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אוקטובר 19 שני יום
 יואב עפרה לתלונת בהמשך , 18 רמון -הר סיור 07:30 - 07:00■

חומר מצ״ב
 דימיטרי, טורקל, תומר, אבישג, - u המבמי 12:00 - 09:30■

ה(תמר עמוס, רווח, סופיה ביטן, שלומי יפים, כ ש ל  חביק - )
דנילוביץ

 הניות הנחל/מערך בפארק האגם בנושא דיון 13:00 -12:00■
טן, שלומי לח, דימיטרי, אבישג, טל, - ושילוט  חנן פרץ, אילן בי

 עופ שחף, נחמיה מרש, רמי יוסף, טל צבי אוליאל, עמי זוהר, בר
 שקופ ניצן לנדסמן תלי פישר יפים שלומי 14:00 -13:00■

 חומד! מצ״ב מזרחית מבואה תחמ״ש בקשר חשמל( )חברת
שכת  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 הדס( 08-6288060,)ממחוד בוריס אולגח, 15:00 -14:00■
מון מצ״ב מרכז שבע באר תחנת הרחבת בנושא תזי כ ש ל  מהנדס )

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(
 אבישג, - הילדים פארק מעקב סטטוס ישיבת 16:00 -15:20■

 סו מנחם נומה, שלומי יניב, אריק, עמוס, יפים, יוספה, דימיטרי,
 רחוב סוחרי עם לפגישה מקדימה פגישה 16:30 -16:00■

ה(לנדסמן תלי יפים, דימיטרי, טל, - האורגים כ ש ל  דנילו רוביק - )
מצ״בזימון כספים ועדת 17:00 -16:30■

אוקטובר 18 ראשון יום
 בקשר בדיקה דימיטרי של בביתו אולג שני 08:00 - 07:30■

 פיגלאנסקי דימיטרי - דימיטרי( של )בבית לערבות
שר )סיור חחיטק פארק בגשר ,תלי יפים סחר 09:00 - 08:00■  בג

 פיגלאנסקי דימיטרי - ההיטק( פארק
 - ד' בשכונה המחצבה לפרויקט התנעה דיון 09:30 - 09:00■

ה(לח אמנון, יוספה, דימיטרי, אבישג, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
אברהם באר חנוכת 12:00 -10:30■
 דודי דימיטרי, אבישג, - שחיה בריכות סטטוס 13:00 -12:00■

טן, שלומי אבו, עמוס ליפשיץ,  לח, יוסף, עומרי ברכה, ירון בי
שכה( ניסים כהן, אלי סובל, מנחם  דנילוביץ רוביק - )ל

 נסיעה הרגלי סקר כנס הכנה בקשר אריאל 14:00 -13:30■
מון מצ״ב 20/10 שמתקים תזי כ ש ל  דימיטרי - העיר( מהנדס )

פיגלאנסקי
 תזמר, - לקחים הפקת - אצטדיון בנושא דיון 16:00 -14:00■

 אל מאיר כהן, צביקה דודי, ניסים, ביטן, שלומי טורקל, דימטרי,
 הנהלה( )אולםהומר מצ״ב אתרים לשימור ועדה 19:00 -17:00■

העיר מזכיר -
 וחניה תנועה להסדרי בנוגע המשטרה עם דיון 18:30 -17:30■

אלקל אמנון מאיר, טורקל, דימיטרי, - שבע באר הפועל משחק

עי יום אוקטובר 21 רבי
■08:00 - 20:30
 סימנה תנועה הסדרי בקשר אולגה מיכאל יפים 08:30 - 08:00■

תסיטי כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - ההעיר( מהנדס )
 בייש רכבת לתהנצ בצמוד זמני חניון אולגח 09:00 - 08:30■

תחומר מצ״ב כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
תלתקציב בקשר יהודה 12:30 -12:00■ כ ש ל  - העיר( מהנדס )

 פיגלאנסקי דימיטרי
 30/8 ב- )במקום 13:00 מעודכנת: הזמנה 14:00 -13:00■

 2015-10-21 ד׳ יום ...,שלב תב״ע הנגב- מרכז (-8/9 ב- ובמקום
 טרחה לשכר בקשר דלר מג סעדיה לילך יוספה 15:00 -14:00■

מון מצ״ב העתיקה העיר מדיניות תזי כ ש ל  דימיט - (העיר מהנדס )
צבי. בן יצחק פינת רגר יצחק שדי - גיגי בן אמיל 16:00 -15:00■

 העיר)דינה( )מהנדס ציפורה(. דניאל, מלכה, טורקל, )דימיטרי,
 טורקל, חיים -5 פלח בנושא ועידה שיחת 16:15 -15:45■

 גזבר לשכת - שפיר ממשרד יוגב דימטרי,
 כרמון חיים ברקת דוד מרב מיכאל אולגה יוספה 17:00 -16:00■
 אנגלשט מירי - הנהלה( )חדר וועדה מליאת ישיבת 17:30 -17:00■
מירי - הנהלה( )חדר ולבנייה לתכנון משנת וועדת 20:30 -17:30■

שי יום אוקטובר 20 שלי
תפ״ע רמה 09:00 - 08:00■ כ ש ל  דימיטרי - העיר( מהנדס )

פיגלאנסקי
 בקשר ניצבה מנכ״ל פרי טורקל ציפי מלכה 10:00 - 09:00■

מון מצ״ב המרכזית לתחנה עסק רשיון שימוע הזי כ ל מ ל( )  - ג
פיגלאנסקי דימיטרי

 מצ״ב נסיעה הרגלי סקר בנושא לכנס הזמנה 11:00 -10:00■
זימון

 מתקני - מכרז פתיחת .1: בנושא מכרזים ועדת 19:00 -18:00■
 שירותי אספקת - והחלטה דיון .2 + ב״ש נחל בפארק כושר
כ״ל(ניקיון ח ב ביטן שלומי - )

אוקטובר 23 שישי יום אוקטובר 22 חמישי יום
תהקצאות ועדת 08:30 - 08:00■ כ ש ל ב  העיר מזכיר - מנכ״ל( )
 השוק מחסני בקשר מרש רמי מיכאל לוסי יוספה 10:00 - 09:00■

מון מצ״ב מגה מבנה אשטרום וחב' תזי כ ש ל  - העיר( ס מהנד )
 פיגלאנסקי דימיטרי

תדימירי י.ח. האורגים תב״ע בקשר רמי 10:30 -10:00■ כ ש ל ( 
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס

נסיעה 13:00 -10:30■
דיהגג להסכם נספחים 15:00 -13:00■ ג  - הבינוי משרד מארק- )

(2105 חדר 2 קומה ירושלים מזרח הממשלה קרית 3 גאנו קרלמון־ רח'
 מארק גדי -
נסיעה 16:30 -15:00■

אוקטובר 24 שבת

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/20171 15:30
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אוקטובר 26 שני יום
 יוספה, תומר, טורקל, אבישג, - שפ״פים פרויקט 10:00 - 09:00■

ה(יניב יפים, דימיטרי, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 - העירוני השוק לשדרוג הפעולה מתווה הצגת 11:00 -10:00■

 קהילה וקשרי שלומי רחלי, דימיטרי, תומר, חיים, אבישג,
שכה( נעים ברוריה  דנילוביץ רוביק - )ל

 אבישג+חפצי+תומר+טורקל - יועצים ועדת 11:30 -11:00■
ה(חומר מצ״ב כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )

 אוורי תעסוקה פארק הקמת בנושא פנימי דיון 12:00 -11:30■
 דימיטרי, תומר, אבישג, - שמעון ובני שלום שגב ב״ש משותף
ה(עמום טורקל, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )

 הקהילה מבנה בנושא רווה סופי דימיטרי+ 13:30 -13:00■
להאתיופית צ א  כהן צביקה - דימיטרי( )

 שוטף, תקציב 2016 תקציב דיוני לקראת 15:30 17:30 -15:30■
 רהייע וסגן מ,מ )לשכה ויהודה דמיטרי משתתפים: תב״ר תקציב

אל-על טל - אל-על( טל

אוקטובר 25 ראשוך יום
אל(רבין ליצחק הזיכרון יום ״" ר ש ! )י
אל(רביו ליצחק הזיכרון יום |□ ר ש ! )י
 דימיטרי+ - אזולאי עמרם במתחם קצר סיור 08:30 - 08:00■

 כ צביקה ;העצמאות( בחניון מפגש )מקוםכנען בן ישראל טורקל+
 תעשיה אזורי שדרוג לביצוע דחופים אמדנים 09:15 - 08:30■

בואיריס איגי מרום, רחלי דימיטרי, תומר, אבישג, - ותיקים ש ל ( 
תחומר מצ״ב 57 תקוע בקשר מאיר 10:00 - 09:30■ כ ש ל  מהנדס )

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(
 יעקובי, יפים, דימטרי, / מענית ביייס 10:15 10:45 -10:15■

 זוהר חפצי - ()חפצי זקן בן אילנה דוד, דינה ,כהן שאול
 לבנים יד בקשר יפים יניב יעקובי מאיר עמית 12:00 -11:00■

תזימון מצ״ב זמנים לוחות כ ש ל  פיגלאנסק דימיטרי - העיר( מהנדס )
 ,052-6113656 נווה שחר שלייגר, גיינח אצלנו 13:00 -12:00■

ת כלניות לשכונת תכניות אישור בנושא אולגה שכ  העי מהנדס )ל
 דמבם שב ובינוי י פינו בקשר עמוס גל שמוליק 14:00 -13:00■

שומליק 0542529003 טל: ת 0542529189 מורן) שכ  ה מהנדס )ל
רהתנגדויות לשמיעת ועדה 17:00 -15:00■ ד ח  מ - סגנים( ישיבות )
דרי כהן אתי - ( הנהלה )אולם 6/375 מל״ה ועדת 19:00 -17:00■

עי יום אוקטובר 28 רבי
ק)פלד מלוך להקמת הצעה - 08:40 09:30 - 08:30■ טי  בו

 יוספה, דימיטרי, חיים, אבישג, טל, - העתיקה בעיר אושרת(
ה(לילך כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )

 דימיטרי, עופר, עם שוטפים בנושאים פגישה 10:00 - 09:30■
טן שלומי טון ועליוה בי ה(בי כ ש ל  דנילוביץ רוביק ־ )

 המקומיות הרשויות טיפול ״ בנושא ביקורת 10:30 -10:00■
 תומר, המדינה/ מבקר משרד ־ בשימוש" שאינם במבנים

 - המדינה מבקר צוות רמה, צבייה, יחיאל, טורקל, דימיטרי,
תגרוסבף עדי סלימאן, עמר יהודה, אורית כ ש ל  עיריית מנכ״לית )

 - (( 08-6463683 - )נטע 341 חדר 2 קומה ,1 בגין מנחם כיכר ב״ש,
מנכל לשכת

 על, אל טל אבישג, - מרת״ח הצפונית חשבונה 12:30 -11:30■
תמליס נעמה יוספה, דימיטרי, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - העיר( ראש )

ת רמה פ״ע 14:30 -13:00■ שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
פיגלאנסקי

שי יום אוקטובר 27 שלי
לנגישות אב לתכנית הקדמה סבסטיאן-חכנת 08:00 - 07:30■

ת שכ  העיר( מהנדס )ל
 מלכה טורקל, דימיטרי, אבישג, - מרכזית תהנה 09:00 - 08:00■

 שושן, אילן אג״מ, קצין אלמליח אבשלום אלקלעי, אמנון גל,
ת אטיאס פרי אש, כיבוי פרץ אלי שכ  דנילובי רוביק - העיר( ראש )ל

 חקמופוס לתב״ע תנועה נספח בקשר מיכאל 09:30 - 09:00■
תחומר מצ״ב צפוני כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )

לקבוע לא 11:00 - 09:30■
 חפצי, - שיבולים נאות פרוייקט ועד עם מפגש 12:00 -11:00■

 יניב, גילי, כהן, אתי רמה, יפים, זהבה, טורקל, דימיטרי, אבישג,
 כיכר שבע, באר )עירייתהועד ונציגות פישמן אלכס אריק, אמנון,

 דימיטרי, טורקל, תומר, אבישג, - גג הסכמי 14:00 -12:00■
טן, שלומי יפים, ה(תמר עמוס, רווח, סופיה בי כ ש ל  דנילו רוביק - )

 להגנת ממשרד אמיתי מיטל אמנון יוספה טרוקל 16:00 -15:00■
 המחוזית בוועדה דיון עקבות בקשר הסיבה וולפסון עדי פרוסי

 ניצן יפים, ,09-8638220 מגורים ממנהלת ערן 17:00 -16:00■
שלומי נאות פרוייקט איכלוס בנושא שלומית קיטלרו ם)  שיבולי

 + הנגב בונה פרץ מירי נורית לוסי רמה יוספה 18:30 -17:00■
מצ רוית( 054/8834003 ) 7 פלח מסחרי מרכז בקשר תושבים

ש' יום אוקטובר 30 ש'
 דימיטרי, תומר, - הגג הסכמי בנושא דיון 10:00 - 08:00■

 על שרביט)תואם מלי מארק, גדי מריו, עמוס, ,טורקל,שלומי
ת (המנהלים מול אבישג ידי שכ  כיכר בייש. עיריית מנכיילית )ל

(08-6463683 )נטע: 341 חדר ,2 קומה ,1 בגין מנחם מנכל לשכת - (

אוקטובר 29 חמישי יום
ת הוועדה מזכירות 09:00 - 08:30■ שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

פיגלאנסקי
 תומר, אבישג, על, אל טל גג: הסכמי דיון 15:00 - 09:30■

 - יציב( )בית מריו סופי, תמר, חיים, עמוס, ביטן, שלומי דימטרי,
דנילוביץ רוביק

גזבר לשכת - יציב( )בית יעדים מכרזים ועדת 15:15 -15:00■

אוקטובר 31שבת

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/20172 15:30
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♦[ בחופש יפים ♦ □1 *[ בחופש יפים 06:0051

 הנדסה - מנכ״ל בפורום 2016 תקציב דיוני 8.45 10:15 - 08:45■
תפיתוח תקציבי חפ״ל + בי  גזבר לשכת - יציב( )

תחכ״ל - מנכ״ל בפורום 2016 תקציב דיוני 11:15 -10:15■ בי ( 
 גזבר לשכת - יציב(

לקבוע לא 12:00 -11:30■
 ים1קלג1םנ ילדים גני העברת בנושא ישיבה 13:00 -12:00■

 ועקנין, ציון יעקובי, עינב, הראל, זהבה רמות בשכונת ציבוריים
תידלין מוניקה כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )

 לירן מינדלין מתי נומה יעקובי יפים יוספה 14:00 -13:00■
 גי מקיף למחול סטודיו בקשר פישר יעקב אלחנני אוהד מיכאלי

ה מצ״ב מון)נומ תיגיע( לא זי כ ש ל  פיגלאנ דימיטרי - העיר( מהנדס )
ג'שמואל חוס להיתר בקשה 16:00 -15:30■ ס פ  מירי - רסקו( )

אנגלשטיין
 מנדלי )רח' משנה וועדת החלטת בעקבות סיור 17:30 -16:30■

 אנגלשטיין מירי - (3 ספרים מוכר
 109/2015 מסי מכרז בנושא - מכרזים ועדת 19:00 -18:00■

מון פירוט )ראה 105/2015 מסי ומכרז ל(המצורף( בזי ״ כ ח ב ( - 
ביטן שלומי

 למרכז חכוונח שילטו בנושא אילן יפים בני 09:00 - 08:30■
ת סורוקה הרפאוי שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 בצאלאל מרחוב רובין + אביטל שמואל רמה 10:00 - 09:30■
טל (הבניה תיק את להביא נא )דמה 49/3 (054-4888982) 
תמכתב מצ״ב כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( המנדס )

לקבוע לא 11:30 -11:00■
הנדסה -אגף מנכ״ל בפורום 2016 תקציב דיוני 12:30 -11:30■

 גזבר לשכת - יציב( )בית
תכלניות פיתוח בקשר אולגח יפים 14:00 -13:00■ כ ש ל  מהנדס )

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(
 בקשר מונטג יחיאל מיכאל דוד דינח אילוז 16:00 -15:00■

תמכתב מצ״ב יורם נתיבות ביה״ס כ ש ל  דימיטרי - העיר( מהנדס )
פיגלאנסקי

חנחלח אולם בדרכים בטיחות ועדת 17:30 -17:00■

עי יום נובמבר 04 רבי שי יום נובמבר 03 שלי
•"! בחופש יפים * |□ "*[ בחופש יפים * □1
םלפארק אולגה סיור 08:30 - 08:00■ שי שכה( )נפג  דימיטרי - בל

פיגלאנסקי
חומר מצ״ב הנגב במרכז דירות תמהיל 09:00 09:30 - 09:00■

 אל-על טל ־ אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )לשכה
 במונטיפיורי ומשרדים מסחר ,705 מגרש 09:30 10:30 - 09:30■

 יוסף, טל צבי פ@זקשתתפים:713מ:>«. לקשיש ומרכזיום רגר
השניר ושרה תומר דימיטרי, כ ש ל  טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ"מ )

אל-על
 אבישג, טל, - ברגמן מתחם בנושא פנימי דיון 11:00 -10:30■

ה(טורקל עמוס, יוספה, דימיטרי, תומר, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 )לשכה ההנדסה אגף של ארגוני מבנה 11:30 12:30 -11:30■

 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ
ת ופארק באיצטדיון סיור אולגח מיכאל 14:00 -13:00■ שכ  )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי - לסיור( יציאה העיר מהנדס
 עופר, חפצי, על, אל טל - סאדאת ביקור הנצהת 17:00 -16:30■

ה(דימטרי יוספה, אבישג, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
מועצה 18:30 -18:00■

 עבור מבצעיות אגרות בגין תשלום דרישות 09:00 - 08:00■
 והצלה לכבאות הארצית הרשות עם פגישה ־ שבע באר עיריית

ה(פרץ אלי חיים, תומר, דימיטרי, אבישג, - כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
תהתייעצות - דימיטרי 09:45 10:00 - 09:45■ כ ש ל ל( אל טל ) - ע

אל-על טל
 לבי בקשר שיחה + משנה ועדה טרום 10:00 11:30 -10:00■

רמכתב מצ״ב בצרי חיים יוסף הכנסת ד ח  טל - סגנים( ישיבות )
אל-על

 סינמח אחון תשלומי בנושא התייעצות 11:30 12:00 -11:30■
 אל-על( טל רה״ע וסגן מ”מ )לשכה וחיים דמיטרי משתתפים: סיטי

 - מנכ״ל בפורום 2016 תקציב דיוני המשך 13:30 - 12:00■
ת פיתוח תקציבי + הנדסה שכ  גזבר לשכת - גזבר( )ל

 מציב חגג הסכם חינוך מוסדות בקשר דוד 15:30 -15:00■
מון מצ״ב דקלים ביה״ס + מכתב סזי הנד מ ת שכ  דימיטר - העיר( )ל

 נומה, שלומי דימיטרי, - האתיופית לקהילה בית 17:00 -16:30■
ה(מטעמו אנשים 7 + זרפה יוסי כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )

 תומר, - שבע בבאר הטניס במועדון סיור 18:30 -18:00■
טן, שלומי טורקל, חיים דימיטרי, וס יוהאן קובי)מהמועדון(, בי

נובמבר 06 ?!'?וי יום נובמבר 05 וומישי יום
f♦ בחופש יפים * |□ )4• בחופש יפים ♦י □1

 מצ,ב השבטים רחוב ונח פורט בקשר ליבי אולג 08:30 - 08:00■
תחומר כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )

ת מרום רחלי + דימיטרי עבודח פגישת 09:30 - 08:30■ שכ  )בל
 מרום רחלי - המהנדס(

 ומקורות חלופח בחירת בראשית, נופי 10:00 11:00 -10:00■
טון, תומר יוספה, דימיטרי, משתתפים: מימון  רונית אמנון, בי
האיבגי כ ש ל  אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ״מ )

 לאוכלוסיח דיור לבניית תוכניות קידום 11:00 12:00 -11:00■
 יובל טננבאום, גיא דימיטרי, יוספה, טל, ־ ציבורי לדיור זכאית

 מנה - דוד יואל והשיכון, הבינוי משרד ונציגי להט יעקב פרנקל,
 ברחבי צל לסככות מתאר תכנית קידום 12:00 12:30 -12:00■

 משתתפים: קרקע צמודי בבתים פלסטיק וברכות העיר
הטורקל חיים יוספה, דימיטרי, כ ש ל  - אל-על( טל רה״ע וסגן מ"מ )

 גיף, טורקל, - בבאר-שבע פרצלציה רישום 14:00 -13:00■
סחומר מצ״ב משה אריאל עו״ד אנדריי, יוספה, דימיטרי, ד הנ מ ( 

 גודמן גיף - העיר(
 ציפורה, מלכה, )דימיטרי, עונתיות. סגירות 15:00 -14:00■

ת הדר(. אולג, לוסי, רמה, שכ ל מלכה - העיר)דינה(.( מהנדס )ל ג

נובמבר 07 ?ובת
בחופש יפים 00:00* □
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נובמבר 09 שני יו□
אביסרור אלי 7.30 08:00 - 07:30■
08:15 ב- מצטרפים ודימיטרי אבישג - שיש אבי 08:30 - 08:00■

שכה(  דנילוביץ רוביק - )ל
 יגאל יוספה, טורקל, דימטרי, טל, - סיטי סינמה 09:30 - 08:30■

ה(אדרי ולאוו דימרי כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 בי שלב שיווק לקראת א שלב מסקנות "בלניות" 10:30 - 09:30■

+ +טל ראובני ערן -
 אבו+גיינה+נצי אבישג+דימיטרי+טורקל+תומר+יוספה+עמוס

שכה( פארק אמפי היגוי ועדת 11:30 -11:00■  דנילוביץ רוביק - )ל
תאוון אהים בקשר מרב 13:30 -13:00■ כ ש ל  - העיר( מהנדס )

 פיגלאנסקי דימיטרי
 המלאבה. ברחי והמוסבים העסקים מתהם 14:30 -13:30■

 - העיר)דינה(( )מהנדס לוסי(. ציפורה, מלכה, טורקל, )דימיטרי,
ל מלכה ג

 טורקל, - וי נא רהוב בנושא התייעצות 14:50 15:00 ־ 14:30■
תאילן ניר צביקה, דימיטרי, כ ש ל  מנכל לשכת - העירייה( מנכ״לית )

 קל העירייה מוסכי 702 מגרש בנושא התייעצות 17:00 -16:30■
ה(דימיטרי טורקל, עמוס, תזמר, אבישג, - אוטו כ ש ל  חביק - )

דנילוביץ

נובמבר 08 רא׳צווך יום
 אבישג, - באצטדיון התנועה עומס לבחינת סיור 09:00 - 08:30■

החומר מצ״ב טורקל דימיטרי, ס כני  דנילוביץ רוביק - לאצטדיון( )
לקבוע לא 09:30 - 09:00■
 על, אל טל הפצי, - הציבורי במרחב פיסול 12:00 -11:00■

 אזולאי רינת מנור, דליה יוספה, יפים, דימיטרי, טורקל, אבישג,
ה(זוהר ציפי נגיד, יאיר שבתאי, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )

 תומר, אבישג, - ותיקות שכונות בנושא דיון 13:00 -12:00■
שכה( יניב יפים, דימיטרי, עמוס, סופיה,  דנילוביץ רוביק - )ל

 (23.12.14שנתית)נטע/ תוכנית - דימיטרי פ״ע 15:00 -14:00■
שכת  ?י■ מנכל לשכת - בייש( עיריית מנכ״לית )ל

 + תומר משתתפים: קרקע. הקצאות ועדת 16:00 -15:00■
תאירים + רחלי + בראל + דימיטרי כ ש ל ב  מרום רחלי - הגזבר( )

 בשכונת הריסה עבודות לביצוע מכרז 17:30 -16:30■
תדימיטרי,יהודה,ירון,איתן,אהרון - האיצטדיון כ ש ל  מהנדס )

 אבו עמוס - העיר(
תו'-עמוס,דימיטרי שכונה והיטלים אגרות 18:00 -17:30■ כ ש ל ( 

אבו עמוס - העיר( מהנדס

עי יום נובמבר 11 רבי
 בתכנית נדרשים תיקונים בנושא פנימי דיון 08:30 - 08:00■

יציב( )בית יוספה טורקל, דימיטרי, אבישג, על, אל טל - הותמ״ל
דנילוביץ רוביק -
 הנדסה אגף רה״ע- בפורום 2016 תקציב דיוני 10:00 - 08:30■

 גזבר לשכת - יציב( )בית
 בחדר מקוונים תקציבים לאישורים הדרכה 11:00 - 09:30■

ההנהלה
 מצ״ב נוי נווה 23 מגרש בנושא רמה בלקין 13:00 -12:30■

מון תזי כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
 ישיבה טאוור- אוקספורד -13:00 הזמנה: 14:00 -13:00■

 ,2015-11-11 ד' יום תמהי..., בנושא העיר- מהנדס בלשכת
בנבו(( טליוסף)נעמה גוברין וקסמן )משרד 14:00 -13:00 ש ל ( 

 פיתוח תוכנית רה״ע־ בפורום 2016תקציב דיוני 15:30 -14:00■
 גזבר לשכת - רהייע( ישיבות )הדר

 משתתפים: רגר בשדי בודרם מאיר מגרש 15:30 16:00 -15:30■
הויוספה דמיטרי כ ש ל  טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )

אל-על
 מירי - הנהלה( )חדר ולבנייה לתכנון משנה וועדת 20:00 -17:00■

?י אנגלשטיין

שי יום נובמבר 10 שלי
■08:00 - 08:30 FW: יועצים ועדת - 

תחפצי+אבישג+תומר+טורקל בי  דנילוביץ רוביק - יציב( )
רופא אצל ביקור 11:00 -10:00■
 משתתפים: וי בשכונה השוק מחסני 11:00 11:30 -11:00■

חומר מצ״ב נעמן שאול כראדי, עופר יוספה, חיים, דמיטרי,
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וגן מ״מ )לשכה

 חיים דימיטרי, משתתפים: התייעצות 11:30 11:45 -11:30■
הלוסי טורקל, כ ש ל  אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )

 גודלי תמהיל בנושא עירונית מדיניות 11:45 12:30 -11:45■
ת תדירו כ ש ל ל( אל טל )  אל-על טל - ע

 פיתוח תקציבי רה״ע- בפורום 2016 תקציב דיוני 16:00 -14:30■
גזבר לשכת - יציב( )בית

שי יום נובמבר 13 שי נובמבר 12 וזמישי יום
אזלגח 08:30 - 08:00■
מון מצ״ב עשן נהל הוות סיור יוספה יואב 09:30 - 08:30■ זי

ת שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - במקום( לסיור ויוצאים העיר מהנדס )בל
 - עבודה ישיבת השתנה: המיקום - מידע עדכון־14700-־10:00■

רלבאר-שבע כוללנית מתאר תכנית של ראשונית הצגה ד ח ( 
 תכנון סיבר/לשכת אליסיה - (3 בנין 2 קומה השיכון משרד ישיבות

 התכנון דרוט/מינהל
 אולגח ארי נחמיה עטר אורי יפים קיטלרו ניצן 16:00 -15:00■

ת 5 פלח פארק בקשר לח נומה מיכאל רעות שכ (העיר מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי -
ת כלניות לפיתוח בקשר גיינח אולגח יפים 17:00 -16:00■ שכ  )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס
הנח אצל המסמכים על לחתום בבנק לבקר 17:30 -17:00■

נובמבר 14 ?ובת
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נובמבר 16 שני יום
 יוספה, מומר, גוורקל, אבישג, - שפ״פיס פרויקט 09:30 - 09:00■

 י הלברג, יובל ביר, יעקב, אריק דניאל, שחר יניב, יפים, דימיטרי,
רחכ״ל - רה״ע בפורום 2016 תקציב דיוני 10:30 - 09:30■ ד ח ( 

 גזבר לשכת - רה״ע( לשכת ישיבות
 משתתפים: העתיקה בעיר הניח תמורת 10:30 11:00 -10:30■

כודמיטרי תומר ש ל  אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )
שכת כנסת לבית בקשר איתן מרב 12:00 -11:30■  מהנדס )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(
 חיים בעלי לקריית פרוגרמטור 12:00 13:00 -12:00■

הרביב לני אדריכל אמנון, דימיטרי, משתתפים: כ ש ל  רה וס. מ"מ )
 4 מסי שכ״ט חשבון בקשר ניר אילן יוספה 13:30 -13:00■

מון מצ״ב המלך שלמה ובנוי פינוי פרוייקט תזי כ ש ל  העיר מהנדס )
 שלומי, חומר, דימיטרי, חגג/ הסכמי בנושא דיון 15:00 -14:00■

תתמר אבו, עמוס טורקל, חיים כ ש ל שכת - העירייה( מנכ״לית )  מ ל
 ביטן, שאמי - bmx אקסטרים פארק פרויקט 17:00 -16:00■

ה(דימיטרי יניב, ליפשיץ, דודי סספורטס, ביסים כ ש ל  דני חביק - )
 חומר מצ״ב הנהלה 17:30 -17:00■
טליוסף התונח 18:30 -18:00■

מבר 15 ראשון יום נוב
- 5 פלח תאורה עמודי גוון העיר ראש -אצל7.50 08:30 - 07:30■

 פיגלאנסקי דימיטרי
 ברח כנסת בית בקשר אביבית כרדי עופר 09:00 - 08:30■

הכנסת)אביבית לבית השצ״פ דרך כניסה עמיצור שמשון
ת (054/9199693 שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

ת בירור מיכאל אדוארד יפים מזל 10:00 - 09:30■ שכ  מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(

 דימיטרי, יוספה, אבישג, - הפץ ניר עם פגישה 11:00 -10:00■
ה(טורקל כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )

 משתתפים: אשל בית רחוב מלונית 12:30 13:00 -12:30■
 בן אליהו עו״ד דגיורנו, שלומי דגיורנו, תן מירב, רמה, דמיטרי,

אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )לשכה מרש רמי חנן,

עי יום נובמבר 18 רבי
 פרוגרמה הכנת בקשר בקשר מירב יוספה 09:00 - 08:30■

ת אסיינדה למתחם שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 שמאים שכ״ט תמחיר בקשר רעות יהודה מאיר 09:30 - 09:00■

מון מצ״ב תזי כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
 ניסים ברכת הכנסת בית דימיטרי עם סיור אולג 10:30 - 09:30■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס לשכת )יוצאיםמכתב( )מצ״ב
 חומר מצ:"ב נוי נווה מגרש בקשר בלקין יוסי 11:30 -11:00■
ה(חומר מצ״ב חכ״ל דירקטוריון 18:30 -17:30■ ל ה הנ  חביק ־ )

דנילוביץ

שי יום נובמבר 17 שלי
 בניה תיקים 3 בקשר לוסי רמה לילך טורל 09:00 - 08:30■

ת למטה למעלה עיקרי שטח זכויות העברת שכ העיר( מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי -
 משתתפים: אורן מרכז בנושא דיון 09:00 09:30 - 09:00■

שן אריאל שמאי, כודדי דני יוספה, טורקל, חיים דימיטרי,  גו
האדריכל כ ש ל  אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )

 טל - סגנים( ישיבות )חדר משנה ועדה טרום 10:30 12:00 -10:30■
אל-על

 יפרח אלון - התקשוב קריית 13:15 -12:15 13:00 -12:00■
טן, שלומי תומר, וצוותו, מועמום טורקל, דימיטרי, בי שי ****** ( 

ב*******( בבית יתקיים - לב  מנכל לשכת - יצי
הומר מצ״ב נוי נוה מגרש בקשר לוסי רמה 14:00 -13:30■

פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת

נובמבר 20 שישי יום נובמבר 19 חמישי יום
 הנדסה מינחל ביקור 049085671 לקבוע: לא 10:30 - 09:00■

 העיר מהנדס רותם אייל ,10:00 מ- החל איש( 40)כרמיאל
 דברה יוספה - המועצה( )אולם 054-6626808 כרמיאל

 רהי־ע סגן - להריסה מיועד כנסת בית 10:30 11:00 -10:30■
תדרעי הרב העיר רב + כרדי עופר כ ש ל  אל טל רהייע וסגן מ"מ )

ל( אל-על טל - ע
 יוספה, דמיטרי, משתתפים: אורן מרכז 11:00 11:30 -11:00■

סלין, מיכאל מירה, שן, אריאל זי לן שמעון גו  וסגן מ״מ )לשכה גוז
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש

 טורקל, דימיטרי, - נושאים במספר התייעצות 12:00 -11:30■
שכה( צביקה  דנילוביץ רוביק - )ל

 נחל ב' שלב ואמפי ספורטק של התכנון הצגת 13:00 -12:00■
טן, שלומי יוספה, דימיטרי, חיים, אבישג, - באר-שבע  יאיר בי

 אדריכל - וקסמן לב פרץ, אילן זוהר, בר חנן נומה, שלומי נגיד,
שכה( הספורטק מתכנן  דנילוביץ רוביק - )ל

לקבוע לא 13:30 -13:00■
 טורקל, יוספה, השתתפו: השביעית בשדרה סיור 14:30 -13:30■

סיגל( 6281005 מנור עליזה גל, מלכה םדיון סיכום מצי' ) שי  )נפג
פיגלאנסקי דימיטרי - ההנלה( במשרדי השביעית בשדרה

נובמבר 21 ?ובת

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/20175 15:30
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נובמבר 23 שני יום
 המים ופארק האגם פרויקט בנושא פנימי דיון 08:30 - 08:00■

יוסף טל צבי יוספה, דימיטרי, אבישג, - שבע באר נחל בפארק
שכה(  דנילוביץ רוביק - )ל

 טורקל, דימיטרי, על, אל טל - האקדמי הבית 09:00 - 08:30■
טי)יו״ר גלעד יוספה,  הארצית(, הסטודנטים התאחדות ארדי

 מנחם כיכר שבע, באר )עירייתהאקדמי( הבית אנגל)מנכ״ל אסף
 דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין

 משתתפים: ארעיים במבנים עסקים 11:30 12:30 -11:30■
 מוסקוביץ ציפי קינדלר, דניאל גל, מלכה טורקל, דמיטרי,חיים

 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )לשכה
 תומר טורקל, אבישג, חפצי, - יועצים ועדת 13:00 -12:30■

שכה(  דנילוביץ רוביק - )ל
 הקטר מתחם מנחל/ת לתפקיד - כ״א ועדת 16:30 ־ 15:00■

 בר-אל ציון עו״ד לילף, שלומי, סימונה, דימיטרי, בהשתתפות
שרדו(28/10)יעל/דינה/מיתר/מזל- מ  פיגלאנסקי, דימיטרי של )ב

ביטן שלומי - באר-שבע( בעיריית 259 חדר

נובמבר 22 ראשון־ יום
 בקשר מרב יוספה מירי ויקטוריה לוסי רמח 12:00 -11:00■

מתאר( במסמכי נמצאת לרפורמה)יוספה הערכות קידום
ת שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 נוי בנווה גור-מגורים וזאב בלקין יוסי 12:30 -12:00■
מון מצ״ב שחיל פורום תביעת בקשר יניב חנן 13:30 -12:30■  זי

שכת  פיגלאנסקי דימיטרי ־ העיר( מהנדס )ל
 באר )עירייתשבע באר עיריית מחנדס עם פ״ע 14:30 -13:30■

 Gina Shlager - המהנדס( של משרדו - שבע
 אביסרור. של בגרנד מגורים בנושא ישיבח 16:00 -15:00■

 דימיטרי+רמה+מירי+לוסי חדש- העורף.מבנה פיקוד משרדי
 מינדלין רמה - העיר( מהנדס של )במשרד

לקבוע לא 19:00 -17:00■

עי יום נובמבר 25 רבי
יהודה בן ומוטי דימיטרי התייעצות 07:45 08:00 - 07:30■

שכה(  דנילוביץ רוביק - )ל
 של התעסוקה באזור רישוי מכון בניית טסט סול 10:00 - 09:30■

תסיבל מיטבית כ ש ל  קומת 117 חדר שבע. באר עיריית עיריית גזבר )
 גזבר לשכת - קרקע(

 כיכר שבע, באר עיריית )הגג להסכם יא' נספה 13:00 ־ 12:00■
 - .( 117 חדר קרקע, קומת , העירייה גזבר לשכת ,1 בגין מנחם

גזבר לשכת
 מצייב על תשתיות בקשר יפים תומר שלומי 14:00 -13:00■

תחומר כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - (הגזבר )
 מגרש גוריון בן בשדי דגורנו שלומי בקשר אולגח 15:00 -14:30■

מון מצ״ב (2013/1255 הבניה תיק את להביא )נא 60 מס  זי
שכת  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 ערר: ועדת בנושא ועידה שיחת 16:00 -15:30■
 מחלוף לאה - טל-אלעל+דמיטרי

 מירי - הנהלה( )חדר ולבנייה לתכנון משנה וועדת 20:00 ־ 17:00■
* אנגלשטיין

שי יום נובמבר 24 שלי
■07:00 - 07:30
 רמות בשכונת חיים גרינפלד ברחוב סיור 08:30 09:00 - 08:30■

דכנסת בית הקמת לצורך קרקע הקצאת - ל פ רינ שכונ חיים )ג
______________אל-על טל - רמות(

 ראש וסגן מ"מ )לשכה ועדה טרום המשך 09:00 10:00 - 09:00■
 אל-על טל - אל-על( טל העיר

 חניון בנושא (052-4310012ברקוביץ) ברוך 12:30 -12:00■
ת שרה בעמק ציבורית תחבורה שכ  העיר( מהנדס )ל

לן של הצעה בהינת 13:00 14:00 -13:00■  למתהם באשר גוז
סלין, מיכאל יוספה, חיים, דימיטרי, בהשתתפות: אורן מרכז  זי

הכודדי דני השמאי כ ש ל  טל - אל-על( ל העיר ראש וסגן מ"מ )
אל-על

 שמלח אביעד לוסי, טורקל, 15:10 16:10 -15:10■
ת 2015/678 בניה היתר בנושא (0506244391) שכ  מהנדס )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי - (העיר
 בית הכירה הסכם לילך עמוס טורקל אדמונד 17:00 ־ 16:30■

תחומר מצ״ב נשר כנסת כ ג ל פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )

שי יום נובמבר 27 שי נובמבר 26 חמישי יום
| במרסל פישמן חנה של חינה □1

 חלופי למקום רמות משכונת בי"כ בנושא פגישח 09:00 - 08:30■
הועקנין,יעקובי דמיטרי,תומר,ציון אומדן: - כ ש ל  - משפטית( )

מחלוף לאה
 לילך ועקניךאילנית ציון מנחם בן ענת יוספה 10:00 - 09:00■

שן בקשר קונס מתי  נא העתיקה)ציוןן בעיר הזמן" לפאב"ע
מכתב מצי' (054-5391309 קונס מתי )הנכס( תיק עם להגיע
ת שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
1 0 : 0 0  המבקרים מרכז עם פז דלק תחנת ממשק 10:00 11:00 -8

 שלומי יוספה, דימיטרי, טורקל, חיים משתתפים: אברהם באר
רמושינסקי רומן ביטן, ד ח  אל-על טל - סגנים( ישיבות )

 משתתפים: שבע באר חמישי רציף 11:0012:00 -11:00■
 ברכבת תכנון אגף קליימן)מנהל יגאל יוספה, דימיטרי, אבישג,
הישראל( כ ש ל  טל - (306 חדר ,2 קומה אל-על טל רהייע וסגן מ"מ )

 שלומי, חומר, דימיטרי, חגג/ חסכמי בנושא דיון 14:00 -13:00■
שכת שרביט מלי מריו, )תמר(, אבו, עמוס טורקל, חיים  )ל

 מנכל לשכת - העירייה( מנכ״לית
 נווה הפקעה בקשר טורקל לילך עמוס סלע חגי 16:00 -15:00■

תזימון מצ״ב נוי כ ש ל פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )

נובמבר 28 ?ובת

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/20176 15:30
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נובמבר 30 שבי יום
 נתיבי מסי 2015/428 בניה תיק בקשר רמה 08:30 - 08:00■

תזימון מצ״ב התיק( את להביא נא ) דרום כ ש ל  - העיר( מהנדס )
 פיגלאנסקי דימיטרי

 אבישג, אלעל, טל הפארק- שבונת בנושא דיון 09:00 - 08:30■
 דנילובין חביק - יוספה חיים, דימיטרי,

 גדול מים פארק בהקמת משקיע עם פגישה 10:00 - 09:00■
 מנע דוד עו״ד דימיטרי, תומר, חיים, אבישג, - שבע בבאר

 - העיר( ראש לשכת ,2 קומה ,1 בגין מנחם כיכר - באר-שבע )עיריית
 לכביש התחברויות - שבע באר הכלניות שכונת 11:00 -10:00■

 משרדו - שבע באר )עיריית גיינה מיכאל יפים ביצוע ושלביות 25
 שדרות 4 כביש של המתכננים צוות עם דיון 12:30 -12:00■

סלין, דימיטרי, יוספה, - צה״ל  יעק הפרויקט: אדריכלי טורקל, זי
 השכונה בתחום האצטדיון לטובת חניה הסדרת 13:00 -12:30■

שכה( יוספה דימיטרי, אביש!;, - הצפונית  דנילובין רוביק - )ל
 )גזבר( בודרם מאיר - סופיה אולמי חשבהה היטל 15:00 -14:00■

גזבר לשכת -
 תומר, - חנדלן עיר לועידת לנסיעה הכנה ישיבת 16:00 -15:00■

תעמוס ליז, צביקה, שלומי, דימיטרי, כ ש ל  ל - העירייה( מנכ״לית )
העירייה תקציב כספים ועדת 17:30 -17:00■

נובמבר 29 ראשון יום
 פיגלאנסקי דימיטרי - עקיבא לאור נסיעה 07:30 - 06:30■
 - עקיבא( אור )סיור עקיבא לאור נסיעה הנן 12:00 - 07:30■

 פיגלאנסקי דימיטרי
 דימיטרי, משתתפים: אזרן מרכז מתחם 12:00 13:00 -12:00■

סלין, מיכאל חיים,יוספה, שן, אריאל כודדי, דני זי לן שמעון גו  גוז
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )לשכה

נסיעה 14:00 -13:00■
 דימיטרי - לדימונה( )נסיעה לדימונה נסיעה הנן 16:30 -14:00■

פיגלאנסקי

עי יום דצמבר 02 רבי
אסטרטגי" תכנון למימוש הכמה-מנוף "עיר 10:40 - 09:30■

 דנילובין רוביק - (,בין רויאל 4 )אולם
מרק וגדי אשל עם פגישה הבינוי משרד 10:40 11:20 -10:303

 דנילובין רוביק - ( בבריכה העסקים )טרקלין
םמצב״ דוח גג- ״הסכמי 14:00 -13:00■ אול  חביק - (,בין רויאל 4 )

דנילובין
 מגלומניה בין - תרבות כסוכני ציבור "מבני 17:00 -16:00■

תן( )חיים הציבור" לשירות םדו אול דנילובין רוביק - (,בין רויאל 2 )

שי יום דצמבר 01 שלי
 מצ,ב אילת נסיעה 14:30 - 08:00■
 סיפור - גלובאלית בראייה נוף "אדריכלות 15:30 -15:00■

 רוביק - (,בין רויאל 2 )אולם שבע" באר בעיר המחצבה פרויקט
דנילובין

 שותף - אומן יואב לגובה": עולה שבע "באר 16:15 -16:00■
דנילובין רוביק - (,בין רויאל 3 )אולם אדריכלים טיטו

שי יום דצמבר 04 שי דצמבר 03 חמי^וי יום
| לאונרדו מלון פישמן חנה של חתונה ר
אילת 14:30 - 08:00■
 יז־ר - ס לק איציק ד״ר חברתית": בראייה "נדל״ן 10:15 -10:00■

 דנילובין רוביק - עמידר
 דנילובין חביק - (1 )אולם הדיור" "קבינט 11:30 -10:30■
 אחד על אחד בשיחה האוצר שר כחלון, משח 12:30 -11:30■

םלבינסון עודד עם דנילובין חביק ־ (,בין רואיל 1 )אול

מבר 05 עובת דצ

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/20177 15:30
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דצמבר 07 שני יום דצמבר 06 ראשוך יום
 דרום נתיבים 671 מגרש בקשר רמה 8.30 09:00 - 08:30■

ת התיק את להביא נא 2015/428 שכ  דימיטרי - העי( מהנדס )ל
פיגלאנסקי

 וצוותו העיר מהנדס - ב״ש בעירית פגישה 11:00 - 09:00■
 - (אי)חינוך( קומה 217 חדר באר-שבע )עירית ב״ש מתאר תכנית

 שבע באר הקבלנים ארגון
 )חדר משנה ועדת טרום + קטנה ועדה 11:00 12:30 -11:00■

 אל-על טל - סגנים( ישיבות
 שלומי ברבי רחלי אולגה לוסי רמה 12.45 13:30 -13:00■

מון מצ״ב 2013/1255 מסי להיתר בקשר דגורנו תזי כ ש ל ( 
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס

 דנה עו״ד בהשתתפות: האורגים בנושא פגישה 15:00 -14:00■
 של משפטי הייעץ טורקל לוכסמבורג,היים בירן,נטע

 -כיכר שבע באר )עירייתפיגלנסקי דימיטרי העיר העירייה,מהנדס
- משפטית( בכיכר,לשכה שמאלה העירייה,לפנות ,בניין1 בגין מנחם

Dana Biran
13.00 בשעה לעבוד מסיים 15:30 -15:00■

יהודיים( דתיים )חגים חנוכה ]□
יהודיים( דתיים )חגים חנוכה |□
 של כמסת בית חקנות בנושא התייעצות 07:45 08:00 - 07:30■

ה(טורקל דימיטרי, - הקדוש האר״י עמותת חברי כ ש ל  דנ רוביק - )
 אבישג, טל, - בהנדסה שוטפים בנושאים דיון 09:00 - 08:00■

שכה( יוספה דימי־טרי, חיים, תומר,  דנילוביץ רוביק - )ל
 לתחנת שבע באר רכבת תחנת בין מהבר גשר 10:00 - 09:00■

 חי יוספה, דימיטרי, אבישג, - בבאר-שבע המדכזית האוטובוסים
 חיים, תומר, אבישג, - רמו גן מעקב סטטוס 10:30 -10:00■

טן, שלומי שלמה, ציון עמוס, סופי, יוספה, דימיטרי,  ברכ ירון בי
לא 12:00 -11:00■
 ימון מצ״בז הנחל פארק מההית ועדת 12.05 14:00 -12:00■
 באר )עירייתשבע באד גג הסכם היגוי- ועדת 16:00 -14:00■

 מארק גדי - (341 חדר 2 קומה ,2 בגין מנחם כיכר שבע,
 ואמיר ראובני ערן עם לפגישה מקדימה ישיבה 17:00 -16:00■

 תומר משתתפים: תעשייה. באזורי קרקע הקצאות בנושא מדינה
 שדרוג וליווי מיפוי בהצעות דיון - מכרוים ועדת 17:30 -17:00■
פארק גשר בקשר יפים לגדסמן תלי עזריה גילי 18:30 -17:30■

עי יום מבר 09 רבי דצ שי יום דצמבר 08 שלי
םהשלישי( )היום חנוכה □ חגי יהודיים( דתיים ) םהשני( חנוכה)היום □ חגי יהודיים( דתיים )
םהשלישי( )היום חנוכה □ חגי יהודיים( דתיים ) םהשני( חנוכה)היום □ חגי יהודיים( דתיים )
 מסחרי מרכז התייעצות - טורקל דימיטרי+ 08:30 - 08:00■

לנוי נווה שכונת צ א  כהן צביקה - צביקה( )
 דימיטרי, אבישג, טל, - רמות יער פרויקט קידום 09:30 - 08:30■

 פלבי אולגה, איליה, יפים, ■יניב, יוספה, יעקב, אריק חיים, תומר,
 אבישג זוהר, חפצי ד״ר - ההגנה" "גן בנושא דיון 11:00 -10:00■

 פיגליאנסקי, דימיטרי טורקל, חיים עו״ד הראל, זהבה אבטובי,
 דימיטרי, טורקל, אבישג, - סטטוטורי פורום 12:00 -11:00■

ה(תומר כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 טל - למשתכן ומחיר המערבית ח המבוא שכונת 13:00 -12:00■

טן, שלומי דימיטרי, אבישג, על, אל המורלי תמר יוספה, בי כ ש ל ( 
ת צפוני לקמפוס בקשר ברקת דוד 14:30 -14:00■ שכ  מהנדס )ל
תשמיר למשפט הכנה איריס אילנית 15:00 -14:30■ כ ש ל  מהנד )
 משתתפים - שופרא מסעדת בניה חריגות 15:00 15:30 -15:00■
 משתתפי העתיקה בעיר לאומי בנק מגדל 15:30 16:00 -15:30■
 עמוס שילון, יניב דימיטרי, תומר, - תקציב ניצולי 18:00 -17:00■
מועצה 21:00 -18:00■

תפרץ אייל הקבלן בנושא לוסי אמה, רמה, 08:30 - 08:00■ כ ש ל ( 
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס

 על, אל טל - הנדסה אגף אירגוני מבנה 10:30 - 09:30■
ת יהודה איריס, דאומה, ניר, תומר, דימיטרי, שכ  מנכ״לית )ל
 מנכל לשכת - העירייה(

 ליו, תומר, אבישג, - מצומצם פרויקטים דיון 13:00 -11:00■
 טלפונית או קריאה עפ״י צביקה)דימיטרי יפים, דימיטרי, סופי,

ה(חשובות( פגישות לו יש כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 ברחוב מוניטין חב' של להיתר בקשה 12:30 13:00 -12:30■

 לאוב, אריקה קוייתי, בלפור דימיטרי, משתתפים: ההוצב פנחס
הויצמן שירי כ ש ל  אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )

 מים עבודות לפיצול הבחרות בנושא ישיבה 14:00 -13:00■
בר תומר משתתפים: הפיתוח. ממכרז וביוב טון)גז  העירייה( בי

 מצ״ב שלמה טנא ברחוב שצ"פ בקשר אולגה 15:00 -14:30■
תזימון כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )

מון מצ״ב - מכרזים ועדת 19:00 -18:00■  שלושה הכולל זי
ל(מצ״ב לדיון נושאים כ״ ח ב ביטן שלומי - )

שי יום דצמבר 11 שי דצמבר ^!,ממיש יום
םהחמישי( חנוכה)היום □ חגי I יהודיים( דתיים ) I חנוכה)הי!□ □1
םההמישי( חנוכה)היום □ חגי I יהודיים( דתיים ) םהרביעי( חמכה)היום1|כ חגי 1 יהודיים( דתיים )

תתקציב דיון 14:00 - 08:00■ בי  דנילוביץ רוביק - יציב( )
 די ו- ג' בשכונות עירונית התחדשות 10:00 11:00 -10:00■

 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ״מ )לשכה
 אושירח הברת - רגר שדרות פרויקט 11:00 12:00 -11:00■

 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש סגן מ"מ )לשכה
 משתתפים: ציבורית תחבורה תכנית 12:00 13:00 -12:00■

הדמרי אריאל זיסלין, מיכאל דמיטרי, כ ש ל  העיר ראש וסגן מ״מ )
 אל-על טל - אל-על( טל

 שמואל גולדשטיין מיכל לילך ל טורק תומר 16:00 -15:00■
שכת סיטי סינמה לתב״ע בקשר שרון  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

פיגלאנסקי

דצמבר 12 שבת
םהשישי( חנוכה)היום |□ חגי יהודיים( דתיים )

ninSn^ol םהשישי( )היום חגי יהודיים( דתיים )

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/20178 15:30



4 \ / ך  r  4  * 3  2016 ינואר 2015דצמבר
1 1 3 ש ו ה ד ג ב א ש ו ה ד ג ב א 

»  _  2 1  5 4 3 2 1 
׳ < # \ י €  C  1  C l  9 8 7 6 5 4 3  12 11 10 9 8 7 6 
£ - \ 1  X  3  1 ^ 1  J  Z b  I  X  16 15 14 13 12 11 10 19 18 17 16 15 14 13

23 22 21 20 19 18 17 26 25 24 23 22 21 20 
30 29 28 2/ 26 25 24 31 30 29 28 27 

: s a g i i l ^ M n i B B M ״׳ ׳ ׳  ' ■ll:; ״״:»״י ׳: : a s i a M *

מבר 14 ?וני יום דצ דצמבר 13 רא?וון יום
םהאמיני( הנוכח)היום □ חגי יהודיים( דתיים ) םהשביעי( חנוכה)היום □ חגי 1 יהודיים( דתיים )
םהאמיני( חנוכה)היום □ חגי יהודיים( דתיים )  חפצי, - ואומנויות למדעים חדש תיכון 08:30 09:00 - 08:00■

תתמר יוספה(, זהבה,) דימיטרי, כ ש ל  לשכת - העירייה( מנכ״לית )
מנכל

 תומר, חפצי, - חינוך מוסדות לבינוי היערכות 10:00 - 09:00■
סופי( יניב, זהבה, דימיטרי,  יעקובי, דויד יפים, בסטקר, ירון )

תמוזס עינב חזן, מאיר כ ש ל  בגין מנחם כיכר ב״ש. עיריית מנכ״לית )
 בלתי חיוב בקשר לילך סבסטיאן לוסי רמה 11:00 -10:00■

תמכתב מצ״ב בניה באגרות חוקי כ ש ל  דימיטרי - העיר( מהנדס )
פיגלאנסקי

 מבקר לדוח התיחסות בקשר סבסטיאן אילן 12:30 ־ 11:30■
 נא אילן )עירונית התחדשות לקידום הממשלה פעולות המדינה
תחומר מצ״ב ב' שכ ר שכ' תב״עו להביר כ ש ל  ד - העיר( מהנדס )

 + למחלקה - עסקי לרישוי מידע מדור הפיכת 14:00 -13:00■
 גורליצקי ניר - אנוש( )משאבי +מלכה ציפי

תעירוניות והברות אגפים מנחלי 16:00 -14:00■ כ ש ל  מנכ״לית )
 * מנכל לשכת - העירייה(

 מבואה בקשר מרב ליוה נווה שחר סלע חגי 16:00 -15:00■
תתב״ע ושינויים לשיווק הנהיות הכנת מערבית כ ש ל הע מהנדס )

 - בקע נחל שכונת - הנותנ״ם בנושא התייעצות 08:30 - 08:00■
שכה( ויומה שלומי דימיטרי,  דנילוב״ץ רוביק - )ל

ר רחוב פרויקט הצגת 09:30 - 08:30■ ג  דימיטרי, אבישג, - ו
סלין מיכאל יפים, אריאל, יוםפה, הזי כ ש ל  דנילוביץ רוביק - ( )

 אבישג, - כלניות בשכונת מרכזי פארק הצגת 10:30 - 09:30■
שכה( הפארק מתכנני גיינה, יניב, אריק, יוספה, דימיטרי,  רו - )ל

 תומר, אבישג, - העל רחוב תכנית הצגת 11:00 -10:30■
ה(ארי נחמיה אדרי זיסלין, מיכאל יפים, יוספה, דימיטרי, כ ש ל ( - 

 אל, אל טל - וינגייט מתחם בינוי תכניות הצגת 12:00 -11:00■
 ) איתי מס, עמית פיבקו, אילן אדריכל דימיטרי, טורקל, אבישג,

 תומר אבישג,טורקל, חפצי, - יועצים ועדת 13:00 -12:00■
שכה(  דנילוביץ רוביק - )ל

 של משרדו - שבע באר )עיריית מנחם נווה גשר 14:00 -13:00■
 Gina Shlager - המהנדס(

 כלניות בקשר גינה לוסי רמה אולגה יוספה 15:00 -14:00■
מון מצ״ב תזי כ ש ל פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )

עי יום דצמבר 16 רבי
 תחבורה נתיבי פתיחת בנושא פגישה 8.15 09:00 - 08:15■

טון תומר משתתפים: העירוני. בשוק  פיגליאנסקי דימיטרי + בי
סלין מיכאל +  שמעון + זיו רונן + מרום רחלי + פרנקל דובי + זי

קשרי ואורי נעים ברוריה + שוחט אירים + בוקר קהילה( עמדי)
 מרום רחלי - )ביעדים(העירוני מהשוק סוחרים 5 +

 שרה בעמק ומשרדים מסחר מבנה 09:00 09:30 - 09:00■
 זיאדנה סקר גור, זאב מירב, יוספה, רמה, דימיטרי, משתתפים:

על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )לשכה יזם  אל-על טל - אל־
 דימיטרי, משתתפים: שפירא מרכז 09:30 10:00 - 09:30■

הגור זאב ואדריכל אזולאי שבתאי רינת יוספה, כ ש ל  וסגן מ״מ )
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש

 לאנזק הכנה בקשר יועצים עמית יוספה יפים 16:30 -15:00■
פיגלאנסקי דימיטרי - ההנהלה( )אולם

שי יום מבר 15 שלי דצ
 לאישור 57 רמב״ם אינה אולג יוסף טל צבי סיור 08:00 - 07:30■

םחומר מצב 4 טופס שי  דימיטרי - (57 רמביים בשטח )נפג
 פיגלאנסקי

 לקבוע לא 09:00 - 08:00■
לקבוע לא 11:00 - 09:30■
 משפט )בית 10548-07-15 עת"מ שמיר יעקב 13:00 -11:00■

 גאנח דליה - מקומיים( לעניינים
 ב- שהתקיים לסיור )בהמשך השביעית השדרה 14:00 -13:00■

ה(( )מהנדס (.18/11 ל מלכה - העיר)עדי  ג
 ב״ש נחל בפארק האגם בנושא מעקב דיון 15:00 -14:00■

 עמי ביטן, שלומי דימיטרי, - העירייה מנכ״לית בראשות
 יוסף,רמי טל צבי פרץ, אילן זוהר, בר חנן שחף, נחמיה אוליאל,

טון עליזה מרש רמי 16:00 -15:00■  בקשר יעקובי נומה בי
תאבות קרית מתנ״ם הרחבת כ ש ל  פיגלא דימיטרי - העיר( מהנדס )

סלין לוסי מרב 16:30 -16:00■  תב״ע בקשר כרדי חללר זי
ת סלבדור שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

מון מצ״ב הסביבה איכות ועדה 17:30 -17:00■  זי
חומר מצ״ב כספים ועדת 18:30 -18:00■

מבד 18 שישי יום דצ דצמבר 17 חמישי יום
לקצר שוטף דימיטרי - 07:50 08:00 - 07:30■ צ א  צביקה - צביקה( )

כהן
 דימיטרי, תומר, אבישג, - סטטוטורי פורום 09:00 - 08:00■

ה(טורקל כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 אפרת- כספים)ליטל/ וועדת הנהלה ישיבת 10:00 - 09:00■

 ביטן שלומי - אבטובי( אבישג של )במשרדה (13-12
 המתוכנן לדיון )הכנה - קולחין בנושא פנימי דיון 11:00 -10:00■

ת תומר, דימיטרי, חיים, - רהייע( אצל כ ש ל ס) מו  לשכת - מנכ״ל( ע
 - מארק גדי עם גג הסכמי בנושא ועידה שיחת 10:30 -10:00■

שכת - עירייה )משתתפי שלומי עמוס, תומר, דימיטרי, חיים,  מנכ ל
 משתתפים: שבע בבאר מלון בית הקמת 11:00 11:30 -11:00■

ספה, דמיטרי,  mh g מנכייל הווארד מיכאל טורקל, חיים מירב, יו
 בין לכאורה סתירה שא7בנו התייעצות 11:30 12:00 -11:30■

ת יוספה + דימיטרי - המתאר ותוכנית הגג הסכם שכ  ע אל טל )ל
 וס מ"מ )לשכה אתרים לשימור ועדה טרום 12:00 13:00 -12:00■
 דימ - פרטית בניה זכויות תוספת מדיניות 13:00 13:30 -13:00■
דרומית מבואה 16:00 -14:00■
הנ )חדר ולבנייה לתכנון משנה וועדת מועד שינוי 20:00 -17:00■

מבר 19 ?ובת דצ

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/20179 15:30
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מבר 21 שני יום דצ
 דימינורי, תומר, אבי?!*, - ציבור מוסדות תקציב 08:30 - 08:00■

ה(ליו כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 ל1+נ ראובני ערן פ״ע 09:30 - 08:30■

ה(אבו +אבישג+דימיטו־י+טורקל+תומר+יוספה+עמוס כ ש ל ( - 
 לדיור תובאי□ קשישי□ לאוכלוסיית דיור בניית 10:00 - 09:30■

ה(יוספה דימיטרי, על, אל טל - ציבורי כ ש ל  דנילוב״ו' רוביק - )
 אביש*, - אנז״ק מדויאון־ פרויקט מעקב דיון 11:00 -10:00■

 »א וצוותו: אוליאל עמי נגיד, לילך תומר, עמית, יוספה, דימיטרי,
 דימטרי, תומר, אבישג, חפצי, - תקציב דיון 12:00 -11:00■

ה(סופי יפים, מורלי, תמר ליז, אבו, עמוס כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 טל - העתיקה בעיר בוטיק מלון להקמת הצעה 12:30 -12:00■

 ענ אושרת, פלד לילר, יוספה, דימיטרי, טורקל, אבישג, על, אל
 על, אל טל - מרתפי□ מדיניות בנושא התייעצות 13:00 -12:30■
לא 14:00 - 13:00■
 12.1 מיום רהייע בלשכת לפגישה בהמשך ישיבה 15:00 -14:00■
 עלתה כרדי, עופר בצרי, חרב - בצרי הרב ישיבת 16:00 -15:00■
 לקבע לןא 17:00 -16:00■
חומר מצ״ב הנחלה 17:30 -17:00■

דצמבר 20 ראשון יום
 / רמות שכ' חלב טיפת פיזית פרוגרמה 08:15 09:00 - 08:00■

 - סבג מוטי מורלי, תמר כהן, אתי יוספה, דימטרי, אבישג,
 זוהר חפצי - (חפצי לשכה שבע, באר )עיריית הבריאות משרד

 דימיטרי, אבישג, - מוס" תיכון + מי□ "פארק 09:30 - 09:00■
טן שלומי יוסף, טל צבי יוספה, ה(בי כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )

 - שבע מי שת"פ - חגג הסכמי בנושא דיון 12:00 -11:00■
 תמר,מ אבו, עמוס טורקל, חיים שלומי, תומר, דימיטרי, עירייה/

 החרדית בקריה אירועים אולם 12:00 12:30 -12:00■
 ו מ"מ )לשכה טובול שמעון גל, מלכה חיים, דמיטרי, משתתפים:

 מצ״ב אונברסיטה צפוני קמופוס בקשר מיכאל 14:00 -13:30■
תחוןמר כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )

ת ברמי וגיא תמר פניית בנושא רמה, 14:30 -14:00■ שכ  )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס

 לתב״ע קשר חיוטין מיקי יוספה ברקת דוד 17:00 -16:00■
ת צפוני קומפוס שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 דימיטרי, גורליצקי, ניר ועידה שיחת 16:00 16:30 -16:00■
 אל-על טל - שימור יועץ בנושא יוספה

 הנהלה( )אולםחומר מצ״ב אתרים לשימור ועדה 19:00 -17:00■
העיר מזכיר -

עי יום דצמבר 23 רבי
 שמואל 29014/966 בניה תיק בקשר לוסי 09:00 - 08:30■

מון מצ״ב אביטל תזי כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
חני"ויצא מרכז 09:30 10:30 - 09:30■  בתי ופריסת חותר" רו

 עופר טורקל, חיים דימיטרי, משתתפים: רמות בשכונת כנסת
הכראדי כ ש ל  אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )

ההומר מצ״ב ודימיטרי טל פ.ע. 10:30 11:30 -10:30■ כ ש ל  מ״מ )
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן

 דימיטרי, על, אל טל - שבע באר בי* שיפוץ 12:15 -11:30■
 מנהל טליאנסקי שחר ביג, מנכייל זאב בר איתן טורקל, תומר,

שכה( שבע באר בי*  דנילוביץ רוביק - )ל
 עיריית עם פגישה ,נוי נווה 25 מגרש - מזוז מנגו 14:00 -13:00■

 אולגה בורוכוב אולג מינדלין רמה עמר לירן עו״ד שבע באר
 (DAM1R) ביידא אמיר - ( 259 חדר 1 קומה שבע באר )עיריית אנדרי

 עובדות העתיקה בעיר ניקוז בנושא יפים אולגח, 17:00 -16:00■
תמכתב מצ״ב ומשמעויות כ ש ל  דימיטרי - העיר( מהנדס )

 פיגלאנסקי
לא 18:00 - 17:00■
חומר מצ״ב תקציב מועצה 18:30 -18:00■

שי יום דצמבר 22 שלי
םבטבת יי צו□ |□ חגי יהודיים( דתיים )
םבטבת יי צום |□ חגי — יהודיים( דתיים )
 - ההנדסה באגף נגישות מחלקת מנחל/ת מכרז 10:00 - 08:30■

תאבטובי אבישג יו״ר כ ש ל  גורליצקי ניר - מנכ״ל( )
 6 ינאי אכלסנדר מזור יובל הבי בקשר אנדרי 11:00 -10:30■

תחומר מצ״ב כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
 80 ו 50 במגרשי□ להיתר הבקשות קידום 11:00 11:30 -11:00■

 יו דימיטרי, טורקל, משתתפים: שבע בבאר המזרחית במבואה
 לדרך בסמוך לפרוייקט בנוגע התייעצות 12:00 12:30 -12:00■

 )עיריית יוספה + דימיטרי + מנור עליזה + אוקנין מייק + חברון
שיניים 14:30 -12:30■
 פרוייקט בקשר קלפר ארז מיכאל יוספה 16:30 -16:00■

תמיל מצ״ב חניה אישור 15 הגאולים כ ש ל  דימי - (העיר מהנדס )
 ערר ועדת יו״ר וינשל אליעד עם ישיבה 16:30 17:00 -16:30■

הטורקל חיים דימיטרי, משתתפים: מחוזית כ ש ל  ראש וסגן מ״מ )
 מדיניות להצעת סופי נוסה גיבוש 17:00 17:30 -17:00■

 יוספה חיים, משתתפים:דימיטרי, עיקרי כשטח מרתפים להסבת
ב שלומי - )בחכ״ל( יום סדר מצ״ב - מכרזים ועדת 19:00 -18:00■

שי יום דצמבר 25 שי דצמבר 24 חמישי יום
 מוסמכות ועדות מהנדסי פורום 16:30 - 08:00■
 יידון הדיון בתחילת - מקרקעין נכסי פורום 13:00 -12:00■

ת הרישום. וסטטוס העירייה מוסכי מגרשי רישום - הנושא שכ  )ל
 גזבר לשכת - גזבר(

 יידון הדיון בתחילת - מקרקעין נכסי פורום 13:00 -12:00■
ת הרישום. וסטטוס העירייה מוסכי מגרשי רישום - הנושא שכ  )ל

גזבר לשכת - גזבר(

דצמבר 26 ?ובת
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מבר 28 שני יום דצ
לקצר - דימיטרי שוטף 08:30 - 08:00■ צ א  כהן צביקה - צביקה( )
 עמודי חזמנות בנושא ומשה יפים עם שיחה 09:15 - 08:15■

תאורה.
 על, אל טל ■ הצפונית השכונה בנושא פנימי דיון 11:00 -10:00■

ה(תומר עמוגז, טורקל, צביקח, דימיטרי, יוספה, אבישג, כ ש ל ( - 
 ליו, דימיטרי, יוספה, אבישג, - המחצבה פרויקט 14:00 -13:00■

 ,כ שבע, באר )עירייתמוריה יעל פרופ' כהן, יהונתן יריב, טלי ד״ר
 הדיון התחבורה)לקראת משרד תקציבי ניצול 14:30 -14:00■

 אריאל,רע ירון,יפים, סופי, דימיטרי, תומר, - (התחבורה שר ע□
 לדיון נושאים בנושא - הביטחון משרד עם דיון 15:30 -14:30■

 אריאל יוספה, דימיטרי, וצוותו, משיטה הוי - התחבורה שר עם
 שימור מדיניות וגיבוש עתיקה עיר היגוי ועדת 16:30 -15:30■

 לז דני ליז, יוספה, דימיטרי, טורקל, אבישג, על, אל טל - מבנים
■16:30- 17:30 FW: דנילוביץ רוביק - )הנהלה( חכ״ל דירקטוריון 
 טל ־ האורגים מרחוב עסקים בעלי עם פגישה 19:00 -17:30■

 י עמוס, דימיטרי, עמר, דליות/לירן טורקל/עידו אבישג, על, אל
 - ההנהלה( )אולםמעודכן לו״ז ־ מכרזים ועדת 18:30 -17:30■

קקון-דנון דורית

דצמבר 27 ראשון יום
שכה( יועצים ועדת 08:15 08:30 - 08:00■  דנילוביץ רוביק - )ל
ת נגב ים גב פרוייקט הצגת בקשר רמה 10:30 - 09:30■ שכ  )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי - (העיר מהנמדס
לא 13:00 - 12:00■
 אצל ישיבה לקראת מסמך הכנת סבסטיאן 14:00 -13:00■

תמיל מצ״ב הנחל תוואי מעל גשר בקשר רה״ע כ ש ל  מהנדס )
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(

תהקצאות ועדת 14:30 -14:00■ כ ש ל  מזכיר - העירייה( מנכ״ל )
העיר

 של עלויות עדכון מערבית מבואה - סיגליות 16:00 -15:00■
לתב״ע שינוי בעקבות תבייע צ א  אזולאי לב רויטל - ניצן( )

סון( שלמה הבטון מפעל 17:30 -16:30■ חנ ס) ארי ר(ברו ב גז ( - 
גזבר לשכת

 מסי זוטא מכרז פתיחת : בנושא - מכרזים ועדת 18:30 -18:10■
העירייה מוסכי במתחם קרקע זיהומי בדיקות ביצוע 118/2015

ביטן שלומי - )חכ״ל(

עי יום דצמבר 30 רבי
 להצעת של סופי נוסה גיבוש דיון המשך 09:30 10:00 - 09:30■

 דימיטרי, משתפפים: עיקרי כשטח מרתפים להסבת מדיניות
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )לשכה יוספה

 קניון חגראנד מול טוביהו שדי בינוי פינוי 11:30 12:00 -11:30■
 הצבי/שדי ברחוב מגדלים ובניית בינוי פינוי + דמרי( י.ח. )

הרינת מירב, יוספה, דימיטרי, משתתפים:: טוביהו- כ ש ל  מ"מ )
 אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וס.

 אבישג, - מרגולין חברת עם הכרות פגישת 12:45 -12:00■
טן, שלומי  סמדר ברק הוכמן, איל אבו, עמוס דימיטרי, בי
 - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עיריית

דנילובי׳ן רוביק
 כניסת מועד דחיית בנושא וקטוריח לוסי, רמה, 14:30 -13:30■

תרישוי מהליכי חלק לתוקףבעניין החוק כ ש ל  - העיר( מהנדס )
 פיגלאנסקי דימיטרי

-בוטל על אל +טל +עופר +דימיטרי יהודה חרב 16:00 -15:00■
 דרעי יהודה הרב אצל - רמות קהירי במשה הכנסת בתי שני )איחוד

 כרדי עופר - (8 התלמוד רה' דתית במועצה
■17:00- 19:00 FW: דנילוביץ רוביק - )מועצה( 7/376 מל״ה ועדת

שי יום דצמבר 29 שלי
 אמיתי סמט/מיטל גיא יובל ליו יוספה יפים 11:00 -10:00■

 בחצר אצלנו שפ"פ פרוייקט בקשר ששון ורד טורקל אריק
תזימון מצ״ב כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )

 הסטת פיתוח, עבודות ביצוע - הצפוני הקמפוס 12:45 -11:45■
 גזבר לשכת - )גזבר( הקמה ודמי פיתוח היטלי תשלום תשתיות,

 טורקל, דימיטרי, אבישג, - אש כיבוי תחנות בינוי 13:30 -12:308
 סגן - נר בן שמעון ראשי, כבאות נציב - איילון שחר תומר,
 אולי בוקר נאוה ח"כ דרום, מחוז מפקד - סויסה משה נציב,

שכה( תצטרף  דנילוביץ רוביק - )ל
 מזרחי בנק בינוי סמנכ״ל עמי בן עופר רמה לוסי 14:30 -14:00■

ת (054-2098145 )אורטל 6 מצדה רה בניה תוספת שכ  מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי - החעיר(

 - ישראל מקרקעי ל מינה נוחל בנושא דיון 17:00 -16:00■
תראובני ערן עמוס, טורקל, תומר, דימיטרי, כ ש ל  מנכ״לית )

 08-6463683 - )נטע 341 חדר 2 קומה ,1 בגין מנחם כיכר בייש, עיריית
מנכל לשכת - ((

 שלומי - )בחכ״ל( יום סדר מצ״ב - מכרזים ועדת 19:00 -18:00■
ביטן

שי יום ינואר 01 שי דצמבר 31 חמישי יום
 שלומי, תומר, דימיטרי, הגג/ הסכמי בנושא דיון 09:00 - 08:00■

ת,מריו אבו, עמוס טורקל, חיים כ ש ל  לשכת - העירייה( מנכ״לית )
 היטלי העירייה מבקר ח דו" מעקב- ישיבת 10:00 - 09:00■

ת עבודה נוהל השבחה היטלי + השבחה שכ  גזב לשכת - גזבר( )ל
ו קרקע בצמודי מוארים מרתפים 10:30 11:00 -10:30■

 ה במתחם חניה ותקן זכויות תוספת + סיביל במיטבית מגרשים
 העתיקה בעיר לאומי בנק מגדל 11:00 11:30 -11:00■

 - העיר( ראש וסגן מ"מ )לשכה יוספה חיים, דימיטרי, משתתפים:
 קבלנית בנייח לגבי מדיניות בחינת 11:30 12:00 -11:30■

 מ”מ )לשכה וחיים יוספה דמיטרי, משתתפים: ביתך בנה במגרשי
 משתתפים: דרום פיקוד להעתקת תוכנית 12:00 13:00 -12:00■

האלוני ושחר יוספה דמיטרי, כ ש ל  אל-על טל העיר ראש וסגן מ"מ )
ו אוזן( וינגיט)אחים ברחוב בינוי פינוי 13:00 13:30 -13:00■

 משתתפים:דימ פתוחים. ציבוריים בשטחים מסחר שטחי הוספת
 יוספה, דימיטרי, ,אישית שיחה מרב ענת יוספה 14:30 -14:00■

תמרב ענת, כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
 לעיר ייחוס תרחיש הצגת -7/376 - מל״ה וועדת 15:30 -14:30■
גי פיגאלנסקי, דימטרי - רגל חולכי גשר -15:30 16:30 -15:30■

ינואר 02 שבת
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ינואר 04 ?וני יום
 טורקל, אבישג, - המוסלמי הקברות בית פרויקט 09:00 - 08:30■

שכה( ים9י דימיטרי,  דנילוביץ רוביק - )ל
לא 10:30 - 09:00■
 אבישג, על, אל טל - גנים וקריית דמב"□ נותח□ 11:30 -10:30■

טן, שלומי טורקל, תומר, דימיטרי,  נגי לילך יוספה, אבו, עמוס בי
 אבישג, - בקע גחל שכונת בנושא פנימי דיון 12:30 -11:30■

 יציב( )בית נומר. שלומי כהן, אתי ה,9יוס דימיטרי, טורקל, תומר,
 תומר, חיים, אבישג, - יועצים ועדת 12:20 12:30 -12:20■

תטלפונית( איתן חורי)רק ואיתן דימיטרי בי  דנילובי רוביק - יציב( )
 תומר, דימיטרי, אבישג, - בעיר מרכזיים מארקים 14:00 -13:30■

 י )בית יוספה נומה, שלומי מריו, יפים, עמוס, אריק, יניב, טורקל,
 יוספה, דימיטרי, אבישג, - זאב נווה מרכזי פארק 14:30 -14:00■

 נחמי אדריכל מריו, יפים, עמוס, אריק, נומה, שלומי יניב, תומר,
 טורקל, תומר, דימיטרי, אבישג, - חילדים פארק 15:00 -14:30■
ה(חסטטוטורי והצוות יפרח אלון 16:30 -15:30■ כ ש ל  דג חביק ־ )

16:30 17:30 -16:30 B- תנודות- בדיקת ניסוי - רגל הולכי גשר 
תהנחל רשות מועצת ישיבת 17:30 -16:30 £3 כ ש ל  העיר-בח ראש )
קומה הנהלה )חדר ולבנייח לתכנון משנה וועדת 20:00 -17:00■

ינואר 03 רא?וון יום
 אבישג, - חדשות מגורים שכונות תכנון הצגת 10:00 - 08:00■

טן, שלומי אבו, עמוס טורקל, תומר, דימיטרי,  תמר יוספה, בי
 דנילוביץ רוביק - ( 79 העצמאות רחוב - יציב )בית גיינה מורלי,

 אבישג, - 2015 לשנת גג הסכמי תקציבי מימוש 13:30 -10:30■
טן, שלומי טורקל, תומר, דימיטרי,  )בית יפים עמום, סופי, בי

 דגילוביץ רוביק - יציב(
 לשנת גג חסכמי תקציבי מימוש נושא סיכום 15:30 -14:30■

טן, שלומי טורקל, תומר, דימיטרי, אבישג, - 2015  סופי, בי
 דנילוביץ רוביק - יציב( )בית יפים עמוס,

 תומר, דימיטרי, אבישג, - סטטוטורי פורום 16:30 -15:30■
תטורקל בי דנילוביץ רוביק - יציב( )

עי יום ינואר 06 רבי
שר 08:45 - 08:00■  אבישג, על, אל טל - הנחל תוואי מעל ג

טן, שלומי יפים, דימיטרי, יוסף טל צבי טורקל, תומר, יוספה, בי
שכה(  דנילוביץ רוביק - )ל

תבורוכוב אולג עם פגישה 09:30 - 09:00■ כ ש ל  - העיר( מהנדס )
 פיגלאנסקי דימיטרי

ת אודיסיה של עתירח לוסי 10:00 - 09:30■ שכ  - העיר( מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי

 נתח 5 פלח 27 מגרש בנגב י.ד. בקשר לוסי רמה 10:30 -10:00■
תזאב כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )

 אבישג, - 2015 לשנת גג חסכמי תקציבי מימוש 13:00 -11:00■
טן, שלומי טורקל, תומר, דימיטרי, ה(יפים עמוס, סופי, בי כ ש ל ( - 

רוביק
 דימיטרי, - חגג( רחוב)חסכמי מפרט בנושא דיון 14:00 -13:00■

 יעקב, אריק יהוד, סופי, עמית, בני, יניב, עמוס, שלומי, תומר,
תליז ,תמר, יפים, פישר, משה כ ש ל  ל - שבע( באר עיריית מנכ״לית )

 תב״ע בנושא פיגלאנסקי דימטרי של במשרדו 16:30 -15:30■
 פישר אלחנני אדרי מירב, / יוספה האצבעות רמות שכונת

ר(3/12מורלי)יעל/דינה/נטלי- תמר אדריכלים, ד ח  עי ,259 מסי )
מועצח 18:30 -18:00■

ינואר 05 ?ולי?וי יום
 אבישג, חפצי, - ילדים גני חידוש פרויקט 10:00 - 09:00■

 מוטי יוספה, סופי, אבו, עמום זהבה, טורקל, תומר, דימיטרי,
תדודי מוניקה, מוזס, עינב טבת, בי  דנילוביץ רוביק - יציב( )

 דימיטרי, אבישג, - שינוי מחוללי פרויקטים 12:00 -10:00■
 בר חנן יוסף, טל צבי ביטן, שלומי אבו, עמום טורקל, תומר,

תזוהר בי  דנילוביץ רוביק - יציב( )
 לשיווק- חחלטח העיר קצין מבנה + 9ר" נכסי 13:30 -12:00■

טן שלומי סופי, אבו, עמוס טורקל, תומר, דימיטרי, אבישג,  בי
 דנילוביץ רוביק - יציב( )בית

לא 14:30 - 13:30■
 ח מבוא חשמל קו חעתקת בנושא פגישח 17:15 -15:45■

חשמל חברת אמבר אריה העיר, ראש העיר, מהנדס מערבית,
 דימיסרי - ( ב״ש יציב בית 79 העצמאות ,)רח 03-6271133

פיגלאנסקי

ינואר 08 ?וי?וי יום ינואר 07 חמישי יום
חלל כרדי 08:30 - 08:00■
 תב״עות לתיקי עדיפות סדר מרב יוספה 09:00 - 08:30■

מון מצ״ב 57 מסי מידעון תמ״א +כתיבה תזי כ ש ל  העיר( מהנדס )
 בני - (העיר מהנדס )דמטרי חעתיקח בעיר חניח 10:00 - 09:00■

מגרלישוילי
ץ9 אלי 10:30 -10:00■  אש כיבוי תחנת 4 ולוסי-טופס י
 להצעת סופי נוסח גיבוש דיון המשך10:3011:00 -10:30■

 חיי דימיטרי, משתתפים: עיקרי כשטח מרתפים להסבת מדיניות
 סוקולוב, רמבם, בינוי פינוי תכנית 11:00 11:45 -11:00■

הגלבוע טוביהו/רחבת כ ש ל  סל - אל-על( סל העיר ראש וסגן מ״מ )
 חיים דימיטרי, משתתפים: אורן מרכז 11:45 12:15 -11:45■

לן שמעון טורקל, הגוז כ ש ל  טל - אל-על( סל העיר ראש וסגן מ"מ )
 9משתת רגר בשדי בודרם מאיר של מגרש 12:00 12:45 -12:00■
סלין מרב יוספה 14:00 -13:00■  לשר נושא בקשר יפים אריאל זי
ת ללסרי בקשר סימנה אולג לוסי רמח 14:30 -14:00■ שכ  מהנ )ל
לא 15:00 - 14:30■
רדון ברח סיור 16:00 -15:00■  חתו לוסי קלמן מינה עו״ד 15 גו
חלקבוע לא 17:30 -16:00■

ינואר 09 ?ובת

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201712 15:30
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 כמנהל עבודה ראיון בקשר לוי יונתן יפים 09:00 - 08:30■

מון מצ״ב פרוייטים תזי כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
 תומר, אבישג, על, אל טל - כהן אלי מתחם 10:00 - 09:00■

טן, שלומי אבו, עמוס יוספה, דימיטרי, טורקל,  ראובג ערן ליו, בי
 תומר, אבישג, - פיס ותקציבי גג הסכמי דיון 12:00 -11:00■

ה(ליו יפים, סופיה, דימטרי, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 ציבורי דיור בקע נהל בקשר מרב שביט מלי 14:00 -13:00■

מון מצ״ב תזי כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
 רוה״מ משרד - הלאומי חסייבר מטה 14:15 15:00 -14:00■

תבפנים( מפורטים )משתתפים כ ש ל  מ כיכר ב״ש. עיריית מנכיילית )
 ציון דימיטרי, טורקל, תומר, - הקצאות ועדת 15:00 -14:00■

תהעיר( מזכיר ידי על יתואמו נוספים ועקנין)משתתפים כ ש ל  מ )
 באזור מגרש רכישת - הנדסי מידע קבלת 15:45 -15:00■

ר(המרכזית התהנת ב גז  גזבר לשכת - )
 ר אצל לישיבה הכנה בקשר שלומי יוספה 15.45 16:15 -15:45■
 ר מקרן גבי עמיתי לר אייל לוסי פישר משח יפים 17:00 -16:00■
 הומר מצ״ב הנחלה ישיבת 17:30 -17:00■
דימיט תזמר, - שבע בבאר הטניס במועדון סיור 18:30 -18:00■

ינואר 10 ראשון יום
תהומר מצ״ב סיטי סימנה בקשר אולגה 09:00 - 08:30■ כ ש ל ( 

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס
 במסגרת בב״ש חלב טיפת הקמת בנושא דיון 10:00 - 09:00■

מובפנים( מפורטים הממשלה)משתתפים החלטת שי  הדיון - לב )
 מנכל לשכת - העיר( ראש מ"מ - זוהר חפצי ד״ר של בלשכתה יתקיים

 כחן יעקב רחוב 7,9,11 בניינים חניון 10:30 11:00 -10:30■
 אמצלג מוטי רמה, לילך טורקל, דימיטרי, משתתפים:
שכה נציגים( שני עוד )מצטרפים  טל העיר ראש וסגן מ"מ )ל

 אל-על טל - אל-על(
 ראש וסגן מ"מ )לשכה משנה ועדה טרום 12:00 13:00 -12:00■

 אל-על טל - אל-על( טל העיר
 - השיכון משרד - עירייה - 7 פלה בנושא דיון 14:00 -13:00■

 )מלי יפים, אבו, עמוס כהן, צביקה אריק, דימיטרי, - גדיש
שימווצוותו סרי רוני לאוניד, ניצן, שרביט(  אצל יתקיים הדיון - לב )
 מנכל לשכת - (259 חדר ,1 קומה - העיר מהנדס דימיטרי

 ציבור ליחסי זוטא מכרז פתיחת - מכרזים ועדת 18:40 -18:10■
ביטן שלומי - )בחכ״ל( העתיקה לעיר

עי יום ינואר 13 רבי
 כהן צביקה - צביקה( )אצל דימיטרי שוטף 08:30 - 08:00■
 אבישג, - שפ״פים בחצר" "אצלנו פרויקט 09:30 - 08:30■

 יע אריק דניאל, שחר יניב, יפים, דימיטרי, יוספה, תומר, טורקל,
 אבישג, על, אל טל - מקרקעין שיווק פורום 11:00 - 09:30■

 של פוקס, פזית אבו, עמוס סופי, תומר, יוספה, דימיטרי, טורקל,
 בניה לתיק בקשר טורקל חיים לוסי רמה 11:30 -11:00■

ם()נא )חברת 2014/681  מכתב מצ״ב התיק( את להביא אזורי
 חיים, תומר, אבישג, - אורון אס״ס הלופת 12:45 -12:00■

 מיט סמט, גיא ולפסון, עדי עמוס, יעקב, אריק יוספה, דימיטרי,
 )ב- 16 א תם" העורכים לועדת הכנה דיון 12:45 13:00 -12:45■

 גיא וולפסון, עדי טורקל, יוספה, דימיטרי, אבישג, - (21.01.16
 עפר עודפי העברת אישור בקשר מירה אריק 14:00 ־ 13:30■

מון מצ״ב מאונבריסטיה תזי כ ש ל  פיגלאנ דימיטרי - העיר( מהנדס )
 של )משרדו כחול תיק קידום בנושא פגישה 15:00 -14:00■

 נגיד לילך - העיר( מהנדס
 הברת שבע- באר חגג הסכמי בנושא דיון 16:30 -15:30■

 תמר, אבו, עמוס טורקל, חיים שלומי, תומר, דימיטרי, / משכ״ל
רולבנייה לתכנון משנה וועדת 20:00 -17:00■ ד ח מירי - הנהלה( )

שי יום ינואר 12 שלי
 תומר, אבישג, - הביטחון משרד עם דיון 09:00 - 08:00■

ה(טורקל דימיטרי, כ ש ל  דנילובי/י רוביק - )
 חמלף שאול קניון בנושא תכנית הצגת 09:00 09:30 - 09:00■

השכטר עופר מרש, רמי יוספה, דימיטרי, משתתפים: כ ש ל  מ"מ )
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן

 רמי דימיטרי, משתתפים: פלד גרש מתחם 09:30 10:00 - 09:30■
השיטרית רפי מרש, כ ש ל  אל-על טל - העיר( ראש וסגן מ"מ )

 על, אל טל חפצי, ־ התחבורה שר עם וסיור דיון 13:00 -10:00■
 דנילוביץ רוביק - ( )לשכה יפים דימטרי, אבישג, כרדי, עופר

 מקוונת מערכות תקציבי אישור בקשר רעות 14:00 -13:30■
שכת  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 23 מגרש מהנדסים רמון ממשרד אנה אולגה 14:30 -14:00■
מון מצ״ב 124/102/02/5 בת״ע תזי כ ש ל  דימיטרי - העיר( מהנדס )

פיגלאנסקי
 (10:00 ב- )במקום 15:00 מעודכנת: הזמנה 16:00 -15:00■

 ג' יום מרכז..., למתחם מפורטת תכנית הנגב- מרכז
סף)נעמ גוברין וקסמן )משרד 16:00 -15:00,2016-01-12  טליו

ת מתחמים בין תאום 17:00 -16:00■ שכ  רשות - העיר( מהנדס )ל
שבע באר פארק נחל

ינואר 15 שישי יום ינואר 14 חמישי יום
 חחיטק בפארק תמרורים בקשר רומן מיכאל 08:30 - 08:00■

תחומר מצ״ב כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
 ראיון - שבע באר בעיריית סתוי סיגל הזמנה: 10:10 - 09:30■

 - 09:15,2016 בינואר 14 ה' יזם ע..., יחד מנהלים קורס לקראת
 con.project2@gmail.com - פרויקטים( )מתאמת 10:10

 מדידות למה' אדם כוה הוספת בנושא פ.ע 11:30 -11:00■
 מינדלין רמה - דימיטרי( של )משרד

 ברמות קהירי במשה כנסת בתי שני איחוד 12:30 -12:00■
ל+עופר על אל +טל +דימיטרי צ א  כרדי עופר - (דרעי יהודה הרב )

לא 13:30 - 12:30■
 שבע, באר עיריית )חגג הסכם - כספים ניהול 15:00 -14:00■

 - .( 117 חדר קרקע, קומת , העירייה גזבר לשכת ,1 בגין מנחם כיכר
גזבר לשכת

ינואר 16 שבת

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201713 15:30
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ינואר 18 שני יום
בהופש רי דיממו 19:00 - 07:00■

 להתחדשות גג הסכמי בנושא ישיבה - ידחה 13:00 -11:300
 סלמן, עוזי של משרדו ת״א, )עירייתהשיכון משרד ייעץ עם עירונית

אסיה איתן - (954 תדר 9 קומה 69 גבירול אבן רחוב
 תומר, חפצי, - הינין־ מוסדות לבינוי היערכות 15:00 -14:00■

 עינב חון, מאיר יעקובי, דויד יפים, סופי, יניב, זהבה, דימיטרי,
תמוזס כ ש ל  חדר ,2 קומה ,1 בגין מנחם כיכר בייש. עיריית מנכ״לית )

(08-6463683 )נסע: 341 מנכל לשכת - (
 שלומי, תומר, דיממורי, הגג/ הסכמי בנושא דיון 16:30 -15:00■

תתמר אבו, עמום טורקל, חיים כ ש ל  לשכת - העירייה( מנכיילית )
מנכל

כספים ועדת 17:30 -17:00■

שון יום ינואר 17 רא
בחופש דימיטרי 20:30 - 08:00■

עי יום ינואר 20 רבי
בחופש רי דיממו 19:30 - 07:30■
 עמית, תומר, דימיטרי, אבישג, ־ מקלטים דיון 12:30 -12:00■

שכה( שאול יניב, דנילוביץ רוביק - )ל

שי יום ינואר 19 שלי
בחופש דימיטרי 21:30 - 08:00■

שי יום ינואר 22 שי ינואר 21 חמישי יום
בחופש דימיטרי 00:00 - 08:00■
 - ההנהלה( )אולם מנחם בן מענת פרידה מסיבת 15:30 -13:30■

מורד מרב
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ינואר 25 שני יום ינואר 24 ראשון יום
♦| בחופש אולגה יי □ F בחופש אולגה 00:00]□
I יהודיים( דתיים )חגים בשבט ט״ו □ דימיטרי, תומר, יום- מרכזי מיגון בנושא דיון 09:00 - 08:00■
I יהודיים( דתיים )חגים בשבט ט״ו □ ששון ורד יעקובי, דויד כהן, שאול יפים, עמית, כהן, אתי יניב,
 - אסולין וגדעון לפניית בנוגע התייעצות 07:50 08:00 - 07:30■

שכה( גילי צביקה, זיסלין, מיכאל דימיטרי,  דנילוביץ חביק - )ל
 ניסים יפים, דינויטרי, אבישג, - ואולוגי גן 09:45 - 09:00■

ף ויו גומה, שלומי סספורטם, ש בהגן של המתכננים וצוות ו ש ל ( 
ת כנסת בתי תאום 11:00 10:30 -10:00■ מו פו משתתפים: בו  עו

די, ב כו טוי, סווו, סמן הו מי מו, ליון די מו ע לי ע  מ" )לשכה שו
שו ליוה דוד ציון 11:00 -10:30■  לתשויט מקוקעין חסדות בק

פו לבית הלוקה מון מצ״ב צבי בן ס תוי כ ש ל  דימי - העיר( מהנדס )
 באו-שבע: נהל פאוק פרויקטים הצגת -11:45 13:00 -12:00■

אסל, טן, שלומי יוסף, טל צבי ישי, אבישג, אריק, ו  דימי חנן, בי
סל, - עדכונים 13:30 -13:00■ א  שלומי ישי, אבישג, אריק, ו

קדימיטרי ביטן, אר  דנילוביץ רוביק - למדע( קרסו )פ
מו משתתפים: סיטונאי. שוק - מכווים ועדת 14:30 -14:00■  תו
מו משתתפים: קרקע. הקצאות ועדת 15:00 -14:30■ טון תו  + בי
יועץ אלקיי□- -רועי חגג הסכמי מינהלת הקמת 17:00 -15:00■

שכת  מנכל לשכת - העירייה( מנכ״לית )ל
שו מיכאל מרב יוספה 10:00 - 09:00■  ותקן זכויות תוספת בק

תחומר מצ״ב בכלל ובמע״ר הנגרים במתחם חניה כ ש ל  מהנדס )
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(

תפיגליאנסקי דימיטרי פ״ע 12:00 -11:00■ כ ש ל  מנכ״לית )
 & מנכל לשכת - העירייה(

 יוסי מימון, אלי פיגלנסקי, דימטרי אצל -12:00 13:00 -12:00■
מון מצ״ב אנדרטה רמות בנוושא תלי דלה, יוסי גפני, לזי צ א ( 

 Viki Ramon Eng - ב״ש( העיר מהנדס
 208 מגרש בנושא לוסי פרץ, יחלומית פרץ דוד 13:30 -13:00■

ת sky פרוייקט שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
לא 15:00 - 13:30■
מקידמח ישיבה כנסת לבתי בקשר יעקובי ציון 15:30 -15:00■

תעל אל טל אצל כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
 דימטרי + בננו יעקב / דקלים ביייס ספורט אולם 17:00 -16:00■

צייעקובי דוד + כהן צביקה הראל+ זהבה + פ ח זוהר חפצי - ()

עי יום ינואר 27 רבי שי יום ינואר 26 שלי
* בהופש אולגה * □ י*־] בהופש אולגח * |□
)ישראל( לשואה הבינלאומי הויכרון יום □ מון מצ״ב 2015 שנתי דוח בקשר יהודה 08:30 - 08:00■ תזי כ ש ל (
)ישראל( לשואה הבינלאומי הויכרון יום □ פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס
ך הקמת מצגת 12:00 -11:00■  בעיר שיתופיים אופניים מעו

לאלון איתן + תומר חייט+ דימטרי+ שבע- באר- צ א  - צביקה( )
כהן צביקה

 עוייד יחיאיל איתי 14.30 משפט בית 16:00 -13:00■
מו מצ״ב 02-6252122  חו

תמערבית מבואה בינוי תכנית 17:00 -16:00■ כ ש ל  מהנדס )
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(

 מירי - הנהלה( )חדר ולבנייה לתכנון משנה וועדת 20:00 -17:00■
?י אנגלשטיין

 מתנועת איציק ארי, נחמיה מרש רמי מרב יוספה 10:00 - 09:00■
שרון תוספת בקשר (0546789323)אור  ת קיים למבנה כניסה ג

 לב פרויקט של והטיילת משחק מתקני הצגת 11:00 -10:00■
 יהושו בובי סובל, מנחם ליז, דימיטרי, יוספה, יניב, אבישג, - לנוי

 - ובניה לתכנון הארצית למועצה הכנה ישיבת 11:30 -11:00■
ה(טורקל חיים יוספה, דימיטרי, אבישג, על, אל טל כ ש ל  רוביק - )

 עמית, אבישג, - אנז״ק מוזיאון בנושא פנימי דיון 12:00 -11:30■
ה(ליז יפים, דימיטרי, אבו, עמוס יוספה, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )

 קריית בא.ת. שעשועים פארק הקמת 12:00 13:00 -12:00■
 פאראד בחוס,דימיטרי פאני יוספה, דימיטרי, משתתפים: יהודית

ל - גור מוטה 14:00 -13:00■  משרדו - ב״ש )עיריית בייש כלניות ש
ת חתיעצות ערר תיק בקשר אילנית 14:30 -14:00■ שכ  מהנדס )ל
 רחו אין טרייד כלמוביל בנושא התייעצות 15:00 15:30 -15:00■
 משתתפים: פד"מ תב״ע/קרן גנים קריית 15:30 16:30 -15:30■
בקרבת בטיחות בקשר סבסטיאן אריאל מיכאל 17:30 -17:00■

שי יום ינואר 29 שי ינואר 28 וומישי יום
1 בחופש אולגה 00:00♦ □1

תועמית דימיטרי - עירייה שיפוצי 08:30 - 08:00■ כ ש ל  מנכ״לית )
 מנכל לשכת - העירייה(

 סיור הנכס ובעל מורד מרב גור זאב יוספה 09:30 - 08:30■
סיורחומר מצ״ב 21 טרופלדור רה בנכס בשטה ( במקום נפגשים )

 פיגלאנסקי דימיטרי -
 יפים, דימיטרי, אבישג, - רגר פרויקט תכנון 11:30 -10:30■

עלאור,7אריאל זיסליו, יוספה, שי ה(תומר^עמוסאבו י כ ש ל ( - 
דנילוביץ רוביק

 - העירוני בשוק ונכסים עירוני שוק פרוייקט 13:00 -12:00■
 שלומי יוספה, אבו, עמוס רחלי, דימיטרי, תומר, טורקל, אבישג,

ה(עמדי אורי נעים, ברוריה קהילה: קשרי ביטן, כ ש ל  רוביק - )
דנילוביץ

 תומר, אבישג, - רישוי הליכי ניהול הקמח, נתיבי 13:30 -13:00■
טן, שלומי דימיטרי, נתיבי מנכ״ל ציודנר יגאל אבו, עמוס בי

שכה( הקמה  דנילוביץ רוביק - )ל
 שבע, באר עיריית )הגג הסכם - כספים ניהול 16:30 ־ 15:30■

 - .( 117 חדר קרקע, קומת , העירייה גזבר לשכת ,1 בגין מנחם כיכר
גזבר לשכת
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אר 01 שני יום פברו
ר(לוסי כוויגוה חיים קיוסק ־ מקדימה 09:00 - 08:30■ ב גז ( - 

גזבר לשכת
 בינוי פינוי בקשר אלחנני אוהד מיכאל יוספה 10:00 - 09:00■

מון מצ״ב הדדית קרית 902 מגרש המשחררים דרך תזי כ ש ל  מה )
 באתרים שינויים המהווית בועדה 10.05 11:00 -10:00■

 פיגלאנסקי דימיטרי - הדס דודאים/גני
המשנה ועדה גורום 11:0012:00 -11:00■ כ ש ל  ראש וסגן מ״מ )

 אל-על טל - אל-על( טל העיר
 הרכבת גשר במעלית חילכדות בעת סיפול נוחל 13:00 -12:00■
 )לנדסמן כבאות+תלי גרשון-רשות מהאירוע- מסקנות הסקת -
 בהנהיות שינויים לקביעת בקשר מירי לוסי אמה 14:00 -13:30■

מון מצ״ב גז לצוברי בהיתרים לטיפול תזי כ ש ל  דימי - עיר( מהנדס )
 + יפים + דימיטרי - יחוס תרחיש מענה הצגת 15:00 -14:00■

לדריי אתי אלעד+ שאול+ + עמית + פישר צ א  כ שאול - עמית( )
תאישית שיחה אולג רמה 15:30 -15:00■ כ ש ל  - העיר( מהנדס )

 פיגלאנסקי דימיטרי
 דר׳וניק, מוטי עמית,יפים, משה,אולגה,יוספה, 17:30 -16:00■
מצ״ב מים פארק בקשר תם יוסי ליז יוסף טל צבי 18:00 -17:30■

ינואר 31 ראשוך יום
ה(ודימיטרי אבישג עם התייעצות 07:50 08:00 - 07:30■ כ ש ל ( - 

דנילוביץ רוביק
תמכתב מצייב עבודה תוכנת ציון יפים 09:00 - 08:30■ כ ש ל ( 

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס
 צוויק, ליטל מיגאלנסקי, דימטרי אצל - 09:00 09:30 - 09:00■

 דימטרי )אצל מגרשים 50 אנדרטה רמות - אנטולי תלי,
 Viki Ramon Eng - פיגאלנסקי(

 גודלי בקשר טורקל מירב יוספה לוסי רמה 10:00 - 09:30■
שכה עתיקה בעיר חצרות קירוי מדיניות בדירות, חללים  של )בל

ל אל טל  פיגלאנסקי דימיטרי - (ע
 מקרקעי רשות מנכ״ל שמרון, עדיאל ביקור 14:30 -11:00■

 עמוס, טורקל, תומר, דימיטרי, אבישג, על, אל טל - ישראל
טן שלומי יוספה, ה(בי כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )

מירי 17:00 -16:00■  לוסי מיכאל אולגח אצטדיון שכ' אזורים די
שכת  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

גזבר לשכת - )גזבר( חורגים שימושים פיקוח תיקי 18:00 -17:00■

עי יום אר 03 רבי פברו
מון מצ״ב תצפית מגדל אייקון בקשר יובל 09:00 - 08:30■ זי

שכת  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 טל - שבע באר נחל בפארק המשתלות מתהם 10:00 ־ 09:00■

ה(ליז יוספה, דימיטרי, אבישג, על, אל כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 עבור מגרשים בנושא קצרה התייעצות 09:45 10:00 - 09:30■

ה(עמית דימיטרי, - זק״א כ ש ל  דנילובי^ רוביק - )
 דימיטרי, אבישג, - עטר דני קק״ל יו״ר ביקור 13:30 -10:00■

טן, שלומי יוסף, טל צבי מרש, רמי פרץ, אילן  עג זוהר, בר חנן בי
 הכם דוד מלאכה ברה מוסף בקשר טורקל 13.45 -13:30■

תחומר מצ״ב כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
 תומר, שלומי, דימיטרי, - אתרוג חברת היכרות 15:30 -14:00■

תמימון גבי עמוס, טורקל, כ ש ל  מנחם כיכר ב״ש. עיריית מנכ״לית )
לשוטף דימיטרי- פ״ע 15:30 16:00 -15:30■ צ א  - דימיטרי( )

כהן צביקה
 על, אל טל - סיגליות שכונת חשמל קו העתקת 17:00 -16:00■

טן, שלומי טורקל, דימיטרי, אבישג,  ח חברת נציגי לפלר, דוד בי
 א על, אל טל - מחוזיות ועדות בנושא התייעצות 18:00 -17:00■
מועצה 18:30 -18:00■

שי יום אר 02 שלי פברו
 האצטדיון לטובת חניה הסדרת בקשר מיכאל 09:30 - 08:30■

שכת שוטף + הצפונית השכונה בתהום  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
פיגלאנסקי

 על, אל טל - השמל חברת ומנכ״ל יו״ר של ביקור 11:00 - 09:30■
חומר מצ״ב יוספה עמוס, תומר, טורקל, חיים דימיטרי, אבישג,
 - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עיריית

דנילוביץ רוביק
מכתב מצ״ב 3 העמל ברח נכס בקשר ציפי 12:00 -11:30■

שכת  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 ממשרד עו״ד תצחירים על חתימח לוסי מיכאל 13:00 -12:00■

תבכול שבע בקשר ראובינוף של כ ש ל  דימיטרי - העיר( מנהנדס )
פיגלאנסקי

 מחוללי פרוייקטים בנושא לפגישח חכנח דיון 14:00 -13:00■
 - (08.02 ל האוצר)מתואמת ממשרד נשר מעיין עם שינוי

תליז סופי, תומר, דימיטרי, כ ש ל  מנכל לשכת - העירייה( מנכ״לית )
 - העירייה בחניון 14:30) לירושלים נסיעח 14:30 16:30 -14:30■

 אל-על טל - נתן( + דימיטרי
 בית )אכסניית ובניה לתכנון ארצית מועצח 15:30 18:30 -16:30■

אל-על טל - ירושלים( ,8 הפסגה רחוב וגן,

שי יום אר 05 שי פברו אר 04 וזמישי יום פברו
מוו מצייבה 17.00 משעה שלי לנכסים למדע קרסו □1 P זי

תרחלי + דימיטרי פ.ע. 09:00 - 08:00■ כ ש ל ב  רחלי - המהנדס( )
מרום

 חחדשות בשכונות טבעי גז אספקת 10:00 11:00 -10:00■
 שפי משה דימיטרי, משתתפים: העיר ברחבי גדולים גז ולצרכני

 משתתפים: די שכונה פרויקט הצגת 11:00 12:00 -11:00■
 נפח שייקר! קפיטל, אפי מנכ״ל שקדי אפי מירב, יוספה, דמיטרי,

 - 38 תמ״א במסגרת חניה הסדרי מדיניות 12:00 12:30 -12:00■
סלין לוסי, רמה, דימיטרי, תמכתב מצ״ב זי כ ש ל ל( אל טל )  טל - ע

תודימיטרי טל פ.ע. חמשך ד.פ. 12:3013:00 -12:30■ כ ש ל  טל )
ל( אל  אל-על טל - ע

 עצמיות לשטיפות בקשר גיני לוסי גל מלכה 13:30 -13:00■
תמכתב מצ״ב (054-2138727 )גיני לרכבים כ ש ל  העיר( מהנדס )

תפארק סיטי בקשר תורגמן אבי יפים 14:30 -13:30■ כ ש ל ( 
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס

 ישיבה סיכום מצ״ב עירייה שיפוצי בקשר יפים 15:00 -14:30■
ת שכ  פיגלאנסקי דימיטרי ־ העיר( מהנדס )ל

בקש סובל מנחם שלומי ברכה ירון אלהנני אוחד 16:00 ־ 15:00■

אר 06 שבת פברו

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201716 15:30
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אר 08 שני יום פברו
גו שדר אביסרור של במתחם סיור 08:30 - 08:00■  57 יצחק ר

 פיגלא דימיטרי - ( יצחק רגר שדר )במתחם (4 0910 )מצ״ב 4 0910
לא 09:00 - 08:30■
שבירו-סלע. למתחם ram ן1נ9ת שא1בנ ישיבה 10:00 - 09:00■

 n רחלי + ב1נ10חרי לגה1א + יגליאנםקי9 דימיטרי ת:19בהשתת
 חח נעם ת091חש אצל בזח1ק1ב נגד 09םש בית 12:30 -10:00■

 ר1נ1ח מצ״ב ב1מק
 במחלקת אדם בוח םצבת בקשר לג1א רמה 13:00 -12:30■

תן1זימ מצ״ב בניה ח1יק9 כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
 בתיר שיחח לבריכת בנין 1ק בקשר סי1ל 13:30 -13:00■

תמר1ח מצ״ב כלנית רח 010ג1ב חגי 2015/178 כ ש ל  הע מהנדס )
 233/03/5 בתכנית תיקונים בקשר מרב ח901י 14:30 -14:00■

תמכתב מצ״ב כלנינת נת1שכ כ ש ל  פיגלא דימיטרי - העיר( מהנדס )
תאישית שיחח רד1מ מרב 15:00 -14:30■ כ ש ל  - העיר( מהנדס )

 פיגלאנסקי דימיטרי
 מצ״ב גמר תעודת בנושא לוסי חנגב, ארזי ארו 15:30 -15:00■

תמר1ח כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
1חמב (-3/2ב- ם1)במק 17:30 מעח־כנת: הזמנה 19:00 -17:30■

אר 07 ראשון־ יום פברו
 טורקל, דימיטרי, אבישג, - סטטוטורי פורום 09:00 - 08:00■

ה(תומר כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 טורקל, אבישג, חפצי, - יועצים ועדת 08:50 09:00 - 08:30■

ה(דימיטרי תומר, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 עירוניות חברות ומנכ״לי אגפים מנהלי דיון 10:00 - 09:00 ₪

 & מנכל לשכת - שבע( באר עיריית מנכיילית )לשכת
 טוביהו/רחבת סוקולוב, בינוי פינוי 11:00 12:00 -11:00■

 נציגי + שיטרית רפי יוספה, טורקל, דימיטרי, משתתפים: גלבוע
 לשטחים פלישה אכיפה מדיניות ד.פ. 12:00 13:00 -12:00■

 וסגן מ"מ )לשכה טורקל,רמה חיים דימיטרי, משתתפים: פרטיים
 מירי, לוסי, רמח, דימיטרי, - קטנה ועדת 12:0013:00 -12:00■

המשפטית לשכה כ ש ל  אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ״מ )
תגרשפלד פרוייקט בקשר מרש רמי 13:30 -13:00■ כ ש ל  מהנדס )

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(
ת קרמונה דנח עובדת עם בירור 14:30 -14:00■ שכ  מהנדס )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(
מון לגעת לא באמת אישי 17:00 -15:00■  בי
הע מזכיר - הנהלה( )אולם בדרכים לבטיחות ועדח 18:00 -17:00■

עי יום אר 10 רבי פברו
ע9 08:15 08:30 - 08:00■ לגוסטבו מצ״ב דימיטרי " צ א  דימיטרי( )

כהן צביקה -
 דימינורי, - בקע מחל בשים1כ נחל בנושא דיון 09:30 - 08:30■

תססלר אמיר שחף, נחמיה - הניקוז מר,רשות1ת ים(,9)י כ ש ל  מ )
 עמום+ + דימיטרי + ההנדסה אגף ארגוני מבנה 11:00 -10:00■

לחומר מצ״ב ראומה צ א  גורליצקי ניר - דימיטרי( )
ת חמבואח 11:30 12:15 -11:30■ חי  )לשכה 80 מגרש - המו

 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ
הוכרדי דימיטרי 12:15 12:30 -12:15■ כ ש ל  העיר ראש וסגן מ״מ )

 אל-על טל - אל-על( טל
 בשכונת 57-58 במגרשים תב״ע שינוי 12:30 13:00 -12:30■

 א גולן, רון אדרי מירב, רמה, ה,9יוס דימיטרי, משתתפים: רמות
לא 14:00 -13:00■
 מחנדס פיגלאנסקי- דימיטרי חיכרות- גישת9 14:30 -14:00■

 מתאמ ברנובר- סיגל ואחזקה, בינוי סמנכ״ל לרמן- אודי העיר,
 חצגת - ב״ש העיר גן 15:00 מעודכנת: חזמנח 16:00 ־ 15:00■

 20 בפברואר 10 ד' יום למחו..., וקידומה ית91ס מפורטת תוכנית
רולבנייה לתכנון משנה וועדת 20:00 -17:00■ ד ח מירי - הנהלה( )

שי יום אר 09 שלי פברו
 / גנים קריית בשכונת וחינוך ציבור מוסדות 09:00 - 08:00■

 יחיאל, נועם דברה, יוספה פיגליאנסקי, דימטרי הראל, זהבה
 י.ח. וחב' אזורים חב' נציגי מחס, עינב כהן, גלית טבת, מוטי
 זוהר חפצי - ( זוהר חפצי דייר לשכה שבע, באר )עיריית דמרי

 בנין ענת מרב יוספה מירי ויקטוריה לוסי רמה 10:00 - 09:00■
ת לרפורמה הערכות קידום בקשר שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

פיגלאנסקי
 הקריח ו׳ שכ' פרוייקט בקשר סויסח אלי לוסי 11:00 -10:30■

שכת ט' שכ' מסחרי ומרכז ברמות 681 מגרש החרדית  המנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(

 נוסח הכנת בקשר עמוס יוסף טל צבי יוספה 12:30 -12:00■
 מצ״ב ב״ש נחל לפארק מהביג רגל הולכי לגשר והמפרט הפניה

ת שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 מסי מכרז פתיחת בנושא מכרזים ועדת 18:30 -18:00■

ביטן שלומי - )בחכייל(רמז גן ופיתוח שיקום -100/2016

שי יום אר 12 שי פברו אר 11 וזמישי יום פברו
 אורי מספח, ,5 פלח מרכזי פארק בנושא ישיבח 10:00 - 09:00■

תחומר מצ״ב אולגה עטר, כ ש ל  דימיטרי - העיר( מהנדס )
פיגלאנסקי

קקייל כנפי צפרות מרכז והפעלה תכנון 10:0011:00 -10:00■
 אל-על טל - הנהלה( חדר ,ב' קומה ב״ש, )עיריית

 חשמל חברת שבע באר נפת מנהל עם פגישח 12:00 -11:00■
 דוד ברכה, ירון פישר, משה יפים, דימיטרי, אבישג, - לוי חיים

 מנחם כיכר שבע, באר )עירייתומתכננת הנפה מהנדס אברהם
 דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין

 - דימיטרי( )אצל שאטמקר אבי ניוד- בחינת ראיון 13:00 -12:30■
 שגב מאיה

לא 14:00 - 13:00■
 דרזניק מוטי מאירחזן משח יפים 16.15 17:15 -16:15■

רחומר מצ״ב אנז״ק המתכננים ד ח  - (217 חדר החינוך ישיבות )
פיגלאנסקי דימיטרי

אר 13 שבת פברו

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201717 15:30
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אר 15 שני יום פברו
 שלומי דיממורי, אבישג, - בנחל מים הזרמת 09:00 - 08:00■

מרש רמי שחף, נחמיה יוסף, טל צבי פרץ, אילן חנן, ביטן,
שכה(  דנילוביץ רוביק - )ל

לא 11:00 - 09:30■
 - העיר ברחבי ארעיים במבנים עסקים/רוכלים 11:30 -11:00■

 ציפי קינדלר, דניאל טורקל, גל, מלכה דימיטרי, על, אל טל
שכה( מרדר נתן מוסקוביץ,  דנילוביץ רוביק - )ל

ה(דימיטרי עם קצר פ״ע 11:45 12:00 -11:30■ כ ש ל  רוביק - )
דנילוביץ

 אבי יפים, דימיטרי, - פארק בסיטי מזרקה 12:00 - !1:30■
ה(תורגימן כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )

 תומר, חפצי, - הינוף מוסדות לבינוי היערכות 15:00 -14:00■
 עינב חזן, מאיר יעקובי, דויד יפים, סופי, יניב, זהבה, דימיטרי,

די14:30 בשעה תגיע )דנה מוזס, דו ה( ת כ ש ל זוהר( חפצי ד״ר של )
מנכל לשכת -
 שבע בבאר חולים בית להקמת היגוי ועדת 18:30 -17:00■

ת)נציגי משרד מנכ״ל בהשתתפות  ומשרד האוצר משרד הבריאו
 ב )עירייתליז יוספה, טורקל, תומר, דימיטרי, אבישג, - הבריאות(

גטוט פרופסור רופא ביקור 19:40 -18:40■

אר 14 ראשון יום פברו
 כחן משח אצל 16/1 נרקיס עוזי ברח סיור 7.45 08:30 - 08:00■

סי משה 054/6775837 טל: נ2014/949 בניה תיק הן)לו  נא כ
 פיגלאנסק דימיטרי - נרקיס( עוזי ברח סיור )הבניה( תיק את להביא

 בקשת לפי 63 יאיר ברח סיור רחמים רמה לוסי 09:00 - 08:30■
ם()לוסי 0525360995) 2014/864 בניה תיק הוועדה  נא רחמי
סיורהבניה( תיק את להביא  פיגלאנסקי דינויטרי - (63 יאיר ברח )

 מיכאל אריאל, דימיטרי, אבישג, - רגר שדרות 10:30 - 09:30■
 כיכר שבע, באר )עיריית רשטניק ישראל עמוס, תומר, זיסלין,

 דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם
 מירי, לוסי, רמה, דימיטרי, - קטנה ועדת 10:30 11:00 -10:30■

המשפטית לשכה כ ש ל  אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ"מ )
 שלומי יפים, פארק בסיטי מזרקה בנושא פגישה 14:00 -13:00■

ת 0537610410 פתוח ממערב ירון ביטן, שכ  די - העיר( מהנדס )בל
 2030 מתאר תכנית שינויים הצגת ד.ס. 14:00 16:00 -14:00■

המרב יוספה, דימיטרי, משתתפים: כ ש ל  טל העיר ראש וסגן מ"מ )
 קונדיטוריית בנושא התייעצות - ד.פ. 16:00 16:30 -16:00■

 דימיט - 601/140/03/5 מם' תיק ,91 אבינו אברהם רה' מרטין,
תפ״ע רמה 17:30 -16:30■ כ ש ל  דימיטרי - העיר( מהנדס )

פיגלאנסקי

עי יום אר 17 רבי פברו
תבירור חזי אנדרי שרה 08:30 - 08:00■ כ ש ל  ־ העיר( מהנשז־ס )

 פיגלאנסקי דינויטרי
 ניר, אילן דימיטרי, טורקל, ־ שמות שיבוץ ועדת 09:00 - 08:30■

שכה( צביקה  דנילוביץ רוביק - )ל
 בתכנית שינויים הצגת המשך - ד.פ. 09:0010:00 - 09:00■

ת 2030 המתאר שכ ל( אל טל )ל  אל-על טל ־ ע
 אבישג, = תקשוב -הסכם וטורי סט פורום 10:30 -10:00■

ה(טורקל תומר, דימיטרי, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 דימיטרי, אבישג, - רמות פארק בנושא דיון 12:00 -11:00■

 יפים, יניב, נומה, שלומי יוספה, אבו, עמוס ליפשיץ, דודי תומר,
 אבישג, - הילדים פארק מעקב סטטוס ישיבת 12:45 -12:00■

 מג נומה, שלומי יניב, יעקב, אריק עמוס, יפים, יוספה, דימיטרי,
 סורוקה חולים בית מנכ״ל עם פגישה 13:15 14:00 -13:15■

 וה ביה״ח מהנדס - אייל צחי שדה, משה דוידסון, ד״ר - והמשנה
תשפיצו־ משה עם טבעי גז נגב חברת 14:30 -14:00■ כ ש ל  מהנד )
 ברב ירון ביטן, שלומי פיגאלנסקי, דימטרי אצל 15:30 -14:30■
 אריא יחוד, דימיטרי, - נסיעה הרגלי סקר הצגת 16:30 -15:30■
תכג בודקי אדם לתברות-כוח פניה מסרט הכנת 17:30 -17:00■

שי יום אר 16 שלי פברו
למודדים הזמנות בקשר אנדרי רעות יפים 09:00 - 08:30■

שכת  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 חומר מצ״ב תב״רים רשימת בקשר רעות יפים 09:30 - 09:00■

ת שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לש
 נוסף חולים בית בנושא ראובני ערן פ״ע -10:15 11:30 -10:00■

 ראובני, ערן אבו, עמוס תומר, טורקל, דימיטרי, אבישג, טל, -
 ס - ריכטר רוית מנכ״ל, - דינס קלמן סיטילינק: חברת סלע, חגי

מון מצ״ב בירור שיחת חזי אנדרי 13.45 13:30 -13:00■ תזי כ ש ל ( 
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס

לו שמעון יוספה 15:00 ־ 14:00■  אורן למרכז חדשה תוכנית גוז
ת 08-6236812 שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 שלומי, תומר, דימיטרי, חגג/ הסכמי בנושא דיון 16:00 -15:00■
תקוריאל אבי )תמר(,מריו, אבו, עמום טורקל, חיים כ ש ל ( 

 מנכל לשכת - העירייה( מנכיילית
 חולים בבית לקיוסק בקשר גל מלכה טורקל 16:30 -16:00■

ת (054/2410509 )יחיאל הפסיכטרי שכ  - העיר( מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי

ה(חומר מצ״ב יעדים דירקטוריון 18:00 -17:00■ כ ש ל  רוביק - )
דנילוביץ

שי יום אר 19 שי פברו אר 18 וזמישי יום פברו
0549908605 טל: העיר ברחבי מצרי רוני סיור 11:00 - 08:30■

ת שכ  דימיטרי ־ לסיור( יוצאים מכן ולאחר 259 בחדר העיר מהנדזם )ל
פיגלאנסקי

לוסי, רחמים, 2014/864 תיק בנושא פגישה 12:00 -11:30■
שכת רמה  פיגלאנסקי דימיטרי - (העיר מהנדס )ל

 וינגייט-גוש מתחם בינוי פינוי פרויקט 12:00 13:00 -12:00■
 אוזן, שמעון יוספה,מירב, משתתפים:דימיטרי, ג' שכונה עציון
האוזן בודדי נורית כ ש ל על( טל העיר ראש וסגן מ״מ )  טל - אל־

אל-על
 בכר משח גולדשמיט אלדד דימיטרי על אל טל 14:00 -13:00■

מון מצ״ב טבעי גז מופעל אנגריה מרכזי בקשר לויגוסי זי
ת שכ ל אל טל העיר ראש סגן )בל  פיגלאנסקי דימיטרי - (306 חדר ע

 משרדו - שבע באר )עיריית +גי'נה דימטרי - פ״ע 15:00 -14:00■
 Gina Shlager - דימטרי( של

לא 17:00 - 15:30■

אר 20 שבת פברו

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201718 15:30
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אר 22 שני יום פברו
 והתאמות חידוש ילדים לגני אדריכליות הלופות 11:00 - 09:00■

 מאיר והבה, יניב, מוניקה, ים,9י דימיטרי, אבישג, חפצי, - 2016
 א פישר גור, זאב מרש, רמי והאדריכלים: דודי ליו, לוי, ברק חזן,

 אבישג, - ההגירה מרשות נציגים עם חוזר דיון 12:00 -11:00■
 אלקלעי, אמנו!־ עטיה, עמי ליז, גל, מלכה בני, דימיטרי, טורקל,

 לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עירייתצידון אבי שושן, אילן
לקבוע לא 13:00 -12:00■
 תומר, חיים, אבישג, חפצי, - יועצים ועדת 13:30 -13:00■

ה(דימיטרי כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 לוסי, יוםפה, שטרית, רפי גנים, קריית פרוייקט 14:30 -14:00■

שכת רמה  פיגלאנסקי דימיסרי - (העיר מהנדס )ל
 בקשות ב״ש עיריית - שבע מי עבודה ממשקי 15:30 -14:30■

 Genadi - (דימטרי העיר מהנדס של )משרד הקמה ודמי להיתר,
 כלפון היכרות)חילה קדר אל עבד סנן יוספה 16:00 -15:30■

שכת (0542355745)מצ״ב רהייע של בקשתו (0522911188  )ל
 פיגלאנסקי דימיסרי - העיר( מהנדס

 ווינגיט מתחם בנושא ועידה שיחת 16:00 16:10 ־ 16:00■
 א סל - מירב יוספה, טורקל, דימיטו־י, משתתפים: אהן" ״האחים

הומר מצ״ב כספים ועדת 17:30 -17:00■

אר 21 ראשוך יום פברו
 ניגשות בקשר אור מתנועת עופר לוסי יוספה 09:30 - 09:00■

מון מצ״ב המבקרים מרכז למתחם תזי כ ש ל  - העיר( מהנדס )
 פיגלאנסקי דימיטרי

תהומר מצ״ב רמות פארק בקשר יוספה 10:00 - 09:30■ כ ש ל ( 
 פיגלאנסקי דימיסרי - העיר( מהנדס

 - חגג הסכמי מינהלת מנהל לבחירת מכרז 14:00 -10:00■
טן, שלומי תומר, אבישג,  )עיריית מארק גדי טורקל, דימיטרי, בי

 דני רוביק - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר
 מערבית( חסיגליות)מבואה שכונת 12:00 13:30 -12:00 ₪

 י.ברכה,ל.גולומב,מי ב״ש עיריית משתתפים:נציגי הכם +רחוב
 אלחנני,ט.בלי קורנברג,אוהד גורן,יאיר זיו מתכננים + גנדי שבע

 צו + רמות בשכונת כנסת לבית פתרון 14:00 14:30 -14:00■
 דמיטרי, משתתפים: - 20 התוספות מנהליבבעלי הריסה
אל טל העיר ראש וסגן מ"מ )לשכה וקנין ציון כרדי, עופר טורקל,

 בן יעל דורונח שמש רמי יפים יניב בפארק סיור 16:00 - 15:00 ■
 גדרות התקנת ביולגית בריכה מרמלדה התיעצות בקשר צבי

קמכתב מצ״בה אר  פיגלאנסקי דימיטרי - ( מרמלדה )בפ
 רמתא היתר לגבי הרישוי דרישות בירור 17:30 -16:30■

)יפים אולגה רמה הפיתוח. תכניות נושא על בדגש 2015-0339

עי יום אר 24 רבי פברו שי יום אר 23 שלי פברו
 הראל, זהבה / הצללה - שלום נווה בי״ס : סיור 08:45 - 08:00■

 זוהר חפצי - ( שלום נווה )בי״סדוד דינה יעקובי, דוד ,דימטרי
לא 10:00 - 09:00■
 לתיק בקשר רחמן מיכאל סבטיאן רמה לוסי 10:30 -10:00■

מון מצ,ב 2012/1147 בניה תזי כ ש ל  דימיטרי - העיר( מהנדס )
פיגלאנסקי

 על, אל טל - מקרקעין שיווק פורום 10:45 12:00 -10:30■
 פזית אבו, עמוס סופי, תומר, יוספה, דימיטרי, טורקל, אבישג,
טן, שלומי פוקס, ה(ליז חורי, אילן בי כ ש ל  דנילוב״ן' רוביק - )

תאוחיון שמעון טסט- סול רישוי מכון 13:00 -12:30■ כ ש ל  גזבר( )
גזבר לשכת -
 באר )עיריית ב' מנחם נווה - קיץ מי קליטה תחנת 14:00 -13:00■

 Gina Shlager - המהנדס( של משרדו - שבע
 גזבר לשכת - )גזבר( ערביקח מסעדת 16:00 -15:00■
טון תומר משתתפים: קרקע. הקצאות ועדת 17:00 -16:00■  + בי

 אירים + מרום רחלי + בר-אל ציון עו״ד + פיגליאנסקי דימיטרי
ת שכ  מרום רחלי - הגזבר( )בל

מון )ראה מכרוים ועדת 19:00 -18:00■  - )בחכייל( שמצ״ב( זי
ביטן שלומי

( 13.30 יוספה |□
ר התחברות בנושא התייעצות 07:45 08:00 - 07:30■ די  אילן ל

 י דימיטרי, אבישג, - חדשה אש כיבוי תחנת אכלוס לקראת רמון
 דימיטרי, אבישג, - טרנר טוטו תנועה הסדרי 09:00 - 08:00■

טן, שלומי טורקל, זיסלין, ה(שושן אילן אלקלעי, אמנון בי כ ש ל ( - 
 - הסופרים" לתכנון"מארק הצעות הצגת 11:00 - 09:00■

 )יעקב אריק יניב, תומר, טורקל, יפים, יוספה, דימיטרי, אבישג,
 אנז״ק מוזיאון כללי תאום לוסטיקמן. יפים אצל 13:00 -11:30■

 הנדסה אסיף צבי - (שבע באר עיריית הנדסה )מחי ב״ש.
 טל משתתפים: - אמון תשלומי - סיטי סינמה 14:00 -13:00■

טון, תומר אל-על,  גולד בני טורקל, חיים פיגאלנסקי, דימיטרי בי
 שבע/ בבאר הביטחון משרד נכסי בנושא דיון 15:00 -14:00■

 דימי וצוותו, תכנון חטיבת ראש - קרמן צביקה - הביטחון משרד
 שכונת ציבור למוסדות מגרשים בקשר תמר 16:00 -15:30■

סהומר מצ״ב סיגליות הנד מ ת שכ  פיגלאנסקי דימיסרי - העיר( )ל
 ב' מנחם נווה בשכונת 608-610 מגרשים 16:00 16:30 -16:00■
 ל מירי, לוסי, רמה, דימיטרי, - קטנה ועדה 16:30 17:00 -16:30■
מירי - הנהלה( )חדר ולבנייה לתכנון משנה וועדת 20:00 -17:00■

אר 26 שישי יום פברו אר 25 וזמישי יום פברו
ת פגישה 09:00 - 08:30■  דימיטרי - הדיון לפני משפט במזנוךבי

פיגלאנסקי
 פריזמה בית בכול שבע בקשר מחוזי משפט בית 12:00 - 09:00■

 )בבית הזמנה מצ״ב 0546847050 טל: פירסקי השופט אצל
 פיגלאנסקי דימיטרי - חומר( מצ״ב מחוזי משפט

 שימור ליועצי ממועמדים התרשמות 12:00 13:00 -12:00■
 דימיטרי, משתתפים: - יועצים לועדת המלצה גיבוש לצורך
 אל-על טל - סגנים( ישיבות )חדר יוספה

 ניהול מן דבל מחברת פרצלינח ניר יפים 14:00 -13:30■
תהיכרות פגישת פרוייקטים כ ש ל  דימיטרי - העיר( מהנדס )
פיגלאנסקי

 רמות בנושא פיגלאנסקי דימיטרי אצל 16:00 -15:00■
 אלחנני אוהד לוין, אבינועם יוספה, ירון, בהשתתפות האצבעות

שרדו(23/2)יעל/דינה/טוהר- מ  חדר פיגלאנסקי, דימיטרי של )ב
 ביטן שלומי - (08-6463607 טלפון באר-שבע, עיריית 259

לא 17:30 - 16:00■

אר 27 שבח פברו

פיגלאנסקי רי1נידימ19־15/10/2017 15:30
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אר 29 שני יום פברו
 חורג שימוש בקשר אבסירור היקי אלי לוסי 09:00 - 08:30■

מון מצ״ב קלישר תזי כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
 אבישג, על, אל טל - עתיקח עיר מדיניות מסמר 10:00 - 09:00■

טן, שלומי מורד, מרב יוספה, דימיטרי, טורקל,  מנווט, בן ענת בי
ה(רייכר נתנאל לזר, דני ליז, נתן, כ ש ל  דנילוביץ חביק - )

 אבישג, על, אל טל - הנדסה אגף אדס פח 12:00 -11:00■
 כיכר שבע, באר )עירייתטורקל תומר, גורליצקי, ניר דימיטרי,

שכת ,1 בגין מנחם  דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר, ראש ל
לא 13:00 - 12:00■
 דימיטרי, חפצי, - חלב טיפת פדגוגית פרוגראמח 14:00 -13:00■

 דנה, )תמר(, סופי, ששון, ורד יעקובי, דויד יפים, דודי, כהן, אתי
תאביטל ישי כ ש ל  מנכל לשכת - העירייה( מנכ״לית )

 מפה מצ״ב קורציאק מתחם מבנים הריסת 15:00 -14:00■
 גזבר לשכת - )גזבר(

 מלח לוועדת חבנו! יפים משח 15.45 16:00 -15:30■
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( )לשכתמהנדס

 ע״י ייחום לתרחיש מענה הצגת - מל״ח וועדת 18:30 -16:00■
ביטחון דרי כהן אתי - )מועצה( המפלולים מנהלי

שון יום אר 28 רא פברו
 חגג חסכמי מינחלת מנחל לבחירת בחירח ועדת 09:30 - 08:00■

טן, שלומי עמום, תומר, אבישג, על, אל טל -  דימיטרי, בי
 לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עיריית מארק גדי טורקל,

 - רינה(( קול כנסת בית יביל בקשר חומר מצ,ב ) 2 קומה העיר, ראש
 דנילובייו' רוביק

נסיעה 13:00 -11:00■
 - במשב״ש מנפל ארמוני, אשל אצל בקע נחל 14:00 -13:00■

 הממשלה, )קריית יוספה דימטרי, טורקל, אבישג, על, אל טל
 דנילוביץ רוביק - ירושלים( משבש גנו, קלרמון רחוב

נסיעה 16:30 -14:00■

עי יום מרץ 02 רבי
 על, אל טל - האצבעות רמות תב״ע הצגת 09:00 - 08:00■

טן שלומי יוספה, דימיטרי, אבישג, ה(וצוותו בי כ ש ל  דנילו רוביק - )
 מ"מ )לשכה ובנייה לתפנון ועדה טרום 09:00 10:30 - 09:00■

 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן
 - 23 מגרש פרץ( רמב״ם)יחלומית מתחם 12:00 -11:00■

טן, שלומי אבישג,  לילך, יוספה, טורקל, עמוס, פזית, דימיטרי, בי
 בינוי פינוי משמעויות ד.פ. 12:00 12:30 -12:00■

 לי טורקל, יוספה, דמיטרי, משתתפים: ואחרים רמב״ם/רוטנבדג
 דימיטרי, הפצי, - חינוך מוסדות לבינוי היערכות 14:00 -13:00■

במחם עינב חזן, מאיר יעקובי, דויד יפים, סופי, יניב, זהבה, ש ל ( 
 עירוני טבע הנחיות לחטמעת בקשר רונית מרב 15:00 -14:30■

תחומר מצ״ב בתכנון כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי ־ (העיר מהנדס )
 תלמידי מעונות פרוייט בקשר מיכאל מרב 15:30 -15:00■

תחומר מצב הפקעה גוריון בן מחקראונסריסטת כ ש ל  ה מהנדס )
לא 17:00 - 16:30■
 101/2016 מסי מכרו מעטפות פתיחת ועדת 17:15 -17:00■

טון תומר משתתפים: עירוני(. שוק וליווי יעוץ )שירותי  דימי + בי
מועצה 18:30 -18:00■

שי יום מרץ 01 שלי
 מוןויאון ופיקוח ניהול שפ״ט בקשר רעות יפים 09:00 - 08:30■

מון מצ״ב אנז״ק תזי כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - (העיר מהנדס )
 להחלטת בחמשך - שינוי מחוללי פרוייקטים 11:00 -10:00■

 נשר מעיין דודי, סופי, עמוס, שלומי, דימיטרי, תומר, - הממשלה
תטייב יוסי גליל, נגב - סורוקה דרור האוצר, משרד - כ ש ל  מנכי' )
 ואליסיח לפלר דוד עם ונחל עתיקה עיר דיון 12:00 -11:00■

ה(טורקל יוספה, דימטרי, אבישג, על, אל טל סיבר+ כ ש ל  ־ )
דנילוביץ רוביק

 ברחוב סיור לצאת! לא נא - קריאה עפ״י 13:00 -12:30■
 ה הסטודנטים )בניין גילי נועם, טורקל, דימיטרי, - ינאי אלכסנדר

לא 14:00 - 13:00■
 חכם דוד חמלאכח ברח מוסך בקשר לילך חגי 14:30 -14:00■

מון מצ״ב תזי כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
 שרון עו״ד מייצגת נחון יעקב עדי משתלת 15:00 -14:30■

 נחמיאס חדד אילנית ־ העיר( )מהנדס 0544303996 בירון
 - הגג חספמי מינחלת חקמת תוכנית הצגת 17:00 -15:00■

 א רותם מנכ״ל - רותם זאב שלומי, עמוס, דימיטרי, חיים, תומר,
 כספים וועדת חנהלח ישיבת 18:00 -17:00■

ה)יעל/נטע/דינה/גלית( שרד מ 34 מסי חדר אבטובי, אבישג של )ב

שי יום י מרץ 04 ש מרץ 03 חמישי יום
 שני אולג אחן אחים 4 טופס 22 נחום שריג סיור 08:00 - 07:30■

שי ה) סיורטופס מצייב (054/7774021 אינ  - (22 שריג נחום )
 פיגלאנסקי דימיטרי

 ופיתוח חחניות מבני בנושא המשך ישיבת 10:0011:00 -10:00■
 ברקת, דוד יוספה, דימיטרי, משתתפים: ההיטק בפארק נופי

ריצחקי שלומית צוונבר, רועי אקשטיין, גדעון ד ח  - חינוך ישיבות )
 ברהוב מכוניות למגרש תכנית הצגת 11:0012:00 -11:00■

 רפי קוותי, בלפור יוספה, דימיטרי, משתתפים: 1 החוצב פנחס
הלאוב אריקה קוותי, כ ש ל  א טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )

 כנפי תוכנית חצגת בנושא המשך ישיבת 12:00 13:00 -12:00■
 ראש וסגן )מ"מ ב״ש נח״ל צפרותבפארק מרכז להקמת קק״ל
 אל-על טל - אל-על( טל העיר

 וניר כחן אביבי גביש נורית יוספה מיכאל לוסי 14:00 -13:00■
ת בניה לתיק בקשר אושירה מחברת שכ  - (העיר מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי

 לוסי מיכאל חאצטדיון שכונח מתחם נוסף דיון 15:30 -14:00■
תזימון מצ״ב דימירי י.ח. וחברת אולגה כ ש ל  דימ - העיר( מהנדס )

 צבי הנחל לפארק מחביג רגל חולכי לגשר מכרז 17:00 -16:30■
מון מצ״ב עמוס יוספה, יוסף, טל תזי כ ש ל דימיטרי - העיר( מהנדס )

מרץ 05 ?ובת

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201720 15:30
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מרץ 07 שני יום
 צ״ב ת11רנ שכ' כנסת בית בקשר סבסטיאן דודי 08:30 - 08:00■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכתתומר
 ויוסף תמבוגה רחובות בין רמות שצ"פ הצגת 09:00 - 08:30■

טן, שלומי דימיטרי, אבישג, - הרמלין  ארי נחמיה תומר, יפים, בי
 אבישג, - ורד מחנה פינוי בנושא פנימי דיון 10:00 - 09:00■

טן, שלומי טורקל, תומר, דימיטרי, תחדד יהודה פרופ' בי כ ש ל  ר )
 עציון גוש וינגט מתחם בינוי פינוי 10:30 11:00 -10:30■

 או כודדי נורית אתן, שמעון יוספה, טורקל, דימיטרי, משתתפים:
 משתפפים: חמתאר בתכנית שימור חבטי 11:00 12:00 -11:00■

המירב יוספה, דימיטרי, כ ש ל  ט - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )
 פגישה - כרמיאל של העיר מהנדס ביקור 16:00 -12:00■

 השיבה+ דעות עירונית התחדשות על דעות להחלפת משותפת
 13.00 בשעה תחיה אתה דימיטר 14:00 -13:00■
 ע שמקבלת הערר ועדת החלטת בנושא פגישה 15:00 -14:00■
 גזבר לשכת - )גזבר( גנים קרית 16:00 -15:00■
תאישית שיחה מירי לוסי רמה 16:30 -16:00■ כ ש ל  העיר מהנדס )
 לג לב בקשר אולגה יפים ארי נחמיה סובל ם מנה 17:30 -16:30■
ת הגג הסכם טליוסף-מנחלת צבי 18:30 -17:30■ שכ ה מהנדס )ל

מרץ 06 ראשון יום
 טורקל, דימיטרי, אבישג, ־ דודאים בנושא דיון 09:00 - 08:00■

 וולפסו עדי פרופ' מורן, סיגל סמט, גיא וצוותו, מריו אריק, נועם,
 מרכז (-22/2 ב- )במקום 9:00 מעודכנת: הזמנה 10:00 - 09:00■

 09:00,2016-03-06 א' יום לשיפו..., הצעות ומיפוי הצגת - הנגב
 מירי, לוסי, רמה, דימיטרי, - קטנה ועדת 10:00 11:00 -10:00■

המשפטית לשכה כ ש ל  אל-על טל - אל-על( טל רהייע וסגן מ"מ )
 בעיר לאומי בנק בניין המשך ישיבת 11:00 12:00 -11:00■

המרש רמי יוספה, טורקל, דימיטרי, משתתפים: העתיקה כ ש ל ( 
 עירונית התחדשות בנושא המשך ישיבת 12:00 13:00 -12:00■

דר( ו- ג בשכונות מי ע  ליל מירב, יוספה, דימיטרי, משתתפים: ד)
ר(א-ד שרה עמק אחריות העברת הסכם 14:00 -13:00■ ב גז ( - 

גזבר לשכת
עירוניות חברות ומנכ״לי אגפים מנחלי דיון 16:00 -14:00■

ת שכ  o מנכל לשכת - שבע( באר עיריית מנכ״לית )ל
 ש 20 התוספות בעלי בנושא ועידה שיחת 16:00 16:30 -16:00■
 תו דימיטרי, - האורגים רחוב בנושא המשך דיון 18:00 -17:00■
 סופ כהן, אתי תומר, דימיטרי, - יום מעונות בינוי 18:00 -17:30■
ת 19:00 -18:00■ ר(המוזיאון ליד הרצל הפו^ברהוב בי ב לש - )גז

עי יום מרץ 09 רבי
 אבישג, - אנו״ק מדויאוך פרויקט מעקב דיון 10:00 - 09:00■

 גודמן, גיף אריק, יניב, אבו, עמוס תומר, עמית, יוספה, דימיטרי,
 אבישג, - סבא כפר עיריית הנהלת ביקור 11:30 -10:00■

 ראומה גורליצקי, ניר יוספה, מרוט, רחלי תומר, עמוס, דימיטרי,
 בקשות בדיקת ־8/2016 מכרו הבחרות ישיבת 11:00 -10:00■

םותוכניות להיתר אול  קקון-דנון דורית - (217 תדר - קטן ישיבות )
 ההברה - בינוי פינוי לקידום הצעה 12:00 13:00 -12:00■

רעירונית והתחדשות לפיתוח ד ח  מסי חדר ,2 קומה סגנים, ישיבות )
 ברמות מגורים פרויקט בנושא התייעצות 13:15 14:00 -13:00■

 יוספה טורקל, דימיטרי, על, אל טל - המחוזית לקראת ונושאים
 בקשר אודי לרמן מרב יוספה אולגח מיכאל רמה 14:30 -13:30■

 ה מצ,ב ההפקעה בסוגיית גוריון בן באוניבסיטת מחקר מעונות
 הומר מצ״ב טורס לונה בקשר סבסטיאן אולגח 15:00 -14:30■

ת שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 משפטיים היבטים בנושא התייעצות 15:30 16:00 -15:30■

 ה ראש וסגן מ"מ )לשכה בע"מ טבעי גז נגב הבי עם להתקשרות
 דמיט משתתפים: מכתשים בנושא פגישה 16:00 17:00 -16:00■
רולבנייה לתכנון משנה וועדת 20:00 -17:00■ ד ח מירי - הנהלה( )

שי שלי ם מרץ 08 יו
תקנדלקר אירית עם פגישה 08:30 - 08:15■ כ ש ל  העיר( מהנדס )
 למוןסדות ר.מ.י תשריט בקשר אירנח אנדרי 09:00 - 08:30■

מון מצ״ב חינוך תזי כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
 אגף בין משולבות עבודות בקשר אבי יפים יניב 10:00 - 09:00■

מון מצ״ב אחזקה לאגף ההנדסה תזי כ ש ל  דימיטרי - העיר( מהנדס )
פיגלאנסקי

 הסכמי מינהלת הקמת תוכנית הצגת המשך 12:30 ־ 10:00■
 מנכ״ל - רותם זאב שלומי, עמוס, דימיטרי, חיים, תומר, - הגג

תוצוותו אסטרטגיות רותם כ ש ל  מנחם כיכר ב״ש. עיריית מנכ״לית )
 דימיטרי, תומר, - מינהלת ומשרדי עירייה שיפוצי 12:30 -12:00■

תעמוס עמית, פזית, כ ש ל  מנכל לשכת - מנכ״לית( )
 בקשר ירון יפים שלומי תורגמן אבי אסף רועי 14:00 -13:00■

 )ל 050/5256367 בבוקר לאבי להודיע יש פארק סיטי המזרקה
 ב״ש איצטדיון עדין מתכת סופי חשבון 14:00 15:30 -14:00■

 משתתפים:ד.פיגלנסקי,ש.ביטן,י.ברכה,ד.עמר-קבלן,נמי,שגיא,
 והצגת מסכמת ישיבה לוסטיקמן. יפים אצל 16:30 -15:30■

 ע הנדסה )מחי ב״ש. אנז״ק מוזיאון לנוהל- יציאה לקראת חומרים
 חומר( מצ,ב K שימו בן ראובן של פ״ע)תיק רמה 18:00 -17:00■

שכת פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

מרץ 11 שישי יום מרץ 10 חמישי יום
| יוספוב ציוך חתונה

 באולמי שינוי מובל בנושא ערים מהנדסים כנס 16:30 - 08:30■
 חומר מצ״ב תקווה בפתה קסנדו
 בנושא דקות 15 - ויפים דימטרי התייעצות 09:00 - 08:30₪

שכה( סיטיפארק  דנילוביץ רוביק - )ל
 דודי, אבישג, - לון נאות אימונים מגרשי 11:00 -10:00■

טן שלומי רווח, סופיה יפים, דימיטרי, ה(בי כ ש ל דנילוביץ רוביק - )

מרץ 12 שבת
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מרץ 14 שני יום
ה( צביקה+ דימיטרי+ טורקל+ 08:00 - 07:30■ ע סיורגילי)לידי ( 

ת - שחר קרן עול לפנייתה בהמשך ינאי באלכסנדר  ־ פתוחה( דל
כהן צביקה

 ברחוב ממות אל רוך של מתם בנושא ישיבה 09:00 - 08:00■
שכה( טורקל יוספה, דימיטרי, אבישג, על, אל טל - 65 וינגייט )ל

 דנילוביץ רוביק -
 +טל ראובני ערן כ״ע 10:00 - 09:00■

ה(אבו ר+יוספה+עמום1+אבישג+דימיטרי+טורקל+תומ כ ש ל ( - 
 דנילוביץ רוביק

 דנילוביץ רוביק - מחוזית ועדר. 12:30 -10:00■
 תומר, חפצי, - חינוך מוסדות לבינוי היערכות 15:00 -14:00■

 עינב חזך, מאיר יעקובי, דויד יפים, סופי, יניב, זהבה, דימיטרי,
תמוזס כ ש ל  חדר ,2 קומה ,1 בגין מנחם כיכר ב״ש. עיריית מנכ״לית )

 עזר וחומרי הכשרות בקשר מירי לוסי רמה מרב 16:00 -15:00■
תחומר מצ״ב מרחביות הנהיות לכתיבת כ ש ל  די - העיר( מהנדיס )

 בנווה הפקעה בקשר אדרי משה סלע הגי טורקל 17:00 -16:00■
מון מצ״ב נוי ת זי שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 הנחלה ישיבת 17:30 -17:00■
נדיח דוקטור אצל ביקור 19:15 ־ 18:15■

שון יום —מרץ 13 רא
 גי שכ' אביסרור של מבנה בקשר ליזח לוסי מרב 09:00 - 08:30■

מון מצ״ב תזי כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
ת וועדה טרום ישיבת 11:30 -10:00■ שכ  מירי - הוועדה( יו״ר )ל

אנגלשטיין
 ברמות 57-58 מגרשים בנושא התייעצות 11:30 12:00 -11:30■

 ר וסגן מ״מ )לשכה מירב יוספה, דימיטרי, משתתפים: הנגב ארזי
 משתתפים: העתיקה בעיר הניח ד.פ. 12:30 13:00 -12:30■

טון, תומר דימיטרי, הטורקל מיגרלשוילי, בני בי כ ש ל  ר וסגן מ״מ )
 מסמך קבלנים במגרשים זכויות מיצוי 13:00 13:30 -13:00■

 ) רמה יוספה, טורקל, דימיטרי, משתתפים: עירוני כלל מדיניות
 uri attar - דימיטרי( - ב״ש )עריית רגל חולכי גשר 15:00 -14:00■
 דימיטרי, משתתפים: 20 התוספות בעלי 15:00 15:30 -15:00■

הברנס גדי רמה, טורקל, כ ש ל  - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ״מ )
 לועדה פרסום קורא-שירותי קול ד.פ. 15:30 16:00 -15:30■

 אב עמוס רמה, טורקל, חיים דימיטרי, משתתפים: ובניה לתכנון
 משתתפים: רמות בשכונת 912 מסי מגרש 16:00 16:30 -16:00■
 לוס יפים ביטון, תומר פיגאלנסקי, דימטרי אצל 17:30 -16:30■

הק מתחם והדרכה שיווק רכז/ת - ראיונות ועדת 19:30 -18:000

עי יום מרץ 16 רבי שי יום מרץ 15 שלי
 לילך שלומי העתיקה בעיר הניח הסדרי פיתוה 09:30 - 08:30■

 מגרלישוילי בני - ()דימטרימכתב מצ״ב צביקה בני מיכאל אדיר
 כללית בריאות שרותי בקשר אמיר טורקל 10:00 - 09:30■

 ועידה )שיחת (054/6643332 אמיר חומר) מצ״ב (ועידה )שיחת
■10:00- 12:00 FW: תבנחל מים הזרמת היגוי וועדת ש לו ש ( 

 שבע באר פארק נחל רשות - הנחל.( רשות משרדי ־ ב״ש ,1 המצפים
 זאב נווה בשכונת לפארק מחבר רגל חולכי גשר 12:00 -11:00■

 נחמיה עטר, אורי נומה, שלומי יפים, יוספה, דימיטרי, אבישג, -
 הומר מצ״ב טק חי פארק גשר סופי חשבון 13:00 -12:00■

ת שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 בינוי תכנית תכנון הצגת בקשר יוספה ירון 14:00 -13:00■

מון מצ״ב סיגליות לביצוע תזי כ ש ל  פיגלא דימיטרי - העיר( מהנדס )
 אפשטיין סניף חברת זליקוב משה יפים שלומי 15:00 -14:00■

מון מצ״ב החברה פעילות הצגת תזי כ ש ל  דימיטרי - העיר( מהנדס )
 זי מצ״ב הכרות בקשר הן יואל אינג' יפים שלומי 16:00 -15:00■
 אר בחינה בקשר רותם זאב ראומח ועידח שיחח 16:30 ־ 16:00■
ה(חכ״ל דירקטוריון 18:00 -17:00■ ל ה הנ  דנילוביץ רוביק - )
דחומר מציב יום סדר מצ״ב - מכרזים ועדת 19:00 -18:00■ ח ב (

1 שיניים טיפול 10.30 |□
 על, אל טל - סיגליות שכונת סטטוס עדכון 09:00 - 08:00■

טן, שלומי דימיטרי, אבישג, יוסף טל צבי מורלי, תמר יוספה, בי
שכה(  דנילוביץ רוביק - )ל

 אבישג, חפצי, - גג הסכם וחינוך ציבור מוסדות 10:00 - 09:00■
 יוספה, דימיטרי, הראל, זהבה נומה, שלומי סספורטס, ניסים
שכה( תמר יובל, ליפשיץ, דודי תומר,  דנילוביץ רוביק - )ל

 מכתב מצ״ב אושירח בית פרוייקט בקשר מיכאל 11:00 -10:30■
ת שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

ל( אל טל )לישכת הנדסה כ״א 11:00 12:00 -11:00■  טל - ע
אל-על

 ומקומות סככות גודלי של מדיניות בחינת 12:00 12:30 -12:00■
 קמה, יוספה, דימיטרי, משתתפים: המכוניות גודלי לאור חניה
המירב כ ש ל  אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )

 כהן צביקה - דימיטרי טורקל+ ועידה שיחת12:45 13:00 -12:30■
 עבודה תהליכי בקשר ויקטוריה מרב רמה יחוד 16:00 -15:00■

מון מצ״ב תכנון במחלקת תזי כ ש ל  פיגלא דימיטרי - העיר( מהנדס )
 חחלקאית חווה סיור הסביבה לאיכות ועדה 16:30 -16:00■

מון מצ״ב רה״ע זי

שי יום מרץ 18 שי מרץ 17 וזמישי יום
 עדכון סטטוס בנושא טלפונית ועידה שיחת 08:30 - 08:00■

 טורקל, דימיטרי, אבישג, - סיגליות שכונת השמל קו העתקת
 אריה לוי, חייט אלוני, שחר סמט, גיא לפלר, דוד ביטן, שלומי
דנילוביץ רוביק - )טלפונית( כרמי יובל אמבר,

סיעה נ 09:30 - 08:30■
 דנילוביץ', רוביק - בקאנטרי העין בראש סיור 11:30 -10:00■

טן, שלומי פיגליאנסקי, דימיטרי אבטובי, אבישג  ליז בי
 - קצף אלכס יו״ר, - אורן עמיקם :cpm הברת אביסידריס,

 - העין( ראש הספורט מרכז 5 אופיר שיקה )רחוב מנכ"ל,ג'ינה
דנילוביץ רוביק

ת סיור 13:00 -12:00■ עין)לראו  אבישג, - האגם( את במודי
טן, שלומי דימיטרי, דנילוביץ רוביק - )מודיעין(ליז בי

נסיעה 15:00 -13:30■

מרץ 19 שבת
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מרץ 21 שני יום
 לא 11:00-09:30■
לא 13:00 - 12:00■
 מצ״ב רפורמה nynun בקשר מידי מספח מרב 14:00 -13:00■

תחומר כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי ־ העיר( מהנדס )
 חומר מצ,ב בחצר אצלנו בקשר יפים יומפח 14:45 -14:00■

שכת  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 תומר, - הגג חסבמי - ומשימות תפקידים חלוקת 16:00 -15:00■

תיוסף סל צבי עמום, סורקל, שלומי, דימיסרי, כ ש ל  מנכ״לית )
שכת - העירייה( מנכל ל

מרץ 20 ראשוך יום
 גיינח עם 7.30 כלניות באתר סיור 08:00 - 07:30■
 דימיטרי, על, אל טל - יועצים ועדת 08:15 08:30 - 08:00■

ה(חפצי)לידיעה( תומר, טורקל, אבישג, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
לא 09:00 - 08:30■

תחקצאות ועדת 10:15 - 09:150 כ ש ל  העיר מזכיר - מנכ״ל( )
 משתתפים: חחנדסח באגף אדם כח 10:00 11:30 -10:00■

הגורלציקי ניר דמיטירי, כ ש ל  ט - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ״מ )
 עופר משתתפים: יוסף" "לבית חריסה צו 11:30 12:00 -11:30■

העמר לירן רמה, דימיוטרי, כרדי, כ ש ל  א טל העיר ראש וסגן מ"מ )
 בתחום צבאית קדם מכינח חקמת דיוןבנושא 13:00 -12:00■

תבפנים( מפורטים הטכנולוגי)משתתפים כ ש ל  עיריית מנכ״לית )
 מירי, לוסי, רמח, דימיטרי, - קטנה ועדת 13:00:14:00 -13:00■

 אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ"מ )לשכה משפטית לשכה
 ראש בחשתתפות עירוני מוקד דוחות הצגת 16:00 -14:00■

ש - עירוני( )מוקדעירוניות חברות ומנכ״לי אגפים מנהלי העיר,  ל
טון, תומר פיגאלנסקי, דימטרי אצל 17:00 -16:00■  לוס יפים בי
 דקות 10ל אלי״ע בית תנועת בקשר עמוס תומר 17:30 -17:00■
הנ )חדר ולבנייח לתכנון משנה וועדת מועד שינוי 21:00 -18:00■

עי יום מרץ 23 רבי שי יום מרץ 22 שלי
םאסתר תענית1|כ חגי I יהודיים( דתיים ) שלומי אבישג, - טרנר טוטו אצטדיון תקציב 09:00 - 08:00■

I□ םאסתר תענית חגי ן יהודיים( דתיים ) ה(תומר אבו, עמוס סופי, דימיטרי, ביטן, כ ש ל דנילוביץ רוביק - )

אובשייביץ יגאל 09:00 - 08:30■
 דימיסרי, אבישג, - בנחל מים והזרמת אגם 10:00 - 09:00■

 אול עמי שחף, נחמיה יוסף, סל צבי כרץ, אילו חנן, ביסן, שלומי
טן, שלומי אבישג, על, אל סל - העיר קצין 11:00 -10:00■  בי

 באר )עירייתזיו אייל יוסכה, דימיטרי, פזית, עמוס, תומר, טורקל,
 אל טל אבישג, - חחייטק בפארק חחניה תבנית 12:00 -11:00■

 אב צוובנר, עוזי כרמי, רבקה יפרופ טורקל, יוספה, דימיטרי, על,
 ירושלים מחוז מנחל טלאור ישי עם ישיבח 12:00 12:30 -12:00■

סלין מיכאל דימיטרי, משתתפים: והדרום הזי כ ש ל  רא וסגן מ״מ )
טון, תומר חדרומית- חמבואח -13:00 חזמנח: 14:00 -13:00■  בי

 ) 14:30 -13:00,2016-03-23 ד׳ יום חיי..., פיגלאנסקי, דימיטרי
ת 46 בזל ברחוב קיוסק 15:00 -14:00■ שכ  גזבר לשכת - גזבר( )ל
טון עלתה עופר 16:00 -15:30■  תב בקשר יעקובי מיבאל יפים בי
 נ +שלומי +עופר פוזנר גידי +חמתבנן דימיטרי 17:00 -16:00■
 מיחושע בטון מפעל בעל ארגיואן אלי עם ישיבה 17:30 -17:00■
חצו מיחושע בטון מפעלי מעמידן סמי עם ישיבה 18:00 -17:30■

שכצ פ״ע דמה 10:00 - 09:00■  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
פיגלאנסקי

 חיים - )דימיטרי( בדש ארז חברת עם המלאכה 13:00 -12:00■
טורקל

 בריגייק רן ,מושבים מיים בנושא פגישה 13:30 -12:30■
 (,08-6428436 האוניברסיטה מהנדס הייק אייל (,03-5622254

ת אולגה עמוס, שכ  דימיטרי - (259 חדר ב״ש עיריית העיר מהנדס )ל
 דימיטרי, - חחייטק פארק תחזוקת בנושא דיון 15:00 -14:00■

תצוובנר רועי דיקלה, יפים, אריק, יניב, נועם, שלומי, כ ש ל ( 
 מנכל לשכת - שבע( באר עירית מנכ״לית

 תומר, דימיטרי, - העל רחוב בנושא דחוף דיון 16:00 -15:00■
 חומר מצ״ב קהילה קשרי נציגת צביקה, עמוס, יפים, טורקל,
שכת  מנכל לשכת - העירייה( מנכ״לית )ל

 הסכמי - ומשימות תפקידים חלוקת המשך דיון 17:00 -16:00■
ת יפים יוסף, טל צבי עמוס, שלומי, דימיטרי, תומר, - הגג שכ  )ל

 חרב האולם מגרש של סופי איתור דימיטרי. אצל 18:00 -17:00■
ת שבע. באר דקלים בי״ס תכליתי- שכ אסי צבי - העיר.( מהנדס )ל

שי יום מרץ 25 שי מרץ 24 וזמישי יום
1 יהודיים( דתיים )חגים פורים שושן □ םקטן ]□™פורים חגי | יהודיים( דתיים )
T יהודיים( דתיים )חגים פורים שושן □ םקטן פורים 16:30 - 08:00□ חגי יהודיים( דתיים )

מרץ 26 שבת

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201723 15:30



/ ל ־7 2015אפריל 2016מר/י ד ץ ר A 1 1ו  - ח
I ש ו ה ד ג ב א ש ו ה ד ג ב א f J ן

- 2 1 5 4 3 2 1־
1״7 9 8 7 6 5 4 3 12 11 10 9 8 7 6 1 S ^ n v  f i׳ ר !

13 14 15 16 17 18 19 1110 17 13 14 15 16 I J X D  ^  I 1 J I A C^
20 21 22 73 74 75 76 17 18 19 7 17 0 77 73 
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

מרץ 28 שני יום
 חנ»דס<ם אחגד שנתי כנס 20:00 - 07:30■

 יפים, יוספה, דימיטרי, אבישג, - הסופרים גן 09:00 - 08:300
 ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עירייתטורנר מיכל
 דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר,

 דימיטרי, אבישג, - טוביהו שדרות תכנון הצגת 10:00 - 09:00■
טן, שלומי  יוסף טל צבי סדרה, אריאל אדריכל יוספה, יפים, בי
 - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עיריית

דנילוביץ רוביק
 אבישג, על, אל טל - עתיקה עיר מדיניות מסמך 11:00 -10:00■

טן, שלומי מורד, מרב יוספה, דימיטרי, טורקל,  מנהם, בן ענת בי
ה(רייכר נתנאל לזר, דני לח, נתן, כ ש ל  דנילובי/י רוביק - )
12:00 -11:00 B דימיטרי, טורקל, אבישג, - קרוון דני עם פגישה 

 העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עירייתלח יוספה,
דנילובי/י רוביק - (2 קומה

מרץ 27 ראשון יום
 מוסכי של במקרקעין טיפול הלופות בדיקת 08:30 - 08:00■

 דימיטרי, טורקל, אבישג, - המלח( ים שנמכרו)מפעלי העירייה
טן שלומי פזית, אבו, עמוס תומר, ה(בי כ ש ל  דנילובי/י רוביק - )

 טורקל, אבישג, - הורד מחנה בנושא פנימי דיון 09:00 - 08:30■
ה(דימיטרי פזית, תומר, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )

 שבע באר בעיר הלב טיפת פחור בנושא פגישה 10:00 - 09:00■
 מיכאל ד״ר יוספה, ששון, ורד תמר, יעקובי, דוד דימיטרי, -

תוצוותו מישורי כ ש ל  מ1ק ,1 בגין מנחם כיכר ב"ש. עיריית מנכיילית )
 ויישומם מינהליים הריסת צווי 10:30 11:00 -10:30■

 טל העיר ראש וסגן מ"מ )לשכה רמה טורקל, משתתפים:דימיטרי,
 תומר, - שכונות שיקום בנושא היכרות פגישת 13:00 -12:00■

 פרויקט מנהל - חדד יואל כהן,יפים, טורקל,דימיטרי,זהבה,אתי
 שיניים רופא ביקור 14:00 -13:00■
 המרכזית בתהנה האוטובוסים חניון 14:00 14:30 -14:00■

 בד דן מנכ״ל ברונשטיין יורי דמרי', אריאל דימיטרי, משתתפים:
 ליואי אבי לוי גבי לרמן אודי מיכאל מרב חספה 16:30 -15:30■

 מ פרוייקט בקשר סיגל גוברין נדב אמסילי גיל דבוריינסקי ליואי
 למכרז הכספיות ההצעות של מעטפות פתיהת 18:30 -17:45■

ועדת נוכחי כל + דניאל + דימיטרי משתתפים: .101/2016 מסי

עי יום מרץ 30 רבי
מהנדסים כנס 21:00 - 07:00■
שכה( יעדים דירקטוריון 17:30 -16:30■  דנילובי/י רוביק - )ל
כספים ועדת 18:00 -17:30■
 )חדר ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה מליאת 18:00 -17:30■

אנגלשטיין מירי - הנהלה(

שי יום מרץ 29 שלי
 חמנדסים איגוד השנתי כנס 22:30 - 08:00■
 טל - בי שלב כלניות שכונת בנושא התייעצות 17:30 -17:00■

טרי)רק טורקל, יוספה, אבישג, על, אל מי טלפונית( דימיטרי די
שכה(  דנילוביץ רוביק - )ל

ל(חכייל מכרזים ועדת 19:00 -18:00■ כ״ ח ב ביטן שלומי - )

אפריל 01 שישי יום שי יום מרץ 31 חמי
ס 19:00 - 08:00■ מהנדסי® »

אפריל 02 שבת
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