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2013 יוני
2013 מאי 02ש ז ח ד ג ב א

חמישי יום

חמישי יוםפתקים

/>13ב־ שתתקיים משנח לוועדת הכנה
 רה״ע לשכת

צור דב
זורי( של מורחי)אישתו אתי + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

ל? ערים לראשי מקדימה הכנה ישיבת
 מנחם הממשלה האוצר-קריית שר לשכת

צור דב
 הפנים ושר האוצר שר עם ישיבה
ותקציב המקומי השלטון פרק בנושא
 מנחם הממשלה האוצר-קריית שר לשכת

צור דב

כ״א מכרזי ועדת - רה״ע לידיעת
 מנכ״ל ישיבות חדר 5 קומה
דימנט חתי

ודואר חתימות זמן
צור דב

u I; לו להודות מבקש עינב גדעון + רה״ע
j ר5צ דב ייי״ע; לשכת שאת של ציטיאת)נכדו עופר + רה״ע 1

! צור דב רה״ע; לשכת :! ציטיאת שאול + ע”רה
מינהל )עובד סעדיה אבינועם + רח״ע ]_________  צור דב רה״ע; לשכת

צור דב רה״ע; לשכת ־
כנען קובי + רה״ע
 רה״ע לשכת
דבצור

מזרהי זורי + רה״ע
 רה״ע לשכת

צור דב

הלאומי הנוער תנועת של חדש מבנה חנוכת
 ראשון גני אופקים בי״ס

צור דב

 ופסטיבל המרוץ על ישוחחו ־ ,בתוכנית"חלונות' ג' לרשת טלפוני ראיון 20:00 - 19:30
רה״ע( האביב)לשכת

יהודה( אור קעגסטון נקימ)אולמי אילנית של לבן מצווה בר 23:00 ־ 20:00

האביב)אמפיפארק( פסטיבל של פתיחה אירוע 22:00 ־ 20:30
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2013 מאי 03
שישי יום

שישי יוםפתקים

לציון ראשון מרתון חצי
 רוטשילד פינת גוריון p רח'
צור דב

0007

00 08

09

0010

אתן דורון + כחן ציון + רה״ע
 רה״ע לשכת

צור דב

שולמו אריק + רח״ע
צור דב רה״ע; לשכת

גנות סורין + פ"ערה"ע
0*־ לציון ראשון עיריית - ורד גבאי לשכה;

פ.א, קלימקי משח + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

פ,א. חלימי מישל + רה״ע
ת שכ צור דב ע;”רה ל

עגימי צור+מוטי דב פ״ע
גבאי ורד רה״ע; לישכת

בו - "יעלים" עמותת - וטייס תעופה בלימודי אתיופיה יוצאי לנוער סיום מסדר
צור דב ראשל״צ; מנחת
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2013 יוני
2013 מאי 05ש ו ה ד ג ב א

ראשון יום

ראשון יוםפתקים
צור דב כולל; 7/5 עד בחופש בובר אייל

כהן מליקס + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת
מארגנטינה ערים ראשי למשלחת פנים קבלת

צור דב מבואה;

ודואר חתימות ומן
צור דב

 וחט״ב ו' מקיף בתיכון רה״ע ביקור
טביב
 6 גרינשפיין / 25 ראיים

צור דב

שפיר סתיו ח"כ + רה״ע
 רחייע לשכת

צור דב

טרבלסי ושמעון כהן אליו של לנכד ברית ־ רה״ע לידיעת
 ראשל״צ א.ת.חדש 23 ארוב רחוב אלאדין, אולמי

צור דב

הפנים משרד מנכ״ל אצל 2013 ההסדרים חוק
 1 קומה י-ם 2 קפלן

צור דב

פתוחה לשכה
 רה״ע לשכת

צור דב

 במסגרת ראשון של התאומות מעריה משלחות עם חגיגית ערב ארוחת 20:00 - 19:00
)דיקסי(130ה- חגיגות
התרבות( האביב)היכל פסטיבל אירועי במסגרת ויואנקוס)ספרד( לום 22:30 ־ 20:30
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2013 יוני
2013 מאי 06ש ו ה ד ג ב א

שני יום

שני יוםפתקים
4• מאי 31 עדצור דב ;31/5/13 עד מחלח בחופשת פלג ניצן

צור דב בהשתלמות; יהלום אלי

אליהו רמת מתאר תוכנית הצגת
 רה״ע לשכת

צור דב

נחום לשוש משוריין

2013 שוטף ארנונה גביית ביצוע תחזית
צור דב רה״ע; לשכת

לציון ראשון של התאומות לעריה 130 חגיגות
 מבואה

צור דב

ודואר חתימות זמן
צור דב

 אצל המים תאגידי של אזורי תאגוד
מרידוד שאול
 236 חדר 2 קומה ירושלים, 1 קפלו

צור דב

 בכיר מרידור)ס. שאול אצל ישיבה
על ואחראי תקציבים על ממונח

 )חניו 236 חדר ,2 קומה ירושלים, ,1 קפלן
ביבס חיים

לנוער תעסוקה ביריד רה״ע ביקור
צור דב העירייה; בניין רחבת
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2013 יוני
2013 מאי 07ש ו ה ד ג ב א

שלישי יום

שלישי יוםפתקים
[_4י מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך ►$*

פ.ע. דרור איריס + רה״ע
 רה״ע לשכת

צור דב
אשכנוי נחום+דלילה רח״ע+שוש

צור דב לשכה;

 עמיר הסביבה להגכת השר של ביקור
 קצה מתקן הצגת - בשפד״ן פרץ

בפסולת לטיפול
 שפד״ן

צור דב

ויוינצר אלכס + רה״ע
 רה״ע לשכת

צור דב

פ,א. פרץ עמיר + רה״ע
צור דב שפד״ן;

ודואר חתימות ומן
צור דב

המורח בשיכון סיור
צור דב ;75 הגטאות מורדי רח'

מג״ב כיכר חנוכת
 למתליס הצמודה בחנייה ,יעקב שדי

 המורח שיכון
שחר בן אנט

מג״ב כיכר חנוכת
 עורא ’רח פינת יעקב דחי !!

צור £דב
§ !!

אליהו ברמת תרבותא תנועת של במקלט רה״ע ביקור
 8 אש שלום

צור דב

לא״י בדרכם שנספו אתיופיה ליהודי ויכרון בטקס רה״ע ברכת
צור דב אליהו; רמת §;תנ"ס
רה״ע( פ.ע.)לשכת יבלון אלי + רה״ע 20:00 - 19:00

 בית צומת מול ציונה נם אירועים׳; גוטפריד)"ויה אור מירי של הבת התונת 23:00 ־ 20:00
עובד(
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 האביב)היכל פסטיבל אירועי במסגרת פרוטופסלטי אלקיסטיס 22:00 ־ 20:30
התרבות(
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2013 יוני
2013 מאי 08ש ו ה ד ג ב א

רביעי יום

רביעי יוםפתקים

J4* מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך *4
צור דב בחופש; לוי איתמר

הכנסו למס מבנה
צוו דב רה׳יע; לשכת
 עדכון- ישיבת

130 חגיגות
 רה״ע לשכת

צור דב

 של חירום כינוס
 העיריות כל

העצמאיות
 רה״ע לשכת

 תלתן רח' מודיעין,
צור דב

אנגלר-פייסבו יעל
צוו דב רהייע; לשכת

באתלטיק מבנים
] צ דב רה״ע; לשכת

כחן אדיה רה״ע+חרב
צור דב לשכה;

 אירועים קליף פנדור, רה״ע+נציגי
גן וקלסי
 לשכה

צור דב

 חתימות זמן
ודואר

צור דב

ירושלים יום
גבאי ורד

 ־ רה׳יע לידיעת
 של מיוחד כינוס

 המנהל הוועד
- המאבק ומטה
 המק השלטון מרכז

צור דב

ישראל תאטראות הנהלת עם פגישה
 רה״ע לשכת

צור דב
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door to door(y"m 21:00 -19:00 מלשכת )יוצאים
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2013 יוני
2013 מאי 09ש ו ה ד ג ב א

שי יום חמי

חמישי יוםפתקים
M מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך &

4* מאי 16 עדצור דב ;16/5 עד בחופש כחן רוני
גבאי ורד חופש; ביום ורד

חופית בביה״ס רה״ע ביקור
 5 צנחנים חיל
צור דב

00 07
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00 1 2

מסר אלון עם מים תאגידי בנושא
 מקומי שלטון מנהל

צור דב

ודואר חתימות זמן
צור דב

יעקב בשדרות 38 תמ״א
 רה״ע לשכת

צור ז־ב
חדש אמפיפארק

 רח״ע לשכת
צור דב

נשים" "מעגל בנות עם פגישה
 רה״ע לשכת

צור דב

ביכורים" לשבועות־"הבאת חדשים תינוקות עם רח״ע צילום
צור דב ; רה״ע לשכת
 גן גמנסיה תלמידי עם בשיתוף ציבורי" פרוייקט"משפט של הסיום טקס 20:00 - 19:00
באודיטוריום( נחום גן אה)גמכסיה1חש וניצולי נחום

בע(1האביב)בר פסטיבל אירועי 22:30 - 20:30
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2013 מאי
ו ג ב א ה שד

2013 יוני
ו ג ב א ה 2013 מאי 10שד
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יום1

10 שישי יוםפתקים
4* מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה חופשתב לגפ ניצן מאי 6 מהתאריך

4* מאי 16 עדצור דב ;16/5 עד בחופש כחן רובימאי 9 מהתאריך י4
4י מאי 18 עד צור דב ;2108 סיסמא - כולל 18/5 עד בחו״ל יהלום אלי

4י מאי 13 עדצור דב ;9432 - קוד כולל 13/5 עד בחו״ל טליה
צור דב כולל; 15/5 עד בחופשה לוי סאלי

ים נווה שכונת ועד יו״ר - לבהר משח 4־ רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

שבת בן רה״ע+אבי
______צור דב לשכה;
זימרה בן וחזי יוסי 4־ רה״ע
צור דב רהייע; לשכת

ציבוריים צדיק-נושאים יוסי
צור דב לשכה;
שכטר מולי 4־ רה״ע
צור דב רח״ע; לשכת

 תושבים עם בעיר רה״ע סיור
ועתידיים קיימים פרוייקטים

צור דב

עגימי מוטי4צור* דב פ״ע
גבאי דור רה״ע; לישכת

הפועל נגד מכבי ־ כדוריד גמר
צור דב מכבי; יתב
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2013 מאי
שו ה ד ג ב א

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
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2013 יוני
ו ג ב א ח שד

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
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30

1

2013 מאי 11
שבת

11שבתפתקים
4• מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלח בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך •4
4י מאי 16 עדצור דב ;16/5 עד בחופש כחן רונימאי 9 מהתאריך ^
4י מאי 18 עד1108 סיסמא - כולל 18/5 עד בחו״ל יחלום אלי מאי 10 מהתאריך «4
4י מאי 13 צורעד דב ;9432 - קוד כולל 13/5 עד בחו״ל סליה מאי 10 מהתאריך ^

0007

0800

00 09

00

00

00

00

00

00

00

00

10

11

12

13

14

15

16

17

00 18

התרבות( האביב)היכל פסטיבל אירועי במסגרת אלייב פא לפא גבורות 22:30- 21:00
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2013 מאי
ש ו ה ד ג ב א

 1 ■- י
2 3 4 5 6 7 8 
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30

2013 מכי
ה ג ב א 2013 מאי 12ש ו ד

ראשון יום

12ראשון מםפתקים
4* מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלח בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך 4

4* מאי 16 עדצור דב ;16/5 עד בחופש כהן רונימאי 9 מהתאריך ►יי
4י מאי 18 עד108 סיסמא ־ כולל 18/5 עד בהו׳יל יהלום אלי מאי 10 מהתאריך 4

]4י מאי 13דבצורעד;9432קוד־ כולל 13/5בחו״לעד טליה מאי 10מהתאריך 4

17/4/13ו־ 3/3/13 - ב שהתקיימו פיתוח פורום לישיבות בהמשך רה״ע סיור
 רה״ע מלשכת יציאה

צור דב

מחלקו השוואות - לוי איתמר + רח״ע

ודואר חתימות זמן
צור דב

 בר רועי עו״ד + רה״ע1הפקע ־בוררות525 בכס
פ.ע.

 ע”רה לשכת
צור דב

שוטן גבאי־ ורד + רח״ע

פזמוני־ועז ריקי + רח״ע

חרבי ברחי תנועה עומסי

door to door
;דב רה״ע: מלשכת יוצאים

פתוחה לשכה
 רה״ע לשכת

צור דב

ציונה( נס 32 האירוסים רח' - ויטראז למי1גורן)א הרב של לבן מצווה בר 22:00 - 19:30

התרבות( טרנים)היכל1ה עם הנאצים על הנצחון מם באירועי רה״ע ברכת 20:30 ־ 20:00

התרבות( שבועות)היכל המופע נושא - ושירה מחול להקות ערב 21:30 - 20:30

החדש)סוהו( ולתפקידו למיניו - צרפתי ליגאל כוסית הרמת 23:00 - 21:00
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00 08

0009

00 10

1 1 00

00 12

00 13

0014

00 15

00 16

0017

1800
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30

13 שני יום פתקים
מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך 4

(

(

4י מאי 16 עד צור דב ;16/5 עד בחופש בהן רוני מאי 9 מהתאריך 4
4י מאי 18 .עד108 סיסמא - כולל 18/5 עד בחוייל יהלום אלי מאי 10 מהתאריך 4
11 צור דב ;9432 - קוד כולל 13/5 עד בחו״ל טליה מאי 10 מהתאריך 4
II O צור דב בהשתלמות; יהלום אלי |

0 7 00

o 00 o
■ 

O 4/2012 לעומת 4/2013 ארנונה גביית דוייח
צור דב רה״ע; לשכת
ויניק רחוב - דורון איתן + רה"ע
I צור דב רה״ע; לשכת

0 9 00
איה מסמכי על רח״ע חתימת השלמת

 1 צור דב רה״ע: לשכת | א.פי מרון דני + רה״ע
I צור דב רה״ע; לשכת

1 0 00 חדד רמי + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת
אליהו ברמת בי׳ים הקמת - מרלין + ביטן דוד + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

1100 פ.ע חודורוב פארה + דה״ע
צור דב רה׳יע; לשכת
מקבי רות + פארה + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

00 2! ודואר חתימות ומן
צור דב

0

00 3!

1 4 °0 ים בבת העירייה בבעלות בשטה רה״ע ביקור
 רה״ע מלשכת יוצאים

צור דב

1500 כגן איריס באחריות לציון״ ה״ראשוניות קבוצת עם רה"ע מפגש
 רה״ע לשכת

צור דב

00 6! הליצנים פסטיבל
 רה״ע לשכת

צור דב

00 7! כרמלי ומירח באחריות - רמז ביה״ס לשימור הוועדה עם מפגש
 רה״ע לשכת

צור דב

00 8! ראשון קרן אסיפת
 ע”רה לשכת

צור דב

רה״ע( מוסרי)לשכת סיגי + רה״ע 19:30 -19:00

 עגימי פורת-גור)מוטי לאה ע״ש התחרות לגמר הזמנה - רה״ע לידיעת 21:00 ־ 19:30
התרבות( רה״ע()היכל בשם יברך

 הכנסת בית לראשון)רחבת 130 חגיגות במסגרת - מצווה בני טקס 21:45 -19:45
המייסדים( כיכר יחי - הגדול

צור דב 1 04/03/2015 09:56



2013 מאי
ו ג ב א ה שד

2013 יוני
ו ג ב א ה שד

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

1
2013 מאי 14

שלישי יום

1 ’ ליש ש יום 4 פתקים

4י מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך &
מאי 16 עד צור דב ;16/5 עד בחופש כהן רוני מאי 9 מהתאריך &

1 עד בחו״ל יהלום אלי מאי 10 מהתאריך 4 8 4י מאי 18 :עד108 כויסמא ־ כולל 5/

00 07

oo00o

 עד עובדת עירייה - השבועות חג ערב
12:00

גבאי ורד

0900 + העירוני החירום מטח לתרגיל הכנה
לביצוע הנחיות ומתן המלצות סיכום !

 רה״ע לשכת
צור דב

(

00 10
עוויאל ורד + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

1■
* o o ארי + שניר יוסי + רחמני ואב + רה״ע

שכת צור דב רהייע; ל

12 cc

אסטרטגיה ישיבת
שכת  רה״ע ל

צור דב

1300 דואני רמי + כהן ציון + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

בוה רה״ע־ו־רמי
לשכה

00 14 צור דב

00 15  כדוריד פלאוף גמר - רה״ע לידיעת
 הפועל - ראשון מכבי 5מ- 2 משחק
ראשון

אשלים מפורט אולם

ooS צור דב

oo£3

oo001H

צור דב04/03/20151 09:42





2013 מאי
ו ג ב א ה שד

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

2013 יוני
שו ה ד ג ב א

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

1

2013 מאי 16
י15חמי/ יום

16חמי/גוי יוםפתקים
 י* מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך 4
\\ צור דב ;16/5 עד בחופש כהן רוני מאי 9 מהתאריך 4►

יחלוט אלי מאי 10 מהתאריר ►י*
צור רב ;16/5 עד בחופש כהן רוני

00 07

0800

0900 ילדים גני שיבוצי משלוח אישור
צור רב רה״ע; לשכת

חב״ד בנושאי פגישה
רה״ע לשכת

1Q00 צור רב

החדש דגן בית ר.מועצת ־ מדר וותר + רה״ע
צור רב רה״ע; לשכת

1100

1 2 00

חגיבי אלי + רה״ע
צור רב רה״ע; לשכת

1300 ודואר חתימות זמן
צור רב

1400 צהריים ארוחת רה״ע
צור רב

| חב' נציג - רה״ע לידיעת
| צור רב

O
1500

חמוסיקח בית
צור רב רה״ע; לשכת

ו
ונירה( ליאור אדרי)פיסבוק־דרר רה״ע+לימור

00 6! צור רב לשכה;

2014 ע״ח הפיס מפעל מענקי [
00 7! 1 צור רב רת״ע; לשכת | שטראוס עדי עם וסיור פגישה

רהייע לשכת
צור רב

1800 לבטחון חברח ־ שוטף פ״ע |
בלשכה |
לציון ראשון עיריית - רב צור ן
o ן

אדומה( אםייג)שמש כיסים של לבן מצווה בר 23:00 - 20:00

לרמלה(( ביל״ו כנען)בין ואורן)גני חמו יפעת חתונה 23:00 - 20:00

צור רב04/03/20151 09:43
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א

2013 מאי
שו ה ד ג ב

2013 יוני
ש ו ה ד ג ב א

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

2013 מאי 18
ת ב ^

18שבתפתקים
4מאי« 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלח בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך ►י

צור דב ;2108 סיסמא - כולל 18/5 עד בחו״ל יהלום אלי מאי 10 מהתאריך

התרבות( ')היכל[חווה אודות "הכל - הצגה 22:00 - 20:00

0007

0800

00

00

09

10

1100

00 12

0013

0014

0015

1600

00 7!

0018
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1 2 3 4 _
9 8 7 6 5 10 11 8 7 6 5 4 3 2

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30

2013 יוני 2013 מאי
ש ן ה ד ג ב א ש ו ה ד ג ב א

20 ני ש מם פתקים
* מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך

|| >£ צור דב בהשתלמות; יהלום אלי ]

00 07

08 0Q

178/13 הנהלה ישיבת
 ראה״ע ישיבות חדר

סער סובה

09c0  ־ אתא בבניך משרדים ־ רה״ע לידיעת
להשתתף ביקשת - המוזיאון עמותת

סולימן ציון + רח״ע
צור דב רה״ע; לשכת

 מנכל לשכת !
גונן ו פרנק פ.ע לוי)במקום סאלי עם טלפון שיחת

צור דב רה״ע; לשכת (

00 10 גרוזמן הרב + כהן מאיר + יעקב עפרה + רח״ע
צור דב רה״ע; לשכת
צרפתי צבי + רח״ע
צור דב רה״ע; לשכת

1 !0 0 (6 )שרת סטארט־אפ ליזמי משותף עבודה מרחב בנושא ניר אלי עם פגישה
 רה״ע לשכת

צור דב

00 2! דלוייט מנכ״ל - בירנפלד אילן עם פגישה
 רה״ע לשכת

צור דב

°? 13 ודואר חתימות זמן
צור דב

00 14

1500

00 6!

מהביבציי טוהר + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

00 17 פ.ע. כהן תמי + רה״ע
 רה״ע לשכת

צור דב

00 18 כדורגל קבוצת נושא סולרסקי: ביטן+אמיר רח״ע+דוד
 לשכה

צור דב
1 רחבו דורי; רב קשר פרויקט סיום טקס 1

 נס 7 האלופים - אדרי)אולמי"גאיה״ ואלברס שולי של הבן רועי חתונת 23:00 - 20:00
ציונה(
 התחייבנו לא ־ יבלון( אלי החסידי)מזמין הזמר בימת רח״ע- לידיעת 22:00 - 20:30

התרבות( להגעתך)היכל

2013 מאי 20
שני יום

צור דב04/03/20151 09:47



א

2013 מאי
שו ה ד ג ב

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

1
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30

2013 יוני
2013 מאי 21ש ו ה ד ג ב א

שלישי יום

21שלישי יוםפתקים
4י מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך ►י•

ן4י מאי 23 עדצור רב כולל; 23/5 עד בהשתלמות יהלום אלי

כהן רה״ע+אבי
צור רב לשכה;
הגדול הכנסת בבית רה״ע ביקור

צור דב הגדול; הכנסת בבית נפגשים
אמו( מוסביאן)פטירת מנחם - אבלים ניחום

צור דב ; 11/3 פיינברג

פ״ע - ציון כהן
o לציון ראשון עיריית - דב צור בלשכה;

ודואר חתימות זמן
צור דב

שניידרמן( לקמפיין)נירה רה״ע צילום
 ת״א( )דרום ת״א 2 המיץ שביל

צור דב

ראשון הפועל - ראשון מכבי 5מ- 4 משחק כדוריד פלאוף גמר ־ רה״ע לידיעת
 אשלים ספורס אולם

צור דב

00 07

0008

0009

00 10

1100

00 2!

00 3!

00 14

0015

0016

0017

0018

 2 סוליפמן רוז' רויאל חלפון)סאן ואבי פנינה של בנם לאביב מצווה בר 22:30 - 19:30
_____________________________________________________________ישן( א.ת.

האויר מיווג למערכת רעש רמות בדיקת - רה״ע לידיעת 23:00 - 22:00
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א
2013 מאי

אשו ח ד ג ב
2013 מני

2013 מאי 22שו ה ד ג ב
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

רביעי יום1

22רביעי יוםפתקים
4* מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך ^

|4י מאי 23 עד צור דב כולל; 23/5 עד בהשתלמות יהלום אלי מאי 21 מהתאריך

עבודות למסירת ועדה - רה״ע לידיעת
 1 קומה ישיבות חדר
הרמן סיגל

 - שוורץ בינת אצל
חוק עדכון + 35 תמ״א

 י-ם 1 קפלן דחי
צור דב

 לפקודת 8 סעיף לפי בבקשח דיון
 הבחירות בוועדת ביהמ״ש בזיון

לכנסת המרכזית
 י-ם גורמן בן דוד קריית הכנסת משכן

צור דב

עירונית הברה פ.ע.
 רה״ע לשכת

 ראשון עיריית - ורד גבאי
לציון

ודואר חתימות זמן
צור דב

 ועדת - רה״ע לידיעת
 חוק הצעת להכנת היגוי

החדשה העיריות
 מקומי שלסון מרכז

צור דב

אלכאווי)ע שרון + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

 שנת סיום באירוע רה״ע ברכת
בילדים תומך נוער ־ נתי״ב הפעילות

 החושן אבני אולם
צור דב

דנינו אבי + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

 יועצים העסקת
בעירייה

 רה״ע לשכת
צור דב

 ־ רה״ע לידיעת
2013146מש/
 מועצה ישיבות חדר
רצון שבע בת

20:00- 19:00

ע(”רה רמז)לשכת ביה״ס מוסדי הורים ועד וחברי יו״ר עם פגישה 20:00 - 19:00

 לכבודו ההוקרה לסקס סוב מזל לאחל דתן לאלי תתקשר - לרה״ע 19:30 ־ 19:00
בת,ת( הזמנה )יש 050-5231002 המם שמתקיים

 לבון)משפחת אירים באחריות - הכורכר גבעת תושבי עם רה״ע מפגש 22:00 - 20:00
_____________________________________ (6 סולומון רח' חדריזדה,
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2013 מאי
ו ג ב א ה שד

2013 יוני
ו ג ב א ה 2013 מאי 23שד

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30

̂ו יום1 1חמי

23חמישי יוםפתקים
מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך ^

צור דב בולל; 23/5 עד בהשתלמות יהלום אלימאי 21 מהתאריך
צור דב בחופש; לוי איתמר

פ.ע, כחן ציון + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

 ותקצוב בינוי אגף מנהל עם סיור
סיכום וישיבת דטנר אסף
 1 לב בר - יא מקיף

צור דב

כ״א מכרזי ועדת ־ רה״ע לידיעת
 מנכ״ל ישיבות חדר 5 קומה
דימנס רותי

פילטריג למימון הלוואה
צור דב רה״ע; לשכת

 מפעל ־ רה״ע לידיעת
 אסיפה כינוס הפיס:

 דוד - שנתית כללית
ישתתף ביטן
 קפלן רחוב סוקולוב, בית

 רון אולם ת״א, ,4
מזרחי איריס

ודואר חתימות זמן
צור דב

 ללא היגוי"עיר ועדת
דוח הצגת - אלימות"

 רה״ע לשכת
צור דב

מגע עמיחי עו״ד + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת
פ,/ דואגי ישראל + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

פרשקובסקי" עזריה חנוכת"גן
 צלליכין ,רח
צור דב

00 07

00 08

00 09

00 10

! ! 0 0

0012

00 13

00 14

15®

0016

פ.ע. עירונית חברה
 רה״ע לשכת

צור דב

רה״ע( אוזן)לשכת דורון + רה״ע 19:30 ־ 19:00

 רח' ס)אשלים, מקיף ־ יב' סיום במסיבת העירייה ראש השתתפות 21:50 ־ 19:50
(17 התזמורת

0017

00 8!
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ש עו ו ה ד ג ב א ו ה ד ג ב א
ד —— 4 3 2 1
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19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
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30

2013 מני 2013 מאי

25 עובת פתקים
ת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך 4 פו חו 4* מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה ב

00 07
............................ ......—... -...■........................................-................... ....■■■■

0800

0900

00 10 

1 bo!

 הסביבה ואיכות בריאות בסימן וילדים הורים הפנינג אירוע - רה״ע לידיעת
להגעתך( התחייבנו )לא
 הנקיק ואגם הסופרלנד אגם
צור דב

! 2 00

1300

00 14

00 15

1600

17

00 1 8

אירועים לקבוע לא 23:00 - 20:00

2013 מאי 25
ז \ ב ש
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2013 מאי
ש 1 ה ד ג ב א

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

ד ~
2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

2013 יוני
2013 מאי 26ש ו ה ד ג ב א

ראשון יום

26ראשון יוםפתקים
מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך ►יי

פ״ע מנכ״ל־
 רה״ע לשכת

צור דב

אליהו רמת מתאר תוכנית הצגת - הכנה ישיבת
 רה״ע לשכת

צור דב

העירייה מבניין עובדים עם רה״ע מפגש
 מבואח

צור דב

שוטף - ורד 4־ רה״ע
צור דב לשכה;
 למסי תכנס מאימגייין רינה - לרה״ע

מחמרתון מוכרת שי לך להגיש דקות
 רה״ע לשכת

צור דב

אוחנה יניב + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

ודואר חתימות ומן
צור דב

 עם המקצועי העירוני הצוות פגישת
הרובע של העסקים בעלי

 מבואה
צור דב

§
ראשון בקריית השואה ניצולי בית בנושא שואה ניצולי עם פגישה
 רה״ע לשכת

צור דב

 ועדי נציגי עם מפגש
- המוסדיים החורים

 רה״ע לשכת
צור דב

פתוחה לשכה
 רה״ע לשכת

צור דב

ע(”רח העברי)לשכת הזמר שימור - עד - שיר עמותת עם פגישה 20:00 - 19:00

(5 קומה המבואה )אולם 33 הורוביץ בניין דיירי 19:45 -19:15

(1-5 הארבל בחמברג)רח' יוסי באחריות - רה״ע עם תושבים מפגש 21:30 - 20:00
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2013 מאי
ש 1 ה ד ג ב א

ד
2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

2013 יוני
2013 מאי 27ש ו ה ד ג ב א

nv ש2'

27עוני יוםפתקים
4* מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה פעות1בת פלג ניצן־ מאי 6 מחתאריך ^

ראשל״צ וכעיר החום קו למעבר המומלצת החלופה הצגת
 רח״ע לשכת

צור דב

יהודה בנחלת פינסקר רח' פיתוח תוכנית הצגת
 רח״ע לשכת

צור דב

העירייה מהנדס פ״ע
בלשכה

לציון ראשון עיריית - דב צור

 צפירה תופעל ־ רח״ע לידיעת
ארצי תרגיל במסגרת

דורון איתן + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

מל"מ הצעת בנושא ישיבה
 רה״ע לשכת

צור דב

ודואר חתימות זמן
צור דב

 מתחמי תדמית לסרט חוזרים צילומים
העסקים

 רה״ע לשכת
צור דב

2013 ראשון רבעון כספיים דוחות אישור
 רה״ע לשכת

צור דב

ראשל״צ של הילדים גני תערוכות
צור דב העיר; גן

שוטף - בובר אייל + רח״ע
צור דב רה״ע; לשכת
פ.א, פולק אלי + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

door to door
צור דב

ארצי תרגיל במסגרת צפירה תופעל - רה״ע לידיעת 19:10 ־ 19:05
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1100

00

0013

00

00
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00 6!

00 7!

0018

 גלעד מזמין כדורסל ראשון מכבי של העונה סיום ערב ־ רה״ע לידיעת 20:00 - 19:30
)דיקסי(1זי

ים( גליל קיבוץ ״Q'1 האירועים פרנקל)גן משה של הנכדה חתונת 22:30 - 20:00
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2013 מאי
ו ג ב א ה שד

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

T ־ 
2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

2013 מכי
2013 מאי 28ש ז ה ד ג ב א

של'ש' יום

28שליש' מםפתקים
]4* מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך 4

ודואר חתימות זמן
צור דב

העירוני החירום מטה תרגיל
 3ח-
צור דב

לחיאני יוסי + רה״ע
צור דב רה״ע; לשבח
העירוני הילדים פרלמנט באירוע רה״ע ברכת
 רביבים פים אשכול

צור דב

יחודה בנחלת החדש לתיכון מנחל/ת לבחירת מכרזים ועדת
 רה״ע ישיבות חדר
צור דב

00

door to door 21:30 - 19:00(19:00 בשעה 7 שבע ובת בראובן )נפגשים

(7 שבע ובת )ראובן7 שבע ובת ראובן רח' שיפוץ סיום טקס 19:30 ־ 19:00

עירוני( להתבוננות")מוויאון "הזמנה תערוכה בפתיחת רה״ע ברכת 20:15 - 20:00
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2013 מאי
ש 1 ה ד ג ב א

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30

2013 יוני
ש ו ה ד ג ב א

1
2013 מאי 29

רביעי יום

29רביעי יוםפתקים
4י מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך

לציון ראשון עיריית ־ ורד גבאי בובר; לאייל יומולדת

בובר אייל + רה״ע שטח סיור
צור דב

ח שעה ברבע בישיבה להשתתף ביקש רה״ע - בסיכון לילדים לאומית תוכנית
צור דב רה״ע; ישיבות חדר

 ברחי חמרלו״ג על תכניות והצגת התייעצות בנושא השופרסל יו׳יר עם פגישה
30 שמוטקין

 רה״ע לשכת
צור דב

0700

0008

0009

0010

ודואר חתימות זמן
צור דב

00 4!

■--- -------------------------

00 15
[ וגהלי אפרת + רה״ע

פ.ע. מורנו אבי + רה״ע 1 צור דב רה״ע; לשכת
צור דב רה״ע; לשכת

למתי״א מבנה חנוכת טקס
 7 סולימן אחים

צור דב

עירייה לעובדי קביעות כתב הענקת
I  צור דב רה״ע; לשכת

מנה ־ צוקרמן כרמן לגבי תשע״ג לשנת החברתי החינוך יקירת תעודת הענקת
צור דב ;3 החושן אבני - י' מקיף אודיטוריזםה

ללשון האקדמיה נשיא - אשר בר פרופ' עם היכרות פגישת
 רה״ע לשכת

צור דב

עקיבא בני מנהל ועד
 רה״ע לשכת

צור דב

עירונית חינוך ועדת
 רה״ע ישיבות חדר
צור דב

רה״ע( ן)לשכת1שש מוטי + מרגלית אראל + רה׳יע 20:00 - 19:00

תש״ח( פינת פארק)הרצל הסקייט חנוכת 21:00 - 20:00

 הרצל וצעירים)שר׳ נוער מרכו של פינה אבן והנחת הסקייטפארק חנוכת 20:30 ־ 20:00
תש״ח( פינת

הו(1הפנים)ס משרד למנכ״ל מינויו לרגל צרפתי ליגאל כוסית הרמת 23:00 - 20:30
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2013 מאי
ש1 ה ד ג ב א

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
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26 27 28 29 30 31

ד
2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

2013 יוני
2013 מאי 30ש ו ח ד ג ב א

חמישי יום

30חמישי יום
4* מאי 31 עד צור דב ;31/5/13 עד מחלה בחופשת פלג ניצן מאי 6 מהתאריך 4

ודואר חתימות זמן
צור דב

 ריכה תר״ח)תחבת חירום תרגיל
חללים(

 הסופרלנד ליד הכדורגל באיצטדיון
צור דב

0007

00 08

09 op

0010

שוטף - גבאי ורד + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת

עת נווה היסודי בביה״ם הבאה בשנה״ל גך כיתות פתיחת
צור דב רת״ע; לשכת
וולפר לי + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת
כספים ועדת
צור דב רה״ע; לשכת

פ,ע, - העירייה גובר ־ כהן יוסי
 רח״ע לשכת

צור דב

וסד״צ לביטחון החברה דירקטוריון
רה״ע לשכת

צור דב ן ,במ דירקטוריון ישיבת - רה״ע לידיעת
I צור דב מני״ב; משרדי
קוולוב לואדים הולדת יום 06:30 - 06:00

 מפגש ים)טרם נווה בשכונת המקצועי הצוות עם רה״ע מקצועי סיור 20:00 - 19:00
(30 הנחשול רח' ראשונים הערב()אחוזת התושבים

מבצע קלבו)רת' ברוך באחריות - ים מנה שכונת תושבי עם רה״ע מפגש 21:30 - 20:00
___________________________ ספורט( באולם איתמר סביהי׳ 39 משה

מתגייסים)סופרלנד( בכנס רה״ע ברכת 22:30 - 22:00

ראשלייצ( ן1הסטודנט)אצטדי ביום רה״ע ברכת 23:00 ־ 22:30
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2013 מאי

שו ח ד ג ב
2013 יוני

ו ג ב א ח 2013 מאי 31שד
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
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26 27 28 29 30 31

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

יום1

31שישי מםפתקים
צור דב ;31/5/13 עד מחלו! בחופשת פלג ניצןמאי 6 מהתאריך ^

בעיר תושבים עם רה״ע סיור
צור דב

וינר אסף 4־ אלימלך דוד + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת
מחטאבון גרא הרצל + רוז״ע
צור דב רה׳יע; לשכת
פ.א. יבלוך אלי + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת
חרות כורש + מושיוב אייל + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת
מערכות מאדי גיינו איציק + עגימי מוטי + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת
סבל + עגימי מוטי + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת
שוטף - בובר אייל + רה״ע
צור דב רה״ע; לשכת
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