 -16:30 גז

16:30-17:00 ידסףבאהם

17:30 - 18:00 נסיעה

ר במרפסת 10 קומה כרמל דן במלון Mr. Morten Ostergaard - סלע ברכה 18:00 ־ 18:45 הדני והמדע החיבור ע

 בישראל דנמרק שגרירת ממשרדו, ממשל אנשי 4מ- המורכבת בפמלייה מלחה השר
ה.0ו Liselotte Plesner גבי גנ

ברונדו קלה ערב ארוחת מכן ולאחר תצפית דקות 10- 18:00

18:45 ־ 19:00 לטקס נסיעה

-Liselotte Plesner ת עגריר ת Morten Ostergaard דנמרק ו כ ו נ ח ל ת דנמרק כיכר . 19:00 - 20:30 בהעתתפו
סלע איירפורט,ברכה רח״ע מעחתפים:

אירוע: תכנית

המדרכה על ועמידה דנמרק לכיכר המוזמנים הגעת 19:00

הנושא הנחייה-הצגת

 הלוט רת0ה 0טק לשם דקות 5 ל- הכביש גירת0

המעשה ר19י0 משלט הלוט רת0ה .1 לוט: רת0ה

ה יהו־הכיכר שם כיתוב עם בודדות אותיות .2 יוו
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 תנועה באי המוצב כחול דחי שלט ,3

ת בצד הליכה - דדו( לאמפיתאטרון)חוף המתמנים של מעבר 19:30 -19:20  ימין מצד: במדרג!

 מוזיקאלי הרכב ינגן הבמה על

 לקהל פתוח יהיה בלבד שתייה בר

שאת יש :0טק תחילת 19:30 ם ל האנגלית בשפה דברי

 הדני והמדע החינוך השר דבר

 השגרירה דבר

העיר ראש דבר

: העיר ראש יעניק דבריו בתום ***

לרגל רה1ותש תעודה א. ה) ר שגרי  הדני לשר + כהונתה( סיום ל

עיר( עצת1מ החלטת לפי דה1)תע

ר100 לגדי דח1תע כ.  ב

לפסל תעודה ג.

הבמה על מוזיקאלי הרכב - רקע מחיקת מסתובבים, מלצרים - כיבוד 20:00

ב העיר ראש 20:30 עוז

20:30 - 20:50 נסיעה

20:50 - 22:00 אילת הפועל נגד חיפה מכבי כדורסל מעהק הספורט בהיכל

2013 יוני 10
ב יום

ע סמיח ־ חיפה ומקומון בוקרח לאתר ראיון מו 09:00 - 10:00 ער

תן ורמי אלמוג חדוה 10:00 -10:30 דו

10:30 - 11:00 חורי אמיר

11:00 - 11:30 נסיעה

11:30 - 12:30 פיני ־ 009 ציבורי מקלט 27 אלפא בית רח' מערבית חיים בקרית ילדים הורים מרכו בועו בית חנוכת
ווגמך

 התכנסות י־ 11:00
ת: 11:30 -ברכו

11:16 24/11/15
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12:30 ־ 13:00 נסיעה

14:15 - 13:00 סלע ברכה - איירפורט רה״ע עם א"צ 24 בנמל

14:30 - 14:15 נסיעה

14:30 ־ 16:00 חינור מערכת ראש מכרו

16:30 ־ 17:00 נסיעה

17:00-18:00 אירפורט רח״ע עם תערוכה פתיחת בקריגד
ם ״ התערוכה פתיחת 18:00 - 17:00 ט - להודים חיי פור ר ? אי

19:30 - 18:00 אביב לתל נסיעה

22:30 - 19:30 קרך - העיבדי בומר חיים מפעל על נצר לאפי הוקרה אות מחן וואחל באולם אילך בר באוניברסיטת
052-5202156 עורתי

 וואל אולם VtPn בחדר קווה משה פ'1פר אילן בר האוניברסיטת נשיא אצל ק"פ -19:30
 לק"פ אותך ותכוון 0כרטי לך שתיתן עזרתי קר! עם קשר ליצור

שה פרוסי האוניברסיטה נשיא רק ת1ברכ וואל באולם האירוע - 20:00 ה1ק מ  ו
ת יוזכר שמך ח תי חע בפ אי ה

'■'- ■׳;-.ו ו־׳ .VvVI- -.י!.' V T;: ,י ■י ̂ :̂■י־ 0 ר י  j׳Vv■1!■־:׳ ׳::.Vs■ :;■V

07:30 ־ 08:30 סלע ברכה ־ מהמשלחת פרידה איירפורט העיר ראש עם בוקר ארוחת כרמל דן במלון

09:15 - 08130 דיין עוזי כרמל דן בלובי

09:15 ־ 09:30 נסיעה

10:30 - 09:30 סגל -גלי 200 הים דרך רה' גניגר בבית חדש אגף חנוכת

10:45 - 10:30 נסיעה

11:30 - 10:45 האם במות חי משפחת אל נוף מלון בלובי אבלים ניחום

11:30 - 13:00 החותרים בנושא ופ״ע העיר מהנדס עם אביב לתל נסיעה

13:00 ־ 14:30 03-7549944 חגית - מהנדס משתתפים: 33 קומה גך רמת 11 בגין־ מנחם רח' גגיגר עמי אצל

14:30 - 15:00 נסיעה

M 8 פלג גל - בת״א M M 15:00 -17:00 אולם קונטיננטל אינטר דיויד במלוך ביומד כנס
החיים מדעי פארק הקוקטייל איר!ע - 15:00 •

קורי יהד24/11/159 11:16



שך 2013 יוני 11 המ
ג יום

18:15 -19:00 0»99<1999מ»יר יולי חילטון מלון בלובי

ע עראל - ארה״ב חמסהר לעכת ארו ר במעמד י עראל ארה״ב עגרי ל עפירו דניאל מר בי הי מלזן 19:00 ־ 21:00 ון0ב
■^ גל - זיבוטנסקי פינת 234 הירקון רה' ■ ■ ■ ■ ■ ■ פלג

ארה״ב שגרירות נצגי ח"כ, ציבור, ,אישי שרים : בהשתתפות ערב וארוחת ק"פ - 19:00
הלשכה אות הענקת טקס - 20:00

2013 יובי 12
ד יום

09:00 ־ 11:00 סגל גלי - ילדים בגני ביקור
 אדרת אלרם הגננת שם 94אינשט״ן רח׳ אינשט״ן ניצני - 09:00
 שירן מרום הגננת שם 94 אינשט״ן רח' כחל גן - 09:30
 אורלי פוארטי הגננת שם 42 ליבריה רח' חצב גן -10:00
איילת חן הגננת שם ליבריח רח' לימונית גן - 10:30

11:00 ׳ 11:15 נסיעה

11:30 -12:00 אבגליקנית כנסיה ראעי הנהלה בחדר

12:00 ־ 12:45 מינקובסקי עידו ־ חיפה ידיעות לרמן אייל

13:00 -13:30 יגאל + חדווה

13:30 ־ 14100 צוות

14:00 ־ 14:30 דוגיץ סגל, גלי ווגמן, פיני ליברמן, מוטי הכט, יעקב מעתתסים: חיים בקריית חינוכית חממה

בר + מנכ״ל 14:30 -15:00 גז

ל פרוייקטים מצב חיתוך הנהלה חדר 15:00 -16:30 לוריא,גזבר,מהנדס נוף, מנכ״ללפה מעתחפים: נוף יפה ע

16:30 ־ 17:15 חדווה מהנדס, מעחתפים; ילין דוד ספר בית בנועא זאבי גד

17:15 -17:30 נסיעה

ת "באודיטוריום תי תערוכת לפתיחת ברכו ע 17:30 - 18:30 אחת קליגרפיה עכונזת "
 ״ר0המ היא האות” יחוד׳ חינוכי מיזם של עבודות יוצגו תערוכה

הרצל בית ילדי סין ת1ידיד ר׳ אחמדיה הספר בית לילדי הספר"

18:30 ־ 19:00 נסיעה

M 20:00 בהיג' ־ מנסור לבהיג' הוקרה טקס 33 הגפן עוקר חביעוף אצל M H 19:00 ־ 1

11 24/11/1510



■ מסף חיים ־ חוצבים חר 13 חרטום רח' דרעי אריח אצל ■ ■ ■ ■ ■a 

א 8 הפסגה ’רח וגן בבית ע בנו מן :ערר‘ החותרים מתחם ד

 לחיפה נסיעה

נמרוד פ״א

12:30 ־ 14:00

15:00 ־ 17:30

18:00 - 17:30

2013 יוני 13
ח יום

11:00 - 10:00

נסיעה

אביב תל מכבי נגד חיפה מכבי כדורסל גמר מעחק המסורס בהיכל
המשחק תחילת - 20:50

ת1האליפ צלחת הענקת טקס המשחק בסיום

ל חתונה התחייבות!!! ללא עכו דרך נעמן באמור 1 יצירה רח' אלמאס באולמי אסדי ראפת ע

20:00 - 19:30 

22:45 - 20:15

23:00 - 22:30

2013 יוני 14
!יום

053-8261976 סגל גלי ־ ילדים בגני ביקור
 טניה פרנקל 16 אש1יה רח' המלך גן - 09:30
 אנה אשכנזי הגננת שם שאול רמת 13 אמילזולא רח' הדר גן - 10:00
ליאת ארליכזון הגננת שם שאול אמת 13 לא1ז אמיל רח' נחליאלי גן - 10:30

10:45 - 09:30

בסיעה

 כוכבי מעפחח כרמל בעין־ הלויה

@ ניבה מסרח - חיפני במוזיאון חסיד מעפחח על אירוע ק ב ס 0לי 0 0 0 8 8®

W דניה בקפה בחיפועית ענחבי יהודה H 1 W B B 

טרן לירון על חנות פתיחת רבקה - 21 במתחם ע

■ ד״ר - חיפה אפיסקופי אליאס ספר בית י״ב סיום מסיבת קריגר באולמי ■ !^ ■ ■ ■ ד! אגי מ
18:00ל- מוזמן הקהל

11:00 - 10:45 

11:30- 11:00 

13:30 - 12:30 

14:30 - 13:30 

 15:00 ־ 15:30

19:10 - 18:10

2013 יוני 15
שבח

19:10 - 18:10 גיד א מ ד״ר - כרמל ספר בית סיום קריגר באולמי
18:00 מוזמן הקהל

20:30 - 20:00 כוכבי אצל בקיסריה תנחומים ביקור

יוגה ב יה24/11/1511 11:16



2013 מבי 16
ם   ו א י

09:00 - 10:30 חדווה פ״א

10:30 ־ 11:00 נסיעה

11:00 ־ 11:30 אביבה - 21 קומה כבוד קונסולי מפגע לאוברדו במלון
11:25 - 11:10 בין דברים נושא העיר ראש

11:30 - 12:00 נסיעה

12:00 ־ 12:30 צווח

14:00 -15:00 איעי

15:00 - 16:00 לוי רמי

17:00 - 17:30 ווגמן פיני מעתתפים: אביגדורי ובועו ליאורה

17:30 -18:30 טכני ספר בית : בנועא יועמ״ע גזבר, מנכ״ל,

19:45 - 20:00 חיפה מכבי בנועא:ניצחון ברקוכיץ ואייל אסייג לאופירה טלפוני ראיון

20:00 - 20:30 נסיעה

ף נועם המנצח עם באודיטוריום קונצרט 20:30 - 22:30 ערי

2013 מני 17
ב יום

ה טון יום פתיחת בלעכ ל 08:30 - 09:00 מיקי - ץוביק:ר1 ביעק הנוער מועצת ליו״ר העיר מפתח והענקת מקומי עי
ליבוביץ

09:00 -10:30 תומכית על זלצמן אנדי ד״ר על והצגת הביומד על ראעונה לקחים והפקת סיכום גדול הנהלה חדר
חברה גזבר, יועמ״ע, מהנדס, מעתתפימ:מנכ"ל, חממה והקמת סטרטאפיט לעידוד קרן הקמח

ולצמן אנדי ד״ר ,כלכלית,

10:30 ־ 11:00 נסיעה

11:00 ־ 11:30 העיר ראע במעמד בסין הנדן העיר עם הסכם הסנט באולם בטכניון חתימה טקס

11:30 -12:00 נסיעה

ר תבורי עלמה על הלויה ע ע ע ב 12:00 - 13:00 ברו

13:00 - 13:30 נסיעה

13:30 - 14:00 עילטון חילופי יום נעילת מועצה באולם

11:16 24/11/15J ?



שך 2013 מני 17 המ
ב יום  

14:00 -15:00 מבכ״ל + חד»ה + מהנדס פ״ע

15:00 - 15:30 יועמ״ע גיגי, דפנה נציג, פז ווגמן,פנינה עטראימ,פיני יוליה מעתתפים: בהדר הנרקומנים עמוחת

15:30 - 15:40 אלמוג חדוה + בליטנטל אריה

16:30 - 17:00 נסיעה

קס)בגין בית בחנוכת ברכות M■ 18:00- גורביץ לימור - 7 פליט לעעבר( צים הפני M M i 17:00 ־
לבניין שנכנסים הפניקס חב' וכן מנספלד חברת ידי על גם הוזמנת

18:30 - 19:00 נסיעה

הצפוני( בניין לאוגרדו במלון ברכות 19:00 - 21:00 את המארחים חיפה רוטרי מועדוני על מפגע פנינה באולם אלמוג)
רה המעט מפכ״ל

התכנסות ~ 19:00
 למועדון שנה 80 במלאת לרוטרי דה1תע ומעניק מברך העיר ראש ברכות: - 19:30

ם נחום המכהן לנשיא יוני( בסוף תפקידו לדר)מסיי
המשטרה מפליל של הרצאה

21:00 - 21:30 נסיעה

21:30 - 22:00 052-6091100 ליבוביץ מיקי - הקיץ פתיחת העיר על מעתלטים הנוער ארוע האם בגן

2013 יוני 18
ג וםו

ל כנס כרמל דן במלון ר בהעתחפות המסחר לעכת ע 09:00- 11:00 בנט נפתלי מר הכלכלה ע
התכנסות-08:30
 בכירים עסקים ואנשי מנהלים מפגש - 09:00

האירוע את שינחה שפר גד ברכות:
 התעשיינים התאחדות יו״ר דיי! מיכאל

 חיפה העיר ראש יהב יונה
ת09:15 א צ ר ה  בנס נפתלי מר השר -
א 10:30 10 בקומה עסקים בטקרלין בנט והשר רח״ע -פ״

11:00 -11:15 נסיעה

11:15 -12:00 דנצינגר נואית,יואב רמזורים, + ואנעיו לזריא מנכ״ל, נזף, יפה מעתתפים: בהדר תנועה הסדרי בלעכה

13:00 - 14:00 מהנדס,צחי מנכ״ל, אלמוג, חדווה מעתתפים: אינטרטור מנהם מר וסיד אבן מנכ״ל

14:00 - 14:15נסיעה

איצקוביץ כיכר
העצמאות ,רח אוטובוס תחנות

14:15 ־ 15:00 נוף תפעול,יפה נמרוד,נציג מעתתפים: בעיר סיורים

*ויר־. ייזר־24/11/1513 11:16



201 3 יוני־ 18

15:00 ־ 15:30 נסיעה

15:30 ־ 16:30 ל הנהלה בחדר יוסי נואיח, ואנשיו, לוריא מנכ״ל, משתתפים: 2013 לקיץ בטחון סיירת הערכות גדו
כחן,ברודר,צחי

17:30 - 17:00 נסיעה

17:30 ־ 18:30 ת בקריגר ■1 מאגיד - כרמל אורט ספר בית י״ב סיום במסיבת ברכו ■ ■ ■

20:00 - 19:30 נסיעה

20:00 ־ 21:00 ^ - מיל"ב של שנח סיום בארוע ברכות באודיטוריום ■ ■ ■ ■ ^ י ל ו ש

2013 יוני
ד יום

i l l ! ®

07:15 - 06:00 13 הקסם דחי 2 ערוץ לאולפני להרצליה נסיעה

07:15 ־ 08:00 עידו - הנמל בנושא ראיון גלעד אברי

09:00 - 08:00 לחיפה נסיעה

בר משתתפים: מרדכי בן ישר סיכונים ניהול 09:00 - 10:00 מחנדס ל,נציג’מנכ׳ חיים, בן רוני נציג גז

10:00 - 11:00 שוייץ שגריר ק"פ

11:00 - 11:30 נכסים וועדת - פז פנינה פ״ע

11:30 - 12:00 נסיעה

12:00 - 13:00 סאוב בבנין בטכניון יזמות בכנס ברכות
ת1דק 5 כ- רה״ע ברכת - 12.15

13:00 - 14:00 חדווה

ת זכייתה על חיפה מכבי כדורסל לקבוצת ק"פ הנהלה באולם 14:00 - 15:00 המדינה באליפו
 אלמוג חדווה גבי מנחה:
 הדובחם: מור להא

t סגן שירן, ארנון מר v הקבועה 
 הקבועה קפטן קוז׳יקרו, עידו

העיר ראש יהב, יונה מר

 המשתתפים: להלן
 שחקנים:

 קוזייקרו עידו
 עיוברבלץ אלכם

 קאר קורי
 שוטבין אנטון

אזולאי טל

ר24/11/1514 11:16 ז ה יו מו



שך 2013 יוני 19 המ
ל־.׳•׳'■-ץ ט מ " ?

הנהלה: חברי
 הקבועה סיו״ר שירך ארנון
 דובר ווילסוך אנדרו

 קבועה מנהל סיגלר־ אבי
 מאמן עוזר רחימי־ עופר

 מאמן עוזר הדר־ רמי
 קבועה מנהל עוזר נה־ איתן
 וקהילה שיווק מחלקת כהן־ נופר
 ומכירות שיווק מחלקת נון׳־ מורן
 כמפים מחלקת גירבי־ ריטה
 משרד מנהלת פתי־ נורית
 תחזוקה מנהל שפד־ איתי
 האינטרנט אתר אחראי חי־ אטף
פיזיותדפיטט מנל־ עידן

רן ארנזך פ״א 15:00 -15:30 שי

15:30 ־ 16:15 דוניץ עודד

17:00 -19:00 סלע ברכה - חיפה יקירי מקדים מפגש המועצה באולם
המפגע!: סרח ז7ה9

קל וכבוד התכנמות •

העיר מזכיר טלע, ברכה גבי - פתיחה דנרי •

אלמוג חדווה גבי - חיפה יקירי לבחירת הוועדה ויו״ר העיר ראש ומ״מ סגנית דבר •

עעמו את מהנבחרים אחד כל בקערה יעיג בו היכרות סבב •

עכשיו״ ״חיפה אלבום הענקת + יהב יונה מר - העיר ראש דבר •

 סלע ברבה גב' - הטקם לקראת והנחיות המבר דברי •

מע״ב *
תשע״ג לשנת היקירים רשימת .1

485 י הינו תשע״ג( שנת )כולל לדורותיהם העיר יקירי ,מם ־
היקירים נבחרים פיהם על קריטריונים רשימת מע״ב .2

19:00 - 19:30 הקונגרסים למרכו נסיעה

19:45 ־ 20:15 מור אורנה ־ כצנלסון ברל רה' פרוייקט התנעת בכנס ברכות הקונגרסים באולם
 בלובי ערב וארוחת התכנסות - 18:45
ברכות ־ 20:00

יורי- י-24/11/1515 11:16



ך!משך 2013 מני
ד יום

20:30 - 20:15 נסיעה

20:30 ־ 21:30 כפיר אבישי ־ 2013 חיפה ספורט לסרטי 2ה- הבינלאומי בפסטיבל ברכות ברפפורט
קל וכיבוד חגיגית ק"פ -20:00
ת 20:45 ס ר ב פורט0ה מכהל ראש שפר, אורי ד״ר ־ : -

בישראל האולימפי עד1הו מכליל זיבגר, אפרים מר •
הפראלימפי הוועד מכליל לרמן, אבי מר •
חיפה העיר ראש יהב יונה מר •

 קורזיץ ל׳ של סיפורה - והים" "הילדה התיעודי: הסרט הקרכת - 20:50
אכל21:30 ״ את מנצחת "הרוח בנושא: -פ ף" ת,1בחיש1 מצוינות על מפגש הגו

 פיזרו ענבל השחיינית קורזיץ, לי בגלישה העולם אלופת בהשתתפות
נישליס דני מנחה: זינגר אפרים האולימפי הוועד !מנליל

2013 מני 20
ה יום

09:00 ־ 09:30 קליין ימית

09:30 ־ 10:00 אוסמה מהנדס, משתתפים: עמר דינה

10:00 -10:45 שני אורלי - וופר מתיו

10:45 ־ 11:30 אדרי אבי חיפה מפקד פ״א

11:30 - 12:00 נסיעה

12:00 -13:00 חיפה רדיו

13:00 ־ 13:30 נסיעה

13:30 ־ 14:00 חן רשף פ״ע

14:00 -14:30 פייגסוד משתתפים:רפי בטכניון הסטודנטים לבטאון ראיון עומר

14:30 ־ 15:00 אלכסנדרה פ״ע

15:00 -15:30 עזריה רחל

15:30 ־ 16:00 אישי

16:00 - 17:00 נמרוד

17:55 -18:00 הנביאים למגדל נסיעה

ז - הספורט מפת על חיפה בנושא: חדש" ל״ערב ראיון הנביאים במגדל ד י ע < ה נ 18:00 ־ 18:30 ח
 לחנכה לאולפן הגעה - 18:00
ר עליה -18:15 שיזז ל

20:00 - 21:00 קיסריה הים בכוכב פרנקל שמואל של בתו חתונת
7 -  !"פ19:00

חופה ־ 20:00

11:16 24/11/15161rVוודרז ־־
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08:00 ־ 09:00 מנכ״ל + כחלון משה כרמל דן בלובי

09:00 - 09:30 נסיעה

ת"יזמות השקת ארוע 7 מגידו רה' ילין דוד ספר בבית 09:30 ־ 10:30 סגל גלי ־ מקיימת" חברתית תכני
 הסהר בית בחצר ביריד סיור - יכלול הביקור
 העיר ראש - ברכות

 הסהר בית מנהלת
 הורים חנחגת יור

 התכנית על סרס
הסהר בית ילדי של קצרה הופעה

10:30 -11:00 נסיעה

11:00 ־ 11:30 31 אילנות תבורי משפ' אבלים ניחום

16:00 ־ fiBHBB&tflflSfi 17:00 מרח ח מאגיד ד״ר ־ אורתודוכסי ספר בית סיום מסיבת הקונגרסים במרכז

אן במסעדת 20:00 - 22:00   "יי"1*׳11"......- פאדי איש( 11)ברלר דני - דוז

22:00 - 23:00 נסיעה

MII» 00:00 - 23:00— דבי־ תל־אביב 1904 מסי דירה 6 אלוני גיסים רה' מצקץ אצל

2013 יוני 22
ל ז1; ^ ל ' : ץ ל - : :

10:30 -11:30 יהב רבקה ־ שבת שחרית במת רפפורט באולם

13- 12:00 השעות בין להחלטתך :00

ת בקריגר tliliililiiilllillinilllilil 17:30- 17:00 מאגיד ר ד" - איטלקי ספר בית סיום בטקס ברכו

17:30-17:45 נסיעה

17:45 -18:45 מאגיד ד״ר ־ נצרת נזירות ספר בית הקונגרסים במרכז

21:00 - 22:00 עידו ־ העוגן בפאב סופרים יורו טורניר סיום ערב
 הטורניר טיום אירוע ,3 פלמר שער ’רח גן,1הע בפאב סופרים פאגל - 21:00

וספורט. תרבות ואנשי העיר ראש במעמד

■^ קובי ־ אורי זלצמך קובי של הבן מכקלח חמישיית עם בפולח ■ ■ ■ ■ ■ 21:45 ־ 22:45 זלצמו•
22:00 בשעה גם להגיע שתוכל מסר קובי

יונה ב יהc ic-cn1 ר0/1111



המ׳עך 2013 ני

21:45 ־ 22:45 ^ קובי - אורי זלצמן קובי /על הבן מכקלח חמישיית עם בפולה ■ ■ ■ ■ ■ ■ מן* לצ ז
22:00 בשעה גם להגיע שתוכל ר0מ קוב*

2013 יוני 23
א יום ל : ל .1;' ל' י ׳:■ל'■■ V: ■לי: ::■■■;ל ל;•■•■■; ■■■'■ ל; י' ל

02:00 - 01:00 Lynn Wax - הולדת יום

10:30 • 09:00 סגל גלי - ילדים בגני ביקור
 סיגלית אופיר הגננת שם 194 הים דרך רח' האהבה גן - 09:00
 דינה לנץ1ז הגננת שם 194 הים דרך רח' רקפות גן - 09:30
טל ללוצי הגננת שם 8 נה0ה רח' אילנות גן -10:00

10:30-11:30 נסיעה

15:00 - 11:30 רבד גלית ־ העירייה הנחלת סדנת יעקב וכרון 4 אהרון דרך עדן תולי במלון יעקב בזכרון
יהב יונה מר העיר ראש דבר - 12:00 -11:45

 עובדים" הנאת עובדים־ בנושא"הנעת בוכנר דיטי גבי של בהנחייתה דנה0 - 14:0012:00
צהריים אחחת - 14:30 -14:00

15:00 ־ 16:00 אביב לתל נסיעה

16:00-18:00 המשטרה מסב״ל בהשתתפות הולדאי רון אצל 15 פורום

20:00 ־ 21:00 taBBUBBuaBBBk שטיינברג טלי - ג׳ עירוני ספר בית סיום מסיבת הקונגרסים במרכז

2013 יוני 24
לו ■י ̂ 71 ■ '.'י־';־ ■י' י ־יי■■' יי■ ■'־'־. י י• י•‘י •י'.• '■ "ל ללללל’;ל.. / .'יל ללל■-■. ■י■ * ל'י■:;.■7 י ' ' . ל י ״ ל י לל .י י -ל:,''I■' '/׳.־p. /'/ל ל ל -ל ללי ■ל.■■׳ V' לללל י ■־־ ל.■■'■■''■. ׳ לל לי'.-"ללללי* '

01:00-02:00 Wax, Lynn - חולדת יום

09:00 - 08:30 מויאל אריק

09:00 ־ 10:00 הטבע הגנת רונו, דני מהבהאים, גיאלל מר הסביבה, איכות ץ0 שלמה משתתפים: ירוקה תיירות

10:30 - 10:00 ש קובי פ״ע ברו

10:30 ־ 11:00 שלום טליה עוייד

11:45 - 11:00 H.E CORNET (TELZIUS John ר בלגיה שגרי
לשגריר: יתלוו

. קוגסול ־ lieve decaluwe גבי
בשגרירות המסחרית מהמחלקה - gino nale ־ ומר Jacob lempert מר

 הטניט: הוזמנו.לקבלת
הקיר ראש סגני
 חוץ לקשרי הועדה יו״ר אלי, קולס עו״ד

בלגיה כבוד קונסול מרקוביץ, מיכאל מר

יונה יהב24/11/1518 11:16



המ׳צוך 2013 יוני 24
ב יום

11:45 -12:30 לדמן אייל - עידו

12:30 - 13:00 סרטי

13:00 ־ 14:00אי׳שי

pa 15:00 - 14:00 אילו ־ נוער כדורסל חיפה מכבי ק"מ הנחלח בחדר
 הפגים: סבלת המית להא

 זגגי שמואק מר מנחה:
S חיפה, מכבי יו״ר בק־ איא מד i B B i S 
 הקבועה קרויה ז״ל שטייר אסף בנו שם שעל שמילר עופר מר

 הספורט ועדת יו״ר גרינברג, אורי עו״ד
העיר ראש יהב, יונה מר

הלוה: להלן
 קל וכיבוד התכנסות 14:15־ 14:00
מועעה בחדר פנים קבלת 15:00־ 14:15
 רוסנברג ואברהם פנחס דחי עופר, סמי לאעסדיון נסיעה 15:30־ 15:00
 האיעסדיון מנהל פוקס, אילן מר - אעסריון סיור 16:30־ 15:30
לעירייה חזרה 16:30

15:00 ־ 15:45 מנהל מאמצ מנהל בתכנית ספר בחי ומנהלי מנכלי״ם במפגעו ברכות הנהלה בחדר

15:45 ־ 16:00נסיעה

- עופרעוו ועובדים בעירייה לעבודתם עונים 25 עומלאו לעובדים הוקרה סקס הלאומי הימי במתיאון
פלד אריק

17:00 - 16:00

17:00 -17:30נסיעה

iiB iiiM itirrM riiiM

18:30 -19:00נסיעה

19:00 - 052-609110020:00 ליבובקי מיקי ־ לנוער תעסוקה מרכו פתיחת 3 הכרמל עוועונח מילר בבית

20:00 ־ 20:30 נסיעה

20:30 - 21:30 מצטרף עידו -טל בדעוא בירם בבית ריאלי ספר בית ב י" סיום מסיבת
ות0-התכנ20:00 -18:00
עליונה חטיבה מנהל רבינוביץ מנדי - ברכות: 0ק0ה תחילת - 20:30

הטפר בית של הנאמנים חבר מנהל גרדינגר מוקי •
ההורים ועד יו״ר קיפנים שיבולת •

פר0ה בית מנכ״ל כיתרי חן •
חיפה העיר ראש יהב יונה •

ת1תע את לקבל לוי עמית את יזמין רון הברכות בתום העיר מראש ההצטיינות ד

הב'24/11/1519 11:16 נה1י



2013 מבי 25
ג יום

08:30 - 09:00 גלים בן גילי

09:00 ־ 09:30 צפני סיגל

09:30 ־ 10:00 נואית ע”פ

10:00 - 11:00 חדווה ,ליבמן ורדה מעותתפים: קוגלמן גלעד חמם ירוקה דניה

11:00 -11:45 חצרוני עדנה המדינה עול למורה פ”ק

12:00 ־ 13:00 ווגמן פיני פ״ע

13:00 -13:45 איעוי

13:45 ־ 14:15 אלמוג חדווה מעותתפיס: דוד נווה בינוי פינוי לקמפיין יציאה לפני אלמוג חברת עול תוכנית הצגת

14:15 ־ 15:00 גרדסמן רוני - הצפון קרקעות בנועוא סולמון דורון עם ראיון

15:00 ־ 16:00 כללית אסיפה + חיפה קרן הנהלת יעויבת

16:00 ־ 16:30 עידו - מידות בבי״ס צילום

i נוף יפה רה' ברכה דינה במות ברכה מעופחת תנחומים ביקור l l ם מדורגי 19:00 - 19:30 ברחי חנייה (301 אי)
סולד הנרייסה

19:30 ־ 20:00 נסיעה

20:00 - 21:00 נקעו סופי

2013 מבי 26
ד מם

09:00 - 10:00 למועצה הכנה

10:00 - 10:40 עורודק אלמוג,חנה מעותתפים:חדוה ברק תמי + מלוך גליה ארצית נעמת יז״ר

תי׳חדד מיקי 10:40 ־ 11:00 לוי וקנין,אווח רו

11:00 ־ 11:30 מגספלד ממעורד קהת חייט פ״א

11:30- 12:00 חדווה

12:00-12:30 קולס אלי פ״א

12:30 - 13:00 ליבמן סעיז/ורדה מעותחפים:רמק כרמליתים מעולחת ק"פ

יונה *הב24/11/1520 1



^ר 2013 יובי מ ח
ד יום י.׳־^-:

13:30 - 13:00 פרטי

14:00- 13:30 בסיעה

15:00 - 14:00 ווגמן פיני ־ שאנן נווה 7 חן נתיב רח' "המרפסת" לצעירים יום מרכז לפתיחת חגיגי אירוע

15:00 ־ 15:30 נסיעה

19:30-21:00 19:30 לשעה מוזמנים 24 בנמל קרנדי טל מצווה בת

'■־..;.ל . ' • י: . •;

09:00 - 08:30 קליין ימית

09:45 - 09:00 ווגמן פיני משתתפים: מחוקי רחל פ״ע

10:00- 09:50 יגיב

11:45 - 10:00 ותיקים לאזרחים השר אורבך אורי השר ביקור
בלשכה ק"פ
 זיצר, קפלן,יעקב בלומנטל,אבי שי משתתפים: הנהלה בחדר פ״ע
ווגמן לנדאו,פיני אשכנזי,אלי ם,אורית1בל אור׳

10:00 -10:30— 
11:45-10:30-

12:00 - 11:45 נסיעה

13:00 - 12:00 חיפה רדיו

21:30 - 19:30 אן ענ

2013 מני 28 י ' י ■י'■:■'' ' יי י ■י ■£  Y: >־־ ־; י■ ־ > :;י1'■''׳:י ״  V■' i-: V  ̂ '^-r גי■:■ i . !י ■־ ■־ ייי■;': ? ;/■י : ! ■ , . V !1st®
08:00 ־ 10:00 פרטי

14:00 - 10:45 סוד ראשון מפגש חיפה בתיאטרון עון חיפה תיאטרון של הידידים חוג ליי שג ה" מייר ־ באופרה" בפר
חללי מיכל

פנים קבלת - 10:45
הידידים חוג והצגת ברכות 11:15

חיפה העיר ראש יהב יונה מר •
עולמי אינטל כשיא וסגן ישראל איבטל ומנכ״ל, נשיא אדן מולי מר *
ביון0 ישראל מר ♦

צבי בן ניצה גב׳ •
הראשית הבמה באולם באומרה" "שיגעון בקומדיה צפ״ה - 12:00

23:00 - 23:30 אורי - שנה 90 מלפני נו״ש וועד בנושא ב' ברשת אישי" ל״שישי טלפוני ראיון חצות אחרי 01:30 בשעה

חנה יהב24/11/1521 11:16



2013 יוני 29
. י שבח .

10:30 -11:30 m ■V- שריף עודה ־ בכבביר כנס ■ ■ ■ ■ ■ ■
המסגד במתחם ת10והתכנ א״ב - 10:30
קוראן פסוקי - 11:15
פתיחה דברי - 11:25
1 רה״ע דברי -1:35
שריף מוחמד -11:50

י ־ י י ■ י ׳ יי ־" - י' ׳' י ■־" ־ י זי י-־-
'י.־■ ; י.';-"'■ ־'” י ״ ,י'.'. ־ ';־ י■

09:00 - 09:30 פרט'

09:30 ־ 10:00 אלסר מיכי

10:00 ־ 10:15 בלום אור'

10:30 -11:00 גילאור יוסי

11:00 - 12:30 משתתפים:גזבו/מנכ״ל ־ מעוז שלמה ביקור

12:30 ־ 13:00 פרטי

רגר ךבו 13:00-13:30 חנו

13:30-14:00 נסיעה

14:00 ־ 15:30 מנכ״ל, גליקמך, אלי רונטל, יפתח משתתפים: היו״ר בלשכת 27 קומה 1 אור נתיב רה' חשמל בחברת
ד לוריא דו

 ארנונה
 עף0 ארתות

לתושבים מענה
רשת עמודי על ב1רח תא!רת שדרוג

16:30 -17:00 נסיעה

17:00 - 20:00 סלע -ברכה כלכלי לפיתוח השדולה בהשקת ברכות בקריגר
התכנסות -17:00

פתיחה דברי -17:30
 השדולה יו״ר מרגלית אראל

 העיר ראש •הב יונה
רגר ן1דור יוזמה עמותת ממייסדי בי

 השתתפות: פאנל - וחינוך עובדים מעסיקים -18.00
 שטראוס קבוצת יו״ר - שטראוס עופרה גבי
 ישראל אינטל נשיא - אדן מולי מר
 סנטרס בנקום ומייסד מנכ׳יל - תלחמי עימאד מר
 חי תל מכללת מנכ״ל - מלכה יוסי מר

עמל קבוצת מנכ׳׳ל - דום רוית עו״ד
חיפה אוניברסיטת של הסטודטים אוגדת ר״1י - מזרחי יוסי מר

בצפון יהמה תופסים ־ 18:50
הצפון אמנת על חותמים קהל דעת ומובילי בכירים כנסת, חברי

יעה יהב24/11/1522 11:16



 הצפון? נגד הממשלה -19:00
בהשתתפות: פאנל

ההסתדרות יו״ר - עיני עופר מר
 ת1מעל העיר וראש המקומי השלטון ריי1י - חבוט1ב שלמה מר
 הגלבוע האזורית המועצה ראש - עטר דני מר
 צפת העיר ראש - שוחט אילן מר
ש0 - כהן שולה גבי כרמיאל העיר .רא

 בכנסת: השדולה חברי
 מרגלית אראל ח"כ
 דהן בן אלי ח"כ
 בר חיליק ח"כ
 חסון ישראל ח״כ
 צור דוד ח״כ
 שטרן אלעזר ח"כ

 שי נחמן כ”ח
שקד א״לת ח"כ

17:00 -17:30 פישל שי ־ הסנה דחי - אדמונד גך ־ חמבגן 19:00 ־ 17:00 השעות ביו

wMfmawgffigap* 21:00 - 20:00 גלי - אי עירובי יייא כיתות סיום מסיבת הקונגרסים במרכז

יונה יהב24/11/1523 11:16



2013 מלי 01
ב יום

פרטי

קויפמן ברחי הדולפינריום בחניון חנייה 10 קויסמן רחוב ת״א ־מה3)1פ דן במלון המקומי השלטון ועידת

15:00 מהשעה חדרים קבלת

15:00- 08:30 

15:30-16:00

ם שנוח 75 לציון בישראל המקומי השלטון של הרביעית השנתית הוועידה ת"מעצבי  את יחד פעילו
תל 10 קויסמן רח' חכנסים קומת פנורמה דן במלון פרס שמעון מר המדינה נשירא במעמד המחר"

אביב
 שלי הבית שלי העיר צילומים- ותערוכת פנים קבלת התכנסות, -20:00 - 19:00
ערב וארוחת מי1המק ן1השלט למרכז שנה 75 לציון אומנותי במה מיצג ־ 22:00 ־ 21:00

22:00 - 19:00

2013 מלי 02
ג יום

09:45 -12:00 תמידי למאבק נדונו האם - מרכזי שלטון מקומי שלטון יחסי בנושא מושב ?
 גולן אולם H קומת הכנסים במרכז לדוברים" המפגש ב״נקודת -9:45

המושב תחילת ־10:15

17:00 ־ 18:00 קואליציה

18:00 - 20:00 עיר מועצת

18:30 ־ 19:00 בק לאו ספר בית י״ב סיום טקס הקונגרסים במרכז 18,30 בשעה לידיעה!!!

ש אלי - יכולת מעוטי לילדים הקונגרסים בגן מצווח בר התחיבות!!! ללא W 21:00גבי BW BW BW 8P 20:30 ־
22:30 נעד 19:30 בשעה מתחיל ע1באיר

21:00 - 21:30 הינומה באולמי אבי מערבי של בנו חתונה

2013 מלי 03
ד יום

09:00 - 09:45 רונן משחתפים:מנכל,מהנדם,יוליה,דני התיירות לשר הכנה

טרמן אריאל 10:00 ־ 10:30 ו

10:30 ־ 10:45 נסיעה

אל ארי אצל וטרמן ) 10:45 - 11:30 לנמל ונסיעה צרפתי יגאל עם מפגש מישלב מצטרף(

11:30 ־ 12:30 נוף,עידו גנון,מנכל,גזבר,נואיח,לוריא\פה משחתפים:דרור מטרונית סטטוס ישיבת הנהלה בחדר

12:30-13:15 אישי

13:15 ־ 13:30 רוני - כיוף ומים ־ המפרץ בנושאעמל ל״מבט" ראיון

רגר חנוך 13:30 ־ 14:00 בו

יהביונה 1 01/12/15 17:11



שך 2013 יולי 03 המ
;־ ד יום :

ד למשפטים הפקולטה דיקן 14:00 ־ 15:00 צחי משתתפים: ואנשיו ברזילי ג

15:00 -16:00 לפלר דוד + שרם ניטים

16:00 ־ 16:30 אבוחצירה שי

■484̂»פישל שי - 19.00 ־ 17.00 השעות בין בנו״ש הבנים בגן המבגן ** ̂18:00- 17:30

& רויח ־ חיפה תחנת מסיבת כנורות באולמי t 21:00־ t f i8 S H S S 20:00 ־
 ק"פ - 19:30
וזאירוע לונ1תח -־ 20:00

2013 יולי 04

08:00 ־ 09:00 פרטי

09:00-09:30 נסיעה

09:30 -11:00 מינהלת ראש סמולר, +יוסי הסוו אבי הראשי המדען ביקור - 6 קומה 32 המגינים רח' סנטר בהיי
החממות

11:00 -11:30 בסיעה

11:30 -12:30 צוות

12:45 - 13:00 ישראלי חיים

13:15 ־ 14:00 סטיב פייא

14:00 ־ 15:30 אדם כח מכרז

15:30- 16:30 נמרוד

17:15 -18:45 פישל שי ־ השמש עמק גן המבגן

19:45 - 20:15 מירקין - 20:00 בשעה ההצגה תחילת בורשה" למטייל "מדריך ההצגה באי בפני ברכות ברפפורט

2013 יולי 05
1 יום ■ל:

09:15 ־ 10:15 פרטי

10:15 ־ 10:45 פרטי

10:45 -11:15 נסיעה

11:00 - 13:00 פישל שי ־ הנדיב בשד׳ מציירים אומנים

יונה יהב01/12/152 17:11



2013 מלי 06 ■̂̂J  ■.,V : V' ■'/. . י , ::.:x,

22:00 - 20:30 פרטי

2013 מלי 07
א יום

08:30 - 09:00 פלד - טיקוטין במוזיאון אתיקה בנושא עיון יום בפתיחת ברכות

09:00 - 09:30 נסיעה

09:30 -10:00 עיסא חמודי

10:15 ־ 10:30 שבתאי שי

10:30 ־ 11:15 חנהלח בחדר ברוק ממריא)■ פרידה

11:30 ־ 12:00 זילברשטיין שאול

12:00-12:15 כסיעה

12:15 -13:45 פייגלין וחיים ירום אבי עם בדולפין

13:45 ־ 14:00 נסיעה

14:00 ־ 15:00 חגית - עירייה עובדי רגל קט ולקבוצת רשת כדור לשחקניות ק"פ הנהלה בחדר

15:00 -15:30 ווגמן פיני משתתפים: פרבשטיין מירח בחיפה עדיין מנהלת עם הכרות

15:30 ־ 15:45 רייך מרק יורם

ר היזם,נורית רחמים אבי משתתפים: התחתית בעיר לבניה הסביבה איכות התנגדות 16:00 ־ 17:00 ואנשיה/ שטרו
ואנשיו,צחי יועמ״ש,מהנדס דרסלר, עופר מירושלים, הסביבה איכות אנשי

17:30 -18:00 19:00 -17:00 בגין רמת יהודית גן חמבגן לידיעה,

18:00 - 21:00 רבקה - פרטי

2013 יולי 08
ב יום

ת של 21ה- השנתי הכנס בקריגר תוף בישראל בריאות ערים ר^ 09:30 - 10:30 מנהיגות בנושא: חיפה עיריית בשי
ת - וקיימות בריאות לקידום משתפת ומשילות יוליך רנד, גלי

 וכיבוד רישום התכנסות, - 09:30 - 08:45
 העיר מזכיר לע,0 ברכה גבי והנחיה: פתיחה דברי - 10:00 - 09:30

ברכות:
בישראל בריאות ערים רשת המתאם, הועד יו״ר דונחין, מילכה ד״ר ♦

המקומי שילסון מרכז מנכ״ל דולברג, שלמה מר •
שרד מנכ״ל גמזו, רוני פרופ' ♦ הבריאות מ

חיפה העיר ראש יהב יונה מר •

11:30 - 14:00 לירושלים נסיעה

יונה יהב01/12/153 17:11



שך 2013 יולי 07 המ
® B I P f f t e S l i i P W a

10:30 -11:15 הנהלח בחדר ברוק ממריאן פרידה

11:30 ־ 12:00 זילברשטיין שאול

12:00 ־ 12:15 נסיעה

12:15 -13:45 פייגלין וחייה ירום אבי עם בדולפין

13:45 -14:00 נסיעה

14:00 ־ 15:00 הגיח ־ עירייה עובדי רגל קט ולקבוצת רשת כדור לשחקניות ק"פ הנהלה בחדר

15:00 - 15:30 ווגמן פיני משתתפים: פרבשטיין מידה בחיפה ער״ן מנהלת עם הכרות

15:30 ־ 15:45 רייך מרק יורם

ר לבניה הסביבה איכות התנגדות 16:00 ־ 17:00 ואנשיה, שטרוך היום,נורית רחמים אבי משתתפים: התחתית בעי
ואנשיו,צחי יועמ״ש,מהנדס דרסלר, עופר מירושלים, הסביבה איכות אנשי

17:30 ־ 18:00 19:00 - 17:00 בגין רמת יהודית גן המבגן לידיעה,

18:00 - 21:00 רבקה - פרטי

1013 יולי־ 08

שראל בריאות ערים רשת של 21ה- השנתי הכנס בקריגר תוף בי 09:30 -10:30 מנהיגות בנושא: חיפה עיריית בשי
יולין רנד, גלית ־ וקיימות בריאות לקידום משתפת ומשילות

 וכיבוד רישום התכנסות, - 09:30- 08:45
10  העיר מזכיר סלע, ברכה גבי והנחיה: פתיחה דברי - 00-09:30:

ברכות:
בישראל בריאות ערים רשת המתאם, הועד >ר דונחין, מילכה ד״ר •
המקומי שילסון מרכז מנכ״ל דולברג, שלמה מר •
מז רוני ?פרופ • הבריאות משרד מנכ״ל ,1ג
חיפה העיר ראש יהב יונה מר •

11:30 ־ 14:00 לירושלים נסיעה

14:00 -15:00 דנילוביץ מהנדס,רוביק משתתפים: ירושלים 2 קומה 2 קפלן שורץ בינת אצל הפנים במשרד

15:00 - 15:30 נסיעה

■■^1™ ומיכי שפירא מנחם ־ הרצל שדי רופין גשר ירושלים רמדח מלון בלובי 15:30 -16:30 ™*יייייייייי■

18:00 ־ 19:00 19:00 - 17:00 השעות בין עליון גן ספיר ברמות חמבגן

2013 יולי 09
ג יום

08:00 - 09:45 נמרוד בקי־ בסאן מפגש בים סיור

יונה יהב24/11/153 11:55



09:45 ־ 10:00 נסיעה

10:00 ־ 11:00 מנכל ס״ע

11:00 ־ 11:45 בלום משחתפים:עידו,אורי הפרט זכויות לשמירת האגודה יו׳יר דויטש שי

רן עמי 12:30 ־ 13:00 עז

שון פרל 13:00 ־ 13:30 ומיכל גר

13:30 ־ 14:00 רשף + חדוה

14:00 -15:00 ואנשיו מנכל,חדוה,לורא משתתפים: ארדן גלעד השר הנחלה בחדר

15:00 ־ 15:45 חריש מרון + כמרים חמישה + ענאן

15:45 - 16:30 אסייג יוסי

17:30 ־ 18:00 19:00 -17:00 החשמל רה' כרמלי- -חטיבת חמבגן

20:00 - 20:30 057-7548180 פישל שי ־ הכט בגן סרטים הקרנת סינמניר. לידיעה!!!

20:30 - 22:00 052-4891224 בתיה , 057-7548000 אורי באתו״ס חניה ־ הכרמל מרכז צובחוץ
לבמה חדד שרית הזמרת את ולהזמין הבאים את לברך לבמה עולה העיר ראש - 20:55

2013 יולי 10

09:00 ־ 10:00 ציוני וגמן,סיגל ואנשיר^פיני הקר צדוק אתי ־ המורים ארגון

10:00 -11:00 ואנשיו,נואית משתתפים:לוריא תקציב מימוש - כבישים ריבודי

11:00 -11:45 רקנאטי +ליאון שרמייסטר אלי החדש מדעטק מנכ״ל עם הכרות פגישת

11:45 -12:00 אשכנזי אורית

12:00־ 12:30 יעקב נזרי

12:30 - 12:45 ריבלין ענבל עו״ד

12:45 -13:00 סלע ברכה

13:00-14:00 אישי

14:00 ־ 15:00 חדווה + מהנדס פ״ע

15:00-17:00 פרטי

מנה הב24/11/1541 11:55



057-7548180 פישל שי - צרפתי כרמל קאודרם רח' חנזבגך

י0פר

17:45 - 17:15

22:00 - 20:30

09:00 - 09:30 בקר משה

09:30 -10:00 לוי רמי

10:00 -14:00 לנדאו עוזי מר התיירות שר ביקור

 העיר ראש בלשכת אישית פגישה 10:00-10:20

 הנהלה בחדר עבודה פגישת 10:20-11:45

בעיר סיור 12:00-12:45

הסיור: מסלול

מהעירייה)במיניבוס( יציאה

התורכי לשוק נסיעה

הנמל( הנמל)קמפוס ברח' רכוב סיור

 גוריון בן שד' גרמנית, מושבה

 האזור על תצפית - חסיד מצפה לכיוון נסיעה

כרמל דן למלון נסיעה

ד! מלון מנכ״ל מאור עדי המשלחת פני את קבל1 למלון ה0בככי

 קל ומשקה תצפית - דן מלון 10 קומה טרקלין -13:00-12:45

;8303061 דבורי: כרמל: דן לא״צ קשר אשת
057-2335024

 כרמל דן מלון הרונדו, במסעדת צהריים ארוחת -14:00־ 13:00

 :בביקור משתתפים

 העיר ראש יהב, יונה מר

 העיר ראש סגנית שטראים, יוליה גב'

 העירייה מנכ״ל גנץ, שמואל מר

העיר מהנדס וטרמן, אריאל אדר׳

יונה יהבחיפה( תיירות לפיתוח עפת״ח)עמותה דירקטוריון יו״ר ענר, צבי מר



שך 2013 מלי 11 המ
ה יום

14:00 -14:30 נסיעה

פיניזגמן ארז רן ם: 14:30 -15:30 משתחפי

15:30 - 16:30 ואנשיו פלג הראל*מנכל*גזבר,גל משחתפים:שמשון באיצטדיון חיפה מכבי להשתלבות תכנה

17:45- 16:30 

18:30 - 18:00 

19:00- 18:30 

22:00 - 20:30

ואנשיו פלג הראל*גזבר*מנכל*גל שחר*שמשון משתתפים:יעקב באיצטדיון חיפה מכבי השתלבות

נסיעה

עידו ־ הגלידה מיחזורית צילום 4 מקור ברחוב הציבורי בגן בויזיניץ

שלום בן ישראל - ברגנר יוסף של תערוכתו בפתיחת ברכות כץ מאנה במוזיאון
 התכנסות ־ 20:30
ת21:00 כו ר ב התעחכה ופתיחת -

2013 יולי 12
1 יום

10:30- 09:00 פרטי

20:00-21:00 ס אלי של בנו חתונה מסיבת חנן חל הגליל גני לידיעה,באולמי בולו

2013 יולי 13
שבח

^ י י י «

2013 יולי 14
א יום

09:00 - 08:45 פלג גל

09:00 - 09:45 גל תעשיה* ממבני גרום יעל כספים* מנהל מאיר ערן מפילפס* גיווידו משתתפים: רפואי מיכשור חממת
פלג

09:45 -10:30 ציבור ואנשיו*פניות ואנשיו*גזבר משתתפים:לוריא מטרונית

10:30 -14:00 לירושלים נסיעה

14:00 י■ 14:30 5 קומה 5 ישראל בנק רה' גובר- משתתפים: יצחקי עוזי התחבורה משרד מנכ״ל אצל

שראל בנק רה' כץ ישראל מר התחבורה שר אצל 14:30 -16:30 משתתפים: חיפה מטרונית פעימת הצגת 5 קומה 5 י
בר נוף* יפה ערים* ראשי גז

20:00 - 20:30 נסיעה

20:30 - 21:30 ז׳יל הקונסול במעמד הבסטיליה יום ציון לרגל ק"פ בקריגר
 -ק״ס 20:30
ברנות - 20:45

מנה יהב24/11/156 11:55



^ך 2013 מלי 14 מ ה
א יום

21:30 - 22:00נסיעה

22:00 ־ 23:00נפרטי

2013 מלי 15
ב מם

שי בלומנטל

מנכ״ל משתתפים; ,/1ינקוב לאה

חדד מיקי ברזילי, שרה דביר, מיכל משתתפים: ילדים בגני אינטרנט

עידו - בפריפריה התעשייה עידוד ־ התעשיינים להתאחדות צילום

חביבי אמיל למשפחת ק"פ

וקנין רותי משתתפים: חאגיר ויקטור

פרטי

מנכ״ל משתתפים: מארח״ב אורחת קראוס מרגירי ,גב בלשכה

פרטי

09:00 - 08:30 

10:00- 09:00 

10:30- 10:00 

10:45 - 10:30 

11:00-12:00 

12:00-12:30 

13:00-14:00 

14:00-15:00 

15:30- 15:00

פרטי

פניות בלום, חינוך,מהנדס,אורי חדווה,נציג לוריא, משתתפים: הנשיא רמת תושבים מפגש הבחלה בהדר
ציבור

16:00 - 15:30

17:30 - 16:00

פרטי

עמיהוד גלית ומנחה קשר אשת - בנז״ש 39 התיכון ברחי במתנ״ס תורה לומדים לא הלילה

 התוכנית סדר
ת-20:30 א מגילה קרי
לוז אהוד ופרופ' ביץ1הרשק הרב עם ראשון פאנל - 21:15
ה״ע בהשתתפות: הפאנל תחילת -22:00 ץ1ל הרב מצנע, עמרם כייחב,ח׳ יונה מר ר  בי

 הזהב שביל בנושא:
שיח ומעגלי הקהל שאלות -22:45

18:30 - 17:30 

21:45 ־ 23:00

2013 יולי 16
ג יום

שרד האוצר שר אצל בירושלים אריאלה מנכל משתתפים: 1 קומה 1 קפלן האוצר במ

דורון-! 5 העם בית דחי השבים ברמות קשוב משפחת אצל תנחומים ביקור

14:45 ־ 15:30

17:30 - 17:00

מור. ב יה24/11/15 11:55



שך 2013 יולי נ המ
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21:00 - 20:30 ענאן

2013 יולי 17

09:00 - 07:30 עידו ־ בהרצליה 10 ערוץ ראיון

10:00 - 09:30 הללי יוני

11:00 - 10:00 שטראיים יוליה ־ שונות מעיריות קליטה אגפי מנהלי ביקור הנהלה בחדר

11:30 - 11:00 רגד לברכה ק"פ או

11:30 - 12:00 פרטי

12:00 - 13:00 נסיעה

13:00 ־ 16:00 מערבי גליל אשכול של שנתי כנס במעלות אסיינדח במלון
הצפון וקידום פערים לצמצום מדיניות - והפריפריה הממשלה שלישי: מושב 14:15■-13:00

מרקר דה ובינוניים, קטנים עסקים ר1מד - עסק" עורך"עושים מגיר רן1א מנחה
הפנים משרד מנכ״ל צרפתי יגאל מר •

מקוחת חברת מייסד ורטהיימר סטף מר •
 מקורות חברת יו״ר ויזניצר אלכס מר •

 לשעבר האוצר שר בראון רוני מר
חיפה העיר ראש יהב יונה מר

 מערבי גליל אשכול מנכ״ל מויאל אריק עו״ד
 הצפו1 בחיפה והתעשייה המחסר לשכת נשיא שפר גל ד״ר

 אולמרט אהוד מר לשעבר, הממשלה הכנס:ראש נעילת -14:15- 14:45
שפר גד אולמרט, מר בהשתתפות צהריים ארוחת -14:45 - 15:45

זיצר, רו״ח צרפתי, יגאל בראון, רוני ורטהיימר, סטף ויזניצר, אלכס
ממשלה משרדי מנכ״ל• ויגודה, ערן ן,1מהצפ יות1ראש ראשי

17:00 ־ 17:30 057-7548180 פישל שי ־ חיד״א גן חמבגן לידיעה!!!

■- ־־ ־־ :<־■■■ ־־־■‘ ^

08:30 - 10:00 חיפה בעיריית המחוזי המטח וצוות המחוז על הממונה וביקורת ביקור הנהלה באולם
המחוז. על הממונה וצוות העירייה גורמי בהשתתפות הנהלה בחדר מפגש 08:30-09:30

ז״ד ,ש באחריות ־־ )בבלפור( במנ״ט סיור 09:30-10:00

והממונה{ רה״ע )ללא בלבד לידיעה - מטה מ!ל מטה ביקורת - 10:00-14:00

יונה יהב24/11/158 11:55



10:00 - 10:30 נסיעה

10:30 ־ 11:00 פרטי

11:00-11:30 שטראים יוליה

12:00 - 11:30 נווה תקוח פ״ע

13:00- 12:00 פרטי

14:00- 13:00 אישי

14:45- 14:00 זגגי ,חדווה משתתפים: חיפה הפועל כדורגל מועדון עם זוסמנוביץ יהודית

15:30- 14:45 דר + ההגנה ארגון יו״ר סורביץ יוסי ברו

16:30- 15:30 פרטי

17:00 ־ 18:00 ת שזכו הלוחם בית של נכים כדורסל לקבוצת ק"פ 1 במינוס המדינה באליפו

20:00 - 19:00 t תלתן במכללת בוגרים תערוכת פתיחת iB M S H B O V - rw
בתערוכה סיור -19:00
התערוכה בפתיחת ברכות - 19:30

20:30 - 20:00 ציריבסקי בת חתונת העוגן בקיבוץ
19:30 ב- מוזמנים

21:00 - 20:30 ם"שמורתח" בגן חתונה ווגמן פיני של בתו אפק בקיבוץ ארועי
 19:30- ק"פ

20:30 - חופה

2013 יולי 19
; r 1 יום .־־\יזr V ^ 7̂; -י■ ׳■'}־' :X; ־'יי. xiVxX':' י"-.* ־ ׳ ,',־’:/,׳■־ .־ - י-׳':;-.';' ־ 'z.\:־ -■

16:30- 15:30 סרטי

19:00- 17:00 פרטי

 ̂ S V XX ":'"• /i ££־■ י־ ־ :XXX. X ;׳ X V.X/•'X X/ X.X'•', •'•• •' .׳: X.:vH־XX X̂X.-: :.X: 7 7XX ':X XXX X:X.'
'•X־XX:: ■ :■_׳{ \ :• X•• : XXX'XX י•'•;. •:•'• ־.'•זי XXX 1 XXX:X-;XX'X XX• X.X V■-,".'":'[. X XX ׳•/'•׳:•’••■"" י•'•' ■:׳X‘;:•!• XXXvX7XXXXXXX\X--XXXXXXXX.XXX XX;::'■:׳•

21:00 - 20:00 ע ברכות האם בגן ^9ליבוביץ מיקי - בחיפה הצעיר השומר לתנועת שנה 100 באירו ^3@ ^ §4£
 האם בגן הופעות - 22:00- 17:30
נחש הדג והופעת רה״ע ברכת - 20:00

2013 יולי 21 . x;Xx';:־;y:;־X x ^;fr.־;-':־ ־Xי ,־X X ; v ^  1X ' ^ X X X

א יום X • XX X 'י' •..•••; :':X-XXX•׳.׳ י'••־' 7 • . ־ • •י ו ... ־ ,. יי ׳

10:00 - 09:45 סלע ברבה

11:00 - 10:00 ר עין בנושא: בל״ל הנהלת לוי,מהנדס ישראל ברלר, דני משתתפים: 13 דו

מנה יהב11:559 24/11/15



^ך ?01^ יו>י 21 מ ח

11:00-11:30 פרסי

12:00 - 11:30 פרסי

17:00 - 13:30 לירושלים נסיעה

18:45 - 17:00 הצגת בנושא התחבורה משרד מנכ״ל יצחקי עוזי אצל 5 קומה 5 ישראל בנק רח' התחבורה במשרד
02-6663030 תמי - מהנדס מנכ״ל משתתפים: החדש הנמל

17:30 - 17:00 עוזיהו גן חמבגן לידיעח!!!

18:45 ־ 20:30 לחיפה נסיעה

21:15 - 20:30 שריף מנועם פרידה בקריגר

22:30 - 22:00 ויקי עקיבא של בתו חתונת הנסיכה באולמי
פ19:30 ק" - 
חופה -20:30

2 2 J ; v;׳T׳^ " ^2p 
ם ב יו

 התכנסות 19:00
 ברמת 19:15
ערב ארוחת 19:45

קריסטין־ וקנין, רותי לוריא, משתתפים: עתיקה אל לוועד הכנה

נסיעה

פרסי

נסיעה

רי נסע ־ שח״ר בכנס ברכות הקונגרסים במרכז דר - דרו ברו

נסיעה

דגון רונן

פרסי

וקנין־ רותי ־ אלעחיקח וועד

 מהנדס 4־ חדווה פ״ע

כרמליה שמואל גן חמבגן לידיעה!!!

נסיעה

1־ נסריך ־ חוסן ברחוב בחליסה איפסר ארוחת

09:30 - 09:00 

10:00 - 09:30 

11:00- 10:00 

 11:00 ־ 11:30

12:45- 11:45 

12:30-13:00 

14:00 - 13:30 

14:00-15:00 

16:00 - 15:00 

 16:00 ־ 17:00

17:00-18:00 

19:00-19:15 

20:15 - 19:15

יונה יהב24/11/1510 11:55



21:00- 21:30 פרטי

^ך 2013 יולי 22 מ ה
ב יום  

2013 יולי 23
ג יום  

08:00 - 08:30 פרטי

/ מ׳שתתפים: המכונות ליגת גירסי לירך גג 09:30 - 10:15 זקניך רותי עידו, ז

10:15-11:00 פרטי

11:00 - 11:45 פרטי

12:00 - 12:30 חנסיעה לקראת עידכוך אביבה + ברכה

12:30 - 13:00 פזרמך נתך

13:00 - 13:30 פרטי

סלר הרי 13:30 ־ 14:30 'שריד רחל ורדה, הדוה, מ׳שתתפים: גינצברג ׳שלמה והיזם ז

14:30 -15:00 נסיעה

15:00 - 16:00 פלג וגל ׳שרף עולמה עם מעוותף צילום באיצטדיון

17:00 -17:30 נסיעה

17:00 ־ 17:00 ד1ד נווה הבנים בגן חמבגך לידיעה!!!

W 18:30 - 17:30 רה״ע- את יקבל יפרח עומעוך העיר לרא׳ש חניה ׳שמורה יוסף־ נווה פסטיבל פתיחת B B n W S
ברכס". "מפגשים העירונית: הנוער להקת עם הכניסה ברחבת פתיחה ־ 17:30

באולם טקס ״־ ־18:00
מוזיקלי קטע .1

יפרח שמעון - ברכה .2

פרידלנד יונתן עו״ד ברכה .3

רבך1א ציפי - מונולוג A

נינו רחמים ברכה: .5

חיפה אוניברסיטת לתיאטרון, החוג ראש חמדאן, מסעוד ד״ר ברכה .6

שגיא גיוש - מונולוג .7

יהב יונה - ברכה .8

בז״ן חברת - פסטיבל יקיר אות הענקת .9

למוזיקה. מרכז הרכב - מוזיקלית סגירה .10

יוכה יהב 11 24/11/15 11:55



שך 2013 יולי 23 המ
fcSlVY5^׳-.

18:30 י 18:45 נסיעה

18:45 ־ 19:15 פרטי

19:30 - 20:30 פרטי

2013 יולי 24

שעבר ליאונרדו במלוך הראשית לרבנות בחירות 18:00 ־ 15:00 השעות בין ם)ל שלי 15:00 -16:00 סנט רה' נובוטל( ירו
9 גיורג'

20:00 - 20:30 20:10 בשעה טיסה

2013 יולי 29
IMlSllllil

13:00 -13:30 פרטי

13:30 ־ 14:00 אברהמי יוסי פ״א

14:00 -15:00 נציג עידו, ואנשיו, מהנדס חדווה, אברהמי, יוסי משתתפים: הדרומיים במבואות בניה הנחלה בחדר
ואנשיו לוריא חינוך,

ד פ״ע 15:00 -16:00 לודיא דו

16:00 - 17:00 שריד משחתפימ:מהנדס,מנכל,חדוה,דחל דניה באלוני בניה ־ מינרב חב'

17:00 ־ 17:30 יוסיבן-ארצי

18:00 - 18:30 הפלמח גן מבגן ח 1!!לידיעה

19:00 ־ 19:45 ענאן־

20:30 ־ 22:00 שריף נועם הקסם- חליל באופרה ברכות באודיטוריום

2013 יולי 30
i f c

08:30 - 08:00

08:30 ־ 09:00 בכלכלית פלג גל

09:00 ־ 10:00 1 מספר בנין מת״מ דירקטוריון

10:30 -11:00 נסיעה

11:00 ־ 12:30 הקדושים, המקומות מנכ״ל שלזינגר רבינוביץ,הרב הרב הכותל רב משתתפים: אליהו במערת סיור
אריח קולודני, זיוה טלמור, נטע מהנדס, הקדושים, המקומות של צפון איזור מנהל דרעי ישראל

רונן דני בליטנטל,
במערה מפגש

יונה יהב12 24/11/1511:55



איעוי

יוליה - מדרא״פ הציונית הפדרציה עול מעולחת

זגגי פ״א

פרטי

פרטי

פרטי

הקהילתי המרכז ליד עבאם ברחי בגן לידיעהיחחמבגן

מואסי יאסר - אלמיאדך תיאטרון קומת הנביאים במגדל חרמאדן צום לעובירת ערב ארוחת

1500- 12:30 

 15:00 ־ 1545

 15:45 ־ 16:00

16:30- 16:00 

17:00- 16:30 

 17:00 ־ 16:00

16:45 - 18:00 

20:00 - 19:00

2013־ יולי 31
fiiil&lllli

זייד עוי + מנכ״ל

פרטי

סלע ברכה קולס, אלי גרעוון, מעותתפים:היים בנורווגיה יעוראל עוגריר אריידה נעים פרופ'

נסיעה

צחי ־ פרס המי התחתית העיר במינהלת

פרטי

נסיעה

אדי איפטר ארוחת ויקטור־ אהווה בי״ס 20 טובי תזפיק רה' בו

09:45 - 09:00 

10:45 - 10:00 

 11:00 ־ 12:00

12:30- 12:00 

14:00- 12:30 

18:00 - 14:00 

19:15 - 18:45 

20:15 - 19:15

ט 01 ס גו 2013 או

דרסלר עופר פ"ע

צוות

פרטי

פרטי

ה ע סי נ

09:30 - 09:00 

10:30- 09:30 

11:30- 10:45 

12:15- 11:30 

12:30- 12:15

מנה יהב24/11/1513 11:55



2013 אוגוסט 01
ה יום

05:30 -09:00 

10:30 -09:30 

11:30 -10:45

סלר עופר פ״ע דר

y *
J f '"

פרט'

12:15 -11:30 ץ°פר

12:30: - 12:15 נסיעה

13:30- 12:30 לפלר מדוד פרידה האודיטוריום בלובי

14:30- 13:30 פרטי

15:00- 14:30 יצחק איתן משנה אלוף פייא

15:30 ־ 16:00 נסיעה

16:00 ־ 17:00 7 אנגל יונה רה' אמד על ברק מאיר תנחומים ביקור

18:30 - 17:30 057-7548180 פישל שי - למסגד מתחת בגן כבביר אחמדיח חמבגן

ט 02 ס 2013 אוגו

10:30 ־ 11:30 משרד מנכ״ל בהשתתפות ההרצה( המטרונית)חבילת בנושא מצב בחדר תדריך חיים קריח נגלר בבית
& עופר - התחבורה # מד 0&0ע 8 9 0 0

12:30 - 12:00 רבקה - גולך מחיה תנחומים ביקור 7 דידה 32 רמנבלום יאיר דחי סבא בכפר

22:00 - 21:00 פרטי

ט 04 ס גו 2013 או
א יום

■ י ־ 'י־׳..■'- ‘ 'י י ־ ■ ■ ־■־ : ..

09:00 ־ 09:45 טל גיסים שחם, יעקב גזבר, משתתפים: 23 ארלוזורוב רה' שטרוק בבית סיור

09:45-10:15 נסיעה

10:15 ־ 10:45 פרטי

10:45 -11:30 סרטי

12:00 ־ 12:30 שחורי דליה + שלום בך ישראל

12:30 ־ 12:45 שחורי דליה

13:00 - 14:00 אישי

מנה יהב29/11/151 16:56



וזמשך 2013 וגומט
א מם י ""

א 04

16:45 -15:00 

17:45 -16:45

נסיעה

טמן יגאל הלוייה שאול בקריית האזרחי העלמין בבית בריי

18:00 ־ :19:00 י י י י —י לן מתיה תנחומים ביקור מתיה- כפר-סבא 7 דירה 32 רוזנבלום יאיר רח' גו

2013 אוגוסט 05
ב יום

י'■ V-v 'ל33::̂:־ '3■ ;; ־ ל ל .ל :ל'̂: - : ״ל■ v ■ ל■׳ יי■ .'■’י ■: "■:ל. א ■י■' ■':'ל ':'1ל

09:00 ־ 10:00 חדווח + מהנדס פ״ע

10:00 -13:30 גזבר מהנדס, מנכ״ל, משתתפים: בחיפה הכנסת של הכלכלה וועדת של סיור
בעירייה הנהלה בחדר עבנדה פגישת 10:00-11:30

כרמל דן למלון נסיעה 11:30-11:45

10 קומה כרמל, דן ממלון חיפה על תצפית 11:45-12:00

עופר מ׳0 לאצטדיון נסיעה 12:00-12:15

באצטדיון קצר ביקור 12:15-12:40

הכט בפאר?? מעבר - ובדרך הנמל קמפוס לכיוון נסיעה 12:40-13:00

 רכי1הת בשוק קצר סיור גם יכלול הביקור , התחתית בעיר הנמל בקמפוס סיור 13:00-13:30
התחתית, בעיר המחודש

סיום 13:30

13:30 -14:00 נסיעה

14:00 -15:00 משתתפימ:חדוה,ברכה,רשף למועצה הכנה

15:00 -16:00 ואנשיו,ורדה משתתפים:הדוה,מנכל,וגמן החינוך מערכת על והשפעה תכנון דרומיים מבואות
פז,מאית ליבמן,פנינה

16:00 ־ 19:00 אישי

19:00 - 21:00 האודיטוריום באולם חיפה יקירי עיטור הענקת טקס
 הבמה על וישיבה בטרקלין רישום ההכנסות, - 19:00-18:30

המנחה ע״י טוב ערב ברכת - הטקט תחילת ־ 19:00
 רקות 4 - אדלר שלישיית :במנוע ־ -קטעאמנותי

 כנד רן המנחה ע״י פתיחה דברי ־
 אלמוג חדווה גב' - הועדה יו״ר דבר ־
רה״ע דבר ־
מצגת( תוצג במקבילו ב - א עפ״י ראשונים יקירים 6 ־
 רקות 4 אדלר־ שלישיית : בביצוע ־ אמנותי קטע ־
מצגח< תוצג ובמקביל נוטפים יקירים 6 ־
 דקות 4 אדלר־ שלישיית : בביצוע ־ אמנותי קטע ־
מצגת( תוצג ובמקביל נוטפים יקירים 6 •
הנבחרים היקירים נציג דבר ־

יונה יהב 2 29/11/1516:56



ט 05 ס גו ך 2013 או ו ^ ה

 דקות 5 - אדלר שלישיית :בגיעוע ־ אמנותי קטע ־
 סיום, לפני המנחה דגר ־
 התקווה שירת ־
 הטקס תם *־

משוער סיום ־20:45

העיר. יקיר/ת וםיכת תעודה תוענק ליקירים ***

21:00 ־ 22:00 052-8831358 26 אל בית רה' אבינדר פרופ' אצל ק"פ

ט 06 ס 2013 אוגו
ג יום

שלם יום הולדת יום ־ מעיך אחות, בך

08:30 - 08:00 פרסי

10:00- 09:00 גזבר + מנפל פ״ע

10:30- 10:00 וגמך פיני + שנה״ל פתיחת לקראת חיפה" ל״ידיעות ראיוך

11:30- 10:30 וגמך פיני פ״ע

11:30 ־ 12:00 פרטי

12:30- 12:00 פרטי

13:00 - 12:30 פרטי

14:00 - 13:00 אישי

14:00 ־ 14:30 עדכוך ־ סגל גלי

14:30 ־ 15:00 לובל עוזי

15:00-15:30 פרטי

16:15 - 15:30 אלי נועם ליבמך, ירום,חדוה,ורדה משתתפים:אבי המערביים במבואות בניח פרוייקט הצגת אלקבץ דביר,

17:00 - 16:30 נסיעה

19:00 - 17:00  שרת משה ,רה פיבת צייטליך בככר מפגש ואנשיו אלימלך עם שמואל ובקריית חיים בקרית סיור
אלימלך ־ דוניץ עמרך,עודד נתך תפעול ציבור,נציג חמו,פניות בך נקש,שלמה משתתפים:סופי

יונה יהב

 שרת משה רח' פינת צייסלץ בכיכר מפגש 17:00
 צבי צ»יטלין\בן דחי בשכונה יור0 - 17:4צ - 17:00

ת ף0יו רח׳ בי -  קהילה לוי
ת0 - 18:45- 18:00 טרן יורבקריי ש ח' -ר ל א מו  השואה קדושי ש
 אילן( מרכז )ליד גורדוניה ,ברח הקהילתית לגינה הגעה 18:45
 ז״ל לוזובטקי יאיר)קיקי( ע״ש הקהילתית הגינה חנוכת 0טק 19:00
16:56 29/11/15 3



ג יום
ט 06 ס 2013 אוגו

 האתיופית העדה נציגויות דבר
 לר0ק בית מנהל דולוב, משה דבר
 המשפחה נציג דבר
 העיר ראש גן0 דוניץ עודד

יהב יונה מר חיפה העיר ראש דבר

19:00 - 20:00 חמו בך שלמה ־ חיים בקריית הקהילתית הגינה חנוכת

מנה יהב29/11/154 16:56



ט 06 ם וך7ר.מ 2013 אוגו
ג יום

 האתיופית העדה נציגויות דבר
 לר0ק בית מנהל דולוב, משה דבר
 המשפחה נציג דבר
 העיר ראש סגן דוניץ עודד

יהב יונה מר חיפה העיר ראש דבר

19:00 ־ 20:00חמו בך שלמה - חיים בקריית הקהילתית הגינה חנוכת

ט 07 ס גו 2013 או

13:00 ־ 14:00כביסה קומת 2 ספרא ככר הזן/ מוטי המככ״ל אצל ירושלים לפיתוח ברשות

17:00 ־ 18:00צהלה שכונת 18 יהונתך ,רה ברייטמך משפ' אבלים ניתום

ב נועם -11 הסולל רה' ביג בצומת באולם היפה הפועל של בנשף ברכות w 052-2260753 דג
 התכנסות -19:30
ברכות - 20:00

20:45 - 20:00

נסיעה

נקש צייזלר,סופי דני - חבורי שימי של חדפעה חיים קריית בחוף

21:00 - 20:45 

21:00-22:00

ט 08 ס 2013 אוגו
ם : ו ה ^י

סגד 8חוסייך רגיי - 34 נתמוך רה׳ אלגרינח במ 8 0 #»
 ת״דע והיא החג ב!לך*גר^תחילת0ע ן י ׳01 ח ירג׳ 21:00 השעה בסביבות שהלילה בתנאי זה

אותך
 איתך שיהיה חמודי את ידענו

סיום של
מחר החג שאכן מותנה הכל - בחליסך! למסגד נסיעה דזר~מכן71ל מיד התפילה.

השעה זו ילכו לא שמתפללים בשעה לד״ק ׳קור-

נסיעה

סגד קמיר אבו פואד - 6 עוספיח רח' חליסח בשכונת במ

רגר חנוך בו

הרמאדך חג לרגל טלפונים

גימל אבי

ירום אבי

07:10-07:55

08:10 - 07:55 

08:40 - 08:10 

10:00 - 09:30 

11:00 - 10:00 

 11:30 ־ 12:00

12:00 ־ 12:30

13:30 - 14:00נסיעה

14:00 -15:00ואנשיו,נמרוד,עידו דותך חגי משתתפים: שריף עודה ־ בכבביר במסגד

17:00 -18:00פי׳של שי - מזרחית חיים קריית העם בית גך לידיעהווווחמבגך

מנה יהב29/11/154 12:57



^ ך 2013 0וצז ^ מ ה
ה יום י  xxxxx■ ■  ■ ■ :xx-xx-■: x x :■■־

20:45 - 19:15 מלטביה קבוצה בגד חיפה מכבי אליעזר קריית באיצטדיון כדורגל משחק
ת 19:15 הגעה שע

ט 09 ס 2013 אוגו
1 יום ■ ■־

שלם יום Tom תום Maayan הולדת יום ־ מעין

שלם יום Tom חוס Maayan הולדת יום ־ מעין

11:00- 09:00 פרטי

20:00-21:30 ■ ד' קומה 27 הסחלב דחי מאור יגאל אצל א״ע •M M M

ט 11 ס 2013 אוגו
X X X : X;XXX::.<;'X;X;;/:/:;:::X■:^ ' X /-״;  ; X ;X:

10:00- 09:00 ת בי ת" ש ווגמך פיני משתתפים: מוגן דיור סלע יעקב בלב" ר

11:00- 10:00 בלום אורי אתו״ס, משתתפים: הסרטים פסטיבל עידכון

11:30- 11:00 מיטלמן יעל משתתפים: סנטר חיי תקציב

12:00 - 11:30 נוף יפה אלקבץ,נציגי דבציגר,אלי יואב משתתפים: הרצל ברחוב רציפים סימון

12:30- 12:00 שף חן ר

13:30 - 12:30 מננלה שושן - שנה״ל פתיחת לקראת ראיון

14:00 - 13:30 חדוה + אברחמי יומי

17:00- 14:30 אישי

18:00 - 17:00  057-7548180 פישל שי ־ רמז ברמות מוצקין גן לידיעה!!!
יגיע נר.1שי כדאי האם ויגיד 17:00 בסביבות קשר יצור שי

20:00 ־ 22:00 פרטי

22:30-23:30 &SSBWB888B& - ענאן - אבז-שקרא משפחת הגליל בגני החונה

ט 12 ס גו 2013 או
ב יום x_ _ _ .״: .

02:00 - 01:00 Mina.מינה Shefi. הולדת יום - שפי

09:10 - 07:40 כלכלית חברה דרקטוריון
 08:00 - החג לרגל ׳ת0כו הרמת

08:30 - דרקטורמן

10:00 - 09:30 נסיעה

מנח יהב29/11/155 12:57



שך 2013אוגוסנך 12 מ ה
ב יום

10:00 -10:30 ענאך - הקתולית הכנסיה של הנוער מועדון של ביקור גדול הנהלה חדר

10:30 -11:00 פרטי

11:00 -11:45 פרטי

תן דו מי 11:45- 12:00 ר

12:00 -13:00 ורוברט לריסה נוף יפה ציבור, ואנשיו,פניות לוריא משתתפים: תלפיות שוק וועד הנהלה בחדר

13:00 ־ 13:30 נזרי יעקב

13:30 ־ 14:00 חמו בך שלמה

14:00 -16:30 אישי

17:00 ־ 18:00 שמואל בקריית חידא גך חמבגך לידיעה!!!

19:00 - 20:00 מארגון משלחת עם ערב ארוחת JCRcaMMNfOTVfc אשר בר שלמה ־ שטראים יוליה - מילר הרב

W8B111111WWBHIW 23:00 - 22:00 גימל יוסי ־ הסטודנטים בחוף הנוער עיר
וצוק׳ ב• עידו האומנים והזמנת העיר ראש ברכת -22:10

ט 13 ס גו 2013 או

ש, קובי גזבר, משתתפים: גוטמן משה חיפה קרן כספים ועדת יו״ר 09:30 - 10:30 פרופר ברו

מקלר עי 10:30-11:00 רו

ד שלמה 11:00 ־ 11:30 דו

11:30 - 12:00 פסטיבל רשימות ־ סלע ברכה

12:00 -12:30 נועם חדוה, משתתפים: דרומיים מבואות יום זיו יואב

12:30 -13:00 פרטי

13:00 - 14:00 פרטי

ר מיכל 14:00 ״ 14:30 דבי

בר משתתפים: הנשיא רמת 14:30 - 15:00 +רוית חדוה + גז

15:00 - 16:30 הדר קהילת ברודר,נציגי נזאית, לזריא,זגגי, מהנדס, מנב״ל, משתתפים: הדר קהילת הנהלה בחדר

16:30 ־ 17:00 נסיעה

מנר! יהב29/11/156 12:57



סט 13 2q אוגו i המשך 3
ג יום :

17:00

19:30

17:30 - 

20:30-

 ענאך גיובדאן ־ דור בעין הקתולית בכנסיה עספור מעפחת אבלים ניחום

חיפה מפרץ 147 ההסתדרות עדי הילולה באולמי אבוחצירה עי חינה
19:30 לשעה מוזמנים

ט 14 ס גו 2013 או
ד יום

09:00 09:30 - מנטל עי בלו

09:30 ־ 10:00 פרטי

10:00 10:30 חמו בן עלמה אלדן, נור ציבור, נוף,פניות יפה לוריא, מעתתפים: כברי הרכבת מעבר

11:00 12:00 צוות

12:00 12:30 הגר הרבנית + בליטנטל אדיה

12:30 13:00 נסיעה

13:00- 14:00 אבוחצירה עי בדניה בקפה בחיפועית

- 14:00 16:00 עי אי

16:00 ־ 17:00 קואליציה

17:00 ־ 19:00 עיר מועצת

- 20:00 20:30 יהודה באבן בעלמה הללי יוני על בתו חתונה

20:30 ־ 21:00 i בתיה ־ הסטודנטים בחוף חבירה עיר l M M M I
01:00 עד 20:00 בשעה מתיחל האירוע

2013 / :V.-; V V/V: : 'W  ■;v. .7 ־ ׳■:
ה יום

- 09:30 10:00 לוי רמי

10:00־ 10:30 פרטי

10:30 ־ 11:00 ן זגגי כו ד עי +דני

11:00 ־ 12:00 פרטי

12:00 ־ 12:30 מנכ״ל מעתתפים: המסחר לעכת מנכ״ל ספיר ניצן הכרות פגיעת

12:30 ־ 13:15 ת בית ס:גד זכויות רכיעת ־ המסחר לעכ פז,רעף ספיר,מנכל,פנינה עפר,ניצן מעתתפי

- 13:15 13:30 מטרונית עידכוך לוריא

יונה יהב29/11/157 12:57



רימשך 2013 אוגוסט 15
ה יום

דר, + נואית משתתפים: החלוץ הרצל עסקים עידוד ח/ברו 13:30 ־ 14:30נמרוד בלום, אורי רו

17:00 ־ 18:00עולם אומות חסידי גן אלון ברמת לידיעה!!!חמבגן

18:00 - 18:30מור אורנה ־ 27 רייך חביבה ברחי בבית מזוזה וקביעת חנוכת טקס

18:30 - 19:00נסיעה

19:00-20:00,שפייכר נאווה - הבובות בתערוכת ביקור חכט בבית

20:30-21:30פרטי

22:30 ־ 2123:00 מתחם

ט 16 ס 2013 אוגו
ו יום י■

10:00 -10:45פרטי

10:45 - 11:15נסיעה

ערים וראשי התחבורה שר בהשתתפות נגלר בבית עיתונאים תדרוך

עדון השרון משמר בקיבוץ ברק אהוד אצל תנחומים ביקור1דעחך!! לשיקול  החבר במו
ש ביום הביקור  16:00- 10:00 השעות בין שי

ת תנחומים ביקורי אין שב
ניתן לא 1שלנ בלו״ז - 22:00 -16:00 ת1השע בין ג׳ עד אי יום

איסלר נילי אצל

21:00 לשער! מתמנים
־? מירח - 12 מגידו רה' רוזן יאיר הולדת יום

11:45- 11:15 

13:00 - 12:00

19:00 - 18:00 

22:00 - 21:00

23:30 - 00:00פרטי

19:00 לשעה מוזמנים
חיה כרמל בוילה אידלמן לשמואל הולדת ביום ברכות

ט 17 ס גו 2013 או
ח ב ש

20:00 - 19:00

21:00-21:30פרטי

ט 18 ס גו 2013 או
א יום

הסיני הפסל עם בוקר ארוחת ליאונרדו במלון  . Mr. Yao Yuan- 08:00 - 09:00ברכה

09:00 - 09:30נסיעה

11מתוקי גולדשטיין,רחל עליזה ביין, פרופ' ווגמן, פיני לחינוך דה״ע פרס : 00- 10:00

יונה יהב29/11/15 12:57



. X  x ם ־ א יו

11:00-11:45 משתתפים:גזבר החדש המדעטק מנכ״ל שרמייסטר אלי פ״ע

11:45 ־12:55 פרטי

12:45- 12:15 סמן רוני - מטרונית בנושא 1 ערוץ עלי ריאד גרו

13:00 ־ 13:30 נסיעה

14:30- 13:30 טיהור במכון כוסית הרמת

14:30 ־ 15:00 בסיעה

15:00-15:30 פרטי

18:00- 17:00 חליסה - החוסן גן חמבגן לידיעה!!!

18:45- 18:15 פתיחת בנושא ברקוביץ ואייל אסייג אופירה של לתוכנית חיפה /רדיו אביב תל רדיו טלפוני ראיון
סמן רובי - החדש חאיצטדיון W ניב המפיק גרו W n U B

שלך ן1לפלאפ קשר יצרו

19:30-21:00 פרטי

^̂x  7 ; § x f | | | p § x x; ; X ן X  X : ; ■ x ; ? ; JX | X x X X f

10:00- 09:30 פרטי

10:30- 10:00 פרטי

11:00- 10:30 בלום אורי דויטש, שי ,מנכל״ית שדה בטלי משתתפים: הפרט לזכויות האגודה

11:00-11:30 איזיקוביץ פ״א

12:00- 11:30 פרטי

12:30- 12:00 יעקב לופו פ״א

13:00- 12:30 פלאפונים מכרז עידכון לינדח

ר נועם 13:00 -13:15 עדכון ־ דבי

13:30 ־ 14:00 חינוך כנם פתיחת לקראת מנולה שושן טלפוני ראיון

14:00 -15:30 פרטי

15:45־ 16:15 מרטי

17:00 - 17:30 כרמליוז שמואל גן חמבגן לידיעה!!!

יונה יהב29/11/159 12:57



־ י :־־"■’׳■ י ■־■ ־ ב יום ■־[־־. :א
;18:4- 18:00 וקניה רותי משתתפים: - 46 בלום בלאון מפגש ׳ג*'פיץ שעברו 46 - 44 בלום לאון ברת' בנינים חניכת

חן קביוו ברוימן, גאולה

18:45-19:01) בסיעה

19:00 ־ 19:35 פרטי

21:05 - 20:00 סרטי

22:30-23:00 פרטי

ט 20 ס גו 2013 או
ג יום

18:00- 17:00 פוקכו אילן של אחות הצבאי העלמין בבית הלויה

21:00 - 18:30 העירייה של כוסית והרמת החדש באיצטדיון השלום פסל חנוכת
עופר, סמל באצטדייו קל וכיבוד התכנסות 19:30 -18:30

 במהלך דבלים נושא הנך השלום, פסל מעל הלוט הסרת טקס 21:00 -19:30
 לבנת, לימור הגב' במעמר יתקיים הטקס לאמן. הוקרה תעודת הטקס,ומעניק

lu מר והספורט, התרבות שרת  kun מר בישראל, סין שגרירת מ״מ zhu Jian cheng 
החוץ. משרד מנכ״ל ברק, רפאל השגריר העולמי, השלום פסל קרן יו״ר סגן

21:30 - 21:00 ער בבקתה הראל אורנה של בנה חתונת בי
 ק"פ -19:30
וקידושין חופה -20:30

ט 21 ס 2013 אוגו

10:30 -09:30 סגל גלי - הקונגרסים באולם וסייעות לגננות ילדים לגני לימודים שנח פתיחת הערכות יום
ברכות

וד*0ז קדם לחינוך המחלקה מנהלת ענתב׳ שפרח י
החינוך משרד מפקחת •
והמרחב בחיפה רים1המ הסתדרות ר’י!׳ ליחר חני גבי •
העובדים ועד יו״ר משזרח׳ משה מר •
שרד חיה מחוז מנהלת מתוקי רחל גבי • החינוך במ
יהב יונה מר העיר ראש •

11:00 - 10:30 נסיעה

11:30 - 11:00 אלמגור רפי אדריכל פ״א

12:15- 11:30 ה ורדה חדווה, ;כהן עמית משתתפים: בע״מ אחזקות גינדי מ ב י נועם ל

12:45 - 12:15 מזרחי משה פ״א

13:00 - 2:30). נורית קשר איש - - 6 קומה צפונית כניסה הבריאות משרד מנכ״ל עם סיור חלב בטיפת קניון בגרנד

יונה יהב29/11/1510 12:57



 חמ?!ך 20:1^;
ד יום י

12:45 13:00 נסיעה

14:00 ־ 15:30 פרטי

- 15:30 16:00 בסיעה

16:00 ־ 17:30 פרטי

- 17:30 18:00 גאולה מעונות גן חמבגן לידיעה!!!

- 18:30 19:00 4 הרופא רחי האב במות גרינשטיין דפנה אבלים ניחום

- 20:00 20:30 - דובני וכריח של בתו חינח מסיבת אורנים באולמי

- 22:30 23:00 פרטי

2013
ה יום

ט 2 ס אוגו i i s i & f t i ®

מטרונית עדכון ־ דנציגר מאב

פרטי

פרטי

בלום אורי חיפה, מפקד אדרי אבי משתתפים: בשכר שוטרים

פרטי

פרטי

אישי

נטיעה

ווליד - חיפה העיר יקיר כרכבי והאי של הלויה חנוצרי הקברות בבית סמיר בכפר

תמי סבג שמעון - שואה לביצולות מחווה בערב ברכות הספורט בהיכל
 16:15 לשעה החמנו האנשים

0ק0ה תחילת - 17:00
חברתי צדק מגן אות מקבל1 הקהל את מברך העיר ראש - 17:10

נטיעה

09:25 - 09:00 

10:00- 09:30 

 10:00 ־ 10:30

10:30-11:00 

11:00-12:00 

13:30 - 12:00 

 14:00 ־ 17:00

17:30 - 17:00 

 17:30 ־ 18:15

18:45 - 18:15 

18:30 ־ 19:15

 ן"פ7- 19:30
חוקה - 20:30

19:30 - 21:30אבוחצירה שי הנסיכה באולמי חתונה

ה!! ע די תחם לי ר 21 מ עי תי ב ח ת 21:30 ־ 23:0022:00 19:00 בן ה

קנה יהב29/11/1511 12:57



ט 22 ן 2013 אוגוס ^ מ ה
n 01v

22:00 ־ 23:00 זגגי הרקדה - דדו חוף בטיילת ספורט אירוע לבן לילה
23:00 עד 17:00 בשעה מתחיל האירוע

ט 23 ס !2013 אוגו
ו! יום

09:30 ־ 10:00 פרטי

10:00 ־ 12:00 פרטי

19:00- 18:00 מרטי

ט 24 ס 2013 אוגו
שב\ז

01:00 - 00:00 חדש אירוע

09:00 - 08:30 ־ חיים בן רוני עהרית־ תפילת 26 ורדיה פינת נורית רח' בורדיח כנסת -בבית
התפילה תחילת - 8.00

8:45 ב״ שתגיע מציע רוני

16:00 - 15:00 ווליד - א' 3 הפרסים רה' החדעה האזרטודוקסית היוונית בכנסיה כרכבי משפחת אצל תנחומים ביקור

21:00 עד 15:00 השעות בץ יושבים

20:30 ־ 22:00 פרטי

ט 25 7״ ס גו 2013 או
א יום ■י ■■:־■■"’י

08:15 ־ 08:45 עא ראיון 2 בערוץ הינזר כנס בנו

10:30 - 09:00 נסיעה

11:45- 11:00 עזרא קובי ־ גימלאים וועד כוסית הרמת -1 ציון במלון

13:00 - 12:00  חבי צפון איזור מנהל גלרט עמוס עמואלי, רפי מר ארצי דן מנכ״ל מעתתפיס: מטרונית חנהלה בחדר
ציבור פניות גנון, דרור התחבורה מערד לריסה, אמנון, מגמי, קובי נוף יפה מנכ״ל, גזבר, לוריא, דן,

13:00 ־ 14:30 פרטי

15:00 - 14:30 נסיעה

19:30 - 15:00 אטרון לחינוך חיפה כנס חיפה בתי

20:30 - 19:30 בקיסריה בטרה זנדברג מודי על בנו החובה

ט 26 ס גו 2013 או
ב יום

עי 08:00 ־ 09:00 אי

מנה יהב29/11/1512 12:57



ט 26 ס גו שך 2013 או מ ה
ב יום

09:00 ־ 09:30 בלום אורי אזולאי, רונית שורץ, יונתן משתתפים: הסרינג' בנושא הסטודיו

10:00- 09:30 חדוה משתתפים: נדל״ן בנושא הרבליך הרב

10:00-10:15 4 שוקרי חסן רה׳ הליכה

10:15-11:15 שטיינברג איציק - לחג כוסית הרמת + 4 שוקרי חסן רה' חיפה נמל עובדי חיפה גימלאי מועדון פתיחת
כח סמנכ״ל

12:00 - 11:30 בסיעה

14:30 - 12:00 דיין גלית ־ הקונגרסים בגן העובדים וועד של כוסית הרמת
 תברואה מחלקת 11:30 שעה התל להגיע מתחילים בדים1הע

 יגיע ר1הציב כלל 12:00 בשעה העובדים לקבלת יגיע העיר שראש מבקשים
 צהריים וארוחת ק"פ ״14:00 -12:00
 מזרחי משה מר עובדים ועד יו"ר :ברכות -15:00 -14:00

 העיר ראש יהב יוכה מר
מחול ולינה שבת שלומי של מופע

18:30 - 14:30 פרטי

19:00 - 18:30 נסיעה

19:30 - 19:00 ^ חנה ־ נשים הזג - קולוני במלון כוסית הרמת ■ ■ ■ ■ ^ ק ד ו ר ש

19:30-20:00 נסיעה

20:30-22:00 פרטי

22:30 - 22:00 הינומה באולמי אמויאל שוקי של בתו חתונה

ט 27 ס גו 2013 או
ג יום '

10:15 - 08:00 מן,גלי פיני - הלימודים שנת בפתיחת ,סיורים  טרוק ציוני,אילנה סיגל סגל, ווג
18 אהוד רת!ב אהוד, פר0 בבית ר1ביק - 08:30
ר0 בבית ביקור -10:00 יצטרף מאגיד ד״'ר - א24 עציון גוש ראחמן, אל עבד פ

11:00 - 10:45 המפרץ למרכזית נסיעה

14:30 - 11:00 פרטי

14:30 -15:00 נסיעה

15:00 - 16:00 מהנדס חדוה פ״ע

בר צחי, מהנדס, מנכ״ל, ברזילי, גד פרוסי ,מרזן ברוך משתתפים: למשפטים פקולטה 16:00 - 16:30 גז

טי ר 16:30 -16:40 פ

יונה יהב29/11/1513 12:57



ט גוס
ג יום

27 '■/■c או

17:30 ־ 18:30 אליעזר קריח חמבגן לידיעה!!!

211:15 - 20:15 ת שאנן נווה וועד כוסית הרמת חדור! - חושי אבא בבי

מס 28 2013 אוגו
ד יום

10:30 - 08:00 טלי טרוק, אילנה ציוני, סיגל סגל, גלי ווגמן, פיני משתתפים: לימודים שנת פתיחת ספר בחי סיורים
שטיינברג

12 צבי בן רח' מגינים ספר בית -08:00
48 העיבר׳ הגדוד חיים קרית תיכון ספר בית - 09:00

10:30-11:00 נסיעה

11:00-12:00 בר, מנכ״ל, יועמ״ש גז

12:00-13:00 יועמ״ש פ״ע

13:30 - 13:00 כדורסל חיפה מכבי של ההיסטורית הזכיה בנושא ראיון ־

14:00 - 13:30 בסיעה

15:00 - 14:00 f צליק גילח קשר -אשת 26 נתמון רח' טפחות מזרחי בבנק כוסית הרמת l M g H I M B

15:30 - 15:00 נסיעה

15:30-16:15 משתתפים:מנכל,מהנדס אוסלרנה פנחס מתכת כור קבוצת יו״ר

17:15 - 16:15 ר עידו, ,חדוה,צחי ,ורדה + מהנדס משתתפים: סיונוב של פרוייקטים הצגת ד ברו

17:30 - 17:00 חדר בחן בגן חמבגן לידיעה!!! ב

17:15-18:00 לוריא מבכ״ל, זייד, שי משתתפים: אלדד זייד + העורף פיקוד חיפה מחוז מפקד עמר מוביר אל"מ

21:00 - 19:30 פרטי

21:30-22:00 פרטי

23:00 - 22:30 פרטי

ט 29 ס גו 2013 או
יוסר*,.........

08:00 - 10:30 ׳שטיינברג טלי טרוק/ אילנה ציוני/ סיגל סגל, גלי ווגמן, פיני - לימודים ׳שנח פתיחת
22 קה1ור0 נופים ספר בית - 08:00
תיד)במק חדש ספר בית פתיחת - 10:00  בעשט ,רח הספר, בית הנהלת עט טקס אורט( ם1ע

א'20

r r y B B C בר ח ך י ת ן או ו אי ר ני ל פו ל ם ט 09:00 - 09:10 ה ע

12:57 29/11/15Mיונה יהב



2 ט 9 ס ו ג ו 2 א 0 1 ך 3 ש מ ה
ם ח יו

10:30 ־ 11:00 בסיעה

11:00 ־ 11:30 ליגקולן אלברט

11:30 ־ 11:45 סלע ברכה

11:45 ־ 12ג00 ם בן יעראל עלו

12:00 ־ 12:30 פרטי

12:30 - 13:30

m r n m m rn י 

לפר א ומיכי גפני הרב

15:00 ־ 15:30 נסיעה

15:30 ־ 16:00 קריית־אתא 21 הותיקים רה' נגר מעפ' תנחומים ביקור

17:00 ־ 17:30 ת גן לידיעה!{!חמבגן בקודם חיה לא יגיע עיונה אפער קטן הגן מוסר עי - מזרחית חיים ק. העם בי

18:00 - 17:30 דואק לנחמה טלפוני ראיון

22:30 - 20:00 פרטי

3 ט 0 ס ו ג ו 2 א 0 1 3
1 יום

09:15 - 08:30 פרטי

12:30- 09:45 פרטי

21:30 - 20:30 פרטי

23:30 - 23:00 פרטי

ר 01 ב מ ט פ 2013 ס
א יום

07:45 - 08:00 מנכל + יעקובוביץ אבי

08:00 ־ 09:00 מנכל פרץ, יעקובוביץ,מעה אבי דביאלי, מעתתפיח־רפי ציס חברת

09:00 ׳ 10:00 חדוה + מהנדס פ״ע

10:00- 11:30 פרטי

טי ר 11 פ :30-12:30

מנה יהב29/11/1515 12:



2013 ספטמבו■ 01
7'יי'

07:45 ־ 08:00 מנכל + יעקובוביץ אבי

08:00 - 09:00 מנכל פרץ, יעקובוביץ,מעה אבי דניאלי, מעתתפים:רפי צים הברח

09:00 -10:00 חדוה + מהנדס פ״ע

10:00- 11:30 פרטי

11:30 -12:30 פרטי

12:30 -12:45 ריבק עו״ד

14:45 -16:00 חיים בן רוני מעתתפים: מב.ל.ל הבר קובי על ביקור

16:00 ־ 16:30 פרטי

19:30 - 20:00 נסיעה

ת בקריגר ת גימלאי אגודת צוות על הענה ראע במסיבת ברכו ך ־ בצה״ל הקבע ערו עטר ברו 20:00 ־ 21:00 ו

חיפה סניף •ו״ר ג!0 ברקאי משה - ברכות:
חיפה סניף יו״ר ועטר ברוך •
חבי! איציק המתח יו״ר •
יהב יונה חיפה העיר ראש •

אור אבי חיפה מפקד מעתתפים: 33 הגפן רה׳ עקור הביעוף אצל 08:00 - 08:30 כחך אדר/לי

08:30 - 09:00 נסיעה

09:00 ־ 10:00 2 חורי רה' בהסתדרות כוסית חרמת

10:00 ־ 10:15 נסיעה

ק סיור 10:15 ־ 11:15 ציבור מעתתפים:פניות רון קולנוע ליד מפגע תלפיות בעו

11:15 ־ 11:45 נסיעה

11:45 ־ 12:30 המארונית העדה על +הביעוף גיבראן רימון

אל* יוסי + מנכ״ל די ץ מעה ג 12:30 -12:45 פי

12:45 ־ 13:00 נסיעה

ת מ ת הד סי ת כו בי ם ב ן בני חולי ו 13:00 ־ 14:00 צי

מנה יהב06/12/151 09:17



ר 02 ב מ ט פ ^ך 2013 ס הנן

15:00 -17:00סרטי

17:00-18:00גאולה מעונות חמבגך לידיעה!!!

בק אילן ־ כחול באולמי כדורסל חיפה למכבי שנח 40 ארוע
 לק"פ כחול לאולם הגעה - 19:15
 ברכות - 20:00
לנירוונה נסיעה - 20:15

20:15 - 19:00

20:15 - 20:30נסיעה

20:30 - 21:30פרטי

ר 03 ב מ ט פ 2013 ס
a iiia ttiiiS Ii:

08:00 - 10:00פרטי

נסיעה

ציוני סיגל סגל, גלי ווגמן, פיני משתתפים: מורים בחדר רח״ע פרס חלוקת א' עירוני ספר בבית
הציקים קת1וחל המורים עם מורים בחדר בוקר ארוחת - 10:30

10:30 - 10:00 

11:30 - 10:30

11:30 -12:00נסיעה

12:00 -12:30פרטי

 קולס אלי פ״א

טלפונים

12:30-13:00

13:45 - 13:00

13:45-14:15נסיעה

 חאלד סמאח הבת - אי קומה 5 הלוי יהודה רח' חדיגיה חלאד גבי אצל ביקור
שמאלה ומיד ימינה פניה העגלה בורקס ליד ת1גלוי קיבוץ רח' דרך נכנסים

15:00 - 14:15

15:00-15:30נסיעה

15:30 - 16:00האב מנדלמן אמיר - קרקע קומת 13 פלמ״ח רה' מנדלמן אופיר אצל ביקור

16:00-16:30בסיעה

18:30 - 19:30פרטי

20:00 - 21:00פרטי

ר 04 ב מ ט פ 2013 ס
ד יום ■י'-'־':-

ג ח ח מ ב ש ר ש ע א ה ר נ ש 08:00 - 09:00ה

יונה יהב06/12/152 09:17



^ ^ 2ט 0 ך1 ^ מ ה ; ־■־:-'■:\י8־8: : ^0 פ4 בו :

12:00- 10:00 פרטי

0 פ6 ר0ס ב 2מ 0 1 3
ן יום

19:00- 18:00 ח לוטן ודוד ציונה אצל מפגע ענ א78 הכרמל עו

0 ־ 7 ו ב מ ט פ 2 ס 0 1 3

20:30 - 20:00 לרדי-מייד ענה המוכך/מאה "מך חיפה במוויאון תערוכה פתיחת "לידיעה,

20:30-21:30 פרטי

0 ר 8 ב מ ט פ 2 ס 0 1 3
א ?ם , : ;

10:00- 09:00 בר ווגמן,נציג פיני צחי, יועמ״ע, סלע, ברכה מנכ״ל, מעתתפים: בהדר הטכניון קמפוס לפגיעה הכנה גו

10:30 - 10:00 פרטי

10:30-11:00 וקנין דוד

12:00 - 11:30 נסיעה

12:00-14:00 פרטי

16:00-16:30 נסיעה

17:30 - 16:30 ער האן אביחו על אמו הלוייה ע ע ב ברו

20:00-21:00 פרטי

0 ר 9 ב מ ט פ 2 ס 0 1 3
w M & S  W m m

09:00-10:00 מנכ״ל מעתתפים: מכלים בוצי אלביט מנכ״ל

10:30-11:00 נוה תקוה פ״ע

11:00-11:30 פעיץ יאיר פ׳יא לי

12:00 ־ 12:30 עידו - כיפור ליום הערכות -1 לערוץ ראיון

13:30 - 12:30 ר - גלובס לעיתון ראיון העוגן במסעדת עידו - פוייר דרו

13130 - 14:00 נסיעה

14:00 - 15:00 מנכל,רעף,מהנדס

יהביונה 3 06/12/15 09:17



16:00- 15:00 פרטי

16:00 ־ 16:30 פרטי

18:30- 18:00 פרטי

21:00 - 20:00 פרטי

21:30 ־ 22:00 פרטי

ר ב מ ט פ 2013 ס
ג יום ל ל

09:30 - 09:20 שא טלפוני ראיון עידו - בחלול זוהיר של בתוכניתו כיפור ליום הערכות בנו

10:30 - 10:00 סוליימך חשפי אצל 54 גדינבוים רחוב חאן אביהו משפ' אבלים ניחום

10:30 ־ 11:00 נטיעה

12:30- 11:00 ת סיור עידו + כניסה בקומת בהנהלה ביאר פרוסי אצל מפגש רמב״ם חולים בבי

13:30 - 13:00 נסיעה

13:30 ־ 14:00 רבקה + מוצקיך קריית 25 הרב-קוק רחוב אמה/ על בן־־ליש אילנה תנחומים ביקור

14:30 - 14:00 נסיעה

15:00 - 14:30 10 דירה 64 הנטקה רה' תושיה, רפי משפ' אבלים ניחום

17:00 - 16:30 נסיעה

18:00 - 17:00 ברית בני רחוב פינת סודוקח רה' גוראל רמת לשכונת פינה אבן הנחת
ס סי מ ס ו ס ג ג י נ קל ג m o  -  1M 5

טקס: תסילס

ר • טו עי פטן סיירי סזטרת ~ טחיקאלי ג ר לי שש אטגגטס ס0ן

ר שגסיוג( י ש ש ב י א י ח ו צי שלמה א1ה יונתו. נתו מילים: אר
ארצי שלמה לחו:

- m o

ס טר רסיס • ש טן, ט ט ט ש סגן ש ר סעיר רא עג ש סן ל טי גס שני  גי

u אל ר

ל • ס גער w סלע, געטס ג מ ס שנ ט גין ר ג

ר • טו אקאלי עי 010 על בלדר«יי ליפטן ס״די סזטרת - טו

ל DPID 0ע י ע י ח צ מ  טהר יורם מילים: ־ אלברשטיי! חוה ה

פי מתי לחן: לב, ט נ

יהביונה06/12/154 09:17



ר 10 ב מ ט פ שך 2013 ס המ
ג יום

ל רו מי פ v ארלי, p יו v ח עו ת חו מו ש ת ל בו חו לר •

■7־ ל משפחת ע2צ א ר גו «

של קאלי עיטור ארץ בשיר ליפמן ,חייו חזמרת - מוזי  ארץ" "
ת מר פ״קוב ש״ד!ח ולחו: מילים אילנית הז

•

ש יחב, יוגח מר א תעורח חענקת + חעיר ר •

18:00 ־ 18:30 נסיעה

ט וזמרת שלט לו מח •

19:30- 18:30 BO ־ יאיר - מלכה אוחד של לזכרו בטורניר ברכות הקונגרסים למרכז צמוד חמרקנה במתחם B

20:00 - 19:30 נסיעה

20:00 ־ 21:00 פרטי

ר 11 ב מ ט פ 2013 ס
ד יום

־ הגפן לבית שנה 50 במסגרת תדמית סרטון וכהה(צילומ חלקה חולצה עם לראיון )להגיע

ברכם משח

09:30 - 09:00 

10:15- 10:00

צחי אליאס, אהרון מהנדס, משתתפים: אש כיבוי חוף מחה מפקד חבגיח דני

א, פרץ הטכניון נשיא טור, בן ארנון הטכניון מנכ״ל משתתפים: בהדר טכניון קמפוס הנחלה בחדר  לבי
ווגמן,איזיקוביץ,ברודר פיני צחי, עמ"ש,1סלע,מבכל,י ברכה מרמשלטיין, שמוליק גזבר-

11:00-12:00

12:00-13:30

 חיפה באזור משותפים תעסוקה מאזורי הכנסות חלוקת לועדת הכנה
חראל אקי,מהנדס,אורנהזמשתתפים;רשף,ג

13:30 ־ 14:00

נסיעה

 בטחון,ה שר ,תממשלת ראש המדינה, נשיא בהשתתפות: הים תיל בבח״ד חובלים קורס סיום טקס
^ מפקד סגן אריאל - רמטכ״ל ^ ^ ^ ד " ה ב i גל קשר &<איש9ה M M M i

(15:00ב- מוזמן הל(7בדים)ה1המכ בטריבונת ישיבה לבה״ד הגעה - 16:35
0הטק ותחילת הממשלה וראש המדינה נשיא הגעת - 16:45

משוער יום0 - 18:30
א!תך שהזמינן החיפאים החובלים בוגרי לידיעה

חרוש בן אביהו •
רבך1א אוהד •
טמבובסקי ליאור •

 16:15 ־ 16:35

16:35 ־ 18:30
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18:45- 18:30 הכט לפארק גסיעה

18:45 ־ 19:30 - רוממה ספר בית של תשליך בטקס ברכות מקסים- למסעדת הצמוד המשחקים במגרש הכט בפארק
M■ אזולאי סיגל -מנחלת ציוני סיגל משתתפים: H

19:45 ־ 20:30 פרטי

21:30 - 20:30 פרטי

ר 12 ב מ ט פ 2013 ס

09:30 - 08:30 סגל גלי - תשרי הגי -טקס 33 היסוד קרן גוריון בן ספר בבית
הספר בית של הספורט באולם התכנסות 8:30

 מיוחד חינוך גן וגם חובה( ך)גן1מ0ה הגן גם הוזמן
ברכות: -8:30-8:45

הספר בית מנהלת -
הספר מבית תלמיד/ה נציג -
העיר ראש יהב- יונה מר -
היסודי החינוך מחלקת מנהלת -
הורים ועד •וייר -

10:00 - 09:30 בסיעה

12:00 - 10:00 פרטי

20100 - 12:00 אישי

20:00 ־ 21:00 פרטי

21:00-21:30 רבקה ־ ביער בבקתה פרויגד ענת חתונה

ר 13 ב מ ט פ 2ס 0 1 3
H י ̂.־ :V'■■ ׳ ־ י.>■  '■■/if ■̂ r-'T;J ׳ ; ־7 ־ י'יי■  :V ׳׳■'->׳:׳־" r.'V:;’:0 .־'־ ׳:■'׳ך :

08:00-09:00 כיפור יום ערב

ר 14 ב מ ט פ 2013 ס

09:00 - 08:00 כיפור יום

נ15 פ 2ר1מ1ס 0 1 3
k יום ־' ״ ^

י■■■.■■':,;־ ■ ■■■:V י ־■ 'V''.: ׳■־1.׳.ר: ''.:"ר■; ;.׳ ■י. :־ .■־

אישי

נסיעח

פרטי

09:00 ־ 10:00

10:30-11:00

11:00-12:00
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12:00 ־ 13:30 בר מנכ״ל גז

14:00- 13:30 ש קובי פייע בדו

14:30- 14:00 נסיעה

16:30 - 14:30 פרטי

16:30 ־ 17:00 נסיעה

17:30 - 17:00 כיפור יום מלחמת לנופלי אזכרה הצבאי העלמין בבית

17:30 ־ 18:00 נסיעה

18:00 ־ 19:00 ליבוביץ מיקי -8 מלל רחוב בנו״ש הצעיר השומר סניף פתיחת

21:00 - 20:00 פרטי

21:00-21:30 באפק בשמורתה מחוקי רחל של בנה חתונת

ר 1 ב מ ט פ 2013 ס
a ־•־ ־ :’־ ׳ / - -ל .יי־1■'

Vv. ;־יי'■!'■'■

10:15 - 10:00 טנטל אריה בלי

10:15 ־ 10:30 פרטי

11:00 - 10:30 קליין נוה,ימית תקוח ואנשיו,מנכל, משתתפים:רשף האוניברסיטה גשר

11:00 ־ 11:30 נסיעה

13:30- 11:30 פרטי

13:30 - 14:00 נסיעה

14:00 ־ 15:15 מנכייל,מהנדס,רעף

תאי סגי 15:15-15:30 עמו

15:30 ־ 16:00 פרטי

16:00 ־ 16:45 חזאן שריד,קדיםטין משתתפים:מהנדס,רחל באו אמעד,מסף מטר,עלא טוני חיפאים: ממיס

16:45 ־ 17:30 פרטי

19:30 ־ 20:00 נסיעה

20:00 ־ 21:00 ־ שואה בניצולי המטפל שיניים לרפואת למכון הוקרה בערב ברכות הכנסים באולם הקונגרסים במרכז
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ר 17 ב מ ט פ 2013 ס
M M I I I i S I S I S B

08:30-09:00 אישי

09:00-09:30 נסיעה

09:30 -10:00 31 ויתקין רח' אשתו במות מונסון אברהם אצל אבלים ניחום

10:00-10:30 נסיעה

10:30 -11:00 שמואל קרית בלומנטל שי

11:00 -11:30 גליקמן אבי + בלומנטל שי

11:30 -12:30 הסרטים פססיבל לו״ז

12:30 ־ 13:00 הסרטים פסטיבל שפיגלשטיין אביבה

13:00-13:30 פרטי

13:30-14:00 אישי

14:00 ־ 15:00 הדוח מהנדס, משתתפים: דרומיים מבואות הדמיות הצגת אברחמי יוסי

15:00 -15:15 נסיעה

סמן רוני 15:15 -15:30 סוכנות הממוהזר הנייר לשרשרת האם בגן צילום AP - גרו

15:30 -16:00 נסיעה

16:00- 19:30 פרטי

19:30 - 20:00 נסיעה

20:00-21:00 פרטי

ד9ס 18 ב מ 2013 ט

09:30 - 10:00 מצטרף יגאל - ג קומה א' 25 ארלחורוב רח' לוי אייל אצל תנחומים ביקור
16:00 השעה עד יושבים

10:00 - 10:30 נסיעה

הו רה׳ הספרדי האבות בבית 10:30 - 11:30 - חיפה על קצרה וסקירה כוסית חרמת 2- קומה הכנסים באולם 1 גדלי
-דני יוסי ר או ל נישלים גי

11:30 ־ 13:00 נישליס דני - אליעזר קרית מאירוף בככר ידיים לחיצות סיבוב
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דרורי* נטע - הכט בגן הפסטיבל לבאי קיים

נטע - העתידנים" "כנם הסרט הקרנת באודיטוריום הסרטים פסטיבל פתיחת

 19:30 י 20:45

23:00 - 20:45

ר 20 ב מ ט פ 2013 ס

ם גרג קפה באודיטוריו

0ttfiBSH8B&O נטע - גרינאוויי פיטר הבמאי עם מונחה מפגש המלצחשבסינמטק

מדן מיכל ־ השתנה לא החדר מספר אם שמגיעים לפני לברר יש 1109 חדר פנורמה דן במלון איגל איזה
פנורמה

נסיעה

B שמריהו כפר 19 החורש רה' איסלר יוסי אצל H B 0 9 

f) נטע ־ הסרט לאחר ק"פ היוצרים במעמד לתם" "בית הסרט רפפורט לידיעה!!!באולם l im S W H K

12:00- 10:00 

17:00- 16:30 

19:30- 19:00

20:30 - 19:30 

22:00 - 20:30 

22:00 ־ 23:30

ר 21 ב מ ט פ 2013 ס

ם בבית תערוכה פתיחת חברי  frmwgfltyflia® רון ש ־ ישראלי" צביקח את זוכרים שאגל"

ף פתוחים בתים לאירוע פתיחה טקס אלון שמעון גלים בבת החומה ליד 1 רוזנפלד ברצי
B H U 0 7

 הקהל בין יבוב0 ־ 19:00
 הטקס תחילת ־ 19:15
: ברכות ~ 19:20

יהב יונה העיר ראש •
העיר ראש סגנית שטראים ׳וליה •
גלים בת פורם "ר1י שקולניק צבי •
גלים בת עד1 "ר1■ שמש מנשה •
האומנים נציג רז חיים •

11:00-12:00

19:45 -19:00

נסיעה

רדי הסרט בקריגר לני"גו  איגל -איזבלה בשמיים" מרחפים שחקים הפו
9־ לקריגר בכניסה הכרטיסים וקבלת אפרתי ראובן עם מפגש M H H

פרטי

20:00 - 19:45 

21:30 - 20:00

23:00 - 21:30

ר 22 ב מ ט פ 2013 ס
א יום י

.העשירי הבינלאומי הפיצ׳ינג בפורום ברכות הכט בבית המראות אולם

ם בגרג שחף - הדוח + ליבוביץ שתף באודיטוריו

10:00 - 09:00

10:30 - 10:00
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פ 22 ר0ס ב ^ר 2013 מ המ

10:30-11:00- סלמך ניסים באודיטוריום גרג בקפה

11:00-11:30- פורר לאה פ״א באודיטוריום בגרג

נסיעה

יעקב ויצר - 17 השחרור מעלה רה' יעקב זיצר של בסוכת ביקור

11:30-12:00 

13:00- 12:00

התנצלנו - אירי ,כוכב16 דיה רה׳ בסוכה, מופז שאול אצל ביקור 23:30 - 19:00 השעות בין לידיעה!!!
n - שלו העוזרת רעות בפני u n■

18:30-19:00

בלייר פנינה ־ צרפת שגריר במעמד הצעיר" פרז ״ צרפתי בסרט ברכות האודיטוריום באולם !!!חובה

 0ק0ה תחילת לפני האולם בלובי השגריר את יפגוש העיר שראש מבקשת פנינה
לק"פ יגיע אך פ!ת01נ התחייבויות עקב 0ר0ל ישאר שלא ויתנצל

19:30 - 19:15

19:30-19:45נסיעה

19:45 ־ 11120:10 אינשטיין־ רה' הרשקובקי, פרוסי הרב אצל בסוכה ביקור

20:10-20:30נסיעה

—ילגימא יוסי - -23:00 - 17:00 בשעה מתחיל מוריה בשדי צובחוץ

מן(0יי1 ילדים)חן -מופע18:00־19:00 •
דיגיייז -פפריקה19:00-20:30 •
 לעלות הלהקה את ומזמי! מברר העיר ראש השנל יית0-כנ20:30-21:20 •

לבמה
במופע קצה ג'ייי-ו21:20-21:50 •
דיגיייז פפריקה 21:50-23:00 •
אירוע -םיום23:00 •

21:15 - 20:30

21:15 - 21:30בסיעה

פרז סרט הכט בגן ק"פ חובה!!! תי" 21:30 - 22:00- נטע הצרפתי השגריר בהשתתפות הצעיר" הצרפ

דון" רפפורט באולם חובה!!! כי ט" סר 22:30-23:00נטע ישראלי סרט ה

פ ר0ס ב 2013 מ

רג בקפה טובים} בן הדר ־ גולשים עם פגישה באודיטוריום ג
חדווה נישלים, דכי משתתפים:

11:00- 10:00

10:00-10:30בורגר> חנוך באודיטוריום בגרג

ה פ ק ג ב ר ם ג ריו טו די או ר ב או ה לי ש מ ר! - ד*י ו או 11:30 ־ 12:00לי
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ר 23 ב מ ט פ שך 2013 ס המ

 ישוב שאר הרב שלוש, שלמה הראשי הרב בהשתתפות: האם בגן העיר ראש בסוכת מארח העיר ראש
- בלום אורי - נמרי יעקב בלומנטל, אלפר,שי בליטנטל,מיכאל אריה מצגר, דוד ויצמן, אבי הרב כחן,

fflgsm סתיו m m m

21:00 - 20:00

21:30-22:00נטע - חשויצרי השגריר בהשתתפות הכט בגן תקווה" של "מסע הסרט לבאי ק"פ

22:00-22:15נסיעה

J0 צחי ־ נתנזון ,יפו פלמר, רה* רחוב אומנות חרבות פסטיבל
24:00 - 19:00 השעות בין טיבל0הפ •

23:00 - 22:15

23:30 - 00:00נטע - 24:00 בשעה סוכריות לסרט ק"פ חכט בגן

110:00-11:00 נטע ־ 3 יורומד למפיקי בוקר ארוחת - תורכים עגול שולהן - הכט בגן

12:00 - 12:30!1 שבתאי שי באודיטוריום גרג קפה

14:00 -15:00נורית ־ העונה פתיחת לרגל עיתונאים מסיבת ברוממה הספורט בהיכל פי. הוי.אי. בחדר

18:00 -19:00נסיעה

ס דחי בחדרה 19:00 ־ 20:30- ענבר - אריה גור אלכם של לוכרו ערב ד'24 ברנדיי

21:00-22:00צחי - 23:00 עד ־ 19:00 משעה התל נתנזון ורה' פאלמר ורה' יפו ברחי רחוב אמנות תרבות פסטיבל

22:00 - 22:30נטע ־ ההקרנה לאחר בגן ק"פ בצחריים" "לוויה הסרט רפפורט חובה!!!באולם

ר 25 ב מ ט פ 2013 ס
i i P B i i i t f t l i S

ג שני חג ערב ח ח מ 08:00-09:00ש

נטע - ההקרנה אחרי ק"פ הים" "אחרי הסרט רפפורט חובה!!!באולם

1 נטע - ההקרנה אחרי ק"פ ערביה" "אנה הסרט רפפורט !!!באולם חובה

14:30 - 13:00 

20:00 ־ 21:30

ר 26 ב מ ט פ 2013 ס

ג ח ח מ 07:00 - 07:30ש

ת והקפות תורה שמחת בחג תפילה שטיין אולי אצל בדניה שושנה היכל הכנסת בבי זילבר
09;00ב־ להגיע יכול שאתה ר0מ אולי אבל 08:15ב- מתחילה התהילה

10:00 - 08:30

ם חובה!!! ל או ט ב ר פו פ ט ר סר א ה ל ט " קו ש ע - הארצי' ת ט 17:00 - 18:00נ
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19:00 - 20:30נטע - הפסטיבל פרסי חלוקת לשולחנות מסביב הכט בגן חובה!!!

20:30 - 21:00נסיעה

ת חיים בקרית אותך יפגוש הסבב בכל מצטרף בלומנטל שי - בחיפה חורה שמחת שניות הקפות 21:00 - 23:30 בבי
0 שי - אילת אחי ברחי הבד H M K

 052-4239724 הוירכמן ,לו - גיו קפה ליד בחב״ד אילת אחי רח' ח״ם בקריית - 21:00
 שונרמכר אריה - )עבודה תורה רה' הגדול הכנסת בית רחבת שמואל קרית - 21:30

057-7548477
_ כסיעה ־21:45 _ _ _ _ _ _
^1 הלר שירה - מרכזי אירוע תחתונה חניה ברוממה הספורט בהיכל - 22:15 ■ ■ ■ ■

23:00 - 22:00 חדש אירוע

2013 מבר 0־פ

08:30-09:30 ר בלב פלאנט יס בקולנוע פלנט אקשן למרוץ הזנקה דו שי מפרץ) נישליס דידי ־ (10 לערוץ חי ה

08:30ב- שתגיע ביקשו 09:00 בשעה ההזנקה

11:30- 09:30 נישליס דני עס המרוץ בתחנות סיבוב

2013 מבר us)ו

■ שנער חגית - הקריקטורות תערוכת ־ הזוכים אמנים פרסים הענקת טקס הכט בגן ■19:20 H 18:30 ־
ע קל וכיבוד התכנסות 18:45- 18:30 ק הל-בר או  הקריקטורות תמונות עם מצגת מוקרנת ב

ת מוזיקאלי: ר1ע*ט ט - צמד נגינ ס פוני סו ק  אקורדיון + ס
ק א  ברוכיס מיכאל ט־0רדיוני1ח

ט ס פוני סו ק בב ־ ס  ישראל חו
ם נושאי 18:45 - דברי

שיפוט ועדת נציג שרון, אורי מר •
 רומניה תרבות מרכז נציגת לזר, קלאודיה ’גב •

תי1א עיטור בב ישראל - מנו ברוכים ומיכאל חו
ת ר”ד • לאונסקו הישראלי הועד מזכ״ל אטרקצ׳, דלי

 לאונסקו הישראלי הועד כי דלית דייר את שמזמינים לפני לציץ יש
הערכה. תעודות 10 השנה להעניק לנכון מצא

העיר ראש יהב, יונה מר •
ב1ח ישראל - אומנותי עיטור  ברוכים !מיכאל ב

הפרסים: חלוקת טקס
ס  (Sergey Sichenko, Israel)ישראלי זוכה - סיצינקו סרג״ מר - ראשון פר
ס  לטקס. תגיע -לא Elena Ospina, U.S.A / Colombia קולומביה אוספינה, הלנה גבי - שני פר

 בשמה. התעודה את יקבל הקונסול - האמריקאית ליה10מהקונ אישור !יתקבל במידה
(Pavel Constantin, Romania) רוסיה אשמרין, .1 - שלישי פרס

(Stanislav Ashmarin, Russia) רומניה ,קונסטנטין פבל .2

19:30 - 20:00 ־ הסרטים פסטיבל נעילת בטקס ברכות באודיטוריום

20:00 ־ 20:30 כסיעה

יונה יהב06/12/1512 09:17



אטרון אופיר פרסי בטקס ברכות  בתיה -10 ער\ץ חי שידור העירוני- בתי

08:40 בדיוק מתחיל החי השידור לאחר ניתן לא
 ביותר חטובה הראשית השחקנית פרס את מעניק העיר ראש -23:00 בשעה
התיאטרון אייה1בפ קוקט״ל יתקיים בסיום

21:40 -2J:10

ר 29 ב מ ט פ 2013 ס

08:45 -10:00אישי

10:00-11:00מהנדס מנכ״ל, משתתפים: החדש בז״ן מנכ״ל יערי אריק הכרות פגישת

11:00-11:45פרטי

12:00-12:30ליסאוור אלון

12:30-13:00פרטי

13:00 -14:00פרטי

14:00 -15:30פרטי

נסיעה

פרטי

פרטי

15:30-16:00 

16:30- 16:00 

18:00- 16:30

18:00 - 18:30פרטי

18:30 ־ 19:00נסיעה

ת גרינברג אריח תערוכה פתיחת 19:00-20:00חושי אבא בבי

20:00 - 20:30נסיעה

20:30 ־ 21:30שרי עודה - בכבביר המסגד באולם בית חוג

ר 30 ב מ ט פ :2013 ס

08:00-09:00פלג,מככל,גזבר הראל,גל התיעצותושמשון

09:00-09:30פרטי

10:00-10:15מהנדס חדוה, משתתפים: יואב זיו דרומיים מבואות פרוייקט

ה ע סי 10:15 -10:30נ

יונה יהב06/12/1513 09:17



ר 30 ב מ ט פ שך 2013 ס המ
ב יום

חיפה רדיו

נסיעה

מנהל

אישי

נסיעה

ת בעוספיה מנסור משפחת אבלים ניחום  מנסור- טלל - לכפר בכביסה אמץ של ילדיו בבי
המשפחה לבית הגעה תידרוך ולקבל לטלל מהדרך להתקשר

זיו יואב של הדרומיים במבואות מכירות משרד פתיחת

נסיעה

נסעה

ציוני סיגל שפרה, פיני, סגל, גלי - חיפה 1 לבובה רח' כבביר בשכונת ילדים גני הפנינג
׳יפלג״"אלמונארה" אלרחמאן"” גני

נסיעה

אבוהצירה שי אילת אחי רח' חיים בקרית גיו קפה

פרטי

1%:00- 10:30 

11:30- 11:00 

1-2:30- 11:30 

13:30 - 12:30 

1.4:00 - 13:30 

14:00 ־ 15:00

 15:30 ־ 16:00

16:30 - 16:00 

17:00 -16:30 

18:00 - 17:00

18:30 - 18:00 

19:30 - 18:30 

21:00 - 20:00

קטובר 01 2013 או
ג יום

אנגדונג מושל עם לביא פרץ עם צהריים ארוחת זילוני ע״ש הסטודנט בבית לידיעה,בטכניון סץ גו ב

ווגמן פיני משתתפים: ישראלי ורד - מבוסטון המשלחת עם פגישה

נסיעה

 ציוני שפרה,סיגל פיני, סגל, גלי - 1 שטרית בכור ברח* חיים בקרית ילדים גני הפנינג

״טופז" ״שנהב" "האלונים" "׳קינטון" "תלת}" הגנים:

נסיעה

אשכול ברמת 13 שאגל מארק רה* שפר הר משפחת אצל האם במות מצגר משפחת תנחומים ביקור

 12:00 ־ 13:30

15:00- 14:00 

15:30 • 15:00 

 15:30 ־ 16:30

16:30-17:00 

18:00- 17:00

18:30- 18:00

19:30- 18:30

יונה ירזב06/12/1514 09:17



בר 01 טו ק 2013 או
ג יום

12:00 ־ 13:30בסין גואנגדונג מושל עם לביא פרץ עם צהרייס ארוחת זילוני ע״ש הסטודנט בבית לידיעה,בטכניון

ווגמן פיני משתתפים: ישראלי ורד ־ מבוסטון המשלחת עם פגישה

נסיעה

 ציוני שפרה,סיגל פיני, סגל, גלי ־ 1 שטרית בבור ברחי חיים בקרית ילדים גבי הפנינג

"טוהז" "שנהב" "האלונים" "תלתן״"׳קינטון" הגנים:

נסיעה

אשכול ברמת 13 שאגל מארק רח׳ שפר הר משפחת אצל האם במות מצגר משפחת תנחומים ביקור

נסיעה

)קיסריה( 29 טובי תופיק ,רח אבושקרה משפ' אצל בית חוג

15:00-15:30

17:00- 16:30 

17:00-18:00

18:30- 18:00 

19:30- 18:30 

19:00-19:30 

21:30 - 20:30

יונה יהב06/12/151 11:17



ר 02 ב טו ק 2013 או

פרטי

ד יום
10:00- 09:00

פרטי

פרטי

פרטי

 10:00 ־ 10:30

11:30- 11:00 

12:00 ־ 13:00

נסיעה

סגל גלי - ספר בתי ומזכירות מנהלים בכנס ברכות חיפה בקניון הכרמל אחוזת באולמי

13:15- 13:00

13:15-13:30

13:30 -15:30נסיעה

משוריין

נסיעה

פרטי

16:30 - 15:30 

19:00- 16:30 

21:30 - 20:30

09:00 -10:00פרטי

מלר הרב 10:00 -10:30ג

רוזן מירר.

קרו,זגגי,הדוח משחתפים:עידו חופים כדורגל

הרצל צחי, יועמ״ש, מהנדס, גזית, אלמוג,יהודה יוסי עו׳יד הילמן, אלכס משתתפים: טורקי שוק תט״ז
חשמל חב' פרידמן

11:00

12:00

10:30

11:00

12:00 ־ 13:30

13:30 - 14:30אישי

פרטי

פרטי

15:30 - 14:30 

16:00 - 15:30

17:00-19:30מנוחה

טל» ניסים - 23 ארלוזורוב רה' שטרוק מוזיאון פתיחת
 19:30 בשעה להגיע מציע טל ניטים - לאחמי״ם קייס - 19:00
 הרחב לקהל -קייפ20:30
 מברן העיר ראש הטקט תחילת - 20:45
פלזה קראון ערבבמל!! ארוחת-21:45

21:00 - 19:30

מנח יהב06/12/151 11:16



f בך 2013 טו או> 0

12:00- 10:00 אל גן בקפה כרמליה בעכונת סיורים ניעליס דני עם אע מכבי ליד כרמל וילה מול עמו

21:00 • 20:00 פרטי

23:00 ־ 23:30 יובי - קורן אור הולדת יום בנירוונה

ר1לןנ ב 2ו 0 1 3 או> 0

10:00-11:00 אדי סיור ס דבי - הדייג ויקטור ליד מפגע - ביסנאס בו עלי ני

17:45- 16:30 פרטי

18:15- 17:45 נסיעה

18:15-19:30 4 ברכבי ווליד - ז״ל כרכבי ואחי על לזכרו ערב 33 הציונות עדי בתיאטרון הגפן בבית M H B H B R
 7ו10ר!תכנ -18:00
האיחע תחילת -18:30

בר טו 2ק 0 1 3 או 0(

09:00 - 08:00 פרטי

09:30 - 09:00 בסיעה

10:00 ־ 10:30 חדווה מהנדס, מעחתפיט: הערון ברה' מלון תוכנית הצגת אלמוג ניסים

10:45- 10:30 וקנין רותי ע”פ

10:45-11:00 בסיעה

11:30- 11:00 פרטי

11:30 ־ 11:45 נסיעה

12:30 - 11:45 פלג גל ורדה, ־ נציג מהנדס ,ואבעיו לוי אבי מעתתפים: האיצטדיון ליד מלון בניית

12:40 - 12:30 ט דני קופרעמי

מנוחה

נסיעה

מנטל עי ־ דהן בן אלי חרב הדתות ער סגך ביקור בלו

פרטי

עידו ־ רביעית קומה אתוייס יעיבות בהדר העונה פתיחת לרגל עיתונאיט מסיבת באודיטוריום

 13:00 ־ 15:30

 15:30 ־ 16:00

 16:00 ־ 17:00

18:30 - 17:00 

20:00 - 19:30

מנה יהב06/12/15 11:16
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20:30 ־ 22:30 סימפונית תזמורת העונה פתיחת בקונצרט ברכות באודיטוריום

החימנו!( חיפה)נגינת אודיטוריום - העונה פתיחת קונצרט - 20:30
החדש קל׳0המו המנהל את לברך העיר ראש את ומזמין לבמה עולה 0א״נ מוטי ־ 20:33

14-2013 הממיים עונת פתיחת לרגל חיפה, הסימפונית התשמורת ואת צונג שו מאסטרו

אנגלית שדובר המוסיקלי המנצח לכבוד ואנגלית בעברית מברך העיר ראש

22:30 ־ 23:00 צומת ביג מתחם דאור באולמי ללשכה בכניסה שיושב הפקח דיגמל אילן של הבת חתונה לידיעה!'!
אחא קרית

ר 0 ב טו ק 2013 או
i f f i W i i P i l l S

09:30 - 08:30 מהנדס ־ מחוזית בועדה להתנגדויות משנה ועדת

09:30-10:00 נסיעה

10:00-11:00 פרטי

11:15-11:50 Dusan Caplovjc, Minister הסלובני החינוך לשר פ״ק
פיני סביון, משתתפים:

13:00- 12:00 יוליה - מהוטרנים לסקוב לחנך חולדת יום עלייה לקליטת בעמותה

14:00 - 13:00 אישי

14:00-14:30 נסיעה

14:30-15:00 ציבור פניות רויח סוהיל, משתתפים: שאנך בנווה מרקיש פרץ ברח' המשחקים בגך סיור

15:00 ־ 15:30 נסיעה

16:30- 15:30 פרטי

17:00 ־ 17:30 נסיעה

17:30 ־ 18:00 ציוני שפרה,סיגל פיני, סגל, גלי - 26 לסקוב רח' גולדה רמת ילדים גני הפנינג
,’"קשת "מיתר" הגנים

18:15- 18:00 נסיעה

18:30 - 18:15 ציוני פיני,שפרה,סיגל סגל, גלי ־ 4 קריב אברהם ברחי ילדים גני הפנינג
"כוכב" "אגס" : גנים

20:00-21:00 פרטי

ת בי ר ב פ ם ס ה הבוני ב ך חבי לי 33 ריי ג ם: פי ת ת ש ל מ ג סי ל, ני סג 07:45 ־ 08:15 ציו

מנה 'הב06/12/153 11:16



ר 08 ב סו ק ך8חמ/ 2013 או

08:30-09:00 נסיעה

09:00 -10:00 לביוטכנולגיה המעבדה חנוכת אי עירוני ספר בבית

10:00 -10:30 נסיעה

10:30 -11:00 סרטי

11:00 ־ 11:30 פרטי

11:30 -12:00 נסיעה

12:00 -13:00 הטכניון נשיא במעמד מלגות חלוקת טקס המחשב, למדעי הפקולטה טאוב, ע״ש באודיטוריום בטכניון
£אגמןן יעל - לביא פרץ פדופ' 8 0 0 0 0 0

 קל ומבוד התכנסות ־ 12:00
 לאודלטורלוס כניסה -12:15
סקס תחילת -12:20

 זמרת אמנותית, תכנית
 לביא פרץ פרלפי הטכניון, נשיא דבר
 יהב יונה מר חיפה, העיר ראש רבד
 הסטודנסיס נעיג דבר
הטקס סיוס

13:00 ־ 13:30 נסיעה

ת המורח יום במסגרת הספר בית באולם ’ח עירוני 13:30 ־ 14:00 סגל גלי - המורים בפני ברכו

14:00 ־ 14:15 נסיעה

14:15 ־ 14:45 סגל גלי ־ חמורים( בהשתתפות שף סו סדנת המורה)במסגרת יום לרגל ברכות חוגים בבי״ס

14:45 ־ 15:00 נסיעה

15:00 ־ 16:30 שירן - באנגלית מצגת מועצה באולם

17:00 ־ 17:30 נסיעה

17:30 -18:00 ציוני שפרה,םיגל ,פיני סגל, גלי ־ 64 ישראל שבטי רה' חיים בקריית ילדים גני השקת הפנינג
"תדהר״ ""פקאן", גכים:

18:15 -18:45 חיים קריית ב' קומה 36 הקיבוצים רה׳ חורש יונה אצל תנחומים ביקור

20:00 ־ 20:30 ביגור בחורשה פלג מידה של הבן חתונה
19:30ב־ מתחיל האירוע

20:30 - 21:00 רבקה ־ ביבנה משפחתית חתונה

יהביונח 4 06/12/15 11:16



בר 09־ טו ק 2013 או
ד יום . •

07:45-08:15 34 טשרניחובסקי רח' טשרנחובסקי ססר בית

08:30 ־ 10:30 פרטי

10:30 ־ 11:00 נסיעה

11:00 ־ 14:00 ל הנהלה באולם RF1 פו, ש,פנינה’יעמ1חדוה,מהנדס,גזבר,י מנכ״ל, משתתפים: תלפיות שוק של גדו
דר ברו א, רי לו

14:00 ־ 14:45 פרטי

15:00 - 14:45 נסיעה

17:00- 15:00 פרטי

18:00 - 17:30 פרטי

18:30 - 18:00 בסיעה

18:30 ־ 19:30 נישליס דגי - לאטי הדרומיים במבואות משרד חנוכת

19:30 ־ 20:00 נסיעה

21:00 - 20:00 פרטי

23:00 - 22:00 פרטי

00:00 - 23:30 פרטי

2013 אוקטובר־

07:45-08:15 133 אינשטיין רה' איבשטיין ספר בית

09:00 - 08:30 בסיעה

09:30 ־ 10:15 פרטי

10:30 - 10:15 בסיעה

11:00-11:30 מנטל עי בראון, נואיח,נמרוד,מיכה משתתפים: נו״ש דתי מרכז בלו

12:30 - 12:00 פרטי

13:30 - 12:30 נוה, חקור. ארי, בן ענבל מנכ"ל,יועמ"ש, הסטודנטים, אגודת מזרחי יוסי משתתפים: האוניברסיטה גשר
קליין ימית

14:30- 13:30 אישי

יונה יהב06/12/155 11:16
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14:30 -15:00 פרטי

15:00 ־ 15:30 פרטי

15:30 ־ 16:00 פרטי

16:00 ־ 16:30 פרטי

18:30 ־ 19:00 נסיעה

9 - לנדאו אלי - האודיטוריום באולם חן ברמת חן פסגת אבות בבית P P V P M IV I 19:00 - 20:00 מעתתפים:דני
ניעליס

20:00 - 20:30 נסיעה

20:30 - 20:40 מגל גלי - חיים קרית תיכון תלמידי על הצגה על בפרמיירה נגלר בבית ברכות

20:40 - 21:00 נסיעה

M 22:00 מלכה גבי ־ הקולינרי הספר בית על התורמת עם גוריון בן בעדי בדחן ערב ארוחת M N M 21:00 ־ 1
21:00 בשעה מצטרף יונה 20:30 בשעה מתחילה תאחוזה

חיפה אוניברסיטת נציגי
רקטור - פרג' דוד ,פרור •
ומנכ״ל למנהל נשיא גן0 - מרזן ברוך מר •

בוקוז מטעם ישראלי אורח
תיירותי ויזם חיפה תושב - חדריג ארנאוד מר •

:האורחים שמות

Brigitte Vertheimer - - התורמת

• Jaume Tapies - המלון בתי רשת נשיא Reiais Chateaux

• Herve Fleurt - 0בוקו פול הקולינרי 0"ביה מנהל

22:00 ־ 22:30 בהינומה הללי מיכל על בנה חתונת

11 v ר ב טו ק 2013 או
i: I ן ידם . ■ י ■::__י - : ■ י

ם נסיעה 08:00 ־ 10:00 לירועלי

10:00 ־ 11:00 45 הקבלן רחוב יוסף עובדיה הרב מעפ' אבלים ניחום

12:30 - 13:00 פדרמן מעפחת וענבר תומר על מצווה בר/בת אכדיח דן במלון לידיעה!!!
השקיעה עד -12:3ב מחילים

יונה יחב06/12/156 11:16



ד - ים צופי שמך בחוף מוסלי שיוט טקס לידיעה!!! דו

N גלי דני - הטניס מרכז מקורה אולם בחנוכת ברכות M B M M I I
המשרדים במבנה קלה צהר״ם -ארוחת 14:00
איפ״ק יו״ר ל׳ בנה או משיקגו רוזנברג נורמה התורמת ־ ברכות: האירוע תחילת - 14:30

העיר ראש יהב יונה •
 בישראל הטניס של הבינלאומי ההנהלה יו"ר גריצפון לארי •

חלוצי המודגך בפאב מפגש חיים בקריית במועדונים לילה סיורי -יוביקאופמך - התעשיה רה'

 13:00 ־ 13:30

14:00-15:00

23:30-00:00

ראשונה פעם מצביעי מסיבת חיים בקרית הגאלה מועדון •
ח״ם קר״ת 66 אילת אחי ,רח המליסה בפאב קצר בביקור מסיימים •

12:00-13:00פרטי

13:30 - 114:30 זגגי - וברכות( )טקס השקט בחוף סדנאי ראובך ע״ש שייט מועדוך של עונה פתתית

18:00-19:00ברנשטייך! נתך - קלאב ביי מלוך בלובי

20:00-21:00פרטי

07:45 - 08:15 13 סיני שדי יוסף זברוך ספר בית

ALIYA CHESKIS COTEL 09:45 - 09:00 מארה״ב

09:45 -10:00 סולמוך שלמה

10:00 -10:30 מורג משה פ״א

10:30 -11:00 פרטי

11:00 - 11:30 נסיעה

11:30 -12:00 זאהי סעיד ד״ר ־ 104 המגינים שפעת נגד חיסוך כללית קופ״ח מחוז בהנהלת

12:00 -12:20 נסיעה

12:20 -13:20 6 קומה 65 הנמל רה' הנמל בקמפוס חיפה אוניברסיטת בנייך חנוכת

פנים קבלת -12:00
 מרזן ברוך מנחה הטקס תחילת -12:30
 האוניברסיטה נשיא פתיחה דברי -12:40
 תשורה ומעניק יהב יונה מר חיפה העיר ראש ברכת -12:47
טע12:50 ק מוסקלי -
ת13:00 ר החדש במתחם וסיור הסרט -גזי

יונה יהב06/12/1511:167



ר 13 ב עו ק המשך 2013 או
•- -::ל,׳.

13:30 ־ 14:30 אישי

14:30 ־ 15:00 נסיעה

15:00 ־ 15:45 פרטי

15:45 - 15:30 נסיעח

16:00 ־ 16:30 פרטי

16:30 ־ 17:00 נסיעה

18:00- 17:00 057-7548230- זגגי ־ חיים קריית נגלר( בית מיגיפיף)מאחורי במגרשי ספר בתי כדורגל -טורניר

18:30 - 18:00 נסיעה

19:30- 18:30 פרטי

20:30-21:30 פרטי

בר טו ק 2013 או
בי>'^-י:: \ י ם' ן m₪₪₪₪₪₪₪₪msm

08:30 - 08:00 8 אלון יגאל אלון רמת ספר בית

10:00 - 09:30 פרטי

11:00- 10:30 פרטי

18:30- 18:00 נסיעה

19:30- 18:30 טקסים -11 גורמן בן שד' העיר מוזיאון בחצר הגרמנית במושבה ניצב״א למלון פינה אבן הנחת
 קל וכיבוד התכנסות 18:46 -18:80
 טקס: תחילת ־18:46

מילים: העולם״ את נשנה ואתה ״אני בשיר הררי הילה הזמרת - מוזיקאלי עיטור
 לחן איינשטיין, :אריק גבדיאלוב מיקי

 אטיאס פדי מר ניעבא, מנכ״ל דבר
 הלוי אמיר מר התיירות, משרד מנכל דבר

 מילים ־ הבאה״ ״בשנה הררי הילה הזמרת - מוזיקאלי :עיטור לחן: מנור, אהוד
 הירש נורית

יהב יונה מר העיר, ראש דבר

20:30 - 21:30 פרטי

22:30 ־ 23:30 פרטי

תחי הבי06/12/158 11:16



ר 15 ב טו ק 2013 או
ilSIIBlllSBllI
07:15-08:00 סגד ביקור sftfi&sa פואד- חמודי ־ הקורבן חג לרגל 6 עוספיח רה' בהלימה במ

07:45-08:00 נסיעה

08:00 ־ 08:30 חמודי - הטיל בנין ליד גייריינה במסגד ביקור

08:30-09:00 נסיעה

10:00- 09:00 ffifl&dff עוריף עודה החג־ לרגל בכבביר במסגד ביקור

10:30- 10:00 נסיעה

11:30- 10:30 מוויאון ת ליד הראעוי בבנין הכט באודיטריום חיפה באוניברסיטת התיכון הים לחקר חיפה בכנס ברכו
חגית - קרקעי החת בחניון חניה הכס

11:30-12:00 נסיעה

12:30 - 12:00 עידו ־ בסיניון ברקוביץ אייל עם מעוותף צילום

14:00 - 12:30 הקורבן חג לרגל למוסלמים טלפונים בדרך נסיעה

14:00 ־ 15:00 פרסי

16:15-16:30 פרטי

16:30-17:00 פרטי

17:20 - 17:00 פרטי

17:20 ־ 17:30 כסיעה

18:15 - 17:30 פרטי

18:30 - 18:15 נסיעה

19:00- 18:30 אי^י - גוריון בן עודי קפח קפה

20:30 - 20:00 נסיעה

20:30 ־ 21:30 פרטי

ר 16 . ב טו ק 2013 או
■'־ יוםז־ ,יB;■'■ ■.■:■■■■ר.-:'/■■ \

07:45-08:15 סגל גלי ־ הגליל רה' חי תל ספר בית

12:30 - 13:00 חמודי + יוסף אבו מסעדת ליד הכרמל בתחנת מפגעו גיראייס אדוארד מעופחת אבלים ניחום

מנה יהב06/12/159 11:16



שך 2013אוקטובר; 16 המ

13:00 ־ 14:00 אישי

14:00- 15:00 פרטי

15:30 -16:00 נסיעח

16:00 ־ 16:30 פרטי

18:45 ־ 19:00 נסיעה

19:00 -19:30 הספורט בהיבל כדורסל משהק

19:45 - 20:00 נסיעה

20:00 - 21:30 פרטי

22:30 ־ 23:00 נסיעה

23:00 ־ 23:30 פרטי

בר 17 טו ק 2013 או
n:;mv p■'• n•־:’

07:45 - 08:15 סגל גלי - א' 8 הסנה אילנות ספר בית

16:00 -16:30 מצענז הרבי

16:30 ־ 17:00 נסיעה

17:00 - 18:00 סגל גלי - 46 כרמלי חטיבת הרך לגיל המרכז פתיחת

19:00 - 19:30 נסיעה

און חיפה מהעיר עסקים בעלי הוזמנו 40וה- 30ה- בשנות ארצישראלית אמנות תערוכה פתיחת 19:30 - 20:30 במוזי

ק"פ 19:30
חיפה העיר ראש יהב יונה מר ברכות: 20:00

 חיפה מוזיאוני המנהלים מועצת יו״ר שחם יעקב מר
 קונט0די בנק דירקטוריון ר״יו בכר ׳01׳ ד״ר
 דיסקונט בנק מנכ״ל שפ׳גל, ראובן מר
 הבנקאית החטיבה ראש , בפיר טמכליל גביש יובל מר

והצפון חיפה מרחב מנהל מנור קובי מר

20:30 ־ 21:00 שקלים ניסים של נכדים הקונגרסים בגן חתונה
 פנים קבלת -19:00
וקידושין חופה - 20:00

21:00 - 21:30 ברלר דני - פרס מרכז מול נאסר במסעדת באוניברסיטה הקפיטריה של מחוור מפגש ביפו לידיעה!!!

22:30 -23:00 נסיעה

יונה יחב06/12/1510 11:16



בר 17 טו ק ^ך 2013 או מ ה

23100 ■ 23:30 פרטי

23:30-00:00 פרטי

ר 18 ב טו ק 2013 או
1 :ו ם1:^יו

07:45-08:15 סגל גלי - חיפה 20 קליבנזב רח' דינור ספר בית

10:30-11:00 פרטי

11:00-11:30 פרטי

11:30-12:30 פרטי

13:00- 12:30 נסיעה

13:45- 13:15 פרטי

17:00 - 16:00 פרטי

23:30 - 23:00 פרטי

23:30-00:00 פרטי

2013 ^וקטוב^

10:00-11:00 U - נישליס דני - דדו בחוף טריאתלון H H B W m t

20:30 - 19:30 פרטי

21:00-22:00 פרטי

2Q13 ר ב טו ק או
i i l f l i l i S l l f i i

i ® ! s

08:00-09:00 מן שלמה בר, מהנדס, ,מנכ״ל משתתפים: בריי יועמ״ש גז

09:00-09:15 נסיעה

09:15 ־ 09:45 דני,יובי - מיטלמן יעל - יזמים כנס סנטר בהיי

10:00 ־ 10:30 נסיעה

10:30 ־ 12:00 הבחירות יום לקראת סיכום ישיבת במטה

12:30- 13:00 פרטי

ה1י יהב06/12/1511 11:16 נ



טובר20 ק h^E1V20l3 או

13:00 ־ 13:15 נסיעה

14:30 -15:30 פלג הראל/גל מעוון אלרועי,עו עופר,אלי באיצטדיון:אייל הכלכלית ההברה במעורד

16:15 ־ 16:45 יחכה חמודי - זיידאן עול אמו חלויח סמיר בכפר המוסלמי העלמין בית

17:00 -17:30 נסיעה

17:30 ־ 18:00 גיעוליס דני - לנצח" 20"חנות פתיחת 20 הרצל רח' הקרנות בבית

M 20:45 - 20:15 - דקלה - 3 יונתן רח' גלים בבת קפח בר פתיחת M M l

20:45 - 21:30 רגבה לקיבוץ נסיעה

 phihmiIHWWWTO 22:30 - 21:30 - בוק ־־ רגבח בקיבוץ רגבה מתחם מנדרין באחוות אלפסי מעופחת -חתונה
טלפון: סנדרין אחוזת

ר 21 ב טו ק 2Q13 או

11:30-12:00 פרטי
מפגש גקודת שחף עם ג!ר0נ בבוקר

14:45 -15:00 ריבק עו״ד חדווה : מעותתפים - קיעו ברחי גרעוטטד גבי הנכס בעלת עם מפגעו כרמל דן בלובי

15:00 -16:00 חנה - הקבלנים אירגון עול עיון ביום ברכות כרמל דן במלון

ירום אבי מר היוצא הארגון מיו״ר !פרידה הטקס בתחילת העיר ראש ברכות-15:15

צהריים וארוחת ק"פ 13:30 מתחיל האירוע

ד בנווה מחעובים מועדון הנוכח 17:00 - 17:30 ציוני סיגל - 57 עולמה המלך רה' דו

17:30 -18:00 בסיעה

18:00 -19:00 פרטי

20:00 ־ 21:00 פרטי

ר 22 ב טו ק 2013 או

07:30 - 09:00 2013 העיר לראעוות בחירות

09:00 - 09:30 נטיעה

09:30 - 09:45 5 כץ יאיר רח' חוגים ספר בית הכרמל מרכו

ה ע סי 09:45 -10:00 נ

יונה יהב06/12/1512 11:16



בר 22 טו ק ^זמ^ך )01? או
i i l J f

ץ רמת 22 סורוקה רח' נופים ספר בית בג

בסיעה

1 הרותם ,רח קפלן פאני בית העליה שער

לקריות נסיעה

רדון ספר בית חיים קרית 43 ארן זלמן רח' גו

33 דגניה שדי דגניה ספר בית חיים קרית

48 העברי הגדוד ,רה חיים קריח תיכוו חיים קרית

19 אהרון רה' הרואה אהרון ספר בית שמואל קרית

נסיעה

80 רביו אסתר רה' אשל בגן אישית הצבעה

מנוחה

נסיעה

5 יואב רה' יבניאלי ספר בית אליעזר קרית

נסיעה

ד נווה 6 יהושפט רה' נירים ספר בית דו

בסיעה

1 הרותם רה' קפלן פאני בית העלית שער

נסיעה

17 אירופה יציאת רה' הים עין ספר בית שפרינצק

נסיעה

20 קליבנוב רה' דינור ספר בית שאנן נווה

נסיעה

33 היסוד קרן רה' גוריון בן ספר בית רוממה

ה ע סי נ

 10;00 ־ .*015

1080- 10:15 

1,1:00- 10:30 

1.1:10 - 11:00 

11:30-12:00 

 12:00 ־ 12:30

12:30-13:00 

13:15- 13:00 

13:15-13:30 

13:30-14:00 

16:00 - 14:00 

16:00-16:30 

16:45 - 16:30 

17:00 - 16:45 

17:00-17:15 

 17:15 ־ 17:30

17:45 - 17:30 

18:00- 17:45 

18:15- 18:00 

 18:15 ־ 18:30

 18:30 ־ 18:45

19:00- 18:45 

19:00-19:15 

19:15-19:30

מנח יהב06/12/1513 11:16



יחמשר 20.ג3 או?ןטובר 22

19:30 ־ .*159:45 חושי אבא דרך בידם בית אלמוגי שכונת

19:45 - 20:30נסיעה

18 אהוד רה׳ אחוד ספר בית אחווה

נסיעה

6 צדקיהו רה' הרצל ספר בית כרמליה

כסיעה

חכט בית הכרמל מרכז

נסיעה

ת בבי

20:30 - 20:00 

20:15-20:30 

20:30-20:45 

20:45-21:00 

21:00-21:30 

21:30-22:00 

22:00-23:00

ובר־ 0אוק 24 2013
n יום : ־ .,'V ’ ; :

 עידו - מחו׳יל בכירים עיתונאים משלחת ביקור הנהלה בהדר
 משתתפים: חיפה. בעיריית הנהלה לם1בא ע”רה של ק"פ 12:00-10:00

 העירייה מנכ״ל גנץ, שמואל מר
 מציג - פרולינגר דב מר

 מציג - ת1חי יהודה פרופ'
 מציג ־ העיר 0מהנד וטרמן, אריאל מר
 העירייה דובר מינקובטקי, עידו מר

ריבלין ענבל עו״ד

1 1 :00- 10:00

11:00 -14:30אלמוג חדווה

גילאור מבלהה ופרידה עו״ד לשכת של תשע״ד המשפט שנת פתיהת בטקס ברכות הקונגרסים במרכז
 וכיבוד ק"פ-21:00-20:00
-ברכות:21:30-21:00

גיובראן לים0 השופט •
אמתי יצחק עליו! שופט •
ארבל עדב עליון שופטת •
אלרין י0יו מחוזי משפט בית נשיא •
חיפה העיר ראש יהב יונה •
ר1גילא בילה היוצאת מחוזי המשפט בית נשיאת •
חיפה מחוז עד1 יו״ר חכם י0יו •

ניני אחינועם אומנותי מופע - 21:30
ריקודים ערב

22:00 -20:30

ר 28 ב טו ק 2013 או
ב יום

ל כ״ ר מנ ד מי קב ע ע ש י ה ברו נ פני ם: פי ת ת ש סף מ ל פז,יו מ א 10:00 - 11:00כ

יונה יהב06/12/1514 11:16



*זמ׳טף :3013 :ר

11:00-1-2:30 למועצה הכנה

12:00-12:10 ש קובי ברו

14:10- 13:15 פרטי

20:00 - 19:00 תן, יגאל,רמי חדוה, משתתפים: חדיש מיכה נמרוד דו

2013 אוקטובר׳
ג יום

13:00-13:30 ים קרית 33 המייסדים רה' אביו במוח צייזלר דני אצל תנחומים ביקור

14:30- 14:00 חיפה 4 אשכולות רה' זבירין משפחת תנחומים ביקור

16:00- 15:00 אסולין יעקב ציוני, סיגל אבו־חצירא, דנד הרב

16:30- 15:45  עולמית מורשת אתר מערות נחל הטבע במשמורח הכרמל" "מערות על ההכרזה ציון טקס לידיעה!!!
סלע כרמל ־ פרץ עמיר ח"כ הסביבה להגנת שר בהשתתפות אונסקו בידי

17:00 - 16:00 אלמוג חדוה + כרמליה בנושא מן אבשלום העיר מהנדס אצל

בר טו ק 2013 או

13:00 - 12:00 שרד חדוה אצל פגישה במ

19:15 - 18:45 M טרוק אילנה - חורים עם מתגייסים ערב הקונגרסים במרכז n m n s 
ההורים הגעת ~ 18:45 - 18:00 בין

ת מ  המרכזי הה!רים ו!עד יו״ר ני1צי יגל0 - בר
חיפה העיר ראש יהב יונה •

-  18:45

ב יכול אתה ת בתום לעזו הברכו

ק או ר0: ב 2013 ו
'■ " '״ 'י י  . V ,1 י ־ -‘I ‘/.• ',J - 1 .־ ̂ - ► י . r ׳ ■ ־ -

09:15 ־ 10:00 סגל גלי ־ ומתגייסת מגייסת חיפה הקונגרסים במרכז

I 13:30 - 12:30 גרינשטיין דפנה - נוף לאדריכלי הישראלי האיגוד כנס רפפורט באולם B f t i i W n
 ברפפורט בי1בל צהריים ארוחת - 13:30- 12:30
הע׳ר ראש ברכת - 13:30

15:00 ־ 15:30 סביון פ״א

15:30 - 16:30 נישליס דני פ״א

16:30 - 17:00 בלס יואב

ש מיכה 17:30 - 19:00 חדי

יוגה יהב06/12/1515 11:16



ק 2013 טובר ^ מ ה

19:30 ־ 20:30 g סגל גלי - חיקה מנהיים נוער חילופי תוכנית פיס באשכול חיים קריית בתיכון i£&i36& ^
ק"פ - 19:00

0 i ר ב מ ב 2013 נו
i־ : ■i'-f ■■'i-1;: ■V:;.'׳. ■־ 1 יי':׳■■■ ■■■י־ י■ ■:/v■ : 1 ' ״ ׳•: / "•" י - T ז V-• !■y: .1V•. vW.••’::/ • r;:; [■■'i — ̂ :V: V /V '■ ׳•u• י H׳1•

11:00 - 10:00 M ־ בחלול אריאלה הפתוח ספר בית של העפיפונים יום באמפי דדו בחוף H M i

13:00-14:00  לגיון עיטור הענקת לרגל מוונאב פטריק מר בישראל צרפת שגריר בבית בראנץ ארוחת לידיעה!!!
וביאנח סרו׳ הצרפתי הסינמטק מנהל ביקור ולכבוד ליר ון ליה לגבי צרפת של הכבוד

)מת1 יהב06/12/1516 11:16



2013 בובמגר׳ 01
׳ ן יום : ־

10:00- Ll:0O 

13:00 -1,4:00

M- בחלול אריאלה הסתות ספר בית של העפיפונים יום באמפי דדו בחוף H M V I V

 לגיון עיטור הענקת לרגל מזונאב פטריק מר בישראל צרפת שגריר בבית בראנץ ארוחת לידיעה!!!
וביאנה סרז' הצרפתי הסינמטק מנהל ביקור ולכבוד ליר ון ליה לגב' צרפת של הכבוד

2013 נובמבר־ 02
שבח ": ';■:י י ־ t:■■־’'■"1״:׳׳■ ׳׳-׳ :ץ■■■ 7'::י ,

18:00-19:00 צחי - משתתפת חדווה - 3 פלמר בשער הפולני האוכל שבוע פתיחת אירוע התחתית בעיר

העוגן פאב בחזית התערוכה לפתיחת מגיע הפולני השגריר - 18:00

21:00-21:30 חנן תל הגליל באולמי חגיאר ויקטור של בנו חתונה

2013 נובמבר׳ 03

 15:00 ־ 15:30

16:00 - 15:30 

16:00-17:00 

17:00-17:30 

19:00 - 17:30

מגדר י3לעניי האו״ם סוכנות - UN־Women־n נציגת

שיר בת מוסיקלי-להקת קטע

עידו ,שמשו! /#

בר מנכל,  גז

 מנכל,גזבר,מהנדס,יועמ״ש

נסיעח

סלע ברכה - מנהיגות לנשים בינלאומי בכנס ברכות בקריגר

:וברכות פתיחה דברי

 סוכנות - מש״ב וראש החוץ משרד סמנכ׳׳ל כרמון, דני השגריר
ישראל של הלאומית הסיוע

פרס שמעון מר המדינה, נשיא כבוד ברכת הקראת

 לבנת לימור הגב׳ והספורט, התרבות שרת כבוד

יהב יונה מר - חיפה העיר ראש כבוד

לפיתוח האו״ם -סוכנות1ה-קס^ נציגת

יזנה יהב15/12/151 15:13



מבר 04 2013 נוב
ב יום

־ בר דה אלכסנדר

חדווה + מהנדס פ״ע

12:00- 11:00

13:00 - 12:00

נישליס דני י

בקש סופי

נסיעה

ר רה' פינטו דוד משמי תנחומים ביקור 19 דרו

יגאל,נמרוד דוח!/ רמי חדוה, חריש, מיכה

14:00- 13:30 

 14:00 ־ 14:30

 14:30 ־ 15:00

15:00-15:30 

19:30 - 17:30

ר 05 ב מ ב 2013 נו
ג מם

עידו ־ 10 ערוץ של כתבה בכניסה באיצטדיזן

כהן יאירה של בנה ברית חיפה בקניון הכרמל באחוזת

נסיעה

אבוחצירה שי

שטראים יוליח

אסף אביהו גלבהרט, הירוקים סיעת

חדש סיעת

אחרונה עיר מועצת

13:00- 12:00 

14:30 - 14:00 

15:00 - 14:30 

15:30 - 15:00 

 15:30 ־ 16:00

16:30 - 16:00 

17:00 - 16:30 

17:00 ־ 19:30

ר 06 ב מ ב 2013 נו
ד יום

נסיעה

אורית 1405 מם' חדר סער גדעון הפנים שר בכנסתאצל

עידו ־ לרוייטרס חיפה בנמל הסחר על טלפוני ראיון

לקיסריה נסיעה

 לרווחת נכים הסעת רכב אמבולנס השקת 13 שכונה 25 נגה רה' בקיסריה אהרון אלי של בביתו
חמנכ״ל ברוך - וחיים רפואה לאגודת הוריהם לזכר אהרון משפחת ידי על שנתרמה הקהילה

10:00 - 08:00 

11:00- 10:00 

12:00-12:30 

14:00- 12:30 

15:00- 14:00

יונה יהב15/12/15 15:13



ר 06 ב מ ב ך המ/ע 2013 נו
ד יום

16:00- 15:00 ץ> נסיעה ־

17:00- 16:00 אסולין נחום

19:30 - 19:00 ־ ־ טורקית מול משחק הספורט בהיכל לידיעה!!!

1!n !1 וווו

ר 07 ב מ ב 2013 נו
ה יום

15:30- 13:15 ראש ־ החוץ משרד לוי מיעקב פרידה טקס א"צ פנורמה באולם 17 חברון דרך ציון הר במלון בירושלים

23:30 - 23:00 00:35 לארה״ב טיסה

ר 13 ב מ ב 2013 נו
ד יום

20:00 - 19:00 מלון מלינקולן פרידה דן ב

ר 14 ב מ ב 2013 נו
ה יום

10:00 - 09:00 גרבר - היפה תיאטרון בנושא עדות לעבודה האזורי הדין בבית

21:30 - 20:30 אטרון זאב בן מוטקח לזכר ערב בתי

מבר 17 ב 2013 נו
א יום

19:00 ־ 20:00 צירצייל באולם מובילות נשים ארוע בטכניון משוריין

מבר 18 ב 2013 נו
ב יום

20:00 ־ 21:00 יון חנה ־ הגימליאדה במסגרת שריף לנועס הוקרה ערב משוריין

מבר 19 ב 2013 נו
ג 'יום

12:00 ־ 14:00 יועמ״ש פריד, נפתלי גזבד+ נמרוד, יגאל, חדוה, משתתפים: מורחב צוות

15:00- 14:00 נמרוד חדווה, יגאל, צוות

16:00- 15:00 צעירים

16:00 - 17:00 חרדים

17:00 - 18:00 ירוקים

הייייי 3 15/12/15 15:13 י



ר 19 ב מ ב חמשך 2013 נו
ג יום

19:00- 18:00 

19:00-19:30 

19:30-20:00

ר 20 מב ב 2013 נו
ד יום 

09:30-10:10

10:10-11:20

11:30-18:00

מבר 21 ב 2013 נו
ה יום  ____________________________________________________

08:00 - 17:00 באילת התעשיינים ועידת

17:00 -18:30 !!!!!■!!!■!!!!!!■ן—ך שיראי אייל קשר איש - לצוקים נסיעה
052-4260501 ר׳נת לאירוע קשר אשת

ם הפתיחה טקס סרטי ע" 18:30 - 20:00 המועצה דוברת רוזנברג רינת בצוקים בערבח" לאירו
ק״ס-18:30
במדבר״ ״קצר פרוייקט של גכוךה הקרנת - 19:00

ר 22 מב ב 2013 נו
1 יום

11:45- 10:00

12:45 - 11:45 

14:15 - 13:00 

14:30 ־ 15:00

ר 23 ב מ ב 2013 נו
שבח

ר 24 ב מ ב 2013 נו
א יום

חל ם נ רי בו ם: הגי תפי ת ש ר, חנוך מ ג ר ע בו ט ר, נ מו ל ל ט כ רי ד רי א 09:00 ־ 09:30 יו

ב לשדה מאילת טיסה דו
 אילת תעופה שדה - 10:00
דב לשדה מאילת ה0טי - 10:55
הנסיכה למי1בא בלום אורי של הבת לדת1ה למסיבת ונסיעה במקום יחכה אל* נחיתה - 11:55

בחיפה הנסיכה לאולמי נסיעה

בלום אורי - בלום אשכנזי לרוני הולדת למסיבת הנסיכה באולמי

אורן בית בקיבוץ ביער {בבקתה יעקב מריומה של אחות ) בדטה של הבן חתונה לידיעה!!!

 חיפה תעופה בשדה התיצבות

לאילת טיסה

אילת הרזדס במלון התעשיינים התאחדות ועידת

 ■י> כץ *וסי

 חמ^ס ג׳אמל

׳׳ נישליס דני

ימה יהב15/12/154 15:13



מבר 24 ב ךts?Ah 2013 נו
א יום

טלי חרבות־ בקיצור לאירוע ברכה הקלטת

צוות

דותך,יגאל,נמרוד אלמוג,רמי חדווה

לירושלים נסיעה

02-6701446 -1 קומה 2 קפלן רה' הפנים משרד אמרבי שוקי הפנים משרד מנכ׳יל מ״מ אצל

10:30- 10:00 

10:30-11:00 

11:00-12:00 

14:00- 12:00 

14:00 ־ 15:00

ר 25 ב מ ב 2013 נו

07:45 ־ 08:30חונגקו של המפלגה מזכיר במעמד מהונגקו המשלחת עם דקל באולם כרמל, דן במלון בוקר ארוחת

מצינגדו המשלחת חברי עם מפגש 10 קומה דן במלון

ת דן במלון שראל - סין השקעות כנם בפתיחת ברכו י

נסיעה

ת חתימה המועצה באולם סין שגרירת במעמד לצינגדו חיפה בין תאומות ערים ברי

נסיעה

הסינית השגרירה במעמד נוף במסעדת צחריים ארוחת

חן רמי דו

נסיעה

ציוני וסיגל אלמוג הדוח

אסעד סוהיל

אליאש אהרון - עסקים לרישוי חתימות

חן רשף פ״א

חדד ברוש,מנכל,רשף,מיקי דביר,קובי מיכל למיחשוב: חורם

סימפונית תזמורת קונצרט באודיטוריום

09:00 - 08:30 

10:30 - 09:00 

10:30-11:00 

 11:00 ־ 12:00

 12:00 ־ 12:30

14:00 - 12:30 

14:30 - 14:00 

15:00 - 14:30 

 15:00 ־ 15:45

16:00 - 15:45 

16:30 - 16:00 

16:30-17:00 

17:00-18:00 

20:30 ־ 21:30

ר 26 ב מ ב 2013 נו
ג יום

טקסים - מיינץ בירתה - שבגרמניה מריינהלט-פלץ פרלמנט למשלחת ק"פ הנחלה בחדר
 0מרט ׳ואכים מר הפרלמנט נשיא המשלחת בראש

פרלמנטים חברי רובם איש 20 כ- מונה המשלחת

10:00- 09:00

יונה יהב15/12/155 15:14



ר 26 מב ב שך 2013 נו המ
ג יום

10:00 - 10:30 ץ> נסיעה •

ת ביקור 10:30 -12:00 אסעד סוהיל ד״ר ואנשיו, סיני משתתפים: 30 לוין שמריהו רח' חיוואר ספר גבי

12:00 -12:15 ׳■ נסיעה

12:15 ־ 12:45 למועצה הכנה

12:45 -13:15 נסיעה

13:15 -14:45 ערים וראשי הסביבה להגנת השר עם עבודה ישיבת קישון נחל ברשות

15:00 ־ 15:30 נסיעה

15:30 -16:30 מנכ"ל,גזבר משתתפים: וארנונה תקציב

16:30 - 17:00 סיעה ישיבת

17:00 -18:00 קואליציה

18:00 ־ 20:30 חגיגית עיר מועצת

ר 27 ב מ ב 2013 נו
ד יום

09:00 ־ 10:00 למועצה הכנה

10:00 -10:30 אלקסלסי משח

10:30 ־ 11:15 סלע ברכה ־ זרצקי עדנה יעקב, בורי קולס, אלי ־ שפרשו מועצת לחברי ק"פ

עסקים רישוי חתימות ־ אליאס אהרון 12:30 - 12:00

מלמד השופט 13:00 ■ 12:30

־ 13:30 נסיעה 13:00

־ 14:30 פרטי 13:30

־ 15:00 נסיעה 14:30

פרטי 15:30 • 15:00

ברזיל לשגריר פ”ק בלשכה 17:30 ־ 18:30   Mr, Henrique Sardiniha Pinto.

־ 19:00 נסיעה 18:30
r

יונח יהב 6 15/12/1515:14



ך ב מ ך מ/צו ה 2013 ב נו 27

19:00-20:00 חנוכה של ראשון נר הדלקת רה״ע ־ ברויל לשגריר ק"פ 40 שבדיה רה' דוידס ואייל הלי של בביתם

בר 28 מ ב 2013 נו
■יומה

־ 1 י ■ . ' . ״ ■ . ' : ■ . ' ■ ־ ■.......... 1 ־.....י ■ ■ . ־ ■ ■

 רון אסף בלום, אורי משתתפים: החגים חג תוכנית הצגת

Kim ll-soo מר קוריאה שגריר ק"פ בלשכה 

 בכיכר פסל ־ שלום בן ישראל

ש, קובי מנכ״ל משתתפים: מיחשוב קורמן ראובן דביר, מיכל יועמ״ש, ברו

רגר סוכוי, מרגלית משתתפים: גבירול אבן ברחי החדשה בכיכר מפגש הגיבורים בחל בדרך סיור בו
נוף יפה אמנון טלמור, נטע חנוך,

 מנכ"ל,מהנדס,רשף משתתפים: הרכבת שיקוע

 גילאור יוסי ־ הספרדי האבות לבית שנח 30 בארוע ברכות

צרעה בקיבוץ כנען לילות אירועים בגן ישר בן חדוה של בתה חתונת

08:30 - 08:00 

 10:00 ־ 11:00

 11:00 ־ 11:30

11:30-12:00 

12:00-13:00 

13:45 - 13:00

15:00 - 14:00 

17:00-17:30 

20:30 - 20:00

בר 30 מ ב 2013 נו
n i i f t

19:30 ]?-911 
ברכות - 20:00

 רבקה ־ בפנורמה סגל רות חנוכה מסיבת

ת באודיטוריום 052-8951119 ראלטה ון עמום ־ כרמל רוטרי גאלה בערב ברכו

19:30- 19:00 

20:00-21:00

בר 01 מ צ 2013 ד

מהנדס חדוח, צחי, מנכ״ל משתתפים: תחתית עיר

 ווגמן פיני פ׳יע

 וילברמן יאיר

 שרם ניסים פ״א

אישי

 אסולין שמעון הרב

בלומנטל שי פ״א

10:00 - 09:00 

10:00-11:00 

11:00-11:45 

12:00-13:00 

14:00 - 13:00 

 14:00 ־ 14:30

15:00 - 14:30

יונה יחב15/12/157 15:14



ר 01 ב מ צ שך 2013 ד המ

15:00 ־ 15:30 דהרי צבי פ״א

15:30 - 16:00 נסיעה

16:00 -16:30 12 ח1ר רה' דורי, צבי משפ' אבליס ניחום

16:30 ־ 17:00 נסיעה

17:00 ־ WMBMfliBflflaft 17:30- חללי מיכל - ח״סופגטרון" במסגרת האודיטוריום בטרקלין נרות -הדלקת

17:30 -18:00 נסיעה

0 19:00- 18:00- שירה - פישל שי ־ בקריגר שכולות משפחות ארגון עם נרות והדלקת מפגש M H V 9 W P

יונה יהב15/12/158 15:14



10:00- 09:00 מהנדס חדוה, צח/ מנכ״ל משתתפים: תחתית עיר

11:00- 10:00 ווגמן פיני פ״ע S-*r v'

11:00-11:45 זילברמן יאיר
/׳■-

j/
s

12:00-13:00 שרם ניסים א פ" 1

14:00- 13:00 אישי

14:30- 14:00 אסולין שמעון הרב

15:00- 14:30 מנטל שי פ״א בלו

15:30- 15:00 דהרי צבי פ״א

15:30-16:00 נסיעה

16:30- 16:00 ר/ צבי משפ' אבלים ניחום 12 רות רה' דו

17:00 - 16:30 נסיעה

17:00-17:30 הללי מיכל - ה״סופגטרון" במסגרת האודיטוריום בטרקלין נרות -הדלקת

17:30-18:00 נסיעה

19:00- 18:00 שירה - פישל שי - בקריגר שכולות משפתות ארגון עם נדות והדלקת מפגש

ר 02 מב צ 2013 ד

f 09:45 - 09:15 - עידו שמשון כרמל דן בלובי f M N N m t

09:30 ־ 11:00 חיפה יקירי עם מפגש ברמל דן במלון
 חיפה שירי הספר ~ שי וחלוקת רישום התכנסות,

 וכיבוד שולחנות סכיב רעים מפנש
 דווידוף בועז החזן ודבש, חלב של ״הללויה״־ השיר

פתיחה
 דווידוף בועז החזן חנופה, של נר הדלקת •
הללו הנרות עור, מעוז חנוכה: שירי
.light a candle חדד שרית של השיר סיום: שיר

 מלונות מנהל מאור, עדי מר - המלון הנהלת געע דבר •
חיפה דן

 שנהר עליזה פרופי ־ היקירים נעינת דבר •
 עירוניים פרויקטים על וסקירה יהב יונה מר רה״ע ברכת

 בסיפור הישראלית, הטלוויזיה מאושיות יבין חיים מר של הרעאתו
טלוויזיה״. ל״מר הפך כיעד המרתק, חייו

9:30 - 10:00 

10:00

10120 - 10:50 
10:50 - 11:30

מנה ב יה15/12/151 15:20



ד 02 ^ צ חמ׳שך 2013 ד
ב יום ־

נסיעה

יעקב מריומח

נסיעה

ברוש בשער זמירין שלום הלוייח

נסיעה

1■ הדס - אלמוג הדוח -1 אנקווה רה' אלימות נפגעות לנשים מקלט בחנוכת ברכות

צייזלר דני - להקמתו שנח 50 אירוע נגלר בבית
 וקוקט״ל פ״ק - 20:30 - 20:00
לם1לא ה0כני - 20:45 - 20:30

ציבורית הנהלה יו״ר ׳חיאב חן ברכות: האירוע תחילת -22:30-20:45
חיפה העיר ראש יהב יונה

11:00-11:30 

 11:30 ־ 12:00

 14:30 ־ 15:00

15:45- 15:00 

16:00- 15:45 

 16:00 ־ 17:00

20:15-21:15

2013 ז־צמבר 03

מנכ״ל ואנשיו, ווגמך פיני משתתפים: סילמן־ יוסי הרווחה משרד מנכ״ל עם עבודח פגישת הנחלה בחדר

נסיעה

התחבורה שר במעמד הגיבורים נחל פתיחת טקס

תל-ברוך 10 יעקב ’רח אימו על בכר יוסי תנחומים ביקור

נסיעה

נסיעה

קיסריה 13 שכונה 15 הזוהר רחוב אביה על בעש״ט בן מיצויקה אבלים ניחזם

נסיעה

קואליציה

עיר מועצת

08:00-09:00 

11:00 - 10:30 

11:00-12:00 

 13:30 ־ 14:15

15:00 - 14:15 

16:00 - 14:30 

15:45 - 15:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

18:00-19:30

ר 04 ב מ צ 2013 ד
ד יום

נוף יפה דנציגר, משתתפים: .22 לכביש הכרמל מנהרות חיבור בפרויקט רמזורים אישורי

תמונות להביא - יו"כ למלחמת שנה 40 צבאית למשטרה ראיון

10:00 - 09:00

10:00 ־ 10:30

10:30 ־ 11:00נסיעה

יונה יהב15/12/152 15:20



מבר 04 צ שך 2013 ד המ
ד יום

11:00-12:30 י%> 9 קומה החעוף משרד דיוניט חדר -15 ים סל הפנים משרד הכנסות, לחלוקת ועדה

13:00 -13:30 נס>עה

פנים קבלת - 19:30

14:45 -15:00 נסיעה

16:30 - 17:00 נסיעה

17:00 ־ 17:30 שפרשו העירייה לגימלאי פרידה במסיבת ברכות חיפה בקניון כרמל אחוזת באולמי

17:30 - 18:00 נסיעה

18:00 -19:00 ודמנפל ליאור ־ ביטוח סוכני לשכת בכנס מצגת + ברכות כרמל דן במלון

20:00 - 21:00 הקונגרסים במרכז זיצר יעקב של בתו חחובח

מבר 05 2013 דצ
ה יום

09:00 - 09:30 אביבה - מיכאלי ערן - בוסטון סרטון צילום

09:30 -10:30 סלע ברכה מבוסטון משלחת ק"פ

10:30 -11:00 נסיעה

ם מנשק חופשי אזור בנושא בינלאומי בכנס ברכות אלון באולם פנורמה בדן 11:00 -12:00 אשת מחול( גרעיני)עסא
שפיגלשטיין אביבה קשר:

רה״ע ברכת 11:10-11:15

משותף בטחון לתפיסת חדדי איום תפיסת בנושא פתוח דיון 11:15-12:00

12:00 -12:30 נסיעה

בר מנכ״ל, טור, בן ארנון שרמייסטר, רקנטי, לאון הטכניון, בשיא :בהשתתפות חמדעטק 12:30 - 13:30 נציג גז
מרמלשטיין

13:30 ־ 14:30 אישי

ת אילן + מנכ״ל פ״ע 14:30 - 15:30 שדו

15:30 ־ 16:30 מהנדס + חדוה פ״ע

16:30 ־ 17:00 נסיעה

17:00 * 18:00 אביבה - הגפן בבית בלגים אזרחים מארח בלגיה שגריר

18:15 -18:45 בסיעה
V“

מנה יהב 3 15/12/1515:20



מבר 05 צ המ/עך 2013 ד
ה יום

w19:30- 18:45-ן יוני - הספורט באולם בלן בליאו הללי דודי של לזכרו טורניר

20:00 ־ 20:30נסיעה

20:30 - 21:30־ שוייק' האמיץ ההייל הרימיירה חיפה בתיאטרון

ר 06 מב צ 2013 ד
ו יום

11:00-12:00רבקה - ריבן לאלעד אזכרה בנשר העלמין בבית

M■ לימור - חגסן בבית החגים חג פתיחת H M
מברך רה״ע - הגפן בית בתיאטרון חגיגית פתיחה -12:40 - 12:00

הגפן בית בגלריית התערוכות פתיחת 14:00 השעה עד החגיגית לפתיחה במקביל

057-7548337 - אביבה - ברמן של הפרלמנט נשיא וובר עם א"צ 24 הנמל במסעדת - 13:45

f- רון אסף גוריון בן ושדי התורכי השוק במתחם החגים חג ארועי Hלידיעה! lN B B H H S m

הנמל במתחם החגים של החג אירועי לידיעה!!!

ת שער דגון גדי של תערוכה -פתיחת M - צחי - העוגן( פלמר)בחזי SBV BM 9 0

14:00- 12:00

16:00 - 14:00 

16:00-18:00 

19:00 - 18:00

אדי העשרים פסטיבל פתיחת ארוע  רון אסף - המרכזית בבמה מברך רה״ע ־ ניסנס בו
12:30 בשעה מתחילות הברכות

חובל רב ע״ש בחיפה הבינלאומי החורף שיוט של גביעים וחלוקת סיום טקס השקט בחוף לידיעה!!!
H)זגגי - סדנאי ראובן B B M U H■

ר 07 ב מ צ 2013 ד
שב\ז

13:30 - 12:30

17:00- 16:00

מבר 08 צ 2013 ד
א יום

09:00 -10:00מנכל,מהנדס,רשף

10:00 - 10:15יועמ״ש גזבר, פנינה, מהנדס, משתתפים: הספורטן לדיון הכנה

ש, מהנדס,פנינה פרזט, אלי אנגלסמן,עו"ד מלכה עו״ד מימון קובי משתתפים: הססורטן בר,יועמ" פז,גז

כיתרי רון פ"א

פז,מחנדס רון,צחי,פנינח משתתפים:עדי 57 הנמל

לימור גב׳ המעצבת של בעיצובה החגים של החג בזל השקת ראשונה קומה בעירייה הכנסים באולם
פרץ-סמיה

1p:15 - 11:00

11:30- 11:00 

12:00- 11:30 

13:00- 12:00

שי 13:00 - 14:00אי

בי15/12/154 15:20 מנה ה



מבר 08 המשך 2013 דצ
א יום

חן״ס ף ש ר w14:30 - L5.90 א

אברמוביץ מוקי פ״א

רובן דני ־ תיירות סיטונאי 100 כ- של למשלחת כרמל דן ברונדו ערב ארוחת
 חיפה מהעיר נאים1מל עם בהשתתפות ערב ואחוזת קוקט״ל - 20:30

חיפה על רט0 עם רונן דני ברכות:
 המלונות התאחדות יו"ר מאור עדי

יחב יונה מר חיפה העיר ראש

7:00*. - 16:00 

21:30 - 20:30

2013 דצמבר 09
ב יום

נסיעה

ורעייתו גרינברג ויאיר מטר שרבל עם צהריים ארוחת מקסים במסעדת

 נסיעה

לין אמנון

סלע ברכה + שמות וועדת ארצי בן יוסי פרופ'

 מחוקי רחל פ״א

נסיעה

ס משפחת 1 קומה ב' 56 חניתה רה' שש אביבה אבלים ניחום גרו

אלפסי מריעקב בזק - דניה 58 שבדיה רה' אלפסי שמעון אצל ערב ארוחת

13:00 - 12:30 

 13:00 ־ 14:00

 14:00 ־ 14:30

 14:30 ־ 15:00

 15:00 ־ 16:00

17:00 - 16:00 

17:30 - 17:00 

18:30 - 17:30 

21:30 - 20:00

מבר 10 צ 2013 ד
ג יום

יובל רוביבהוף עו״ד

נסיעה

משוריין

נסיעה

 לנדאו עוזי ד״ר התיירות שר בהשתתפות 7-5 פלים צים בניין בחיפה התיירות משרד בפתיחת ברכות
 מועצה וראשי לנקרי שמעון מר עכו העיר וראש לוי אמיר מר התיירות משדד מנכ״ל

 פנים קבלת -15:00
 רט0ה וחיתוך מזוזה תקיעת - 15:35

לנדאו עוז׳ דייר השר ברכות:
יהב יונה מר חיפה העיר ראש

10:00 - 9:00(4 

10:30 - 10:00 

12:00 - 10:30 

15:00 - 14:30 

16:00- 15:00

יונח יהב15/12/155 15:20



#ך ה 2*<13דצמבר/ 10 #

16:00 - 16:30נסיעה

20:00 - 821:00 פלימך רה' בקסטרא רפאלן מסעדת לינקולן עם ערב ארוחת

ר 11 ב מ צ 2013 ד
ד יום

11:00-12:00סניף הקמת EMC מנכ״ל משתתפים: בחיפה

12:00 - 13:00אוקריאנה רוסיה, צרפת, - בחיפה הדיפלומטים הקונסולים עם פגישה

13:00 - 14:00מיינם ’קיט הבריח ארצות לשגריר הפוליטי היועץ עם פגישה

14:00 -15:00טלי + נמרוד

3 ה- פורום

נסיעה

־וייד שי קשר: איש - היקלר מפקד שני מדני ופרידה האודיטוריום במקלט העורף פיקוד תרגיל

פרטי

 15:00 ־ 15:30

15:30-16:00 

16:00- 16:00 

19:00- 16:30

נסיעה

פו חצר 6 גולדמן נחום רה׳ בי ת" סעד מ מן" ב לד מארח״ב סטריט גייי אירגון נשיא עם ערב ארוחת גו
n חסון יואל - עמי בן גירמי m n t t

 19:00 ־ 20:30

20:30-21:30

ר 12 ב מ צ 2013 ד
ה יום .

ת ״ האומנם לכולם! חרבות ״ הציונות שדי התיאטרון באולם הגפן בבית בכנס ?ברכו
10  קל חנ!כיבוד10התכנ - 00-09:30:

כ 10:15- 10:10 ר ב ת:1-
הגפן בית מנכ״ל - רון אסף מר •

החגים חג היגוי צוות ועדת י!"ר - אשכנזי רות׳ גב׳ •
רב ערים בנושא האירופאי לאיחוד ראשי יועץ - ד1ו פיל מר •

תרבותיות
חיפה העיר ראש - יהב יונח מר •

10:00-11:00

נסיעה

נמרוד + קלי בועז

אישי

ינקוביץ לאה פ״ע

טסירו יהודה

11:30- 11:00 

13:00 - 12:30 

 13:00 ־ 14:00

15:00 - 14:00 

15:00 ־ 15:30

יונה יהב15/12/15 15:20



 15:30 ־ 16:00

00:45 - 23:45

ר 12 מב צ שך 2013 ד המ

■1■•,י

00:00 - 00:45 67 התעשיה חלוצי רח' "נוביה" באולם עכו הרצל של הבת התוגה

10:00 ־ 11:00 רבקה - שרלין־ אזכרה

M■ 13:00 זאבי יגאל ־ בדביח בקפה בחיפושית גרדינגר מוקי IV M L  12:00 ־ 2

19:00 ־ 20:00 - פיתוח הרצליה 67 וינגייט רחי גילאור בילחה לכבוד בישראל תאילנד שגריר בבית ערב ארוחת

12:30 ־ 14:00 55 הנטקה חדש אור הכנסת בבית טרנו טל של מצווה בר

14:00 -15:30 24 בנמל רה' - בוטיק אירועי פלמר טרנו טל של מצווה בר

21:00 - 21:30 סינטרה פרנק שירי חושי אבא בבית

ד 15 ב מ צ 2013 ד
ם: ^ א יו

12 :00- 11:00

12:30 - 12:00

13:00 - 12:30

14:00 - 13:00

14:30 - 14:00 

 14:30 ־ 15:30

16:00 - 15:30 

20:30 - 19:00

ר 16 מב צ 12013 ד
a יום   

0 09:15 - 08:30 בוחבוט שלמה כרמל דן בלובי M N I I V

 וקנין רותי + נואית פ״ע

 כוכי

נסיעה

בולון, נשר, חיפה, משתתפים: משותפים תעסוקה מאזורי הכנסות חלוקת מישלב אצל ת ז דלי
רכסים טבעון, אלכרמל,עוםפיה,

נסיעה

בר, מנכ״ל, משתתפים: הנמל בקמפוס למשפטים ,פקולטה מרזן ברוך ברזילי, גד פרופ' צחי, גז

טנטל אריה פ״א בלי

H.E. Mr. ד רח' לאונרדו במלון הרצגובינה ־ בוסניה נשיא עם ערב ארוחת 21 קומה 10 אלעזר דו
NebojSa Radmanovtf ורעייתו

מנטל שי - וורצמן אבי ח"כ החינוך שר סגן  בלו

ה" עכו הרצל של הבת חתונה 67 התעשיה חלוצי רה' באולם"נובי

יונח יחב15/12/157 15:20



מבר 16 חמשף 2013 דצ

PWC 09:15 ־ 10:00 בחיפה לתאגידים שנחי כנם בפתיחת ברכות כרמל דן במלון

10:00-10:30 נסיעה

10:30 -12:00 5 ה- פורום

12:00 - 13:00 מנכ״ל לבנה, צבי ואנשיו, לוריא החניה רשות

13:00 -17:00 פרטי

17:00 -19:00 נסיעה

מלון 19:00 ־ 22:30 עוזי ד״ר התיירות שר בהשתתפות בישראל המלונאות יקיר עיטור הענקת טקס אביב תל הילטון ב
לנדאו

פנים קבלת - 18:30
 הנשיאות בשולחן יושבים ורעייתו יונה - התארים הענקת 0-סק 19:30
 "voca people1'אומנותי- פע1ומ חגיגית ערב ארוחת-20:00

האותות: מקבלי
 חיפה העיר ראש יהב יונה

 פתאל ד1ד
הירשטיי! עמי
 אלה אבי

שחם אהחן

בר 17 מ צ 2013 ד

09:00 - 10:00 אינטרנט בנושא ואנשיו עידו צחי, ,נמרוד ,תל אבי

10:00 -11:00 חגית ־ חיים מפעל על ביאנו מארק עייש תקשורת פרס אסטרון ליואל ק"פ בלשכה

11:00 - 12:00 שמוליק פרופר - רוזן רוברט קנדי תורם

12:00 - 12:30 נסיעה

12:30 ־ 13:00 לוריא - חיפה עיריית של מונעים לשירותים המחלקה של משרדים חנוכת

13:00 -13:15 נסיעה

13:15 -14:30 לוי ומשה אברהמי יוסי עם צחריים ארוחת 24 בנמל

14:30 -14:30 אשכול רמת 4 ולנברג רה' האם במות טור בך ארגון אבלים ניחום לידיעה!!

15:00 ־ 16:00 פרטי

16:00 ־ 18:00 אביב לתל נסיעה

פו בנמל לגעת" במרכו"נא 18:00 - 19:30 נאווה קשר אשת המקומיות לרשויות החרבות שדת פרס הענקת טקס בי
——w nnnm n— w; גי מנכ״ל ג ,ז רי או

ת 18:00 ערב !ארוחת פנים -קבל
ראשונה בשורה יושב העיר ראש - באןלם 0הטק תחילת - 19:00

הלך מברך, לא העיר ראש הפרם לקבלת לבמה יקרא הטקם במ

מנה יהב 8 15/12/1515:20



מבר 17 צ שך 2013ד המ

מבר 18 צ 2013 ד
i i l P / ' v i ®

08:00 - 09:00אבוחצירה שי פ״ע

09:00-09:30ינקוביץ,נואית משתתפים:מנכל,גזבר,לאה עירוניות

09:30 - 10:00יועמ״ש קולודני, זיוה + מהנדס משתתפים: בזק למנכל״ית הכנה

10:00 -10:45קולודני זיוה מהנדס, יועמ״ש, משתתפים: הנדלר סנזלה גבי בזק מנכל״ית

10:45-11:00להיבחרו העיר ראש את לברך הסיני המנצח

 רבקה פרטי

לירושלים נסיעה

11:00 ־ 15:00

15:00-17:00

ליאת - ראשונה קומה 1 קפלן רה' להשכרה דיור פרוייקט הסכם על חתימה טקס האוצר שר אצל
02-5317200

18:00 - 17:00

21:00 - 21:30מתברואה כחן אלי של בנו מצווה בר בקאלח משוריין

22:00 - 22:30במרתף קאופמן יובי הולדת יום

ר 19 מב צ 2013 ד

נחשון מאיר + הראל שמשון

פלג גל יועמ״ש, פרץ, משה + גזבר הראל,מנכ"ל, שמשון משתתפים: עופר סמי ,איצטדיוך

באחריות - האיצטדיון איזור סביב חניה שטחי שילוט ציבוריים תחבורה גישה דרכי הצגת הנהלה בחדר
מנכ״ל

08:30-09:15

10:00 - 09:15

10:00-12:00

לוריא פ״ע

קרפל ד״ר + לוריא פ״ע

אישי

בר משתתפים: ברני + פרלשטיין יקי ל,גז כ" מו

נסיעה

12:30- 12:00 

13:00 - 12:30 

14:00 - 13:00 

15:00 - 14:00 

16:00 - 15:30

16:00-17:00משוריין

17:30 -18:00נסיעה

ה באולם ברוממה הספורט -בהיכל VIP דני החדש הדרקטוריון עם וישיבה הקזדם מהדרקטוריון פרידה
נישליס

18:30 - 18:00

מנח יהב15/12/15 15:20
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18:30-19:00 נסיעה

19:00 ־ 19:30 ליצמן ח"כ בהשתתפות בליטנטל אריה ׳של בחדרו מעזה קביעת

19:30-20:00 נסיעה

20:00-22:30 זהבה - גרמן יעל ח"כ הבריאות ׳שרת בה׳שתתפות רמב״ם רפואי למרכז ׳שנה 75ה- חגיגות באודיטריום

 קל התכנסות!כיבוד - 19:30
 אליאן יונה בהנחיית האירוע תחילת - 20:15

דוברים:
רמב״ם רפואי מרכז מנהל ביאר פ'1פר *
גרמן יעל גבי ת1הבריא שרת *
חיפה העיר ראש יהב נה1י •
בארץ הידידים עמותת יו״ר חיות פרופ׳ •
מארה״ב הידידים תת1עמ יוייר אמריך אדם •
ורטה״מר איתן *

וסרטונים אומנות קטעי יהיו הנואמים בין

 החלים בית מנהל רווח משה פ'1פרנק,פר רינה ח"כ מופז, שאול ח"כ נוספים: מכובדים משתתפים
הקודם,

לרפואה לפקולטה הדיקן שלו ופופ'

15:00 - 08:00 רבקה

11:00 -14:00 אסף ־ וחואדי הגפן בבית החגים חג

20:30 - 21:00 ספרות חוג

א יום • ; ־ ־ . י
ר סיור 10:00 - 11:30 מהנדס רוגר, צבי עידו, - העירייה מחצר יציאה כלבו כתב חי יגאל עט בעי

 טורקי שוק
 תחתית עיר

 עופר מ׳0 איצטדיון
 מטרונית

 הגיבורים נתל
הספורט היכל

11:30 -13:00 אביב לתל בסיעה

13:00 ־ 14:00 1 קומה אביב תל 2 המרץ ׳שביל רה' סולומון אבי פ״א

ת כ ר ע מ ר ב ק ר מ דו ־ ׳שוקן רה׳ ד 14:30 -15:30 עי

יונה ב יה15/12/1510 15:20
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16:30 - 15:30 עידו - שוקן רה׳ הארץ במערכת

16:30 ־ 17:00 נסיעה

18:00 - 17:00 עידו - החייל ברמת 8 ולנברג ראול רה' תאומים משה

ר 23 ב מ צ 2013 ד
ב יום

10:00 - 09:00 שי נואית, מנכ״ל,גזבר,פיני, משתתפים: הסיס מפעל כספי ר/ אבוחצירה או

10:30 - 10:00 סל ניסים שחם, יעקב משתתפים: מוזאונים

11:00 - 10:30 אישי

11:00-12:00 שראל התרבות על המשפיעים האנשים 100אחתה- שובחה בלייר לפנינה ק"פ הנחלה באולם ומכרם בי
2013 לשבח ביותר חסוב הראשי לשחקן אופיר סרס זוכה חורי

13:00 - 12:00 3 ה־ פורום

13:30 ^ 13:0־ א,לאח מנכ״ל, משתתפים: חופים ינקוביץ לורי

16:30 - 13:30 לירושלים נסיעה

16:30 ־ 17:30 בירושלים פגישה

ר 24 ב מ צ 2013 ד
ג :יום •

09:00 ־ 10:00 אלמוג חדות משתתפים: נדל״ן פיתוח בנושא גונן אייל עו״ד עם בק אילן

10:00-10:15 סלמן ושבי וקנין רותי

10:15-10:30 סלמור נסע וקנין, רותי - הגיבורים מגרש תוכניות הצגת

 פלג גל פ״א

 פלג גל פ״ע

 עידו פ״ע

 חדוה + נישליס דני

נסיעה

ת תמי של אמא הלויה שר העלמין בבי בנ

 10:30 ־ 11:00

 11:00 ־ 11:30

 11:30 ־ 12:30

14:00 - 12:30 

 14:00 ־ 14:30

14:30 ־ 15:30

יונה יהב15/12/1511 15:20
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> משתתפים: הספור□ ממנהל שפר אורי עם לפגישה הכנה 09:00 - 09:30 זגגיו

09:15 ־ 10:00 ואנשיו לוריא רמי, דוחן אלדן, נור משתתפים: בזמנהוף ביוב קו

10:30 -11:00 גסיעח

11:00 ־ 12:00 גיבראן ענאן סוהיל, ד״ר משתתפים: עבדו הכומר אצל המגינים רח' הלטינית הכנסיח באולם

12:00 -12:15 נסיעה

12:15 -13:00 סוהיל, ד״ר משתתפים: יעקב יוסף הכומר העדה וראש ’אלחאג מוסה הבישוף עם המרונית בפנסיה
ענאן ג׳ובראן

13:00 -13:15 נסיעה

בראן ענאן סוהיל, ד״ר ־ הכומר לוקס סנט רח' הפרוטסטנטית בכנסיה 13:15 ־ 14:00 גי

14:00 -15:00 אישי

רון 15:00 -15:30 בלשה דו

16:30 - 17:00 נסיעה

17:00 - 18:00 גיבראן ענאך משתתפים: החג לרגל ברכות 33 הגפן רה׳ שקור הבישוף אצל

18:00 ־ 18:30 נסיעה

18:30 ־ 19:30 הכרמל הוד 40 אנטוורפן רה' בירנהק משפחת אצל תנחומים ביקור

19:30 ־ 20:30 שאנן נוה 15 התיכון תמי אצל תנחומים ביקור

מבר 26 צ 2013 ד
ה יום

08:15 ־ 08:40 אלי ־ אלמוג וחדווה ניסן אלי האדריכל עם 45 חן נתיב ,ברח סיור
ד .

08:40 - 09:00 נסיעה

09:00 - 09:30 רונן דני פ״ע

09:30 - 10:00 סלע יוליה,ברכה מגכ״ל, רונן, משחתפים:דני לאן? התיירות

10:00 - 10:45 לשבת וסביבתית קהילתית מובילות על התעשיח באות המפעל זכיית לרגל זיציק רמי תרומר מנכ״ל ק"פ
2013

־ 12:00 אוסטריה של המדינה מבקר עם מפגש 11:00  Dr. Josef Moser לינדנשטראוס מיכה ־ ורעייתו

יהביונה 12 15/12/15 15:20
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12:00 ־ 12:30 ינקוביץ לאה

12:30 ־ 14:00 אימי

14:00 ־ 15:00 ווגמן פיני סייע

15:00 ־ 16:00 פז פנינה חדוה, משתתפיה: ונכסים הקצאות ועדת

חיפה והצפון חיפה לחקר המכון של עיון יום בעירייה כנסים באולם שא" 16:30 ־ 19:00 21ח־ המאה מחצית לקראת בנו
קיפגיס ברוך פרופ' -

ת 16:30 -16:00 סו תכנ בוד ה ל וכי ק
ת 17:00 -16:30 ת ברכו ק ש ה רת ו ב ר ״עיונים החו חק מ הארץ״ וצפון חיפה ב

פ ח ת זפ ט, נורי או ש קלי א ר המרכז ר ק ח פה ל ת והצפון, חי ט רסי ב  חיפה אוני
ש, גוסטבו פרופי ה דיקן מ ט ל קו עי הפ ד מ ת החברה, ל ט רסי ב  חיפה אוני

ש יהב, יונה מר א ר ר  העי
1 8 :3 0 -1 7 :0 ת: 0 הרצאו

דד דר׳ • הל כהן עו ת מנ ד ב ע פה ibm מ א וסגן בחי שי תו , !bm נ א צ ר ה  ב
אל צי טנ הפו ח ״ תו פי ה ל שיי ת תע לי פה״ עי בחי

ת, יהודה פרופ' • ה חיו ח מ ת מו פנו ס ס, ל מלי לנ תו ו א רצ ת בה מ רו ת  ״
מל ח הנ תו פי פה״ ל חי

ה קיפניס, ברוך זפרלפ • ד מ ע מ ה/ ד קי פ ת ח חיפה של ״ תו ל״ בפי לי הג
1 9 :0 0 -1 8 :3 ת 0 לו א ת ש בו שו ת ו

ס סיום 19:00 כנ

MumuviiMwmm 21:30 - 20:00 טל - בירם בבית כתרי רון פרידח ומסיבת n-100 נעילת אירוע
התכנסות -19:00
100 ה- שנת כעילת האירוע: תחילת - 20:00
חיפה העיר ראש יהב יונה ־ ברכות: כיתרי מרון פרידה - 20:40

הספר בית של הנאמנים חבר יו"ר גרדינגר מוק׳ •
הפורש המנכ״ל כתרי רון •
מצנע עמרם ח"כ •

22:00 ־ 22:30 קאלה באולמי דבי של הבן חתונה

v ■:£ ״ל; :? •v-•:־־ •־■־־■•• ־־ ■־־L• ■■v ־ ? ■■ - ■■ ■ ■;

10:00 - 11:00 יוסי ־ חדוח משתתפים; אברחמי יוסי של בחיפה הקונגרסים במרכז מכירות ביריד ברכות

20:30 ־ Oi 21:30■■—גיבראן ענאן - פוסט בציק קיוון דונינח באולמי חקתולית העדה של כריסמיס מסיבת
איתך ויסע בקשר איתך יהיה ענאן

ר28 ב מ צ 2ד 0 1 ן3
V m >   ;_____:________________________________________________________________________ ________

ת שתי יבקו״דאדא במתיאזן לידיעה!!! 12:00 - 12:30 הישארות ־ נבון וטלי שמים רואה לא אני ־ נאור אסתר קיר: עבודו

יונה יהב15/12/1513 15:20
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t 15:00- 12:30 רזן אסף ־ בואדי החגים חג של אחרונה שבת לידיעה!!! f f l M H M
 הטמפלרים של מבנה שיפץ דיאב האשם האמן 42 מאיר ברחי לבקר מאוד ממולץ ותלך במידה
מאוד יפה בצורה
 מא!ד ישמח האמן . 17:00ל 10:00 בין פתנח המק!ם החגים בחג פתוחה, גלריה יש במקום

אותך לראותך
052-8461850 האשם של טלפון

החגים בחג קולה קוקה מנכ״ל איציק רבקה בקשת פי על

20:30 - 21:00 חורי יוסף - האורתודוכסית העדה של הגלל בגני המולד חג מסיבת

10:00 - 09:00 

 10:00 ־ 10:30

11:00 - 10:30 

12:00- 11:00 

12:00-12:30 

12:30-13:00 

14:00 - 13:00 

14:30 - 14:00 

15:15 - 14:30 

 15:00 ־ 16:00

16:30 - 16:00 

 16:30 ־ 17:00

17:30 - 17:00

19:40-20:10

ר 30 ב מ צ 2013 ד
ב יום ■ י - י ■״׳■■■ -־ ,יי '־־י י ■י ___________________________ 

08:30 - 09:30 משתתפים: רגולציה. סמנכ״ל הלמן אורך + למנכ׳יל משבה חיים יאשה + חח״י מנכ״ל גליקמן, אלי
מה״ע מנכ״ל,

בי 09:30 -10:00 רק צ

 3ה- פורום

ניזרי יעקב פ״א

 נמרוד צחי, משתתפים: הנמל ברחי חב״ד של בניין בנושא ואנשיו קלי בועז

 יועמ"ש,גזבר מנכ״ל, בוריאל, דני משתתפים: בחיפה בורסה הקמת

 אלמוג חדוה + עפיפי אחמד עם גילאור יוסי עז׳יד

סלע ברכה + בשנחאי חדש קונסול פרלמן ארנון

 חדוה + מהנדס פ״ע

 אישי

 למועצה הכנה

עידו

ציבור פניות יועמ״ש, חדוה, משתתפים:מחנדס, עסקים רישוי

נמרוד,יגאל חדוה,

רחל חדווה, מהנדס, משתתפים: הדרומיים במבואות התוכנית והצגת הכרות גליק משח קשת ג, חברת
שריד

נתניה ברק נגד חיפה מכבי הספורט בהיכל כדורסל משחק לידיעה!!!

יונה יהב15/12/1514 15:20
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10:30 - 10:00 M ננסי ואשתו בוב קן M H H

10:30-11:30 מנכ״ל ס״ע

12:00- 11:30 מנטל שי חדוה, מהנדס, מנכ״ל, משתתפים: השיכון לשר הכנה בטוח לא בלו

12:30 - 12:00 זייד משי פרידה כנסים באולם

13:00 - 12:30 האקדמאים ועד אלכסנדרח פ״ע

14:00- 13:00 יגאל נמרוד, חדוה,

14:30- 14:00 מחברת אלדד אמיר MassChallenge מנב״ל משתתפים:

15:30- 14:30 5ה- פורום

16:00- 15:30 עידו משוריין

17:00- 16:00 מצטיינים לספורטאים ק"פ הנהלה בחדר
תת שייטים - המצטינים: ט מעמ! חיפה ש״

ה ארשנסק׳ טומי * שי במקום שזכ הגיודו בתחום אירופה באליפות שלי

16:15- 16:00 סמיה - המקומי איחסס אתר החדשה האזרחית השבה לרגל ברכה

17:30 - 17:00 ר פ״א ברג נ רי ג רי או

18:15 - 18:00 נסיעה

19:00 - 18:15 פרופ' ־ החדשה השנה לרגל כוסית הרמת צהיון מרח׳ הרכב כניסת 13 אלנבי רה' הקדוש חלב במעון

20:30-21:30 הארמון מן "חטיפה אופרה "באודיטוריום

ר31 ב מ צ 2ד 0 1 3
ג יום

11:30-14:00 לירושלים נסיעה

15:00- 14:00 שרד מ ,מנכ״ל משתתפים: עירונית ים חזית ניצן ערן אצל 1 קפלן רה' 2 קומה התקציבים אגף האוצר ב
מזר רונית ליברמן, בנצי אבליו, אריאל מהנדס,

15:00 ־ 16:30 אביב לתל נסיעה

16:30-17:30 החינוך משרד בניין אביב תל 2 השלושה רה - הבגרויות רפורמת : בנושא אביב בתל החינוך שר אצל
11 קומה

ת חניון 6 וינגט רח' חניה גלי

19:30 - 20:30 בסיעה

20:30 - 22:00 - האזרחי השנה ראש ערב 21 הכרמים רה' עילית בנצרת נוס0 בדיע אצל

יונה יחב 15 15/12/1515:20



09:00 ־ 03:30ן> ■נירעער

2014 ינואו״ 01
ד יום 

אביבח׳ ברכה+ חוץ קיערי

חדור.

חריע מיכה

י ע אי

מהמעפגזית כרמית

בסיעה

תן חגי המהוז מפקד עם באיעטדיון סיור מנכ״ל בקעת פי על דו

10:00 - L1:00 

30:11:00 - t l 

 12:00 ־ 13:00

 13:00 ־ 14:00

14:00-14:15 

 15:00 ־ 15:30

16:30 - 15:30

יונה יהב15/12/1516 15:20


