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ב יום ספטמבר 18 יש
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן גאנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

 ?י פיגלאנסקי דימיטרי - באמ״ק(
 מנדל שימול גן אלאנורה רועירככקשר 8.15 08:45 - 08:15■

 דימיסרי - העיר( מהנדס )לשכתחומר מצ״ג ספרים מוכר
פיגלאנסקי

חוג מגרש 09:00 - 08:450  38014 גוש 22 חלקח חגרוך דדך גר
 מינדלין רמה - ( )רמה +דימיטרי+לילך+חיים רמח

שג, - המחצגה פרויקט 12:30 -11:30■  רועי יוסף, סל צגי אגי
א,  אמיר אדי פוקס, פזית נומח, שלומי סופי, תומר, דימיטרי, לגי
ריג, טלי ד״ר לוטן,  בג מנחם כיכר שבע, באר )עיריית כהנא פנחס י

 52 האוכגל שדרות גקשר רותם מרג רועי 13:00 -12:30■
 פיגלאנסקי דימיסרי - (העיר מהנדס )לשכתחומר מצ״ג חזיתות

 דמיטרי, משתתפים: אורך מרכז פרויקט 13:00 14:00 -13:00■
אל-על( טל העיר ראש וסגן מ״מ )לשכה והתמים אוחיון, ענת רועי,

אל-על טל -
 חגרת לחצעת ומשפטית כלכלית גחינה 14:00 15:00 ־ 14:00■

car2go :לשבאריאל מיכאל, תומר, טורקל, דמיטרי, משתתפים( 
ר עפר עודפי פינוי 16:00 -15:00■ א ע גג  משתתפים: שג

ת ערן רמ״י: לאוניד,ניצן, משהג״ש: אוגני)רוני סל חגי ,שרון( ר

ספטמבר 17דאשון־־ יום
ד שני נתן גאנז״ק סיור 7.20 07:50-07:20■  )סיור יפים עמר דו

 פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(
ס יוגג מרג 09:00 - 08:00■  מצ״ג המתאר תכנית כקשר גרו

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכתזימון
שא פנימית התייעצות 09:30 - 09:00■  אכישג, - רגר פרויקט גנו

 רוביק - )לשכה( יפים עמוס, תומר, יוסף, טל צגי דימיטרי,
דנילובייו'

ת602ו 601 מגרש 10:00 - 09:30■ כויו הצופים( מגנה כינוי )ז
 פוקס פזית - )דימיטרי(

 העיר מהנדס -2018 לשנת עגודה תכנית הכנת 12:00 -10:00■
 מלכה מירב - (דימיטרי )אצלאדיר ליכנת, אכי, דימיטרי, -
 גשכונת צידי כניין קו גנושא התייעצות 11:45 12:00 -11:45■

 אל טל רה״ע וסגן מ"מ )לשכתמדג רועי, רמה, דימיטרי, _ כלניות
 אל-על טל - על(

 - סגנים( )חדר אתרים שימור + ועדה טרום 14:00 -12:00■
 פיגלאנסקי דימיטרי

ג 14:00 16:00 -14:00■  לקראת ההנדסה כאגף מהלקות סג
 ממנהלי לשחרור מנכ״ל ע״י מאושר )דימיטרי + השנה ראש

אל-על טל - העירייה( )בנייןאגפים(

עי יום ספטמבר 20 רבי שי יום ספטמבר 19 שלי
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן גאנז״ק סיזר 7.20 07:50 - 07:20■

 o פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(
■10:00- 11:00 10:15 :FW 23 קומה ,125 בגין )מנחםהאוצר שר, 

 דנילוביץ רוביק - אביב( תל
 דמיטרי, משתתפים: כחן יעקג רחוג 10:30 11:00 -10:30■

 טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ”מ )לשכהאמזלג מוטי טורקל,
אל-על

 כדיני עומדים שאינם העסקים טיפול 11:00 12:00 -11:00■
 דמיטרי, משתתפים: שלהם העסק לרישוי כהקשר וגנייה תכנון
 ד עידו עמר, לירן טורקל, טולדנט, הדר ציפי, מלכה, אולג, רמה,

לא 13:00 -12:00■
 דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת פ״ע מרג רועי 14:00 -13:00■

פיגלאנסקי
 משתתפים: משלימה קרקע כינוי פינוי 13:00 14:00 -13:00■

 )לשכהארליכמן אורית קטרי, שלומי מירג, רועי, חיים, דמיטרי,
 עירוני גאוגרף + חשמל גמה' כיקור 14:10 15:00 -14:00■

 אל-על טל - )יעלים( השנה ראש לקראת
מגי מכרז וחחלטה דיון - חכ״ל מכרזים ועדת 18:30 -17:30■  פו

מצ״ג 231/2017 מסי פומכי מכרז + 230/2017 מסי מון( ) חבזי (

1 יהודיים( דתיים )חגים השנה ראש ערג |□
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן גאנז״ק סיור 7.20 07:50-07:20■

 פיגלאנסקיש דימיטרי - באנז״ק(
יהודיים( דתיים )חגים חשנה ראש ערג 16:00 - 08:00□

שי יום ספטמבר 22 שי ספטמבר 21 חמישי יום
ם היו ה) שנ ^ז א ^ר יהודיים( דתיים )חגיםהשני( ן 1 יהודיים( דתיים )חגיםהראשון( )היום השנה ראש |□

יהודיים( דתיים )חגיםהשני( השנה)היום ראש |□  )סיור יפים עמר דוד שני נתן גאנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■
 o פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(

יהודיים( דתיים )חגיםהראשון( השנה)היום ראש 17:30 - 08:00□
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן גאנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

o פיגלאנסקי דימיטרי - באמ״ק(

ספטמבר 23 ?ובת
ד שני נתן גאנז״ק סיור 7.20 07:50-07:20■  )סיור יפים עמר דו

* פיגלאנסקי דימיטרי - באמ״ק(

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/2017101 15:30
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ספטמבר 25 ?וני יום
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן באנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20 &

 o פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(
 כאנלסון רחובות תשתיות פרויקט לנושא פגישה 09:00 - 08:00■

 גיא קהילה, קשרי ליאת אבי, דימיטרי, יפים, אבישג, - ובורכוב
סלין, פרויקט, מנהל דנילובייו' רוביק - ( )לשכה ליו טימור, וי

 אשלים וקמפוס למדע קרסו בפארק בניה ליקויי 10:00 - 09:00■
 טורקל, תומר, אבישג, הפאי, נאה, רון, יוסי אלמליח, מאיר -

תבאר יאיר דימיטרי, שכ  דנילובי/י רוביק - (העיר ראש )ל
 המלך שלמה בינוי פינוי מתהם 14:00 15:00 -14:00■

 )חדר יובלים חברת נאיגי רועי, טורקל, דמיטרי, משתתפים:
 אל-על טל - הנהלה(

 שכונת פרויקט ■ לשבועיים אהת תכנון ישיבות 16:30 -15:00■
 זילברמן/דניאל זרחי/ניאן דודי אדרי משתתפים: בי־ש רמות
 רועי קודנברג, אמיר,יאיר פרייברג,אורן בלנק,אילון אתי זרתי,

 טליוסף, אבי פישר, הריטונוב,משה ויסלין,אולגה מיכאל לביא,
 57 רגר יצחק - הגג הסכם )מנהלתרחלנקו אסתר ממלי-פרו, הדר
 צבי - משרדים(( אביסרור-כניסת שבע)מגדלי באר 2 קומה a בניין

טליוסף

ספטמבר 24 ך1רא?ו יום
I יהודיים( דתיים )חגים גדליה אום □
1 יהודיים( דתיים )חגים גדליה אום □
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן באנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

 «פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(
 שלומי אבישג, - עתיקה עיר פרויקטים סטטוס 11:00 - 09:00■

 די סופי, רועי, עמוס, נומה, שלומי נגיד, לילך ברכה, ירון קטרי,
טרי מבנה 12:00 -11:00■ מי תן( אירגוני)די אצלואי  - חורי( איתן )

חורי איתן
 רמה, דמיטרי, משתתפים: קטנה ועדה 12:00 13:00 -12:00■

 ט העיר ראש וסגן מ”מ )לשכהמשפטית לשכה אורטל, מירי, לוסי,
 ברחוב מגרש גודל והקטנת בנייח קווי 13:00 13:30 -13:00■

 ביר אירים אלונה, רמה, דמיטרי, משתתפים: נוי נווה 20 השיטה
 ח שלמה בינוי פינוי לישיבה נושאים ד.פ. 13:30 14:00 -13:30■
 לפני התראות בקשר איתי יניב נועם בני טורקל 15:00 -14:00■
 גזבר לשכת - אנזק מוזיאון תקאיב 15:00 -14:45■
 דמיט משתתפים: ויאמן - ’המכוניות "עיר 15:00 16:00 -15:00■
תישי בן יוסי עם 2018 תקאיב 16:30 -16:00■ שכ  העיר( מהדס )ל
לשבועי תכנון)אחת אחת ישיבת - סורוקח מובל 18:00 -17:00■

עי יום ספטמבר 27 רבי
ד שני נתן באנו״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■  )סיור יפים עמר דו

 ?* פיגלאנסקי דימיטרי - באמייק(
 שלומי אבישג, - שבע באר נחל פארק פרויקטים 09:30 - 08:30■

 אילן דודי, רועי, דימיטרי, ברכה, ירון זוהר, בר חנן תומר, קטרי,
 - טובולסקי סלעית - הפארק שכונת - פנימי דיון 10:30 - 09:30■

 טליוסף צבי - ((215 חינוך)חדר ישיבות חדר שבע באר )עירייתשובל
 - טובולסקי סלעית - הפארק שכונת - ממים ליווי 13:00 -10:30■

חדרשובל  טליוסף צבי - שבע( באר עיריית 215 )
 ומיכה מאלקטרה מוטי עם בשטה-אנז״ק פגישה 14:00 -13:00■

סויסה
 דימיטרי בהשתתפות c מתחם - העתיקות רשות 15:00 -14:00■

 ט אבי סונטג, פלביה הריטונוב, אולגה סובל, מנחם פיגלאנסקי,
 אלמליח, מאיר - למדע קרסו בפארק בניה ליקויי 16:30 -15:30■

 ל אבי סובל, מנחם דימיטרי, יפים, טורקל, תומר, אבישג, הפאי,
תהגדלות משכ״ל+ועדת ועדת 17:00 -16:30■ שכ  - מנכ״ל( )ל

קקון-דנון דורית
 מי - בי.( קומה הנהלה, )אולם אתרים שימור וועדת 17:30 -17:00■
מיר - הנהלה( )אולם ולבנייה לתכנון משנה וועדת 20:00 -17:30■

שי יו□ ספטמבר 26 שלי
טון אבי 09:00 - 08:30■  בקשר אריאל מיכאל בני שטרית אבי בי

 דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת התקוה ברהוב למסומים
פיגלאנסקי

+דימיטרי+חיים+לילך רמה תפוז דלק תחנת 10:30 -10:00■
 מינדלין רמה - (העיר מהנדס )לשכת

 משתתפים: עירוני טבע סקר הטמעת 11:00 12:00 -11:00■
 ראש וסגן מ"מ )לשכהאיבגי רונית עומרי, מרב, רועי, דמיטרי,

 אל-על טל - אל-על( טל העיר
 17 הגאולים ברחוב חורג שימוש 12:00 13:00 -12:00■

 יורם משפטית, לשכה מירב, רועי, רמה, דמיטרי, משתתפים:
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש םגן1 מ"מ )לשכה חדד

 - חאואר משרד - אסאדי דיאא עם ועידה שיחת 14:00 -13:00■
 מלשכת תתבצע הועידה )שיחתניר דימיטרי, שלומי, צבי, אבישג,

מנכל לשכת - (מנכ״ל

שי יום ספטמבר 29 שי ספטמבר 28 חמי?!' יום
ד שני נתן באנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■  )סיור יפים עמר דו

 o פיגלאנסקי דימיטרי - באמייק(
 בנייח היתר אישור בנושא התייעצות ד.פ. 08:30 09:00 - 08:30■

 4 חלקה 38354 גוש 2017/0061 תיק ’מס ביתית שחיה לבריכת
 רמה, דמיטרי, משתתפים: קטנה ועדה 09:00 10:00 - 09:00■

 ט העיר ראש וסגן מ"מ )לשכהמשפטית לשכה אורטל, מירי, לוסי,
 דמיטרי, משתתפים: בטון מפעלי העתקת 10:00 11:00 -10:00■

 מ חברות מנכלי ראובני, ערן צרפתי, יגאל איריס, רחלי, טורקל,
 מא״ב עובדים פרישת תחזית משח מרב רמה 11:30 -11:00■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכתחומר
 חמהווית הועדה החלטה בקשר מרב ועי ר 12:00 -11:30■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת
תחומר מא״ב רועי + דמיטרי פ.ע. 12:00 14:00 -12:00■ שכ  מ )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי - כלניות אסוליו־אבישי 12:30 -12:00■
 ?י שאממא ליטל - בשטח( )דיון האגם פרויקט 15:30 -14:00■
 טורק דמיטרי, לפלר, דוד עם ועידה שיחת 15:0015:30 -15:00■
 דימי - המנהלת של פרויקטים קידום אחר מעקב 17:00 -16:00■
חגג הסכם למנהלת מירען/ית - אדם כזה ועדת 17:30 -17:00■

1 יהודיים( דתיים )חגיםכיפור יום ערב □1
ן יהודיים( דתיים )חגיםכיפור יום ערב |□
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן באנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

& פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(

ספטמבר 30 ?ובת
1 יהודיים( דתיים-)חגיבכיפור יום1|ם
1 יהודיים( דתיים )חגיםכיפור יום )□
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן באנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/2017102 15:30
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אוקטובר 02 שני יום
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן כאנו״ק סיור 7.20 07:50-07:20■

 o פיגלאנסקי דימיטרי - באמ״ק(
 שרה. עמק שמירח מפרו סף לתנאי ועדה 09:15 - 09:00■

 אהוד עו״ד + רוסנגול דניאל + פיגליאנסקי דימיטרי משתתפים:
שד נועם עו״ד + ערג גי + מרום רחלי + גר  שוחט איריס + דנה ג

מרום רחלי - ב״ש( עיריית העיר מהנדס )בלשכתגטלר קוגי +

אוקטובר 01 ראשון יו□
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן גאנו״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

̂  פיגלאנסקי דימיטרי - באמ״ק(
סולומון דר 10:00 - 09:00■
טון אגי יפים 12:00 -11:00■  אסטרטגיה רותם אלקיים רועי גי

 דימיטרי - (העיר מהנדס )לשכת כאגף ארגוני שינוי כקשר
פיגלאנסקי

הוג כניה לתיק כקשר רמה 12:30 -12:00■  11/6 מודעי יצחק גר
תמכתג מצ,כ וגורי( משה רמות)קוטגיים שכ  - (העיר מהנדס )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי
 דימיטרי משתתפים: שרה. עמק סטטוס ישיכת 13:30 -12:30■

 + איריס + רחלי + איגי + איגור + סרי רוני + פיגליאסנקי
שכתקהילה( יפתח)קשרי  מרום רחלי - העיר( מהנדס )בל

ן אלאנורח כקשר יסכח רועי מדג 14:00 -13:30■  מול ש ג
תמכתג מצ״ג שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 - )חכ״ל( יום סדר מצ״ג - חכ״ל מכרוים ועדת 19:15 -18:15■
קטרי שלומי

עי יום אוקטובר 04 רבי שי יום אוקטובר 03 שלי
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן גאנו״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

 o פיגלאנסקי דימיטרי - באמ״ק(
 .Dakar Ramon Eng - )באתר(למדע קרסו פארק 10:00 - 09:00■
 צגי כהשתתפות סיגליות שכונת סטטוס 12:00 -11:00■

תסוכל מנחם קטרי, שלומי פיגלאנסקי, דימיטרי טליוסף, שכ  )ל
טליוסף צבי - העיר( מהנדס

1* יהודיים( דתיים )חגיםסוכות ערג 08:00!□
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן גאנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

 לי פיגלאנסקי דימיטרי - באמ״ק(
יהודיים( דתיים )חגיםסוכות ערג 16:30 - 08:00□

שי יום אוקטובר 06 שי אוקטובר 05 וזמישי יום
* יהודיים( דתיים )חגיםסוכות ערג * □1 1* יהודיים( דתיים )חגיםסוכות ערג * □1

יהודיים( דתיים )חגיםלישראל( השני-מהוץ סוכות)היום חג □ שראל( □ ת)י I יהודיים( דתיים )חגיםסוכו
יהודיים( דתיים )חגיםלישראל( השני-מהוץ סוכות)היום חג □ ד שני נתן גאנו״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■  )סיור יפים עמר דו

 פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(
שראל( 17:30 - 08:00□ ת)י יהודיים( דתיים )חגיםסוכו

יהודיים( דתיים )חגיםהראשון-ישראל( סוכות)היום המועד חול □
יהודיים( דתיים )חגיםהראשוו-ישראל( סוכות)היום המועד חול □
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן גאנו״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

<7 פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(

אוקטובר 07 שבת
נ ^י * יהוריים(1^

 דתיים )חגיםלישראל( הראשון-מחוץ סוכות)היום המועד חול □
יהודיים(

 דתיים )חגיםלישראל( הראשון-מחיץ סוכות)היום המועד חול □
יהודיים(

?E יהודיים( דתיים )חגיםהשני-ישראל( סוכות)היום המועד חול
יהודיים( דתיים )חגיםהשני-ישראל( סוכות)היום המועד חול □
)סיור יפים עמר דוד שני נתן גאנו״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■
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אוקטובר 09 שני יום אוקטובר 08 ראשון יום
* יהודיים( דתיים )חגיםסוכות ערב * □ * יהודיים( דתיים )חגיםסוכות ערב ♦ □
יהודיים( דתיים )חגיםהרביעי-ישראל( סוכות)המם המועד חול □ יהודיים( דתיים )חגיםהשלישי-ישראל( סוכות)היום המועד חול □
ם □ ^ ח ל{) א ^ר ^ ע ^ ה ם ^ו (^ כ סו עד מו ה ל 1תיי^יה^יים(7חו יהודיים( דתיים )חגיםהשלישי־ישראל( )היום סוכות המועד חול □
 דתיים )חגיםלישראל( השלישי-מחוץ סוכות)היום המועד חול □

יהודיים(
O דתיים )חגיםלישראל( השני-מחוץ )היום סוכות המועד חול 

יהודיים(
ד שני נתך באנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■  )סיור יפים עמר דו

 v פיגלאנסקי דימיטרי - באמ״ק(
 השלישי-מחוץ סוכות)היום המועד חול 16:30 - 07:30□

יהודיים( דתיים )חגיםלישראל(

 )סיור יפים עמר דוד שני נתן באמ״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■
 ?י פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(

לישראל( השני-מחוץ )היום סוכות המועד חול 17:30 - 08:00□
יהודיים( דתיים )חגים

עי יום אוקטובר 11 רבי שי יום אוקטובר 10 שלי
I□ * יהודיים( דתיים )חגיםסוכות ערב * ♦ יהודיים( דתיים )חגיםסוכות ערב *151
הול הושענא □1 ה) יהודיים( דתיים )חגיםסוכות( המועד רב יהודיים( דתיים )חגיםחחמישי-ישראל( סוכות)היום המועד חול ם

 )סיור יפים עמר דוד שני נתן באמ״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■
 o פיגלאנסקי דימיטרי - באמ״ק(

חול הושענא 17:30 - 08:00□ ה)  דתיים )חגיםסוכות( המועד רב
יהודיים(

יהודיים( דתיים )חגיםהחמישי-ישראל( סוכות)היום המועד חול □
 דתיים )חגיםלישראל( הרביעי־מחוץ סוכות)היום המועד חול □

יהודיים(
ד שני נתן באמ״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■  )סיור יפים עמר דו

 ?< פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(
לישראל( הרביעי-מחוץ סוכות)היום המועד חול 16:30 - 08:00□

יהודיים( דתיים )חגים

שי יום אוקטובר 13 מי אוקטובר 12 חמישי יום
שראל( חג איסרו □ ת)י יהודיים( דתיים )חגיםסוכו יהודיים( דתיים )חגיםסוכות ערב 16:00♦110
סוכות חג איסרו □1 שראל( שמחת - עצרת שמיני ן□ יהודיים( דתיים )חגיםתורה)י

יהודיים( דתיים )חגיםלישראל( תורה)מחוץ שמחת □ 1^ ^ ם( ^ ה םי תיי םד חגי ל() א ^ ה)י ^ ת ת ח מ ש ל ת צר ע עי מ ש ם
יהודיים( דתיים )חגיםלישראל( תורה)מחוץ שמחת □ m w n rS S n iij יהודיים( דתיים )חגיםלישראל( )מחוץ
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן באמ״ק סיור 7.20 07:50-07:20■

?י פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן באנו״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

 פיגלאנסקי דימיטרי - באמ״ק(
 דתיים )חגיםלישראל( עצרת)מחוץ שמיני 17:00 - 07:30□

יהודיים(

אוקטובר 14 שבת
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן באנו״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

* פיגלאנסקי דימיטרי ־ באפז״ק(
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בר1קט1א 16 שני יום
ד שני נתן באנז״ק סיור 7.20 07:50-07:20■  )סיור יפים עמר דו

 ?י פיגלאנסקי דימיטרי - באמ״ק(
 משרד - ביקורת דוח - ליקויים תיקון צוות 8:15 09:00 - 08:00■

 י »ית,9 צביה, סופי, עמוס, ניר, טורקל, דימיטרי, תומר, - הפנים
 כיכר שבע, באר )עיריית התעשיה לאזורי פלישות 10:00 - 09:00■

 דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם
 דימיטרי, אבישג, על, אל טל - ראובני ערן פ־־ע 10:45 -10:00■

תחומר מצ״ב פזית אבו, עמוס לביא, רועי תומר, טורקל, שכ  ר )ל
 - העיר( מהנדס )לשכת אישית שיחח רוית מיכאל 11:30 -11:00■

 פיגלאנסקי דימיטרי
הר, יחודח פרופ' - חורד מחנה 12:30 -11:30■  אל טל חדד,זו

 יו טל צבי פזית, תומר, טורקל, לביא, רועי דימיטרי, אבישג, על,
 נח1רט1כחן/פ משפחת 27 השבטים 13:00 13:30 -13:00■

 ו מ"מ )לשכה פריאנטה יורם אירים, אלונה, דמיטרי, משתתפים:
 ר + דימיטרי - ובניה תכנון וועדת תפעול 13:30 14:00 -13:30■
 דימי - המנהלת של פרויקטים קידום אחר מעקב 15:00 -14:00■
 מ )לשכתדימיטרי + 2018 תקציב לקראת 15:0016:30 ־ 15:00■
שכתהקצאות 18:00 -17:00■ העיר מזכיר - מנכל( )ל

אוקטובר 15 ראשוך יום
 )סמר יפים עמר דוד שני נתן באנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

 פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(
 2012-993 בקשה 26 באזל דחן דוד היתר ביטול 09:00 - 08:30■

 מינדלין רמה - (העיר מהנדס )לשכת
 התנגדויות לשבמיעת הכנג רותם דמה מרב רועי 09:30 - 09:00■

 פיגלאנסקי דימיטרי - (העיר מהנדס )לשכת )תכנון(
 ניר, דימיטרי, - אי שלב - להנדסה כ״א גיוס 10:00 - 09:30■

 ל - שבע( באר עיריית מנ״כלית )לשכת אלקיים רועי ראומה, איתן,
 מקומית ועדה מהנדס המלצות טופס מרב רוע 11:00 -10:30■

תחומר מצ״ב מצומצמת תכנית לעניין שכ  דימי - העיר( מהנדס )ל
 תקצי בנושא דימיטרי לבקשת התיעצות דקי 15 12:00 -11:30■
 דימי - ( סגנים )חדר אתרים שימור + ועדה טרום 14:00 -12:00■
שוי( לישיבת, הכנה ישיבת 16:00 -15:00■ ת)רי בהתנגדויו ש ל ( 
 זימו מצ״ב תכנון ממחלקת עובד בקשר רועי ניר 15:30 -15:00■
 ־ גורליציקי( ניר )אצל כחן לחגית בקשר איתין ניר 16:00 -15:30■
 בתה ייעוץ והנדסה- כלכלה פז חברת עם ישיבה 17:00 -16:00■
 י חנן, ירון, דימיטרי, שלומי, , - האגם בנושא דיון 18:00 -17:00■
חומר מצ״ב כספים ועדת 18:30 -18:00■

עי יום אוקטובר 18 רבי
תקציב דיוני 17:00 - 06:30■
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן באנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

 o פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(
 מצ״ב ברמות 643 ומגרש 110 מגרש סיור 8.15 08:30 - 08:00■
 )עירי 22,23 מגרשים פנימי דיון ־ סיגליות שכונת 09:30 - 08:30■

 דימי אבישג, - אמ״ק מוזיאון פרויקט מעקב דיון 10:00 - 09:00
 באר )עיריית 22,23 מגרשים ארזים חב' - סיגליות 11:00 - 09:3083
 סופי רועי, דימיטרי, אבישג, - האתיופית הסדנה 10:45 -10:000

 ק שלומי אבישג, - עתיקה עיר פרויקטים סטטוס 11:30 -10:45 ש
 21-32-33 מגרשים פנימי דיון - סיגליות שכונת 12:00 -11:00■
 ב )עירייתובניו איליה 21 מגרש - סיגליות שכונת 12:30 -12:00■
 )עיריידרך אבני 32-33 מגרשים - סיגליות שכונת 13:30 -12:30■
 תב יתרות ניצול בקשר מרב אשטמקר אבי רועי 14:00 -13:30■
מון מציב סגנים ישיבת רועי רמה יפים 15:00 -14:00■  )לשכתזי
 מג זהבה, תומר, דימיטרי, - נגישות - מעקב דיוני 16:00 -15:00■
 עמ דימיטרי, תומר, - הקולחין חברת בנושא דיון 17:00 -16:00■
ב דימיטרי, - אבינו אברהם רחוב פרויקט סטטוס 18:00 -17:00■

שי יום אוקטובר 17 שלי
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן באנז״ק סיוד 7.20 07:50 - 07:20■

 ?י פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(
 נסיעה 09:00 - 08:00■

סמ:כ ■־•י: י».וב זמנים האורגיט-לוהות גשר 10:00 - 09:00
reuven - 1לוד־ 3 משה דרכי ,5 קומה הרכבת, הנהלת בית ,פיתוח  K0 

נסיעה 12:00 -10:00■
 המחוזית הועדה של המדיניות מסמך ד.פ. 12:00 13:00 -12:00■

 רו דמיטרי, משתתפים: הביולוגי המגוון שיקולי להטמעת דרום
הש^יר. ףיי_׳ שבע באד ובניה תכנון ועדת 13:00 -12:30״

 מגן חגית - (17 קומה פלטינום מגדל ת״א 2נ הארבעה המקומי,
נסיעה 15:00 -13:00■
 חניה תקן בקשר מיכאל אריאל מרב רועי 16:00 -15:00■

תחומר מצ״ב תכנוניים ונשואים שכ  פיג דימיטרי - (העיר מהנדס )ל
תלהיתר לבקשות סטטאי הישובים הגשת 17:00 -16:00■ שכ  )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס
 והחלטה דיון חכ״ל מכרזים ועדת טנטטיבית: 19:00 -18:00■

 קטרי שלומי - )חכ״ל(
ב מבקרים מרכז מנחל/ת לתפקיד ראיונות ועדת 20:00 -18:0083

שי יום אוקטובר 20 שי
 )סמר יפים עמר דוד שני נתן באנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

 o פיגלאנסקי דימיטרי - באנז״ק(
□10:00- 12:00 10:00 :Canceled .תודימיטרי טל פ.ע שכ  מ"מ )ל

אל-על טל - על( אל טל רה״ע וסגן

אוקטובר 19 חמישי יום
 )סיור יפים עמר דוד שני נתן באנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

 ?י פיגלאנסקי דימיטרי - באמ״ק(
 מרכז גוריון כן אוניבריסטת בקשר אלונה רמה 09:00 - 08:30■

תחומר מצ״ב הספורט שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 אגף שיחות נתב בקשר אלונה רמה מורן אירים 10:00 - 09:00■

 פיגלאנסקי דימיטרי - (העיר מהנדס )לשכת ההנדסה
נסיעה 12:00 -10:00■
ת לבנייני מתחת מזון עסקי ד.פ. 11:00 12:00 -11:00■  דירו

 ציפי, גל, מלכה מירב, רועי, טורקל, רמה, דמיטרי, משתתפים:
 ראש וסגן מ”מ )לשכהמיגרלשוילי בני שיטוי, יניב עינב, הדר,
 אל-על טל - אל-על( טל העיר

 דימיטרי - ( )בהנהלה התנגדויות שמיעת פורום 14:00 -12:00■
פיגלאנסקי

* ר הזימון( בגוף מהנדסים)משתתפים פורום 13:30 - 12:00 «
- השיכון(( )משרד 10 קומה גדול, ישיבות חדר ,125 בגין מנחם דרך

osnate'5:mof.gov.il
נסיעה 16:00 -13:30■
?י שאממא ליטל - בשטח( )דיון האגם פרויקט 15:30 -14:00■

אוקטובר 21 בת ש
 )סמר יפים עמר דוד שני נתן באנז״ק סיור 7.20 07:50 - 07:20■

פיגלאנסקי?* דימיטרי - באנז״ק(

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/2017105 15:30


