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אפריל 04 שני יום אפריל 03 ראשוך יום
I* בכנס טורקל * |□ ♦[ בכנס טורקל 06:66!□
 דנילובי/י רוביק - )לשכה(פיגליאנסקי דימטידי 08:00 - 07:30■
 ®מורו קיר תכנון בקשר אולג לוטי רמה אולגה 09:30 - 08:30■

 ) מצ״מפה (דהך אבי קיימיט)פרוייקט מגרשים עם '1 שבי בגבול
 עמוס, שלומי, דימיטרי, תומר, - גג מי3חס 10:30 - 09:30■

תיוסף טל צבי )טורקל(, שכ  מנכל לשכת ־ העירייה( מנכ״לית )ל
 דימיטרי, - האנז״ק למוזיאון הכעלה מוכנית 11:30 -10:30■

 אזולאי, אלעד דיעי, ליאור נומה, שלומי יפים, ליז, עמוס, עמית,
 ®ארק סופי חשבון המשך לנז־סמן תלי ים9י 14:00 -13:00■

תחומר מצ,ב הייטק שכ  פיגלאנסקי דימיסרי - העיר( מהנדס )ל
 חחברח בעל ואמי רוברבר מנכ״לית מור אורין 14:30 ־ 14:00■

 052/60600 טל מסחרי למבנה קרקע ברכישת השקעות בקשר
 31 הנגב חטיבת ר בקש סה9יו מרב לזסי רמה 15:00 -14:30■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת
 ס3חר רמות בשכונת חכנסת בית 16:30 17:00 -16:30■

 וסגן מ"מ )לשכה שמלה אביעד ועקנין, ציון דימיטרי, משתתפים:
 עאיש אבו סאלם - שבע באר לקיח מחבר כביש 18:00 -17:00■

אל טל המועצה(, אלסאנע)מהנדס מנסור לקיה(, מועצת )ראש

תאישית שיחה אירית מאיה 09:00 - 08:30■ שכ  - העיר( מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי

 דימיטרי+ - אתיופי מרכז 09:30 - 09:00■
א צביקה+יעקובי+סופי+אריה  היסוד(+ מקרן נציג איתו לוי)יבי

אצלגור זאב אדרכ  כהן צביקה - דימיטרי( )
 המתאר בתכנית שימור חבטי - ד.פ. 10:00 11:00 -10:00■

 ראש וסגן מ"מ )לשכה רני מירב, יוספה, דימיטרי, משתתפים:
 אל-על טל - אל-על( טל העיר

נסיעה 14:00 -11:00■
 אבישג, - התחבורה משרד מנכ״ל עם פגישה 15:00 -14:00■

סלין, יפים, דימיטרי,  דמרי, אריאל יוספה, עמוס, תומר, זי
 ,5 קומה ,5 ישראל בנק רחוב התחבורה, )משרד רשטניק ישראל

 דנילוביץ רוביק - ירושלים(
נסיעה 17:00 -15:00■

עי יום אפריל 06 רבי שי יום אפריל 05 שלי
1♦ בכנס טורקל * □1 1* טורקלבכנס * □1

סלין מיכאל 07:45 08:00 - 07:30■  ־ )לשכה(דימיטרי אבישג, ־ זי
דנילוביץ רוביק

 מקורים במבנה קירות חיפוי נפילת בקשר מאיר 08:30 - 08:00■
תחומר מצ״ב 16 ירקוני ברח שכ  פיגלאנס דימיטרי - העיר( מנדס )ל

שון בניה סלבדור-היתר 09:30 - 09:00■  בקשה לרבות עסק ורי
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת אירועים לאולם

 טל - הבמה לאמנויות למשכן בסמוך 949 מגרש 11:00 -10:00■
 מארק גדי תומר, עמוס, טורקל, יוספה, דימיטרי, אבישג, על, אל

 עיריית מנכ״לית )לשכת היגוי ועדת - גג הסכמי 12:30 -11:00■
 מצ״ב (08-6463683 )נטע: 341 חדר ,2 קומה ,1 בגין מנחם כיכר ב״ש.

 בית שטה מתכננים לצוות עירוני חזון חצגת 14:00 -12:30■
 יוס תומר, טורקל, דימיטרי, אבישג, על, אל טל - החדש החולים

 דודי, חפצי, אבישג, - ילדים גני חידוש פרויקט 16:30 -15:30^
 דנילוביץ רוביק - )לשכה( יפים דימיטרי, עמוס, סופי, תומר, זהבה,

 אלי עם הבהרות מפגש + קרקע הקצאות ועדת 18:00 -17:00■
טון תומר ים:9משתת קליר. מחברת זנה  פיגליאנס דימיטרי + בי

מועצה 18:30 -18:00■

לא 08:30 - 08:00■
 מצ״ב אלי״ע בית תנועת בקשר תומר עמוס 09:00 - 08:30■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( )לשכתמהנדסחומר
 הצגת ישיבת -10 עציון גוש -9:00 חזמנה: 10:00 - 09:00■

 1 - 09:00,2016-04-05 ג׳ יום פיגלאנסק..., דימיטרי - הפרויקט
 אלי חצבי ברחי בינוי פינוי בנושא פגישה 11:00 -10:00■

תמרב יוספה, דימרי, יגאל אביסרור, שכ  דימיטר - העיר( מהנדס )ל
תן חיים של ממשרד חגית אדר מרב יוספה 12:00 -11:00■  דו

 העיר( מהנדס )לשכת (0528747790)המכללה ורד מתחם בקשר
 פגישת שדמי בני ד״ר צויק ליטל אולגח יוספה 13:30 -12:30■

מון מצ״ב צוויק( ליטל 050-4586023)הכרות תזי שכ  ה מהנדס )ל
 מר הנחיות בקשר ה ויקטורי מירי לוסי רמה מרב 15:00 -14:00■
 צי של שכר להסכם בקשר דימיטרי גורלציקי ניר 16:00 -15:30■
 על אל טל - א' שלב כלניות שכונת בנושא מפגש 17:30 -16:00■
 דור - ההנהלה( )אולםמעודכן לו״ז - מכרוים ועדת 18:00 -17:00■
תאצטדיון סופי חשבון 18:30 -17:30■ שכ  דימיט - העיר( מהנדס )ל

והחומרים במידה 3 ו- 2 סעיפים - מכרזים ועדת 19:30 -18:3013

שי יום אפריל 08 שי י יום ש י מ ז 0 ו אפריל 7
בכנס ל טורק 00:00♦ □
החייל אוצר בנק 11 שעה □
 שיניים ברופא דימיטרי 10:00 - 08:00■
 - כלכלית( )חברההכ״ל כוסית חרמת מצ״ב: 12:30 -12:00■

דנילובי/י רוביק
 דורית - גזבר( )לשכת מנחלת חברה מכרז ניקוד 14:00 -13:15■

קקון-דנון
 ראומה - (הזהב )אווזי אגפים מנחלי כוסית חרמת 16:30 -14:30■

גליסקו
אפריל 09 שבת
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 - 2016 אפריל 10
2016 אפריל 16

שון יום אפריל 10 רא
 פישר ליזה מיכאל מרב אולגה ברכה ירון יוספה 10:00 - 08:30■

תסיגליות לתב״ע בקשר נימי בלינסקי טל אלהנן שכ  מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיסרי - העיר(

 רוביק - עירייה( )פטיו הנדסה אגף כוסית הרמת 10:30 -10:00■
 דנילוביץ

נסיעה 13:00 -11:00■
 אבישג, - המחצבה פרוייקט אדריכלי עס מפגש 16:00 -13:00■

 ברכה, קרן )משרדיאביטל ישי יוסף, טל צבי ליו, יוספה, דימיטרי,
 דנילובקי תביק - ירושלים( ,16 רפאים עמק

 ההנהלה )אולם מרסיאנו מיהודה פרידה מסיבת 14:00 -13:008
 מרסיאנו יהודה - בי( קומה

נסיעה 17:30 -16:00■

אפריל 11 שני יום
* בחופש יפים 00:00."י

10.30 לפסה שי חלוקת [□
08 00 07 30■
08 30 -08 00■
08 30 -08 00■
09 00 -08 30■
10 00 -09 00■
11 00 10 00■
12 00 11 00■
14 00 13 00«
15 00 14 00■
15 00 14 45■
15 30- 15 00■
16 30- 16 00■
17 00- 16 30■
17 30 17 00■
19 00- 18 00■

 דנילוביץ רוביק - )לשכה( דימיטרי פ״ע 07:45
 דימי אבישג, - הנדסה מאגף פלדוון לוסי 08:20

 רמה דימיטרי, - נוי נווה מקווה בנושא התייעצות
 מיד תומר, אבישג, פנימי, דיון - סולראדג הברת
 טור תומר, אבישג, על, אל טל ״ בקע נחל שכונת
 יוספה, דימיטרי, אבישג, - ואב נווה מרכוי פארק

 הי השמל חברת שבע באר נפת מנהל עס פגישה
 בק שטרית ניר דיינים משה כהן ציון הראל והבה
 ()גזבר טורקל וחיים גולדשטיין בני - ורד מחנה
 במתחם מקרקעין מכירת - בעניין ועידה שיהת

 )אצלעמוס+טורקל+דימיטרי - סולארי פרויקט
 טור דימיטרי, משתתפים: מונטיפיורי-רגר 16:00
 טורקל, דימיטרי, משתתפים: סיטי סינמה 16:30
הנהלה ישיבת
ד - ההנהלה( )אולםשנתית תכנית ־ מכרוים ועדת

שי יום עי יוםאפריל 12 שלי אפריל 13 רבי
בחופש יפים * □
רון מפגעים סיגליות ברח סיור 08:00 - 07:30■  מצ״ב יעקובי י

מון  פיגלאנסקי דימיטרי - במקום( נסגשים סגיליות שכ' )סיורוי
 -דימיטרי+ גוסטבו חתייעצות08:15 09:00 - 08:30■

אצליעקב+גילי טורקל+אריק  כהן צביקה - צביקה( )
 בנוגע צביקה גילי+ קצרה התייעצות - 08:30 09:00 - 08:30■

אצלקולב לעורא  כהן צביקה - דימיטרי( )
 הקונצרטים התרבות+אולם כיכר דיון סיכום 10:00 - 09:00■

 נגיד יאיר - (דימיטרי )אצל
בן)גרר ואב עם ישיבה 10:20 11:00 -10:20■ או אב( ר  בנוגע ו

 המ )לשב שבע באר לנחל צמוד ישמעאל ברחי המתפתה לאוור
 מירי, לוסי, רמה, דימיטרי, - קטנה עדת 11:00 11:30 -11:00■

 אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ״מ )לשכהמשפטית לשכה
חדרחומר מצ״ב משנה ועדה טרום 11:30 12:30 -11:30■  ישיבו )
 ויסלי מיכאל דימיטרי, ניר, - תנועה מחלקת כ״א 14:00 -13:00■
 לתכנון פרוגרמה בקשר ליאונד ניצן אולגח יפים 15:00 -14:00■
 משת תכנון הצגת העירייה מוסכי מתחם 15:00 16:30 -15:00■
הגג)ל הסכמי מינחלת עבי הסדרי יוסף טל צבי 17:30 -16:30■

בהופש יפים * □
בחופש יוספה □
מר(, גג הסכמי 10:00 - 08:30■ תו  שלומי, דימיטרי, טורקל, ־)

תיוסף טל צבי קוריאל, אבי מריו, עמוס, שכ  - העירייה( מנכ״לית )ל
 באר )עיריית +ג'ינח פיגלנסקי דימטרי - שוטף 11:00 -10:30■

 Gina Shlager - דימטרי( של משרדו - שבע
 - ספרינגר ודן אוסטרליה jnf עם אנו״ק מוויאון 16:00 -15:00■

 ג עמוס, תומר, עמית, יוספה, יפים, דימיטרי, ישי, אבישג, רוביק,
 ללא שנבנו שחייה בריכות איתור ד.פ. 15:3016:00 -15:30■

 ו מ"מ )לשכה ורמה טורקל חיים חפצי,דמיטרי, משתתפים: היתר
 משתתפים: שמחה אולמות בנושא דיון 16:00 16:30 -16:00■

 ט - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )לשכה רמה טורקל, דימיטרי,
 חקדוש הארי הכנסת לבית קרקע הקצאת 16:30 17:00 -16:30■

 סרור, סיון הרב טורקל, ועקנין, ציון דמיטרי, משתתפים: ברמות
 שמואל, צופית טורקל, דימיטרי, על, אל טל 18:00 -17:00■

 דנילוביץ רוביק - )לשכה( שמלה אביעד
 דימ משתתפים: 20 התוספות בעלי - ד.פ. 18:00 18:30 -18:00■
די משתתפים: יוסף לבית הריסה צו - ד.פ. 18:30 19:00 -18:30■

אפריל 15 שישי יוםאפריל 14 חמישי יום
בחופש יפים 00:00* □
 - המים הורמת פרויקט להתרשמות אדריכלים 10:00 - 08:00■

טן, שלומי אבישג,  אילן יוסף, טל צבי עמום, יוספה, דימיטרי, בי
סלין, יפים, דימיטרי, אבישג, - רגר פרויקט 11:00 -10:00■  זי

 דנילוביץ רוביק - )לשכה(עמוס אריאל,
ד בנושא פגישה 12:00 ־ 11:00■ ה דו שווילי)ר  (-15 סטרומה ,דונ

 מינדלין רמה - (העיר מהנדס )בלשכתדימיטרי+רמה+לוסי+אולג
 העיר( מהנדס )לשכת רמות לשצ״פ בקשר אולגח 12:30 -12:00■

 פיגלאנסקי דימיטרי -
לא 13:00 - 12:30■
 זימון מצ״ב אנזק למוזיאון פינה אבן הנחת טקס 13:30 -13:00■
לא 14:00 - 13:30■
 אובשייבץ יגאל בינוי פינוי לגבי תמים 14:30 -14:00■
 היכרות פגישת ניצן את אלו מחברת איירה יפים 15:30 -14:30■

מון מצ״ב (03-5400440 )משרד שכתזי  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
לא 16:00 - 15:30■
מיום הוועדה החלטת בעקבות לסיור תזכורת 16:30 -16:00■

אנגלשטיין מירי - ד( שכ' , 4/10 האיסיים )רח' .20.03.2016

אפריל 16 שבת
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אפריל 17 ראשון יום
!inn מצ״ב הרפורמה בקשר ענת x<1 יוספה 10:00 - 09:00■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת
 2 •וחנן בדר ברחוב הפרויקט הצגת 10:00 11:00 -10:00■

 ו לאוב, אריקה רמה, •וספה, דימיטרי, משתתפים: רמות שכונת
 על, אל גול - ביאנקח אולמי בנושא דיון 11:20 12:00 ־ 11:30■

 )בלשכהטורקל בחגלו, סמי צצאשוילי, מאיר דימיטרי, אבישג,
 העיר ראש וסגן מ״מ )לשכה דימיטרי פ.ע. 12:00 13:00 -12:00■

 אל-על טל - אל-על( טל
לא 14:00 - 13:00■
 - חעירייח מבקר דוח - ליקויים תיקון צוות 14:30 -14:00■

 אתי ניר, יהוד, והבה, נועם, יניב, רחלי, עמית, דימיטרי, )תומר(,
 והבה, דימיטרי, - נגישות צו בנושא דחוף דיון 15:00 ־ 14:30■

 - חפצי דיינים, משה שיטרית(, )ניר עינב, כהן, ציון עמוס, יפים,
 שלומי, דימיטרי, - כלניות שכונת אשפה פינוי 16:00 -15:00■

 ויס מיכאל יוספה, יוסף, טל צבי אולגה, ברכה, ירון אריק, נועם,
 מרגו רה בארוק באולמי דינה של חבת של ברית 15:30 -15:00■
 תנאים קבלת הלוחם בית תחמ״ש בנושא פגישה 17:00 -16:00■
מירי - הנהלה( )חדר ולבנייה לתכנון משנה וועדת 20:00 -17:00■

שי יום אפריל 19 שלי
תעיר אדריכל/ית מכרו 11:00 - 08:00■ שכ  חביק - העיר( ראש )ל

דנילוביץ
 לגן גישה לדרכי בקשר צביקה מיכאל והבה 11:30 -11:00■

תאנתרופוסופי שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - (העיר מהנדס )ל
 מאיר אבישג, חפצי, - גג הסכמי ציבור מוסדות 13:00 -11:30■

 טל צבי הראל, והבה נומה, שלומי יוספה)?(, דימיטרי, ברק, הון,
 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עירייתמורלי תמר ואפרת, תמר יוסף,

 דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1
 סיטי ח מורק בקשר ברכה ירון בראל ציון שלומי 14:30 -13:30■

מון מצ״ב מפארק תוי שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 בקשר מאיר בודהרם מרב סלע הגי יוספה 16:00 -15:00■

מון מצ״ב 65 וינגייט ברח פרוייקט  )לשכת 0505775000 וי
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס

 בניה לתיקים בקשר פרינטי לוסי רמה טורקל 16:30 -16:00■
 מהנדס )לשכת (0503032008) 2015-1238) דרום שכ' של

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(
 ויינגיט בקשר אוון אחים מרב אולגה יוספה 17:30 -16:30■

מון מצ״ב תוי שכ פיגלאנסקי דימיטרי ־ העיר( מנדם )ל

אפריל 21 חמישי יום
 הגג הסכמי מנהלת מכרוי ראיונות ועדת 10:30 - 09:00■

 פרויקטים מנהל/ת * חשבונות מנהל/ת * השב/ת - לתפקידים
 )במשרדי(4/4)יעל/גלית/דינה/לילך/מיכל/מול- ציבוריים

 ביטן שלומי - באר-שבע( לפיתוח הכלכלית ההב'
 106/2016 מסי ווטא מכרו בנושא מכרוים ועדת 11:00 -10:30■

 ביטן שלומי - )בחכ״ל( הקונכייה בפרויקט חוץ שלט
 ועדת בהשתתפות שכר עדכוני בנושא ישיבה 11:30 -11:00■

 שלומי - )בחכ״ל( (14/4)ועומרי שלומי סימונה, דימיטרי, - כ״א
ביטן

 ־ 2016 אפריל 17
2016 אפריל 23

_________________________ילאפר 18 שני יום
_________________________________________מגדל פנסיה יועץ □1

 הערכות משפטית לשכה שימן סיגל עו״ד 08:30 - 08:00■
 )ל 34 הלוי יהודה שמיר יעקב בנושא משפט בבית דיון לקראת

 והק הון מאיר דימיטרי, - ילדים גני בניית 08:45 09:00 - 08:30■
 דימיטרי, - שריג נחום ילדים גן ילדים גני בניית 09:00 - 08:45■
 והק הון מאיר דימיטרי, - ילדים גני בניית 09:15 09:30 - 09:00■
 א. והקבלן חון מאיר דימיטרי, - ילדים גני בניית 09:30 - 09:00■
 , 5 פלה כיתתי דו גן + קהירי גן ילדים גני בניית 09:15 - 09:00■
 דימיטר• - 5 פלח כיתתי תלת גן ילדים גני בניית 09:30 - 09:15■
 )מ 11 למגרש פרוגרמה לנושא ראובני ערן פ״ע 10:30 - 09:30■
לא 11:00 -10:30■
מון ישלה שמיר משפט בית 13:00 -11:00■  פורר השופט אצל ד
 אב על, אל טל - האורגים מרחוב השטחים בעל• 12:00 -11:00■

13:00 -12:30 B דימיט תומר, חיים, אבישג, חפצי, - יועצים ועדת 
 ב פרויקטים שנהב א.ח. חברה יהודה רעןת יפים 14:00 -13:00■
 מרש, רמי 5 פלה 24-25 מגרשים בנושא כגישה 16:00 -15:00■
דימיט על, אל טל - ברמות כנסת לבתי מגרשים 17:00 -16:30■

עי יום אפריל 20 רבי
לא 08:30 - 08:00■
 נמי יפים מיכאל ברכה ירון רפאל בכפר סיור 09:30 - 08:30■

 ליס להתקשר רפאל)יש כפר כביש בקשר יפתח מהנדסים מדמון
לא 10:30 - 09:30■
 פרויקט נוף ואדריכל אנוייק לנושא התייעצות 10:30 -10:00■

 דנילוביץ רוביק - )לשכה( עמוס יפים, דימיטרי, אבישג, - רגר
 )לשכת קרמונה דנה לגבי אישית שיחה רמה 11:00 -10:30■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס
 מצ״ב נגישות עבודה תכנית סבסטיאן ציון יפים 12:00 -11:00■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת סיכום
לא 13:00 - 12:00■
 בינוי פינוי ג' פודגיצקי-שכונח קובי עם פגישה 13:00 -12:30■
 אבי למתחם הגובלים הגדרות בנושא ישיבה 14:00 -13:00■

שרדדימיטרי+רמה+אולגה+אולג+שני דהן- מ  ר - (דימיטרי של )
 אולגח מרב ליוה מיכאל רמה מיכאל רמה יוספה 15:00 -14:00■

 פיגלאנס דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת הנגב מרכז מתחם בקשר
טון תומר משתתפים: קרקע. הקצאות ועדות 16:00 -15:00■  בי

אירי + מרום רחלי + בר-אל ציון עו״ד + פיגליאנסקי דימיטרי +

ש' יום אפריל 22 שי
ב1 ר ע  יהודיים( דתיים )חגים פסה ם
יהודיים( דתיים )חגים פסה ערב □1

רילאפ 23 ?ובת
^נ  יהודיים( )חגים?-ת"ם7ו0^

(יהודיים דתיים

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201727 15:30
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אפריל 25 מני יום מון יום א אפריל 24 ר
 דתיים )תגיםלישראל( -מחיץ הראשון ססה)היום המועד חול □

יהודיים(
יהודיים( דתיים )חגיםלישראל( השני-מהוץ פסח)היום חג □
יהודיים( דתיים )חגיםלישראל( השני-מהוץ פסח)היום חג □

 דתיים )תגיםלישראל( -מחוץ הראשון פסה)היום המועד חול □
יהודיים(

^הראשוו-ישראל( פסח)היום המועד חול □ ) ם ^ ה י ^ י ^ ^ ג ח (
יהודיים( דתיים )חגיםהראשון-ישראל( פסח)היום המועד חול □1

יהודיים( דתיים )חגיםהשני-ישראל( פסח)היום המועד חול □
יהודיים( דתיים )חגיםהשני-ישראל( פסה)היום המועד חול □
סטונוורי* 12:30 - 08:00■

עי יום אפריל 27 רבי מי יום אפריל 26 מלי
יהודיים( דתיים )חגיםהרביעי-ישראל( פסה)היום המועד חול □ יהודיים( דתיים )חגיםהשלישי-ישראל( )היום פסח המועד חול □
יהודיים( דתיים )חגיםהרביעי-ישראל( פסח)היום המועד חול □ יהודיים( דתיים )חגיםהשלישי-ישראל( פסח)היום המועד חול ם1
 דתיים )חגיםלישראל( השלישי״מחוץ פסח)היום המועד חול □

יהודיים(
ET דתיים )חגיםלישראל( השני-מחוץ פסח)היום המועד חול 

יהודיים(
 f דתיים )חגיםלישראל( השלישי-מחוץ פסח)היום המועד חול □

יהודיים(
 דתיים )חגיםלישראל( השני-מהוץ )היום פסח המועד חול □

יהודיים(

מי יום אפריל 29 מי אפריל 28 תמימי יום
יהודיים( דתיים )חגים פסח של שגיעי1כ1 יהודיים( דתיים )חגיםהחמישי-ישראל( פסח)היום המועד חול □

יהודיים( דתיים )חגים פסח !□!שביעיישל יהודיים( דתיים )חגיםהחמישי-ישראל( פסח)היום המועד חול □
 דתיים )חגיםלישראל( הרביעי-מחוץ פסח)היום המועד חול □

יהודיים(
 דתיים )חגיםלישראל( הרביעי-מהוץ פסח)היום המועד חול □

יהודיים(

אפריל 30 מבת
שראל( חג איסרו □ יהודיים( דתיים )חגיםפסח)י

יהודיים( דתיים )חגים)ישראל(
יהודיים( דתיים )חגיםלישראל( )מחוץ פסח של שני חג □
יהודיים( דתיים )חגיםלישראל( פסח)מחוץ של שני חג □

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201728 15:30



A 2015יוני 2016מאי j״ 4  i 
y- ש 1 ה ד ג ב א ש ו ה ד ג ב א J , Q  f x f i J  U J^ “

7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 1: Z  1 1 J M  f\ ~ M£ 

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 8- /1 1 Z U X □  1 f x  f  J 
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 
29 30 31 26 2.7 28 29 30

מאי 02 שני יום מאי 01 ראשון יום
 ממובל למוסכים לכניסה בקשר אולגה יפים 09:30 - 09:00■

 פיגלאנסקי דימיסרי - עיר( מהנדס )לשכת המלאכה לרה'
 סל - סגנים( ישיבות )חדר משנה ועדה טרום 10:10 12:10 -10:10■

אל-על
 חיים מבנים: להקצאת בבקשות בניה חריגות 13:30 -13:00■

 ועקנין ציון - העיר( )מהנדסעינת דימיטרי, ציון, פזית, טורקל,
 מגחלת/תומר+דמטרי+גדי הברח מכרז ניקוד 15:00 -13:30■

תשפיר עופר ממשרד מרק+נציג שכ  כיכר רחוב ,117 חדר - גזבר )ל
 קקון-דנון דורית - שבע( באר עיריית ,2 בגין מנחם

 המדינה מבקר ביקורת דוח בנושא דיון 15:45 16:00 -15:30■
 )שלומי דימיטדי, תומר, - בשימוש שאינם במבנים טיפול בנושא
טן(,  יניב חמו(, )יחיאל תורגימן, מירב פזית, טורקל, חיים בי

תברנשטיין שכ  ,2 קומה ,1 בגין מנחם כיכר ב״ש. עיריית מנכ״לית )ל
 מנכל לשכת - ((08-6463683 )נטע: 341 חדר

בר(מקוואות 17:15 -16:15■  גזבר לשכת - )גז
 )אולםזימון מצ״ב בדרכים לבטיחות ועדה 18:00 -17:00■

העיר מזכיר - הנהלה(

1 14.00 בשעה כדוד לקחת |□
סלין, ליו, אבישג, - טוביחו בשדרות 11*0 08:30 - 08:00■  יפים, זי

טן שלומי יוסף, טל צבי אריק, נועם, דימיטרי,  ו היועצים וצוות בי
לא 09:00-08:30■
 אבישג, על, אל טל - להשכיר דירה פרויקט 10:00 - 09:00■

 מ נשר מעיין וצוותה, שרביט מלי בירון, איריס פה,0יו דימיטרי,
 מאיר אבישג, הפצי, - גג הסכמי ציבור מוסדות 11:30 -10:00■

 ט צבי הראל, והבה נומה, שלומי יוספה, דימיטרי, לוי, ברק חזן,
טן, שלומי אבישג, ־ פארק סיטי 12:00 -11:30■  דימיטרי, בי

 דנילוביץ רוביק - )לשכה( יפים עמוס,
 תומר, הפצי, - חינוך מוסדות לבינוי היערכות 14:00 -13:00■

 מו עינב חזן, מאיר יעקובי, דויד יפים, סופי, יניב, זהבה, דימיטרי,
 ברחוב הריסה צו בנושא ועידה שיחת 14:30 15:00 -14:30■

 אל-על ל1נ -17/2 גולומב
 מבקר דוח בעניין התכתבות - אדיר+דימיטרי 15:30 ־ 15:00■

 מלכה מירב - (העיר מהנדס )בלשכת העירייה
מצי קולב אור+עזרא בני שוטף- דימיטרי 16:30 17:00 -16:30■
שיחה הראל ביטוח חזי 18:30 - 18:00 ■

עי יום מאי 04 רבי
ברגמן ומתחם כהן אלי מתחם בנושא פנימי דיון 09:00 - 08:00■

טן, שלומי דימיטרי, אבישג, על, אל טל -  תומר, יוספה, בי
דנילובי/י רוביק - )לשכה(אבו עמוס טורקל,

המהתית הוועדה נציגי עם העתיקה העיר פיתוח 10:00 - 09:00■
טן, שלומי יוספה, דימיטרי, טורקל, אבישג, על, אל טל -  בי

פור עלי סיבר, אליסיה לפלר, דוד פוקס, פזית נגיד, לילך תומר,
 הבניה על פיקוח מהי בנושא פ״ע 11:30 -11:00■

 בורוכוב אולג - העיר( )מהנדסדימיטרי+רמה+אולג
 בבאר תיירותי מכלול לפרויקט העירייה אישור 13:00 -12:30■

 חיי יוספה, רמה, דימיטרי, על, אל טל ספקטור, נתן הרב - שבע
שיניים רופא 14:00 -13:00■
30 כביש עבודות המשך בקשר אולגח מיכאל 15:00 -14:00■

 פיגלאנסקי דימיסרי - העיר( מהנדס )לשכת
תמכתב מצ״ב נוספות שעות בקשר יפים 15:30 -15:00■ שכ  )ל

 פיגלאנסקי דימיסרי - העיר( מהנדס
 מצ״ב רמון שכ״ט רגל חולכי גשר בקשר יפים 16:00 -15:30■

שכתחומר  פיגלאנסקי דימיסרי - העיר( מהנדס )ל
 של )משרדותושב מכתב מצ״ב 0 קו תב״ע- שינוי 17:00 -16:00■

Gina Shlager - שבע( באר עיריית ־ פיגלנסקי דימסרי

שי יום מאי 03 שלי
1 שלטון החלפת □ 1

 התקנת בנושא מומלצת מדיניות ד.פ. 10:00 10:30 -10:00■
סלין מיכאל דימיטרי, משתתפים: מגורים בבנייני רמזורים זי

 אל-על סל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ״מ )לשכה
 משתתפים: ב' בשכונה בינוי פינוי 10:30 11:00 -10:30■

 מ״מ )לשכהחומר מצ״ב וינטר דור טורקל,היזם יוספה, דימיטרי,
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן

 בנושא העירונית מדיניות קביעת ד.פ. 11:00 12:00 -11:00■
 מירב יוספה, טורקל, דימיטרי, משתתפים: בינוי פינוי מתחמי
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ״מ )לשכה

 שבע, באר עיריית )חגג הסכם - כספים ניהול 16:30 -15:30■
 - .( 117 חדר קרקע, קומת , העירייה גזבר לשכת ,1 בגין מנחם כיכר

גזבר לשכת
 קביעת בקשר שלומי מריו טליוסף צבי יפים 17:30 -16:30■

מון מצ״ב הגג הסכמי מנהלת עבודה וסדרי נוהלי תזי שכ  )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס

 חדר - ההנהלה )אולםמעודכן - מכרזים ועדת 18:00 -17:00■
קקון-דנון דורית - (333

מאי 06 שישי יום מאי 05 וזמישי יום
)ישראל( השואה יום |□

 - ואמנויות למדעים ספד בית בנושא התייעצות 08:30 - 08:00■
 דנילוביץ רוביק - )לשכה( יוספה דימיטרי, זהבה, אבישג, חפצי,

 רחלי - המהנדס( )בלשכתרחלי + דימיטרי פ.ע. 09:00 - 08:30■
מרום

ודימיטרי טורקל קמ״ג גמלאי למועדון חניה תקן 09:30 - 09:00■
 גזבר לשכת - העיר( )מהנדס

תאישית שיחה אורטל רמה 10:00 - 09:30■ שכ  - העיר( מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי

השואה יום טקס 10:30 -10:00■
 קר הנגב)דני חטיבת אנדרטת לנושא פנימי דיון 11:00 -10:30■
 מ נאמן עינת מרסיאנו יחוד יוסף טל צבי שלומי 12:00 -11:00■
 דרך רוברט לקיוסק הריסה צו בנושא התייעצות 11:30 -11:00■
 משתתפי הריסה צווי מימוש מדיניות ד.פ. 12:00 13:00 -12:00■
שיון ללא שמחה אולמות פרסום 13:00 14:00 -13:00■  עסק/ רי
אצלטורקל לילך, :67 גולומב בנושא פגישה 15:30 -14:30■  דמי )
הפק של תביעה בקשר מיכאל מרב אגדרי לילך 15:00 -14:30■

מאי 07 ?ובת
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מאי 09 שני יום מאי 08 ראשון יום
יי בחופש אולגח ♦ □1 F בחוקש אולגה 00:00]□
כרטיסים קבלת 15.30 שעה 1כ1 שלומי דימיטרי, אבישג, - האגם קרויקט סטטוס 09:00 - 08:00■

 תומר, - ונדליזם - אוטובוס תחנות אחזקת 10:00 - 09:00■
 - העירייה( מנכ״לית )לשכת יקים עמוס, נועם, בני, יניב, דימינורי,

 מסעדת קניון גרנד מנחלי הדיסה צו 10:00 10:30 -10:00■
 רא וסגן מ"מ )לשכהאולג עמר, לירן דימיטרי, משתתקים: שוקרא

 קינוי מתחמי בנושא העירונית המדיניות קביעת 11:30 -10:30■
 )לשכהתומר טורקל, יוסקה, דימיטרי, אבישג, על, אל טל - בינוי

 בנסת בית יביל נושאים: לשני התייעצות 11:1511:30 -11:00■
 - )לשכה(טורקל תומר, דימיטרי, - גיגי בן של והקיוסק רינה קול

■12:15- 12:30 12:15 :FW טורקל, אבישג, הקצי, - יועצים ועדת 
 דנילוביץ רוביק - )לשכה(תומר

 בית אל הדרך בחנגשת סיוע - ד.ק. 12:30 13:00 -12:30■
 רא וסגן מיינו )לשכהכהן ציון טורקל, דמיטרי, משתתקים: מגורים

 הקצאה שחר ביה״ס בקשר למה סבסטאן 14:00 -13:30■
 פיגלאנסקי דימיסרי - העיר( מהנדס )לשכת החיים לאוצר

 מכת מצ״ב טרור נרצחי של זכרם להנצחת ועדה 16:45 -16:00■
מירי - הנהלה( )חדר ולבנייה לתכנון משנה וועדת 20:00 -17:00■

 אלון מרש, רמי שחף, נחמיה יוסף, טל צבי כרץ, אילן חנן, ביטן,
 דנילוביץ רוביק - )לשכה(בדיחי

תכ״ע רמה 10:00 - 09:00■ שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
פיגלאנסקי

 אבישג, על, אל טל - כהן אלי ח״כ ביקור 12:00 -10:00■
 דנילוביץ רוביק - )לשכה( יוסכה תומר, טורקל, דימיטרי,

 מירי, לוסי, רמה, דימיטרי, - קטנה ועדת 12:30 13:00 -12:30■
המשקטית לשכה  אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ"מ )לשכ

 סקר בתי בקרבת בטיחות מקגעי - ד.ק. 13:30 14:00 -13:30■
 סמי הראל, זהבה זיסלין, מיכאל דימיטרי, חכצי, משתתקים:

חדרבוזגלו  אל-על טל - ( סגנים ישיבות )
 תכנון בקדם בתלמידים היוועצות ־ ד.ק. 14:00 15:00 -14:00■

 זהבה, מירב, יוסקה, דימיטרי, חקצי, משתתקים: חינוך מוסדות
חדרדוד דינה קלג, רחל  אל-על טל - סגנים( ישיבות )

 38084 גוש משח״ר חורג לשימוש היתר 15:00 16:00 -15:00■
 מ"מ )לשכה רמה לוסי, טורקל, דימיטרי, משתתקים: 41 חלקה

אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן

עי יום מאי 11 רבי שי יום מאי 10 שלי
* בחוקש אולגה * □ R* בחוקש אולגה * □
)ישראל(הזיכרון יום □ 1 חזכרון יום ערב □
O ישראל(הזיכרון יום( - דרומית( שכונה)מבואה לשמות חלוקות הצגת 08:30 - 08:00■
טקס 09:00 - 08:30■
 השלמת של דוחות בקשר טורקל לירן אולג רמה 10:00 - 09:00■

מון מצ״ב חקירה תזי שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 לתביעה כהכנה - שצ״ק היטל - שבע באר 11:00 -10:00■

בר(ייצוגית  גזבר לשכת - )גז
 קריאף, שמעון אולג, הגמל רחוב בנושא קגישח 13:00 -12:00■

תחומר מצ״ב רמה שבע, מי תאגיד מהנדס גנדי שכ  מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(

13.00בשעה לעבוד מסיים 13:30 -13:00■

 דנילוביץ רוביק - )לשכה(אביסרור אלי צביקח, טורקל, דימיטרי,
 תעשיה אזורי מנחל מנהל צרקתי יגאל ביקור 10:30 - 09:30■

סגן( ומנחם קאלי) חז  דימיט אבישג, רוביק, - הכלכלה ממשרד י
 סיור יתקיים צרקתי יגאל עם לקגישה בהמשך 12:30 -10:30■

 רחלי + תומר + דימיטרי משתתקים: בנוכחותו. תעשייה באזורי
 עיון יום בקשר סבסטיאן רמה מרב יוסקה 13:00 -12:30■

מון מצ״ב עירונית התחדשות בתהום המקצועי הידע לקידום  )זי
לא 13:30 - 13:00■
 בקשר יוסקח ויקטוריה מירי לוסי מרב רמה 15:00 -13:30■

הזימון הנהיות  הע מהנדס )לשכת (5/4 בתאריך נמצא מרחביות)
 טיקול בקשר צצשוילי מאיר עמר לירן טורקל 15:30 -15:00■

מון מצ״ב בחזיתות אבן חיקוי בעיות שנתגלו מסוכנים במנים  )זי
 עבודות 103/2016 מסי למכרז מעטקות קתיחת 16:45 -16:15■

טון תומר משתתקים: החוצב. קיתוח-קנהס  קיגליא דימיטרי + בי
16.00 בשעה משוחררים 17:00 -16:30■

שי יום מאי 13 שי מאי 12 חמישי יום
1* בהוקש אולגח ♦ |□ * בהוקש אולגח ♦ □

)ישראל(העצמאות !□"יום

הג 15:30 - 08:00■
הזמנה מציב ליפשיץ דודי הבת של חתונה 17:30 -17:00■

מאי 14 שבת
*[ בהוסש אולגח * |□
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 ־ 2016 מאי 15
2016 מאי 21

2016 יוני 2016 מאי
ש ו ה ד ג ב ש א ו ה ד ג ב א
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מאי 16 ?וני יום מאי 15 רא?וון יום
בחופש אולגה 00:00♦ |□ י בחופש אולגח ♦ □
♦ לרומא נסיעה ♦ |□ לרומא נסיעה 00:00 □
 בשדרות תח"צ למסוף המיועד במגרש סיור 08:30 - 07:30■

 ורות אייל מוריס, + טורקל + דימטרי ברמות+ צה״ל
 דנילוביץ רוביק - )התושבים(

 תומר, דימיטרי, אבישג, - סטטוטורי פורום 10:00 - 08:30■
 דנילוביץ רוביק - )לשכה(טורקל

 שטרית, אבי יפים, דימיטרי, גיף, - טורס לונה 11:00 -10:00■
מון מצ״ב הלקוח + אבקסיס משה עו״ד  חדר - העירייה )מהנדסזי
גודמן גיף - (259

תפישר יפים, מלייה לתרגיל הכנה ישיבת 12:00 -11:00■ שכ  )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס

 מירי, לוסי, רמה, דימיטרי, - קטנה ועדת 12:00 13:00 -12:00■
 אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ"מ )לשכהמשפטית לשכה

 בשטחים גז בלוני בקשר שירי אולג סמי שמעון 14:00 -13:00■
מון מצ״ב פתוחים תזי שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

הנהלה ישיבת 17:30 -17:00■

 אורן קולנוע מגורים מבנה בקשר רמחלוסי 09:00 - 08:30■
תחומר מצ״ב שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 יחיאל דימיטרי, חיים, תומר, - ניקיון יישום צווי 10:00 - 09:00■
תיחיאל נועם יעקב, אריק חמו, שכ  לשכת - העירייה( מנכ״לית )ל
מנכל

 אל טל מזרחי, יוסי פרופ' - ברגמן במתחם סיור 10:30 -10:00■
 דנילוביץ רוביק - לעירייה( בכניסה )נפגשים ינאי משה דימיטרי, על,

לא 11:30 - 11:00■
 כפר כביש בקשר שלום בן יפתח מיכאל ירון 12:30 -12:00■

תזימון מצב, ( יפתח 054-5451323 רפאל שכ  - העיר( מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי

 גג הסכמי - ומחלקות אגפים מנחלי מפגש 16:00 -13:00■
 הבמה לאומניות )במשכן ההנדסה אגף וסגנים מחלקות מנהלי
 דנילוביץ רוביק - הקטן( באולם

 תומר, - האוצר משרד לביקור מסמך הכנת 17:00 -15:30■
רון תמר, עמוס, דימיטרי, תפארטו - לביא דו שכ  מנכ״לית )ל

(08-6463683 )נטע: 341 חדר ,2 קומה ,1 בגין מנחם כיכר ב״ש. עיריית

עי יום מאי 18 רבי מאי 17 ?ולי?וי יום
1• לרומא נסיעה • □1 ♦| לרומא נסיעה ♦ |□

 23 למגרש ופרוגרמה רגר מונטיפיורי תכנית 09:30 - 09:00■
 תומר, טורקל, דימיטרי, אבישג, על, אל טל - פרץ( )יהלומית

 דנילוביץ רוביק - )לשכה(עמווס רמה, יוספה,
 על המשקיף שבע מבאר תצפית מגדל אייקון 11:00 -10:30■

 דנילוביץ תביק - )לשכה(לח הלברג, יובל דימיטרי, - כולו הנגב
 תומר, חיים, אבישג, הפצי, - יועצים ועדת 12:30 -12:00■

 דנילוביץ רוביק - )לשכה(דימיטרי
 מצ״ב אילן ניר בבניין מספור על ציבור תלונת 13:30 -13:00■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת הפניה
 תחבורה מפעיל כניסת בנושא לדיון הכנה דיון 15:00 -14:00■

 ב דימיטרי, תומר, - (24.05 ב רה״ע בלשכת שמתואם )ציבורית
לא 16:00 -15:00■
 תומר, - הגג הסכמי - וציבור חינוך מוסדות 17:00 -16:00■

 תמר, יוסף, טל צבי חזן, מאיר יפים, סופי, ענווס, דודי, דימיטרי,
 עבודות 103/2016 מסי למכרז מכרזים ועדת 18:00 -17:00■

טון תומר משתתפים: ההוצב. פיתוח-פנחס  פיגליא דימיטרי + בי
מועצה 18:30 ־ 18:00■

ויפים לינזן צבי 08:00 - 07:30■
 - )לשכה(ודימיטרי טורקל דזורנו+ ושלומי נתן 08:30 - 08:00■

דנילוביץ רוביק
 שיתקיים סימולטור לתרגיל הכנה - מלייה וועדת 14:30 - 08:15■

 ביטחון דרי כהן אתי - )מועצה( 16/6/16ב
בר(תשתיות פתוה סיביל מיטבית מתחם 15:00 -14:00■  - )גז

גזבר לשכת
 עם לפגישה הכנה חגג- הסכם תקציבי מסמך 16:00 -15:00■

טו( דימיטרי+ האוצר אר  בלשכת 1 קומה העירייה )בניין יוגב)פ
 אלגרבלי נטלי - ( 259 חדר העיר מהנדס

 שלומי, דימיטרי, טורקל, תזמר, - גג הסכמי 17:00 -16:00■
תיוסף טל צבי קוריאל, אבי עמוס,מריו, שכ  - העירייה( מנכ״לית )ל

מנכל לשכת
 רמו תכי הבינוי אופי שינוי בנושא פגישה 18:00 -17:30■

הומר מצ״ב (0504522200)תושב מימון מושיקו אנדרטה,
 העיר( מהנדס )לשכת

מון מצ״ב - הכייל מכרזים ועדת 19:00 -18:00■ יום וסדר זי
ביטן שלומי - )בחכ״ל(

מאי 20 ?וי?וי יום מי?וי יום מאי 19 וז
00:00♦ □I 1 לרומא נסיעה

 דניאביץ רוביק - )לשכה( עיר אדריכל/ית מכרז 09:30 - 08:00■
 ישראל רכבת תב״ע מקדימה פגישה יוספה 10:00 - 09:30■

תמפות מצ״ב שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
12:30 -11:30 S3 פרויקט הצגת brt אבישג, - כץ יריב ידי על 

 ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עירייתטורקל דימיטרי,
 דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר,

 קונסטורקטיבית תקינות בדיקת פורמט קביעת 14:00 -13:00■
תציצישוילי מאיר, שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 צבי דימיטרי, - הגג הסכמי מינהלת עבודה נחלי 15:00 -14:00■
 מנכל לשכת - העיריה( מנכ״לית )לשכת

 קדוסי,פרדי יוסי כסיף, אודי אנז״ק מוזיאון 17:00 -15:00■
רין סלוטקי, בני בראף,  קלר, יולי מינלר,ד"ר אהרון לופו, דו
רון מורן, ליאת המר, רוחמה כסיף, צביקה  דליה גומפדט, דו

מון מצ״ב פישר משה יפים לינזן צבי שני, נתן פלק, חדרזי ( 
פיגלאנסקי דימיטרי - רהייע(( לשכת )במסדרון שניה קומה הנהלה

מאי 21 ?ובת
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מאי 23 ?וני יום
שכתישפרו 4 0910 09:00 - 08:30■  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

פיגלאנסקי
 □nnn ראשוני תכנוני ונותחת פרוגרמת חוגגת 11:30 -10:00■

 ליו, יוספה, טורקל, תומר, עמוס, דימיטרי, אבישג, - רפואי מרבו
 התכג וצוות סיטילינק תגרת מורלי, תמר סלע, חגי ראוגני, ערן

 על, אל טל - רגר בשדרות שלהם פרויקט עמיו־ר 12:00 -11:30■
 עמ מנכ״ל - קפלן ראובן יוספה, תומר, טורקל, דימיטרי, אבישג,

 יוספה, גור מוטח כביש שדרוג בנושא פגישה 13:00 -12:00■
 ד - העיר( מהנדס )לשכת גיינה י פישר זיסלין, יפים, יעקב, אולגה,

סלין מרב יוסף טל צבי 14:00 -13:00■  פרוייקט בקשר ד
מון מצ״ב 15 הגאולים תזי שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 )עירייתבמחמית התכנית קידום - קורצאק מתחם 13:30 -13:0013
 - .(117 חדר קרקע, קומת גזבר, לשכת , 2 בגין מנחם כיכר שבע, באר

 - חגג הסכמי בנושא התייעצות - רהט עיריית 14:30 -14:00■
 אל טלאל מר - רהט עיריית ראש עמוס, טורקל, דימיטרי, תומר,

 בית למשרדי בקשר מקידמה ישיבה צפון זוהר 15:30 -15:00■
 פיגלאנסקי דימיטרי ־ (העיר מהנדס )לשכת אשל

 זוהר מרש רמי מרב יוספה אולגה יוסף טל צבי 16:30 -15:30■
העיר מהנדס )לשכת אשל בית משרדי תכנון תיכאום בקשר צפון

א? יום מאי 22 ון1ר
 רכבת תכ״ע בקשר מרב לנדסמן תלי יוספה 12:00 -10:30■

תישראל שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת לוסי מזוז, גדי 14:00 -13:30■

פיגלאנסקי
תאשטמקר אבי שיחה 15:30 -15:00■ שכ  העיר( מהנדס )ל
בר(האבות עיר מתחם 17:00 -16:00■  גזבר לשכת - )גז
 מוזיאון שניר לנתן ומידע חומרים מסירת עודכן: 19:00 -18:00■

הנדסה אסיף צבי - צבי( )אצל אנז״ק

עי יום מאי 25 רבי
 - מסוכנים במבנים טיפול בנושא מדיניות קביעת 09:00 - 08:30■

 רמ צצאשוילי, מאיר תומר, טורקל, אבישג, דימיטרי, על, אל טל
 אבישג, ־ אנז״ק מוזיאון פרויקט מעקב דיון 10:00 - 09:00■

 גיף יחיאל, נועם יניב, אבו, עמוס תומר, עמית, יוספה, דימיטרי,
 דימיטרי, אבישג, - רמות פארק בנושא דיון 11:00 -10:00■

 ל יחיאל, נועם יניב, נומה, שלומי יוספה, אבו, עמוס יפים, תומר,
 דימיטרי - העיר( )לשכתמהנדסישפרו 4 טופס 11:30 -11:00■

פיגלאנסקי
 שבע באר העיר מהנדס של במשרדו הזמנה: 11:30 -11:0011
 11:0,2016 במאי 25 ד' יום ..., חיים משתתפים: 4 טוופס בנושא

 נושאים ומספר המתאר תוכנית בנושא דיון 13:00 -12:00■
 יוספה, דימיטרי, אבישג, על, אל טל - הנדסה אגף של שוטפים

 לוסי, ויקטודי, מתחם חורג שימוש בנושא פגישה 15:00 -14:00■
תאולג רמה, שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 גזבר לשכת - האבות עיר מתחם - ועידה שיחת 14:15 -14:0011
 לוסי, רמה, אזולאי עמרם פרוייקט בנושא פגישה 16:00 -15:00■

תטורקל חיים לילך, שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
בר(פזית טורקל, דימיטרי, - גיגי בן קיוסק 17:00 -16:00■ ל - )גז

מאי 24 ?ולי?וי יום
 אבישג, על, אל טל - עתיקה עיר מדיניות מסמך 09:00 - 08:00■

טן, שלומי מורד, מרב יוספה, דימיטרי, טורקל,  לז דני ליז, נתן, בי
 משתתפים: העתיקה בעיר חנייה 09:00 10:00 - 09:00■

הלזר דני אדרי מיכאל, יוספה, טורקל, דימיטרי,  ר וסגן מ"מ )לשכ
מפעיל דן הברת עם דיון 11:30 -10:00■ ם)  תחבורה בדרו

 ק העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עירייתציבורית(
 בקשר ברכה ירון יוסף טל צבי נועם יחיאל יפים 12:30 -11:30■

 עבו התחלת לאישור התנייה ופיתוח סלילה עבי למסגרת מכרז
■12:30- 13:00 fw: ישיבות )אולםשנתית תוכנית - מכרזים ועדת 

 קקון-דנון דורית - (215 חדר - קטן)חינוך(
 ישיבה בייש העיר מהנדס של במשרדו הזמנה: 13:30 -13:00■

 13:00,2016 במאי 24 ג' יום דימי..., משתתפים: 4 טופס בנושא
תפ,ע רמה 14:30 -13:30■ שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

פיגלאנסקי
 הריסה צווי לביצוע מחודשת הערכות 14:30 15:00 -14:30■

 ו מ״מ )לשכהאולג רמה, עמר, לירן טורקל, דימיטרי, משתתפים:
 מירי, לוסי, רמה, דימיטרי, - קטנה ועדת 15:00 16:00 -15:00■
גנדלא ושלמה כהן חזי יוסף טל צבי תומר שלומי 17:00 -16:00■

שי יום מאי 27 שי מאי 26 חמי?וי יום
יהודיים( דתיים )חגיםבעומר ל״ג □
יהודיים( דתיים )חגיםבעומר ל״ג □
 התכנון דיני באכיפת הרפורמה בנושא כנס 15:30 - 08:30■

מצ״בהומר והבניה

מאי 28 ?ובת

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201715:3032
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מאי 30 שני יום
שיון קבלת בנושא פגישה 09:00 - 08:00■  שאיבת לתחנת עסק רי

 שבע מי תאגיד מנכ״ל לובטקין מריון גל, מלכה , 4 רמות מים
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת

 אבישג, על, אל טל - מקרקעין שיווק 0ורו9 10:00 - 09:00■
 של פוקס, פזית אבו, עמוס סופי, תומר, יוספה, דימינורי, טורקל,

 טל צבי יפים, דימיטרי, אבישג, - טוביהו פרויקט 11:00 -10:00■
טן, שלומי יוסף,  אדריכל דמרי, אריאל זיסלין, מיכאל יוספה, בי

 דימיטרי, תומר, אבישג, סטטוטורי- פורום 12:00 -11:00■
 דנילוביץ תביק - )לשכה(טורקל

 תומר, חיים, אבישג, הפצי, - יועצים ועדת 12:30 -12:00■
 דנילוביץ חביק - )לשכה(הומר מצ״ב דימיטרי

 ישיבת - רגר פרוייקט קידום בגושא פגישה 14:00 ל■ 13:00■
 ו אקרשטיין דוד הפרוייקט ומנהל אריאל, אולגה, יפים, התנעה

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

 כראדי, עופר זאב בנווה יום מעון בנושא פגישה 16:00 -15:00■
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת יעקובי יפים, חזן, מאיר

 כספים וועדת הנהלה ישיבת 18:00 -17:00■
אב אבישג של )במשרדהחומר מצ״ב )יעל/נטע/דינה/גלית/מזל(

שון יום מאי 29 רא
 - סגנים( ישיבות )חדר משנה ועדה טרום 08:30 12:00 - 08:30■

 אל-על טל
נסיעה 11:30 -10:00■
 דן חברת כניסת בנושא דיון - גנון דרור אצל 13:00 -11:30■

 ישיבות חדר ,5 קומה , 5 ישראל בנק )רחובשבע לבאר בדרום
 מנכל לשכת - ירושלים( רותם,

נסיעה 15:30 -13:00■
 )לשכת האורגים רחוב בקשר לנדסמן תלי יפים 17:50 -16:30■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס
19:30 -18:00 M העתיקה העיר מינהלת מכרזי - כ״א ועדת

ביטן שלומי - )בחכ״ל(

עי יום יוני 01 רבי
תכנוני למידע בקשות בנושא אולגה יפים, 10:30 -10:00■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת
 )לשכת חדש העיר אדריכל לביא רועי עם פגישה 13:00 -11:00■

העיר( מהנדס
תאובשיייביץ יגאל פ״ע 12:30 -12:00■ שכ  העיר( מהנדס )ל

 טל ■ להשכיר" "דירה פרויקט בנושא התייעצות 12:30 -12:000
ברכה ירון בירון, איריס יוספה, דימיטרי, אבישג, על, אל

 דנילובייו' רוביק - )לשכה(
תדימיטרי ראומח, ניר, - כ״א 13:30 -13:00■ שכ  מנכ״לית )ל

 מנכל לשכת - העיריה(
 אבישג, משתתפים: סיגליות שכונת ד.פ.17:00 17:30 -17:00■

 טל העיר ראש וסגן מ״מ )לשכהמרב יוספה, דימיטרי, טורקל,
 אל-על טל - אל-על(

מועצה 18:30 -18:00■

שי יום מאי 31 שלי
תאישית שיחה אירית יפים 08:00 - 07:30■ שכ  - העיר( מהנדס )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי
 גיו רחוב לאורך תמך קירות חיפוי בקשר יפים 08:30 - 08:00■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת אלון
 בשכונה 902 מגרש לגבי דיירים התנגדות 09:00 10:00 - 09:00■

 נציגי נחימאס, חדד דימיטרי,אילנית משתתפים: שבע בבאר וי
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ״מ )לשכההוועד

נסיעה 12:30 -10:30■
 עירונית התחדשות פרוייקט של ולמידה היכרות 15:30 -12:301!

 - ישיבות חדר )הנדסה מטה משתתפים ראו - רמת-גן בעיריית
 גרנות זיידלר עליזה - (רמת-גן 2 קומה 26 המעגל

נסיעה 17:00 -14:30■

יוני 03 שישי יום
■08:30 - 09:00

יוני 02 וזמישי יום
 חומר מצ״ב 54 אטד סיור 08:00 - 07:30■
לא 09:00 - 08:00■
 משתתפים: הטבעי הגז רשת להכרת סיור 09:00 11:00 - 09:00■

 ח לרמת )בכניסה מנב״ט ובקרה תפעול מנהל סופר עדי דימיטרי,
 הניות מבנה עקרוני תכנון אישור בנושא פגישה 12:00 -11:00■

 מאפשט מויאל ניר פרץ, אוריאל משתתפים: סיטי סינימה חיצוני
 רמה, עסקים, רישוי משותפים בנושאים טיפול 12:30 -12:00■

תגל מלכה ציפי, לוסי, שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 מים הצטברות בקשר סבסטיאן מאיר אולגה 13:00 -12:30■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת חסידה רה במבנה
 חקלאית חוות בקשר יעקובי יוספה ברכה ירון 13:30 -13:00■

מון מצ״ב תזי שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 טוביהו בשדרות ביצוע גבולות לגבי יוספה ירון 14:00 -13:30■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת
 לפיתוח בקשר ואבי מאיה מיכאל יניב יפים 15:00 -14:00■

שן מתקציב שצ״פים  די - העיר( מהנדס )לכת הגג סכם חדש מול י
 בקש שלומי ענסל סופיה איתי זהבה מרב יסופה 16:30 -15:00■
טן שלומי יוסף טל צבי 17:00 -16:30■ ק ישיבה המשך בקשר בי

יוני 04 שבת
לן אייל מופע □ I גו

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201733 15:30
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יוני 06 שני יום
 רוביק - )לשכה(וליז יפים דימיטרי, פ״ע - 07:45 08:00 - 07:30■

דנילוביץ
 מגרש נוי נווה 2015-0195 מטי תיק אלעד בנימין 08:30 - 08:00■

 מינדלין רמה - ( רמה )משרד 107
 טורקל, אבישג, - אצטדיון תנועה ח ”דו ממצאי 10:00 - 09:00■

מיי׳ אריאל זיסלין, מיכאל דימיטרי,  מלי זיאן אלי התנועה יועץ ד
 דימיטרי, רחלי, תומר, אבישג, - עירוני שוק 11:00 -10:00■

 לשכת ,1 בגין מנה□ כיכר שבע, באר )עיריית ברוריה אורי, טורקל,
טון, עליזה כרדי, עופר פ״ע 11:30 -11:00■  דימיטרי, תומר, בי

 דנילוביץ חביק - )לשכה(טורקל
 טורקל, תומר, אבישג, - אזולאי עמד□ פרויקט 12:00 -11:30■

 דנילוביץ רוביק - )לשכה(ברקאי לילך דימיטרי,
 יניב, תומר, דימיטרי, - חחייטק גשר תחזוקת 13:00 -12:00■

תעמוס נועם, שכ  מנכל לשכת - העיריה( מנכ׳ילית )ל
 הש אישור אופן בנושא פיגלאנסקי דימיטרי אצל 14:00 -13:00■
 כג בית גג על תאורה גופי בנושא בתלונה טיפול 15:00 -14:00■
טון תומר משתתפים: קרקע. הקצאות ועדת 17:00 -16:00■  + בי
שכתהגג הסכם - כספים ניהול 18:00 -17:00■ ג לשכת - גזבר( )ל

שון יום יוני 05 רא
שראל(ירושלים יום |□ 1 )י

ם שלי רו ^י '□ שראל(] 1 )י
 מלייה תרגיל לקראת להכנת בקשר משח יפים 09:00 - 08:00■

תחומר מצ״ב 16/6 שמתקיים שכ  פיגלא דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 תב״ע, החיים אוצר ספד בית בנושא פגישה 09:30 - 09:00■

טון, עליזה טורל, למה,  דימיטרי - (העיר מהנדס )לשכת כארדי בי
 - העיר( מהנדס )לשכת 10 עד תוכניות בודקי 9.45 10:00 - 09:45■

קקון-דנון דורית
 משתתפים: 15 בגאולי□ חנייה פתרונות 10:00 10:30 -10:00■

 העיר ראש וסגן מ"מ )לשכהטורקל חיים זיסלין, מיכאל דימיטרי,
 הנחיות לגבי תכנית קביעת ד.פ. 10:30 11:00 -10:30■

 לוסי, מרב, רמה, יוספה, טורקל, דימיטרי, משתתפים: מרחביות
 מירי, לוסי, רמה, דימיטרי, - קטנה ועדת 11:00 12:00 -11:00■

 אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ׳'מ )לשכהמשפטית לשכה
 משתתפים: וינגייט מתה□ פרויקט הצגת 13:00 14:00 -13:00■

 )לשכה אתן אחים זיסלין, מיכאל אולגה, מירב, יוספה, דימיטרי,
 במואח לשכונה בקשר אלחנני אוחד מרב יוספה 14:30 -14:00■
שיניים רופא 16:30 -15:00 *

עי יום יוני 08 רבי
 עד להימסר צריכים אשר ילדים בגני סיור 09:30 - 07:30■

 צ הזן, מאיר יפים, זהבה, דימיטרי, אבישג, הפצי, - 2016 אוגוסט
לא 10:00 - 09:30■
 שבע באר עיריית מול קיי מכללת של סוגיות 10:45 -10:00■

 קוזמינצ לאה פרופ' - לסטודנטים וקרוונים השבחה היטלי כולל
 חיים רמה באר-שבע עירית עם לפרגולות כיסוי 12:00 -11:00■

אצלחומר מצ״ב מרב טורקל  כהן מרים - מחוזית( ועדה אליסיה )
לא 12:30 - 12:00■
 אביסרור מגדלי בקשר אביסרור אלי לוסי 13:00 -12:30■

מון ״ ן מצ 13 וקלישר שכתזי  פיגלאנסקי דימימרי - העיר( מהנדס )ל
 )משאביאגגלשטיין מירי + ראומה + דימיטרי 14:00 -13:30■

 גורליצקי ניר - אנוש(
 בקשר אורטל גיא ענת יחוד מירי מרב יוספה 15:00 -14:00■

תחומר מצ״ב הרפורמה להטמעת המשך שכ  די - העיר( מהנדס )ל
 קליין ניר בהשתתפות חברון דרך פתוה 15:40 16:30 -15:40■

 אל-על סל ־ אל-על( סל רהייע וסגן מ"מ )לשכה הרסה מנכ״ל
 ארזי חב' 1000 במגרש גדרות התייעצות 16:40 17:10 -16:40■
מירי - הנהלה( )חדר ולבנייה לתכנון משנה וועדת 20:00 -17:00■

שי יום יוני 07 שלי
 מצ״ב 5 בפלח בניה ילדים גן יפים עם סיור 7.10 08:00 - 07:30■

מון  פיגלאנסקי דימיטרי - במקום( )נפגשיםזי
 השירות תהליכי שיפור בקשר משה אירים רמה 09:00 - 08:00■

מון מצייב תזי שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 בקשר אשמטקר אבי מירי לוסי מרב רמה יוספה 10:00 - 09:00■

שכתחומר מצ״ב המקומיות הוועדות של שנתי דו"  העי מהנדס )ל
 טורקל, תומר, אבישג, - רמז גן פרויקט סטטוס 10:30 -10:00■

טן, שלומי אבו, עמום רווח, סופיה יוספה, דימיטרי,  ברכה ירון בי
 שלומי אבישג, - עתיקה עיר פרוייקטים סטטוס 12:30 -10:30■

 סופ יפים, יוספה, דימיטרי, עמוס, נומה, שלומי נגיד, לילך ביטן,
 בעיר וחניות רחובות תשתיות, פרוייקטי סטטוס 12:00 -11:30■

טן, שלומי אבישג, העתיקה-  ע תומר, נומה, שלומי נגיד, לילך בי
 )לשכה( עתיקה עיר בנושא לדיון מצטרף וינר שי 12:30 -12:00■
 חחיים-פזית,דימיטרי לאוצר הקצאה שחד ביה״ס 13:30 -13:00■
 מע בנושא לוסטיקמן ויפים פיגלאנסקי דימיטרי 16:00 -15:00■
תאישית שיחה שרון בקשר אנדרי ראומח 16:30 -16:00■ שכ  מ )ל
כספי□ ועדת 17:00 -16:30■

קקון-דנון דורית - ההנהלה( )אולם מכרזים ועדת 19:00 -18:00£3

שי יום יוני 10 שי
שופן מסעדת -רעות מילה ברי 11:30 -11:00■

יוני 09 חמישי יום
 אריק + נועם / תהו□ מי סילוק - התקשוב קריית 09:00 - 08:00■

מי + יפים + דימטרי + אדי)  - הבטחון( +לילך)משרד שבע( גנ
 עיריית - העיר מהנדס דימטרי אצל תתקיים )הישיבהחומר מצ״ב

 יחיאל נועם - שבע( באר
 העיר ראש וסגן מ"מ )לשכהדימיטרי פ.ע. 10:00 11:00 -10:00■

 אל-על טל - אל-על( טל
 משתתפים: ג׳ שכונה מתאר תכנית הצגת 11:00 12:00 -11:00■

 )לשכה וסופיה פלד ענבל האדריכלית מרב, יוספה, דימיטרי,
 אל־על טל ־ (אל-על טל העיר ראש וסגן מ"מ

 סיבל מיטבית במתחם מגרשים שייזק 12:3013:00 -12:30■
טון, תזמר דמיטרי, משתתפים:  איריס מרום, רחיל טורקל, בי

 אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ״מ )לשכהמורד מרב שוחט,
 עירוני טבע סקר ממצאי הטמעת - ד.פ. 13:00 14:00 -13:00■

 רונית מירב, יוספה, דימיטרי, משתתפים: לתכנון בהנחיות
 אל-על טל - טלאל-על( העיר ראש וסגן מ"מ )לשכה

 2016 שנתית תוכנית מקרקעין- נכסי פורום 15:30 -14:00■
 גזבר לשכת - )גזבר(

 )גזבר( שומה - 948 ומגרש ורד מחנה בנושא דיון 16:30 -15:30■
גזבר לשכת -

יוני 11 שבת
יהודיים( דתיים )חגיםשבועות ערב |□
יהודיים( דתיים )חגיםשבועות ערב )□
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יוני 13 עני יום יוני 12 ראשון־ יום
שראל( תג איסרו □1 ת)י יהודיים( דתיים )חגיםשבועו יהודיים( דתיים )חגים□!שבועות1
שראל( תג איסרו □1 ת)י יהודיים( דתיים )חגיםשבועו r יהודיים( דתיים )חגיםשבועות □
יהודיים( דתיים )חגיםלישראל( השני-מחוץ שבועות)היום חג □1 שבועות הג 18:00 - 08:00■

ת)וזמם1|כ יהודיים( דתיים )חגיםלישראל( השני-נוחוץ חגשבועו
 ב״ש החדשים לםתתםים מתכננים קביעת 09:00 - 08:00■

 משר - (259 חדר ב״ש עייירת ,דימטרי של )משרדו רונה של באישור
 בדרום דך בניסת - ציבורית תהבודה בנושא דיון 10:00 - 09:00■

 אירים, צביקה, עמית, בני, זהבה, תומר, דינעיטרי, - שבע לבאר
 טרנר- אצטדיון תנועה המדרי בנושא התייעצות 10:30 -10:00■
 אב רוביק+ טרנר- איצטדיוך ותנועה חניה הסדרי 11:30 -10:30■
 מנה במםגרת ואדריכלים יועצים לבחירת מנגנון 12:00 -11:30■
 דימיט תומר, חיים, אבישג, צי,9ה - יועצים ועדת 12:30 -12:00■
 1 ב' יום וני,8צ ום9קמ תשתיות העתקת הזמנה: 14:00 -13:00■
שכתםםולטור בקשר משה יפים עמית 14:30 -14:00■  מהנדס )ל
 רכבת מסילת של פרצלציה בקשר אירנח אנדרי 15:00 -14:30■
 תומר, דימיטרי, - דמות בשכונת פיתוה השלמות 16:00 -15:00■
או יוספה מרב השיכון ממשרד אליסף שביט מלי 16:15 -15:45■

עי יום יוני 15 רבי
 לגבי העירייה מדיניות בקשר מיכאל לוסי 08:30 - 08:00■

למשותפת פרטית בחניה חשמלי לרכב טעינה מכישרי התקנת ( 
 נאות התפתחות בנושא מצומצמת התייעצות 09:30 - 08:30■

 טורק תומר, יחיאל, נועם אבישג, ובר, ברוך וולפסון, עדי - חובב
 שבע, באר )עיריית עמידר ומנכ״ל יו״ר עם גישה9 10:30 - 09:30■

 דנילובקי רוביק - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר
 דימיטרי, אבישג, על, אל טל - הגז הוות פינוי 12:00 -11:00■

 ליאור ובר, ברוך יחיאל, נועם תומר, טורקל, מורד, מרב ה,9יוס
 של הנכסים ממונח דוד יואל עם פגישה 12:30 -12:00■

 דימיטרי אבישג, על, אל טל ־ אלטשול לנושא היהודית הסוכנות
 הקמפוס במתחם לסייבר ספר בית הקמת 14:00 -13:00■

תברקת דוד יוספה, דימיטרי, חפצי, - הצפוני שכ  עיריי מנכ״לית )ל
תהומר מצ״ב הקצאות ועדת 15:00 -14:00■ שכ  - (מנכ״ל )ל

העיר מזכיר
מון מצ״ב אגמים כהן ציון של בריתה 16:00 -15:30■  זי
 ח המבוא פיתוח קידום ־ חגג הסכמי בנושא דיון 17:00 -16:00■

לשלומי חיים, יוסף, טל צבי עמום, תומר, דימיטרי, - הדרומית ( 
דניל רוביק - )הנהלה(זימו מצ״ב הכ״ל דירקטוריון 18:00 -17:00■

שי יום יוני 14 שלי
 גשר באמור 60 כיבש תנועה סגירת דויד מיכאל 08:00 ־ 07:30■

 - העיר( מהנדס )לשכת 0529404038 הנגב הטיבת קטע רכבת
פיגלאנסקי דימיטרי

 מנדלי רחוב 605-0150433 מסי בתיק טיפול 09:00 - 08:30■
 מרב + דימיטרי - שימול בן ראובן מר 3/4 ספרים מוכר

מוח מרב - )דימיטרי(
 יוספה, דימיטרי, הסופרים פארק התנעה ישיבת 10:00 - 09:00 ■

-ח־ורונה מיכל והאדריכליות טליוסף צבי אולגה, יפים, (31/5) 
טליוסף צבי - שבע( באר עיריית העיר, מהנדס )לשכת

 משתתפים: לזק״א קרקע הקצאת 10:00 11:00 -10:00■
 מ"מ )לשכה ריינגולד עמית יעקובי, דוד ועקנין, ציון דימיטרי,

אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן
 רגרמשתתפים: שדי המועלים בנק 12:15 13:15 -12:15■

הפועלים בנק נציגת פינץ אירית מירב, טורקל, יוספה, דימיטרי,
העיר אדריכל רועי 15:00 -13:00■
 משתתפים: ה׳ שכונה במשעולים שבילים 15:00 16:00 -15:00■

אל טל ־ אל-על( טל רה״ע וסגן מ"מ )לשכהלוסי טורקל, דימיטרי,
 - ההנהלה( )אולםשנתית תכנית - מכרזים ועדת 18:00 - 17:00 ■

קקון-דנון דורית

יוני 17 שישי יום יוני 16 חמישי יום
 )בעיר ברמלה סימולטור תרגיל - מל״ה וועדת 17:00 - 08:00■

 ביטחון דרי כהן אתי - ( רמלה
■13:00 - 13:30

יוני 18 שבת
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יוני 20 שני יום
 עופר, ,man על, אל גול - סאדאת ביקור הנצחת 08:30 - 08:00■

 דנילוביץ חביק - )לשכה( רמה יוספה, דימיטרי, אבישג,
 +טל ראובני ערך "ע9 10:00 - 08:30■

 מצ״ב אבו +אבישג+דימיטרי+טורקל+תומך+יוספה+עמוס
 דנילוביץ רוביק - )לשכה(חומר

 - בדרום דך להניוך מגרש איתור בנושא דיוך 10:00 - 09:00■
 יורי - בדרום דך ראובני, ערך - ממ״י טורקל, תומר, דימיטרי,

 כי ב״ש. עיריית מנכיילית )לשכת התחבורה משרד נציג ,ברונשטייך
לא 11:00 - 10:00■
 בעקבות חמט״ש לחרחבת התאגיד הערכות 12:00 -11:00■

 בך מוטי טורקל, תומר, דימ־טרי, אבישג, רוביק, - הגג הסכמי
 ב מנתם כיכר שבע, באר )עירייתביטך לובטקיך,שלומי מריו יהודה,

לא 13:30 - 12:00■
 קו ביצוע עלויות אוחרי מרכז בקשר יפים אולגח 14:00 -13:30■

תזימוך מצ״ב במגרשים חדשה בניה עבור ניקוז שכ  מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(

 - קיץ שיפוצי - חינוך מוסדות לבינוי היערכות 15:00 -14:00■
 יעקוב דויד יפים, סופי, עמית, יניב, זהבה, דימיטרי, תומר, חפצי,

■17:00- 17Y30 חומר מציב כספים ועדת

יוני 19 ראשון יום
 מתקך בקשר אלמוג גנדי אולגח יפים גינח 7.45 08:15 - 07:45■
 - חמנחלת של פרויקטים קידום אחר מעקב 8.10 09:00 - 08:10■
 לשכה מירי, לוסי, רמח, דימיטרי, - קטנה ועדת 10:00 -10:00■
 ס ישיבות )חדר אתרים שימור וועדת טרום המשך 11:30 -10:30■
 טל - סגנים( ישיבות )חדר משנה ועדה טרום 11:00 13:00 -11:30■
 9יוס אצל שנחב גיל אדריכל | בב״ש בינוי פינוי 13:30 -13:00■
■13:30 - 14:00 
■13:30 - 14:00 
■13:30 - 14:00 
■13:30 - 14:00 
■13:30 - 14:00 
■13:30 - 14:00 
■13:30 - 14:00 
■13:30 - 14:00 
■13:30 - 14:00 
■13:30 - 14:00 

נוספים... פריטים

עי יום יוני 22 רבי
 תמורת תשלומי בקשר רמח מיכאל מרב יוספח 09:00 - 08:30■

 דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכתזימוך מצ״ב שרה בעמק חניה
פיגלאנסקי

 צבי ביטך, שלומי דימיטרי, אבישג, - 25 כביש 11:30 -10:30■
 רוביק - )לשכה( יוספה מרום, רחלי עמוס, תומר, יוסף, טל

דנילוביץ
 במבנים טיפול בקשר אבי סבסטיאך מאיר רמח 13:00 -12:00■

תחומר מצ,ב מסוכנים שכ פיגלאנסקי דימיטרי - (העיר מהנדס )ל
 לבירכות מכונות חדרי בקר נופר לוסי רמה 13:30 -13:00■

תפרטית שיחיה שכ פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
לא 15:00 - 13:30■
לא 18:00 - 17:00■
חומר מצ״ב ארנונח צו מועצח 18:30 -18:00■

שי יום יוני 21 שלי
 עמר( חד עם שרה בעמק )סיור 22 שורק 08:00 - 07:30■
 פיגלאנסקי דימיטרי - היר( מהנדס )לשכת פ״ע רמה 09:00 - 08:00■
 פרוייקט רמח,יריב יוספה, דימיטרי, חזמנח: 10:00 - 09:00■

 - 09:00,2016 ביוני 21 ג' יום במבואה..., 80 מגרש ,705 מגרש
10:00 (lilach ziv) העיר)כ מהנדס לשכת - ב״ש )עיריתזימוך מצ״ב 

 מודל הצגת בקשר יוספה מרב אליסף שביט מלי 11:00 -10:00■
תבקע נחל השכונה בתוך בינוי שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

פיגלאנסקי
 תכנית חסייבר פרוייקט בקשר שחור נילי ד״ר 13:00 -12:00■

תזימוך מצ,ב אסטרטגית שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 הנכים ארגון למתחם בקשר דז־יש יוסי לוסי 14:00 -13:00■

תזימון מצ״ב שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - חהעיר( מהנדס )ל
 חנגב: מרכז - אזורים בנושא פגישח 15:00 -14:00■

 העירייה )מהנדסמגדל תמר עו״ד מורד,לילך, דמיטרי,רמה,מירב
 מהלוף לאה - אי( קומה (259 פיגלנסקי)חדר דמיטרי מר -
 חמינחלת של משימות ח ף חיק - גג חסכמי 16:00 -15:00■

 צ עמוס, שלומי, דימיטרי, טורקל, תומר, - הגג הסכמי במסגרת
 שבע באר נחל פארק -רשות חנחלח ישיבת 17:30 -16:00■

תזימון מצ,ב שכ שבע באר פארק נחל רשות - העיר( ראש )ל

יוני 24 שישי יום יוני 23 חמישי יום
לא 10:00 - 08:00■
 שבע, באר )עיריית חעירייח מוסכי מגרש מכירת 11:00 -10:00■

 - .(117 חדר קרקע, קומת העירייה, גזבר לשכת , 2 בגין מנחם כיכר
גזבר לשכת

 תבייע בקר אלחנני אוחד מרב אולגח יוספח 14:00 -13:00■
מון מצ,ב סיגליות מחוזית תזי שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

פיגלאנסקי
 מחי התיחסות בקשר ויקטוריודאולגה לוסי רמח 13100 ■־ 14:00■

מון מצ״ב להיתר ובקשות מידע לתיקי ופתוח כבישים בזי
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת

 במגרש חנאח זיקת בקשר ליזח לוסי רמה טורקל 15:30 -15:00■
תרגר בפרוייקט הנגב ארזי שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

פיגלאנסקי
ם( חסכמי מנהלת מכרזי כ״א ועדת 16:00 -15:30 ₪ חגג)חנדסיי

 ביטן שלומי - )חכ״ל(
 - )חכ״ל(הגג חסכמי מנחלת מכרזי - כ״א ועדת 19:00 -16:00■

ביטן שלומי

יוני 25 שבת
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יוני 27 שני יום
 עד• טורקל, נועם, אבישג, רוביק, דודאים: 09:00 - 08:00■

ף, וולפסון, רו  דנילוביץ רוביק - )לשכה(דימטרי ג
 עד• - חובב נאות התפתחות בנושא התייעצות 10:00 - 09:00■

 טורק תומר, יחיאל, נועם אבישג, אוון, אנדרי סמט, גיא וולפסון,
 על, אל טל - סיגליות שבונת סטטוס חוגגת 11:00 -10:00■

טן, שלומי דימיטרי, אבישג,  מו תמר ברכה, ירון דברה, יוספה בי
ת הסבמי עיבור מוסדות 12:00 -11:00■ קרי  אל טל - גנים( גג)

 נו שלומי יוספה, דימיטרי, לוי, ברק חזו, מאיר אבישג, חפצי, על,
 על 25 כביש שוקת צומת 6 כביש חיבור־ חשפעת 12:30 -12:00■

 ח עווי וולפסון, עדי טורקל, יוספה, דימיטרי, אבישג, - 40 כביש
 - רונה( אצל הנדסה)מזכר בנושא התייעצות 13:00 -12:30■

סלין, מיכאל עמום, תומר, טורקל, דימיטרי, אבישג,  אר יוספה, זי
 דימיטרי, - החדש החולים בית תכנון בנושא דיון 14:00 -13:00■

 קלמן - לינק סיטי חברת ליז, רחלי, מורד, מירב )יוספה(, תומר,
טון תומר משתתפים: קרקע. הקצאות ועדת 16:00 -15:00■  + בי

 איריס + מרום רחלי + בר-אל ציון עו־־ד + פיגליאנסקי דימיטרי
 ,מ - הנהלה( )חדר ולבנייה לתכנון הוועדה מליאת 17:30 -17:00■
חדרולבנייה לתכנון משנה וועדת 20:30 -17:30■ מירי - הנהלה( )

יוני 26 ראשון יום
 פיגלאנסקי דימיטרי - רמה 08:30 - 08:00■
 ) גאולים מרה ארז רמה לוס• מיכאל יוספה 10:00 - 09:00■

 דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת חומר מצ״ב (054/6486144
פיגלאנסקי

 מירי, לוסי, רמה, דימיטרי, - קטנה ועדת 10:0011:00 -10:00■
 אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ"מ )לשכהמשפטית לשכה

 דימיטרי, משתתפים: אבינו יעקב פרויקט 11:00 12:00 -11:00■
 - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )לשכה יהב דינה עו״ד יוספה,

 אל-על טל
אדירכל לביא רועי 13:30 -12:00■
 ברחוב ברמי ע״ש הכנסת בבית סיור 13:10 14:00 -13:30■

טון עליזה כרדי, עופר טורקל, דימיטרי, - ירקוני  - ירקוני( )רחובבי
דנילוביץ רוביק

עירוניות הברות ומנכ״לי אגפים מנהלי דיון 16:00 -14:00■
 o מנכל לשכת - שבע( באר עיריית מנכ״לית )לשכת

 דימיטרי, - חאנז״ק למוזיאון הפעלה תוכנית 17:00 -16:00■
 אזולאי, אלעד דיעי, ליאור נומה, שלומי יפים, ליז, עמוס, עמית,
תהתוכן יועצת - זגורי דליה שכ  כיכר ב״ש. עיריית מנכ״לית )ל
מנכל לשכת - ((08-6463683 )נטע: 341 חדר ,2 קומה ,1 בגין מנחם

עי יום יוני 29 רבי שי יום יוני 28 שלי
1* בחופש דימיטרי * |□ ♦ בחופש דימיטרי 07:00□
בחופש דימיטרי 21:00 - 08:00■ ת עו״ד אצל פגישה □ דורי
 אבישג, - אנז״ק מוזיאון פרויקט מעקב דיון 10:00 - 09:00■

 ישי גודמן, גיף אבו, עמוס עמית, נומה, שלומי יוספה, דימיטרי,
תו: עמי שניר, נתן יפים, נגיד, לילך אביטל,  אוליאל,איתמר,וצוו

סר אסתי צפון, זוהר מזור, אמיר צפון, זוהר קדם, זאב  גולדוו
 כיכר שבע, באר )עירייתכסיף אודי ודליה, גמפרט אדריכלים:

 דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם
 צבי דימיטרי, אבישג, - מוס ותיכון מים פארק 12:00 -11:00■

טן, שלומי ,יוסף טל  נומה. שלומי פרץ, אילן עמוס, סופי, בי
 באר )עיריית נעים בן יוסי גולדשמיט, נתן גנדלר, שלמה חיצונים:

 דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע,
 אבישג, על, אל טל - שבע באד רמות יער פיתוח 13:00 -12:3013

 לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עיריית אוליאל עמי דימיטרי,
דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר, ראש

 פיגלאנסקי דימיטרי - בהופש דימיטרי 17:00 - 08:00■
 - ההנהלה( )אולםמעודכן לו״ז - מכרזים ועדת 18:00 -17:00■

קקון-דנון דורית

שי יום יולי 01 שי יוני 30 חמישי יום
I□ בחופש דימיטרי ►י — ]♦ •יי! בחופש דימיטרי ►י |□

בחופש דימיטרי 19:30 - 07:00■

יולי 02 שבת
♦| בחופש דימיטרי * □1
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יולי 04 שני יום יולי 03 ראשון יום
1* בחופש דימיטרי ♦ |□ בחופש דימיטרי ♦ □
 בחופש דימיטרי 16:00 - 07:30■
סטטווי?י 12:30 - 08:00■
הפועל פורום 13:00 -12:30■  אבישג, - באר-שבע( סטטוטורי)

 - )לשכה( קריאה לפי יעלו וזיסלין אריאל טורקל תומר, דימיטרי,
דנילוביץ רוביק

בחופש דימיטרי 15:30 - 08:00■
 על המשקיף שבע מבאר תצפית מגדל אייקון 11:30 -10:30■

)לשכה(ליז גליקנפרייד, אנדרי הלברג, יובל אבישג, - כולו הנגב
דנילוביץ חביק -

עי יום יולי 06 רבי שי יום יולי 05 שלי
1* בהופש יובל 00:00!□ i בהופש דימיטרי 21:30♦ |□
 בהופש דימיטרי 19:30 - 07:00■
 חפצי, - גי לשכונה ציבור צרכי פרונרמת 16:00 -15:00■

 מוטי הלברג, יובל יוםפה, נומה, שלומי דודי, זהבה, דימיטרי,
 סופיה אנקר, שלמה פלד, ענבל מורלי, תמר מורד, מרב טבת,

תאלדור שכ  ,2 קומה ,1 בגין מנחם כיכר ב״ש. עיריית מנכ״לית )ל
 מנכל לשכת - ((08-6463683 )נטע: 341 תדר

מועצה 18:30 -18:00■

בהופש דימיטרי 16:00 - 08:30■

יולי 08 שישי יום יולי 07 וזמישי יום
♦[ בחופש יובל ♦ |□ 1♦ בחופש יובל ♦ |□

בחופש דימיטרי 19:30 - 07:00■
 מים הזרמת לפרויקט אדריכלים עם פגישה 11:00 - 08:00■

 יוספה, ביטן, שלומי יוסף, טל צבי אבישג, רוביק, - בנחל
 באר )עיריית יפה אייל פרץ, אילן חיים, עמוס, תומר, דימטרי,

 דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע,
 - העיר( מהנדס )לשכת משנה ועדה טרום 13:00 15:00 -13:00■

o אל-על טל

יולי 09 שבת
^ הו ב ^ ק »י ח ם 1♦ ן
16:00-15:30■
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יולי 11 שני יום יולי 10 ראשון־ יום
f♦ בחופש יובל ♦ |□ 1♦ בחופש יובל * ם
 מגרש נוי נווה שב קוטגיים פרוייקט בקשר לוסי 09:00 - 08:30■

מון מצ״ב 25 תזי שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 וחבה, אבישג, חפצי, - ילדים גני חידוש פרויקט 11:00 -10:00■

 ברק חון, מאיר נועם, יניב, יפים, יוספה, דימיטרי, סופי, תומר,
 דנילוביץ רוביק - העיר( ראש )לשכת ואפרת תמר לוי,

 שלומי, דימיטרי, טורקל, תומר, - גג חסבמי 15:00 -14:00■
תיוסף טל צבי קוריאל, אבי מריו, עמוס, שכ  - העירייה( מנכיילית )ל
מנכל לשכת

 דיון במסגרת - חגג הסכמי נגישות תקציב 14:30 -14:00■
 זווון יוסי אריק, נועם, יפים, עמוס, תומר, דימיטרי, - גג חסבמי

תכהן ציון יוסף, טל צבי שכ  מנכל לשכת - העיריה( מנכ״לית )ל
סלין אולגה לוסי רמה יוספח 16:00 -15:00■  אבי לאון אבי וי

 בקשר הכהן שירה + גוברין נדסב סיגל ארי נחמיה ליואי
מון מצב, ב״ש מחקר מעונות פרוייקט תוי שכ  - העיר( הנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי

 מנחם כיכר שבע, באר )עירייתחעתיקח בעיר מתם 17:00 -16:00■
גזבר לשכת - .(117 חדר קרקע, קומת העירייה, גזבר לשכת , 2 בגין

 מגורים + מסחרי מגרש סיגליות בנושא פגישה 09:30 - 08:30■
 מהנדס )לשכת הילה אלחנני, אוהד טל, אולגה יוספה, מרב,
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(

 ניצן - )ניצן( פיתוח השלמות 7 פלה בנושא דיון 10:00 - 09:00■
קיטלרו

 גזבר לשכת - )גזבר( זכאי לידיה בנושא 10:00 - 09:30■
 דימיטרי, אבישג, - 5 פלח רגל חולכי גשר 13:00 -12:00■

 אלחנני, אוהד ארי, נחמיה עטר, אורי נומה, שלומי יפים, יוספה,
 העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עירייתפישר יעקב
 דנילוביץ רוביק - (2 קומה

 אגפים מנחלי פורום - רוטשילד בקוביית פעילות 16:00 -13:00■
גליסקו לראומה לפנות יש שאלה בכל - מורחב הברות ומנכ״לי

מון מצ״ב הפעילות את שמרכזת כהן, - גוריון( בן )אוניברסיטתזי
o מנכל לשכת -
 חפצי, - העיר ברחבי יום מעונות מיקום 16:15 17:15 -16:15■

די(, יעקובי, דויד יוספה, נומה, שלומי כהן, אתי דימיטרי,  ורד )דו
תתמר שמש, רחל ששון, שכ מנכל לשכת - העיריה( מנכ״לית )ל

עי יום יולי 13 רבי שי יום יולי 12 שלי
1* בחופש יובל * )□" 1♦ בחופש יובל * ]□
 וסדנח אוכל ת שדק ח עתיק -עיר ורותם יוספה 08:30 - 08:00■
 בעיר וסדנאות האוכל שדרת רותם+דימיטרי/ 08:30 - 08:00■

 דברה יוספה - דימיטרי( )אצל העתיקה
 באר נחל מעל לגשר אדריכליות הצעות הצגת 11:00 - 08:30■

 יפים, יוספה, דימיטרי, תומר, טורקל, אבישג, על, אל טל - שבע
טן, שלומי  יער טלי יוסף, טל צבי פרץ, אילן ברכה, ירון בי

 דנילוביץ רוביק - )לשכה(
 - שבע באר בעיר הצבאיים המגורים פרוייקטי 12:00 -11:00■

 סא״ל רמה, טורקל, יחיאל, נועם יוספה, דימיטרי, אבישג,
ת, עשהאל  רוביק - )לשכה(ורמו אליאסף שרביט, מלי גדו
דנילוביץ

 תחילת בקשר בדרום דן רמי אריאל יפים מיכאל 13:00 -12:00■
מון מצ״ב הציבורית תחבורה הפעלת שכתזי  - (העיר מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי

 מירי, לוסי, רמה, דימיטרי, - קטנה ועדת 16:15 17:00 -16:15■
שכתחומר מצ״ב משפטית לשכה  אל־על טל - העיר( מהנדס )ל

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

תכללי רמה 08:30 - 08:00■ שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
פיגלאנסקי

מון מצ״ב הדסה פרוייקט בקשר מרב 09:00 - 08:30■ תזי שכ  )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס

 רגר שדרי חניה תקן בקשר מיכאל מרב יוספה 10:00 - 09:00■
מון מצ״ב יהלום איזור תזי שכ  פיגלאנסק דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 בקשר ישפרו סמנ״כל בנארי ירון מיכאל לוסי 11:00 -10:00■
ה במתחם חניה הסדרי שפרו)לונ מון מצ״ב פארק( י תזי שכ  מ )ל

לא 11:30 -11:00■
 גי שכ' כהן גדעון אצל חולים ביקור משח יפים 12:00 -11:30■

 שתב אנוש משאבי ע״י נתבקשנו מאוד )חולה 13/12 המעפילים
 משה ותנועה תחבורה בהיבט לסייבר מוכנות 14:00 -12:30■

אצלהוד י דימירי יריבראירל אילן יפים פישר  מר יהוד - דימיטרי( )
 העיר( מהנדס )לשכת לאוטוקד בקשר ומרב יחוד 14:30 -14:00■
 תומר, דימיטרי, אבישג, חפצי, - הצפוני הקמפוס 16:30 -15:30■
 דור - ההנהלה( )אולםמעודכן לו״ז - מכרזים ועדת 18:00 -17:00■
לעו שכר בעניין כ״א ועדת בנושא דימיטרי אצל 17:30 -17:00■

שי יום יולי 15 שי יולי 14 חמישי יום
I*"□ בחופש יובל ]♦ *[ בחופש יובל * □1

לא 09:30 - 08:30■
מון מצייב רמות פארק בקשר אולגח 10:00 - 09:30■ שכתזי  )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס
 הברת אוריאל פרץ אולגח לוסי רמה מרב יוספה 11:30 -10:00■

 אורגים גרשפלד/ ,גנים קרית פרויקטים בקשר דימירי י.ח.
מון מצ״ב שכתזי  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( המנדס )ל

 בקשות בקשר לוסי ויקטורח רמה גינדי מריו 13:00 -12:00■
מון מצ״ב מוגנים מצרהבים של להיתר תזי שכ  - העיר( מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי

גזבר לשכת - )גזבר( 17 השלום - לטאבו אישור 14:00 -13:00■
יולי 16שבת

"•[ בחופש יובל ♦ 1|כ
2016 שנתית תוכנית מקרקעין- נכסי פורום 16:00 -14:15■

 גזבר לשכת - )גזבר(
 לשאלות שירלי התייחסות להסכם- תוספת 16:00 -15:30■

תהעירייה שכ  גזבר לשכת - הגזבר( )ל
 - )חכ״ל( האגם מכרו פתיחת - מכרזים ועדת 18:40 -18:10■

ביטן שלומי

פיגלאנכוקי דימיטרי15/10/201739 15:30
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יולי 18 שני יום שון יום יולי 17 רא
1♦ בחופש יובל ►י ח * בחופש יובל * □

1* בחופש יוספה * □1 * בחופש יוספה 00:00□
 יפים, דימיטרי, אל- בית כנסת בבית סיור 08:00 - 07:30■

 1) 8 אהחנסון עורה - הודו( אל)עולי בית כנסת )בית אלקנה צביקה,
 יוסף, סל צבי אבישג, - ותיקות עוכונות שדרוג 09:00 - 08:00■

 )לשכה( אריק עמוס, סופי, ליו, נועם, יניב, יפים, דימיסרי, מריו,
 סורקל, דימיסדי, אבישג, - המחצבה פרויקט 10:00 - 09:00■

אמיר טל צבי עמוס, תומר, סף) טן יו ה((09:30ב מצטרף לו שכ  )ל
 - לנוי לב שכונת שצ"פ לפיתוח מעקב פגישת 11:00 -10:00■

 בוב ימין, עורא יפים, נומה, שלומי דימיטרי, יוספה, יניב, אבישג,
 תומר, דימיטרי, אבישג, - רגר שדרות פרויקט 12:00 -11:00■

סלין, מיכאל עמוס,  אקר דוד חברת יוספה, יפים, דמרי, אריאל זי
 ש נגיד, לילך -אבישג, חצלמניה פרויקט סטטוס 12:45 -12:00■
 גני קיריית חינוך מוסדות בינוי חפצי-תכנית אצל 14:00 -13:00■
 די תומר, חפצי, - חינוך מוסדות לבינוי היערכות 15:00 -14:00■
 ותש חווית קבלני כנס בנושא הרצאה יציב בבית 18:30 -16:00■
ת וטיפות הרך לגיל מרכזים הקמת 17:00 -16:00■  הלב)מדיניו
התחש נוהלי בנושא - מארק גדי עם לדיון הכנה 18:00 -17:00■

 -)יש 2016 א' חציון בקרת בקשר אבי יפים 10:00 - 09:00■
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת (3/8 אדיר עם פגישה

 בנין לועדת הכנה בקשר אורטל לילך מרב 11:45 -11:15■
תתכנון ערים שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 הנגב מרכז בקשר בודקת ליזח לזסי מרב רמה 13:00 -12:00■
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת

 לקראת - 5 בפלח בניה עבודות בנושא בפישה 14:00 -13:00■
 יפים, השיכון, משרד עטר אורי 1.9 ב- חינוך מוסדות איכלוס

 בנגב, י.ד. דלויה, בוסקילה, אחים עדין, ב״ש מתכת הנגב, ארזי
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת רמה בניה י.ר.נ.

 לא 15:30 - 14:00■
נסיעה 18:00 -15:30■
 רוביק, - בדרום חולים בית להקמת ועדה 19:00 -18:00■

 וצוותו, פינס יאיר ליז, תמר, עמוס, תומר, דימיטרי, אבישג,
 נחמיה רון, יהודה ארנון, שירה פרלסמן, אורן עזרא, ורד ארנון,
תויצנר נעם אחראי: יועץ קינד, שכ  רחוב הבריאות, משרד מנכ״ל )ל
דנילוביץ רוביק - ירושלים( ,13 קומה ,39 ירמיהו

עי יום יולי 20 רבי שי יום יולי 19 שלי
* בחופש יובל * □ * בחופש יובל * □1
* בחופש יוספה * □ ♦ בחופש יוספה * □1
 צבי אבישג, המשך: - ותיקות בשכונות עבודות 10:00 - 08:30■

 אריק עמום, סופי, ליו, נועם, יניב, יפים, דימיטרי, מריו, יוסף, טל
 תומר, דימיטרי, אבישג, - הנדסי לאמנות קמפוס 11:30 -10:30■

תחדד יהודה פרופ' טורקל, שכ  דנילוביץ ביק1ר - העיר( ראש )ל
 של הפיתוח תכניות והצגת hot הברת ביקור 12:45 -12:00■

 דנילוביץ רוביק - )לשכה/הנהלה(העיר
 תומר,דימיטרי, - התחשבנות נוהלי 12:45 13:30 -12:45■

 אליא שרביט, מלי מריו, אסף, סופי, עמוס, צבי, שלומי, טורקל,
תשבע באר גג הסכם היגוי ועדת 14:30 -13:30■ שכ  מנכיילית )ל

 שרביט מלי - (2 קומה ,1 בגין מנחם כיכר שבע, האר עיריית
ש ציבורית תחבורה הפעלת 16:00 -15:00■  - שבע באד דן - בבי

 ח דנה,נציגי והבה, אריאל, זיסלין, אירים, צביקה, בני, דימיטרי,
 ופארק גז נחל בנושא משותף פרוייקט קידום 16:45 -16:00■

 מוע ראש - רקייק אבו טומאן טורקל, דימיטרי, - שבע באר נחל
 לבאר הדרכה רכז/ת : כייא מכרזי כ״א ועדת 18:30 -17:00■

הקטר)יעל/דינה/מי מתחם והדרכה שיווק רכז/ת *** אברהם

 2 יוסף בורג זאב נוווח 23 מגרש 4 לטופס סיור 08:30 - 07:00■
חומר מצייב

 - העיר( מהנדס )לשכת משנה ועדה טרום 08:30 10:00 - 08:30■
o אל-על טל

חדרכלניות 11:00 -10:00■ מרתב מנהל - דרום ישיבות )
(roomdarommenahel)) - ראובני ערן (deranr)
סגור 13:00 -11:00■
 רמה דימטרי, טורקל, ,אזורים בעניין ישיבה 12:00 -11:30■

 טורקל חיים - (משפטית )לשכה ואילנית
 ניר - העירייה( )מנכ״ליתשירות לארכת וועדה 15:00 -14:30■

גורליצקי
 ההנדסה אגף משרות רמחבקשר איתן עמוס 16:00 -15:00■

תחומר מצ״ב מדידות( )מחלקת שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
פיגלאנסקי

 '3ש מכרז בנושא דיון - הכיל מכרזים ועדת 19:00 -18:00■
ביטן שלומי - )בחכייל(הסיגליות

שי יום יולי 22 מי יולי 21 וזמישי יום
I בהופש יזבל 00:00* □ * בחופש יובל * □
F בחופש יוספה * □ * בחופש יוספה * |□

יהודיים( דתיים )חגיםבתמוז י״ז צום □
יהודיים( דתיים )חגיםבתמוז י״ז צום ם
 רחלי - המהנדס( )בלשכתרחלי + דימיטרי פ.ע. 09:30 - 08:30■

מרום
תהקצאות ועדת 11:00 -10:00■ שכ  העיר מזכיר - (מנכ״ל )ל
סלין מרב רמה לוסי 12:00 -11:00■ אדריכלים ו טיט חברת זי

יולי 23 שבת
 ראשונה קומה 259 חדר העיר מהנדס )לשכת די '3ש ב״ש גני בקשר

פיגלאנסקי דימיטרי - (1 בגן כיכר
*[ בחופש יוספה ♦ |□ ופיקוח היתרים - חגג הסכם במסגרת פרויקטים 13:00 -12:00■

 אולג, לוסי,אמה, יהוד, רמה, דימיטרי, בהשתתפות: הבניה על
חן חיים ממשרד תמר לביא רועי 14:00 -13:00■  סמי מכללת דו

תורד למהנה תב,ע בקשרקידום שמעון שכ  דימי - העיר( מהנדס )ל
 קיי מכללת סמנכילית ישראל בן טלי ד״ר מרב 15:00 -14:00■

תחומר מצ״ב קיי במכללה להקמת אפשריים למבנים בקש שכ  )ל
 מצ״ב שיפוטיים הריסה צווי בקשר אולג רמה 16:00 -15:00■

שכתחומר פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201740 15:30
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יולי 25 שני יום יולי 24 ראשון יום
1♦ בחופש יוספה * |□ F* בחופש יוספה * |□
שא התייעצות 08:30 - 08:00■  -טל+ החרדית בקריה בניה בנו

כהן צביקה - על( אל טל )אצל דימיטר׳ טורקל+
שג, - בקע נחל קהילתי מרכז תכנון הצגת 10:00 - 09:00■  אבי

מי די כהן, אתי נומה, שלו שיץ, דו אור ליפ עי, לי  צביקה, סופי, די
טרי, מי שכתהזן מאיר מרש, רמי יפים, די  רוביק - העיר( ראש )ל
דנילוביץ

ת מרכזי פארק תכנון הצגת 11:00 -10:00■ ד ניר ופארק כלניו  דו
שג, על, אל טל - טרי, אבי מי ב, יחיאל, נועמ די ט, מלי יני  שרבי

צן, כהן, יעקב אדרי גיינה, סף טל צבי ני כיכר שבע, באר )עירייתיו
לא 14:00 -11:00■
שא דיון 15:00 -14:00■ טרי, תומר, ־ פרוייקטים בנו מי ב, די  יני

שכתמריו צבי, ליז, יפים, עמוס, נועם,  - העיריה( מנכ״לית )ל
מנכל לשכת

שז״ר רגר שדי סיור 15:30 16:00 -15:30■ טרי, משתתפים: ו מי  די
סלין, מיכאל בני, אל זי  )רחבת המשטרה נציג אטיאס שמו

אל-על טל - ושז״ר( רגר שדי בצומת אספלט
לא 16:30 - 16:00■
ת ועדה 17:30 -17:00■ מון מצ״ב הסביבה לאיכו זי

 משנה- ועדה טרום הצגת + קטנה ועדת 10:00 12:00 -10:00■
טרי, מי סי, רמה, די  וסגן מ"מ )לשכהמשפטית לשכה מירי, לו

 אל-על טל - אל-על( טל רה״ע
 מנחם כיכר שבע, באר )עיריית 705 מגרש מע״ר 13:00 -12:00■

 גזבר לשכת - .(117 חדר קרקע, קומת העירייה, גזבר לשכת , 2 בגין
 משתתפים ויקטורי מרקט סופר תכנית 13:00 14:00 -13:00■

טרי, מי ת מירב, רמה, ד  אורקנין מייק נחמירס, חדד אילני
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ״מ )לשכה

עי אולגה רגר שדי 17:00 -16:00■ סלין איראיל רו  באר )עיריית זי
 קרביץ אולגה - (259 חדר שבע-

 - (259 חדר שבע- באר )עירייתרגר שדי פ.ע. 16:00 17:00 -16:00■
קרביץ אולגה

עי יום יולי 27 רבי שי יום יולי 26 שלי
C * בחופש יוספה *S 1♦ בחופש יוספה * □1

1 הינומה בריתה סיון □ טרי 08:30 - 08:00■ מ  כהן צביקה - פ״ע די
שראל רכבת של תוכניות בקשר אנדרי 09:30 - 09:00■ תי שכ  )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס
סגור בהברת פנימית דלק תחנת 10:00 11:00 -10:00■  אי

טרי, משתתפים: מי סכור חברת נציגי רמה, טורקל, די  )לשכהאי
מור ועדה טרום 11:00 12:30 -11:00■  וסגן מ״מ )לשכה אתרים שי

 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש
לא 15:30 - 12:30■

תן במחנה סיור 15:30 16:30 ־ 15:3011 טרי, משתתפים: נ מי  די
 אל-על טל - נתן( )מחנהאלוני שחר יוספה,

שא התייעצות 17:00 -16:30■ שג, - מורים מרכז בנו  מלכה אבי
טרי, גל, מי  רוביק - )לשכה(מוסקוביץ ציפי רמה, טורקל, תומר, די

ת 18:00 -17:00■ שא מכרזים ועד  משחק מתקני מכרז בנו
 דנילוביץ רוביק - העיר( ראש )לשכת שבע באר נחל בפארק

18:00 -17:00 H ת ת מכרוים ועד שו שא רהייע ברא  מכרז בנו
 שלו - רה״ע( לשכת ישיבות )בחדר בייש נחל בפארק משחק מתקני

שא מכרזים ועדת 19:00 -18:00■ מבי מכרו והחלטה דיון בנו פו

ת בנחל- מים הזרמת 09:00 - 08:00■ אר נחל פארק רשו )שבע ב
 פארק נחל רשות - שבע( באר ,1 המצפים -שלושת נחל פארק רשות
שבע באר

און פרויקט מעקב דיון 10:00 - 09:00■  באר )עיריית אנז״ק מוזי
 דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע,

שא דיון 12:00 -11:00■ שג, - רמות פארק בנו טרי, אבי מי  די
ס יפים, תומר, מי יוספה, אבו, עמו ב, נומה, שלו  איזי ליז, יני
תן בלנק,  דנילוביץ רוביק - )לשכה(שניר נ

שא דיון 13:00 -12:00■ שג, - הנחל בפארק האגם בנו  אבי
טרי, מי מי ליז, די טן, שלו רון בי  יניב, חיים, עמוס, תומר, ברכה, י

הר, בר חנן פרץ, אילן אל, עמי זו  אל שחף, נחמיה מרש, רמי אולי
אד 14:00 -13:00■ אי מרכז שבע ב ש - רפו  מיכאל חלופות גיבו

עי  Citylink - העיר( מהנדס - שבע באר )עיריית רו
ת מבואה מציעים מפגש 17:00 -15:00■ ת שכונת מערבי  - סיגליו

מין ארמוני, אשל ס, בני פו ט, מלי דריי שג, על, אל טל שרבי  צ אבי
ת 20:00 -17:00■ תכנון משנה וועד ה ל  מירי - הנהלה( )חדר ולבניי

*7 אנגלשטיין

יולי 29 שישי יום יולי 28 רומישי יום
* בחופש יוספה * |□ ♦| בחופש יוספה * |□

שג, - בקע לנחל חלופות 08:00 - 07:30■ טרי אבי מי  - )לשכה(די
דנילוביץ רוביק

שרד עם פגישה 10:00 - 09:00■ שא הכלכלה מ  תעשייה אזורי בנו
ת(. העברת )הסכם אי-ד' אל משתתפים: אחריו  + צרפתי יג

שי מנחם מ קאלי) חז טון תומר + י-ם( הכלכלה י טרי + בי מי  די
ד מריו + טורקל חיים + פיגליאסנקי אגי ת ב)  + שבע( מי ויוג

 ב״ )בעירייתאבו עמוס + שוחט איריס + מרום רחלי + מורה איגי
קור 11:00 -10:00■ ת והצגת cpm חברת בי  של הפיתוח מגמו

שג, - שבע באר העיר מי אבי טן, שלו סף, טל צבי יפים, בי  יו
טרי, מי רן עמיקם תומר, טורקל, די  - קצף אלכס ,cpm יו״ר - או

 ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עירייתשלאגר גיינה ,CPM מנכ״ל
 דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר, ראש לשכת

טרי פ.ע. 12:00 -11:00■ מי  - אל-על( טל רה״ע וסגן מ"מ )לשכהדי
אל-על טל

12:30 13:30 - 12:30B ת פרוגרמה הצגת  )חדר בע״ח לקריי
 אל-על טל - ( הנהלה

עי מיכאל מרב 14:30 -13:30■  הפארק שכי תב״ע בקשר רו
תמע"צ התנגדות שכ פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

יולי 30 שבת
♦ בחופש יוספה ♦ |□

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201741 15:30
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אוגוסט 01 שבי יום שון יום יולי 31 רא
* בחופש יוספה ►י □1 + בחופש יוספה + יח

♦ בחופש דינה + |□ * בחופש דינה 00:00□
נסיעה 10:00 - 08:00■
תו( עדיאל אצל פנישח 11:30 -10:00■ צוו מרון)ו  הצבי )רחוב שו

 דנילוביץ רוביק - ירושלים( ,8 קומה בזק, בניין ,15
נסיעה 14:00 -11:30■
 מירי, לוסי, רמה, דימיסרי, - קגונה ועדת 15:00 16:00 -15:00■

אל-על טל - אל־על( טל רה״ע וסגן מ"מ )לשכהמשפטית לשכה

 ברחוב דיפו הום תברח בנושא התייעצות 07:50 08:00 - 07:30■
ת(, אבישג, - האורגים  - )לשכה( צביקה דימיטרי, טורקל)טלפוני

 חומר מצייב אור חורה ישיבת בקשר אולגח 09:00 - 08:30■
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( -)לשכתמהנדס08:45

 להמרת בקשר אביה קניון מנכייל בני רמה מרב 10:00 - 09:00■
 דימיט - העיר( מהנדס )לשכת (054-9100366 מנכ״ל שטחים)בני

 על, אל טל - החדשות בשכונות רחוב שפת 11:00 -10:00■
 דנילוביץ רוביק - )לשכה(יוסף טל צבי יוספה, דימיטרי, אבישג,

 טל - סגנים( ישיבות )חדר משנה ועדה טרום 11:00 13:00 -11:00■
* אל-על

 חמינח מול וציבור חינוך למבני קרקעות סטטוס 14:00 -13:00■
 צביקח גילי+ - התייעצות - ינאי אלבסנדר15:0015:30 -15:00■
 דימיטרי+מי בקע- נחל פנימית התייעצות15:30 16:00 -15:30■
טון תומר משתתפים: הקצאות. ועדת 17:00 -16:00■  דימיט + בי
 גזבר לשכת - גזבר( )לשכת שורה לקבלן מקדימה 17:30 -17:00■
ל - גזבר( )לשכת חחייטק פארק גשר של סופי ח-ן 18:30 -17:30■

עי יום אוגוסט 03 רבי שי יום אוגוסט 02 שלי
* בהופש יוספה * □ 1♦ בחופש יוספה * □1
♦ בחופש דינה + □ ♦ בחופש דינה * □1 "1
 אבישג, - העתיקות רשות עם יחד עירוני שוק 09:00 - 08:00■

טן, שלומי אבו, עמוס רחלי, דימיטרי, תומר, טורקל,  יו טל צבי בי
 טל ■ שיווק לקראת הפארק שכונת תכנון הצגת 10:00 - 09:00■

טן, שלומי יוסף, טל צבי אבישג, על, אל  רו יוספה, ברכה, ירון בי
לא 11:00 -10:00■
 שלומי -אבישג, עתיקה עיר פרויקטים סטטוס 12:00 -11:00■

 יוס טל צבי יפים, דימיטרי, עמוס, נומה, שלומי נגיד, לילך ביטן,
 דימיטרי, טורקל, אבישג, - נגבה עמותת פרויקט 12:45 -12:00■

 העמו יו״ר סגנית - אילון יעל גייסמן, חנה כהן, אתי אבו, עמוס
 יפים דימיטרי אדיר תמר - 2016 א' חציון בקרת 15:00 -14:00■

מירב מרב אשטמקר אבי רמה  מהנד - דימיטרי )אצל (11/7מורד)
לא 16:30 - 15:00■
 תומר, חפצי(, -) חינוך מוסדות לבינוי היערכות 18:00 -17:00■

 חזן, מאיר יעקובי, דויד יפים, סופי, עמית, יניב, זהבה, דימיטרי,
 העי מועצת )אולם ולבנייה לתכנון הוועדה מליאת 18:00 -17:308

מועצה 18:30 -18:00■

 תיקים קליטת בקשר ויקטורח לוסי רמה גיינח 09:00 - 08:30■
תכלניות ישכ של ורודים שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

סגור 12:00 - 09:00■
 תומר, דימיטרי, אבישג, - התבונה חרמלין שצ"פ 13:00 -12:00■

טן, שלומי  רוביק - )לשכה( ארי נחמיה יוספה, לה, יפים, בי
 דנילוביץ

לא 14:00 - 13:00■
כל מיכאל אריאל מרב 15:00 -14:00■ אדרי עי)  בקשר חדש( רו

תחומר מצ״ב מתאר( חדש)תכנית חניה תקן שכ  מהנדס )ל
פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(

שי יום אוגוסט 05 שי אוגוסט 04 חמישי יום
1 בחופש יוספה 00:00+ □ 1* בחופש יוספה * □
+[ בחופש דינה + □ R* בחופש דינה * □

 דימיטרי, בהשתתפות: הספורט מגדל 4 טופס 08:30 - 08:0013
שכתוצבי בוריס עמית, פיני, לוטי, אולג, מיכאל, העיר מהנדס )ל

טליוסף צבי - שבע( באר עיריית -
 3 ,ק' 3 שחן אריאל )רחובמע"צ במשרדי פגישה 10:00 - 08:30■

 (333 חדר
נסיעה 14:00 -11:30■
 אל טל - ארמוני ואשל יצחקי אביגדור עם פגישה 15:00 -14:00■

 של )לשכה מרד! נתן לביא, רועי טורקל, דימיטרי, אבישג, על,
אביב( תל ,10 קומה ,125 בגין מנחם דרך השיכון, משרד ארמוני, אשל

 דנילוביץ רוביק -
נסיעה 17:00 -15:00■

אוגוסט 06 ?ובת
+! בחופש דינה + |□

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201742 15:30
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אוגוסט 08 ?וגי יום אוגוסט 07 ראשון־ יום
1♦ בחופש דינה! ►י □1 *[ בחופש דינה * □1

 זהבה, חפצי, - חינוך למוסדות מות 17 ועדת 08:30 - 08:00■
 דנילוב״ן׳ רוביק - )לשכה(דוד דינה אילן, ניר טוהקל, דימיטרי,

 אבישג, על, אל טל - רגר שדרות פרויקט 09:30 - 08:30■
 יוספה, יפים, דמרי, אריאל זינולין, מיכאל עמוס, תומר, דימיטרי,

 דימיטרי, אבישג, על, אל טל - המשחררים רחוב 10:30 - 09:30■
 יפים, יוסף, טל צבי אבו, עמוס ויסלין, מיכאל לביא, רועי יוספה,

תגג חסכמי - צבי + דימיטרי פ״ע 12:00 -11:00■ שכ  מנכ״לית )ל
 מנכל לשכת - ב״ש( עיריית

 מירי, לוסי, רמח, דימיטרי, - קטנח ועדת 12:00 13:00 -12:00■
המשפטית לשכה  אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ"מ )לשכ

 רמה, בספורט מגדל 4 טופס בנושא פגישה 14:00 -13:30■
תחומר מצ״ב סיסו פיני אולג, שכ  פיגלא דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 עמוס שחר תמיר סלע חגי רחלי מרב יוספח 15:00 -14:00■
תנתן מחנה שלד תכנית בקשר יפרח ויוהנתו ברנדייס שכ  מר!נ )ל

 מסחר מתחמי בנושא היגוי צוות חקמת 15:00 16:00 -15:00■
 אזורי ונצגי שיטרית רפי מירב, רועי, יוספח, דמיטרי, משתתפים:

חאחריות המטלות תיאום ציבור למבני מפקחים 17:00 -16:00■

לא 09:00 - 08:00■
 אל טל - חצפוני לקמפוס רכב כלי כניסת חסדרי 10:00 - 09:00■

סלין, מיכאל מורד, מרב דימיטרי, אבישג, על,  לבי רועי יוספה, זי
 - שבע באר כלא לפזורת מגורים פתרונות 09:45 10:00 - 09:30■

 דנילוביץ רוביק - )לשכה(טורקל דימיטרי, אבישג, על, אל טל
 לודן מנכייל גרנות משולם עם חיכרות פגישת 12:00 -11:00■

 בא )עירייתטורקל יפים, דימיטרי, אבישג, - בע"מ ובינוי תשתיות
 מתחם בינוי פינוי פרויקט 12:00 13:00 -12:00■

 יוספה, דימיטרי, משתתפים: גבירול/ביאליק צירנחבוסקי/אבן
 עם חכנס לקראת חכנח ישיבת ד.פ. 13:00 13:30 -13:00■

 טל העיר ראש וסגן מ״מ )לשכהכהן רמב"ם/אלי מתחם הדיירים
14:00S3 חפרטית חבנייח במתחמי וחינוך ציבור מוסדות 15:00 ־ 

 עע מורד, מרב רועי, יוספה, נומה, שלומי זהבה, צבי, דימיטרי, -
 שלומי, דימיטרי, - למנהלת עירוני יועצים מאגר 17:00 -16:00■

 ה מהנדס )לשכת (13/7)טליוסף וצבי אבי ציון, אסף, ירון, יפים,
ת נאות יהייד 51 בנושא דיון 18:00 -17:00■ ש צניצן( לון)לבק א ( 
חדראתרים שימור ועדת 19:00 -18:00■ שבע באר עיריית הנהלה )

עי יום אוגוסט 10 רבי שי יום אוגוסט 09 שלי
W בחופש דינח * |□ ♦[ בהופש דינה ♦ □1
 מרב, רועי, גרשפלד מתחם בנושא פגישח 09:30 ־ 08:30■

תחומר מצ״ב ויסליך שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
תחכנסת בית בנושא דחן גדי רמח, 10:00 - 09:30■ שכ  מהנדס )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(
תמוסקובקן וציפי פרינטח יורם 11:00 -10:30■ שכ  מהנדס )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(
 משתתפים: העתיקה עיר מדיניות מסמך 11:00 12:00 -11:00■

טן, שלומי מירב, יוספה, דמיטרי, טורקל, אבישג,  לזר, דני ליז, בי
 פיתוח תוכנית + חגלעדי יפתח ברחוב גן 12:00 12:30 -12:00■

תדימיטרי - נוי בנווה אשל ברחוב שכ  אל-על טל - על( אל טל )ל
 חפרטית חבנייח במתחמי וחינוך ציבור מוסדות 13:30 -12:30■

 מר לביא, רועי יוספה, נומה, שלומי זהבה, צבי, דימיטרי, חפצי, -
תחומר מצ״ב יפרץ גד בנושא רועי מרב, 14:30 -14:00■ שכ  )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס
 )לשכת ב״ש שרח עמק מסוף בנושא רועי מרב, 15:00 -14:30■

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס
מירי - הנהלה( )חדר ולבנייח לתכנון משנה וועדת 20:00 -17:00■

 2017 עבודח תוכנית לבניית בקשר אבי יפים 09:30 - 08:30■
תחומר מצ״ב שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 באגף בנייח רישוי מחלקת מנחל/ת מכרז 11:00 -10:00■
חדרעל אל טל יו״ר - ההנדסה  גורליצקי ניר - סגנים( דיונים )

 טורקל, דמיטרי, משתתפים: זאב גרר 11:00 11:30 -11:00■
הזאב מגרר גרניברג אלון מיעדים, רחלי רמה,  וס. מ"מ )לשכ
 אל-על טל - אל-על( טל רה״ע

 סיור 12:00 יציב בית בהניון התכנסות 11:50 13:15 -12:00■
 בית מחניון )יציאה לדייק! נא - העיר ברהבי השונים במוקדים

 דנילובי^ רוביק - יציב(
 - יציב( )בית צחריים וארוחת סיור סיום 13:15 14:00 -13:15■

דנילוביץ רוביק
תצחריים( השיכון)ארוחת שר ביקור 15:00 -13:30■ בי  - יציב( )

דנילוביץ רוביק
 חביק - יציב( מבית )יציאה השיכון שר עם סיור 16:30 -15:000

דנילוביץ

שי יו□ אוגוסט 12 שי אוגוסט 11 חמישי יום
בחופש דינה 00:00* □

ם( י י ד הו י
יהודיים( דתיים )חגיםבאב תשעה □
 כהן צביקה - )לשכה( עיניים 4ב- דימטרי 08:00 - 07:30■
שיטרית רפי 08:45 - 08:15■
 קניון גראנד מגדלי - 605-0301358 מסי תכנית 09:15 ־ 08:30■

חדרהתכנית הצגת - באר-שבע  הממ קרית התכנון, לשכת ישיבות )
 - באר-שבע העיר גן -505-0201228 תכנית 10:00 - 09:15■

חדרהתכנית הצגת  חת רח' הממשלה קרית התכנון, לשכת ישיבות )
 משתתפים: שמחה אסף ברחוב בינו* פינוי 10:0011:00 -10:00■
 דימיט טורקל, תומר, אבישג, - סטטוטורי פורום 12:00 -11:00■
 ת אבישג, על, אל טל - החר״פ בנושא פנימי דיון 12:30 -12:00■
 הריסה צווי אכיפת בנושא התייעצות ד.פ. 12:3013:00 -12:30■
 טור דמיטרי, משתתפים: דוד מגדלי ד.פ. 13:00 13:30 -13:00■
 דימ משתתפים: נדל״ן וולקאם עם פגישת 13:30 14:30 -13:30■
 הבטיחות ותכניות חתנועח הסדרי אכיפת 14:3015:30 -14:30■
לא 17:00 -15:30■

אוגוסט 13 ?ובת

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201743 15:30
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אוגוסט 15 ?וני יום
 19ד* ם1ה חברת האורגים ברחוב סיור 08:30 - 08:00■
 דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת פ״ע רמה 10:00 - 09:00■

פיגלאנסקי
 של במשרד אנוש-= )משאבי יוספה + דימיסרי 10:30 -10:00■

 גורליצקי ניר - חורי( איתן
 11:00 בשעה 30/08 ב שתקיים לסיור הבנה 11:30 -11:00■

 - העיר( מהנדס )לשכת עירוניות בריבות ספודס, מרכזי בנושא
 פיגלאנסקי דימיטרי

מ(!" ומבנים מכולות קיוסקים, בנושא פגישה 12:30 -12:00■
תחומר שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 למשכן בצמוד 948 מגרש בנושא פגישה 13:30 -12:30■
תהומר מצ״ב יוספה רועי, לאומנויות שכ  - העיר( מהנדס )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי
 כבלים, uin תשתיות מחלקת מנהל ממן משה 14:00 -13:30■

 למרכזיית ועדה )אשור 0536064777 נייד 5 פלח בנושא
תספקים( שכ פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

אוגוסט 14 רא?וון יום
 ייעוץ שירותי למתן למכרז מעספות פתיחת 09:30 - 09:00■

טון תומר משתתפים: אסטרטגית. עבודה  עו״ד + דימינורי + בי
 מרום רחלי - )ביעדים(איריס + רחלי + בר-אל ציון

 מרום רחלי - )יעדים( דחופה קרקע הקצאות ועדת 09:40 - 09:30■
נסיעה 13:00 -11:00■
 שעה - אנז״ק בנושא מסטרמן מיכה עם פגישה 15:00 -13:00■

 Udi Kassif - ( 82 רוקח רחוב - גן )רמת 13:00
נסיעה 16:00 -15:00■

עי יום אוגוסט 17 רבי אוגוסט 16 ?ולי?וי יום
בחופש לביא רועי *1  ooioo□! נסיעה 09:00 - 08:00■

מרוכזת חופשה 16:00 - 07:30■  דימיטרי לביא רועי לנדסמן תלי שגל מולי 10:00 - 09:00■
 בין שטחים החלפת בקשר קוגן ראובן אצל פיגלאנסקי

טל העירייה ת)  )תחנתיעל( 03-6937574 קוגן משרד לרכב
 - ( פיתוח סמנכ״ל ישיבות חדר סבידור מרכז אביב תל רעכב

 פיגלאנסקי דימיטרי
נסיעה 11:30 -10:00■
תנאי בדיקת - האגם מכרז בנושא מכרזים ועדת 19:00 -18:00■

ביטן שלומי - )חכ״ל(סף

אוגוסט 19 ?וי?וי יום אוגוסט 18 חמי?וי יום
יי[ בחופש לביא רועי ♦ |□ *[ בחופש לביא רועי * □1

מרוכזת חופשה 15:00 - 07:30■
iאגם- תרומה 12:30 -11:30■ n f באר עיריית הגזבר, )לשכת 

גזבר לשכת - .(117 חדר קרקע קומת .2 בגין מנחם כיכר שבע

אוגוסט 20 ?ובת
♦| בחופש לביא רועי + □1

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201744 15:30
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אוגוסט 22 ?וני יום
ד 09:00 - 08:30■ שטין דו  העורף פקוד פלדוון-בקשת ולוסי גוד

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת המשקז־ים להסדרת
 - החרדית הקריה בנושא טלפונית ועידה שיחת 09:30 - 09:00 ₪

 דנילוביץ רוביק - )טלפונית(טורקל דימיטרי, על, אל טל
 על+דימיטרי+יסכח+ אל טל 15:30 -13:30■

 הראל+הפצי/ כהן־+והבה מורלי+אתי רני+יובל+נורב+תנור
 הפרוגרמטית)צורכי העבודה להצגת מתכנן קוטוק עודד

 אל אל טל ליד סגנים )אולם וגבעתיים ר״ג לעיריות שהכין ציבור(
 דברה יוספה - (306 חדר על

 מובל בקשר אולגה סובל מנחם יוסף טל צבי 17:00 -16:00■
ריון מבן סורוקה  דימיטרי - הבעיר( מהנד )לשכת לויינגיט גו

פיגלאנסקי
 דימיטרי, תומר, אבישג, חפצי, - יועצים ועדת 17:30 -17:00■

דנילוביץ רוביק - )לשכה(אדיר

אוגוסט 21 רא?וון יום
F בחופש לביא רועי 00:00 * □1

מרוכזת חופשה 21:30 ־ 07:30■

עי יום אוגוסט 24 רבי
08:30 - 08:00 S העתיקה בעיר בי כל בניין בנושא התייעצות 

רון טורקל, דימיטרי, - שבע באר העיר לטובת טון י  - )לשכה( בי
דנילוביץ רוביק

 אבישג, על, אל טל - מקרקעין שיווק פורום 10:30 - 08:30■
 פוקס, פזית אבו, עמוס סופי, תומר, יוספה, דימיטרי, טורקל,
טן, שלומי  דנילוביץ רוביק - )לשכה(ליו הורי, אילן בי

 מאיר אבישג, חפצי, - גג הסכמי ציבור מוסדות 12:00 -10:30■
 תמר יוסף, טל צבי הראל, והבה יוספה, דימיטרי, לוי, ברק הון,

 על, אל טל חפצי, - הציבורי במרחב פיסול 13:00 -12:00■
 אזולאי רינת מנור, דליה יוספה, יפים, דימיטרי, טורקל, אבישג,

 -חפצי, דחוף - הלימודים שנת לפתיחת היערכות 14:00 -13:00■
שכתהזן מאיר דודי, עינב, יניב, עמית, יפים, זהבה, דימיטרי,  )ל

לא 15:00 -14:00■
 - יורם נתיבות ספר בית - השרת בית פינוי 16:00 -15:00■

תועקנין ציון פזית, צבי, טורקל, תומר, דימיטרי, שכ  ,ע מנכ״לית )ל
 )לשכת גנים קרית תאגיד- הקמת דמי מקדימה- 16:30 -16:00■

 גזבר לשכת - גזבר(
 הגזבר, )לשכת גנים קרית תאגיד- הקמת דמי 17:30 -16:30■

לשכת - .(117 חדר קרקע קומת .2 בגין מנחם כיכר שבע באר עיריית

אוגוסט 23 ?ולי?וי יום
 רמה, חכים אליהו שידור מוקד בנושא פגישה 09:00 - 08:30■

תהומר מצ״ב פליקס טורקל, שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
פיגלאנסקי

 2014-1030 בקשה לבניין הבי אבאל א. 09:30 - 09:00■
 מינדלין רמה - (העיר מהנדס )לשכת לוסי+רמה

 על המלצה גיבוש הועדה מכרזים)מטרת ועדת 11:00 -10:30■
 א ייעוץ מכר» לגבי הסף( בתנאי המציעים עמידת אי או עמידה

 המרכזי הדואר שליד בחנייה הקיוסק הסדרת 12:00 -11:00■
 חד קרקע קומת ,2 בגין מנחם כיכר שבע באר עיריית הגזבר, )לשכת

 יוספה, דימיטרי, - הכלניות בשכונת אשפה פינוי 14:00 -13:00■
 (11/8)וצבי גיינה אריק, ירון, מירה, אולגה, מיכאל, נועם, רועי,

 )משאבי הדש הסכם - דימיטרי + ניר + איתן 14:30 -14:00■
 גורליצקי ניר - אנוש(

 אולגה יפים מיכאל אריאל אולגה רועי צבי 16:30 -15:30■
 ה מהנדס )לשכת רגר שדרי ישיבה המשך אקרשטיין דוד קרביץ

 מצ״ב וילנאי זאב בחוב רמפה כהן ציון יפים, 17:30 -16:30■
תהומר שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 בנושא: - האגם מכרז בנושא מכרזים ועדת 19:00 -18:00■
בן יעל - )חכ״ל(הכספית ההצעה פתיחת + האיכות ניקוד הצגת

אוגוסט 26 ?וי?וי יום אוגוסט 25 וזמי?וי יום
 סופר המשחררים שמשון דרך בינוי פינוי 10:00 11:00 -10:00■

 היזם מירב, יוספה, כרדי,דימיטרי, עופר משתתפים: פארם
 וסגן מ"מ )לשכה אוהנני אוהד הפוריקט אדריכל נאמן, שאול
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש

 אטומות עתידיות גדר פרטי בהירת ד.פ. 11:00 12:00 -11:0011
 אדריכל מירב, יוספה, רמה, דימיטרי, משתתפים: אטומות והצי

 טל - (אל-על טל העיר ראש וסגן מ"מ )לשכה לביא רועי החדש
אל-על

תדוד בן יעקב פתוחה דלת -12:00-12:20 12:20 -12:00■ שכ  )ל
 הציבור פניות - העיר( ראש

 לויי בקשר סמי דיינים משח יעוקבי יפים מיכאל 16:00 -15:00■
מון מצ״ב הינור מוסדות ואחזקת תזי שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

פיגלאנסקי

אוגוסט 27 ?ובת

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201745 15:30
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אוגוסט 29 שני יום
 הנגב ארזי קבלני□ זאב נהה 5 לה9ב סיור 7.15 08:00 - 07:00■

 בוסקילה אחים ,050-5248676 עמר דה־ ,ארז 0547553553טל:
 זימון( )מצ״ב 0523445854 אלי

 פיקה־ פינוי לנושא ברגמן מהחם תכנון צוות 10:00 - 09:0013
 עמוס, פזית, תומר, טורקל, דימיטרי, אבישג, על, אל טל - דרום

טן, שלומי  המ וצוות סלע חגי ראובני, ערן לביא, רועי יוספה, בי
 חומר, דימיטרי, אבישג, - האורגים רחוב 10:10 11:00 -10:00■

 משה, בן איריס לה, צביקה, יפים, עמוס, עמית, יניב, טודקל,
 כיכר שבע, באר )עירייתנעים ברוריה לנדסמן, תלי מריו, לוי, גילי

 אבישג, - קק״ל רהוב סוהרי□ למפגש הערכות 12:00 -11:00■
 ברכה, ירון דימטרי, עמוס, גל, מלכה חיים, תומר, לילך, שלומי,

 דנילוביץ רוביק - )לשכה( צביקה נעים, ברוריה לביא, רועי
לא 14:00 - 12:00■
 עם :הנגב במרכז מגזרי□ מגדל בנושא פגישה 15:00 -14:30■

אצלדמיטרי חרצוג: אלון  לאה - (העיר מהנדס לשכת - דמיסרי )
מהלוף

 בני, יניב, דימיטרי, תומר, - ביצוע פורום 15:45 16:30 -15:30■
 מנכל לשכת - העיריה( מנכ״לית )לשכת יפים עמוס, נועם,

כספי□ ועדת 18:00 -17:00■

אוגוסט 28 ראשון־ יום
נסיעה 09:30 - 08:00■
 - עירונית התחדשות בנושא לציון בראשון ביקור 13:00 - 09:30■

 תומר, טורקל, יוסף, טל צבי דימיטרי, אבישג, על, אל טל
 )עירייתליז מרדר, נתן לביא, רועי מורד, מרב רמה, יוספה,

 - העירייה( ראש דיונים חדר - 5 קומה - 20 הכרמל רח' - ראשלייצ
 דנילוביץ רוביק

נסיעה 14:00 -13:00■
ת בהוד סיור 15:00 -14:00■  אבישג, - האגם( את השרון)לראו

דליז יוסף, טל צבי דימיטרי, הו  דנילוביץ רוביק - השרון( )
נסיעה 16:30 -15:00■
תאישית שיחה צביקח 18:00 -17:30■ שכ  - העיר( מהנדס )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי
בינוי( )פינוי רמב״ם מתה□ דיירים כנס 18:00 19:30 -18:00■

אל-על טל - הנהלה( )אולם

עי יום אוגוסט 31 רבי
לא 09:00 - 08:00■
 פארק בקשר מההית בועדה מרב רועי יוספה 10:00 - 09:00■

 משנה ועדה יום סדר מצ״ב 605-0225284 תוכנית הנהל
חדרלהתנגדויות  פיגלאנסקי דימיטרי - (מחוזית ועדה של ישיבות )

תאנז״ק מעלית בנושא פגישה 10:30 -10:00■ שכ  העיר( מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי -
 דימיטרי, תומר, אבישג, - סטטוטורי פורום 13:00 -12:00■

 דנילוביץ רוביק - )לשכה(טורקל
 הציבור מבני ואכלוס להקמת הומש תכנית 14:00 -13:00■

 תמר עמוס, דודי, צבי, תומר, דימיטרי, - הגג הסכם במסגרת
 מנכל לשכת - ב״ש( עיריית מנכיילית )לשכת

שר 17:00 -16:00■  אבישג, - שבע באר נחל חוואי מעל ג
 מרש, רמי פרץ, אילן לביא, רועי יוספה, יוסף, טל צבי דימיטרי,

 העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עירייתלזר דני
דנילוביץ רוביק - (2 קומה

שי יום אוגוסט 30 שלי
יוסף טל צבי דימיטרי, אבישג, התייעצות: 08:15 09:00 - 08:00■

 דנילוביץ רוביק - )לשכה(
 עירונית להתחדשות ראשון מיון בנושא פגישה 10:00 - 09:00■

תחומר מצ״ב מרב רועי, יוספה, שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
פיגלאנסקי

 תומר, אבישג, רוביק, - פרויקטים תקציבי דיון 11:00 -10:00■
 דנילוביץ רוביק - ( )לשכה יפים דימיטרי, עמוס, יוסף, טל צבי

 )לשכת נוחלים לרפורמה בקשר ענת יוספה 11:00 -10:00■
 פיגלאנסקי דימיטרי - (העיר מהנדס

 עירוניות, בריכות ספורט במרכזי סיור 11.10 12:30 -11:00■
 )אוריאט0וווק מחב' עמיקם ביטן, שלומי לביא, רועי

 - (לסיור יוצאים מכן ולאחר העיר מהנדס )בלשכת 073-2286516(
 בנין בפסולת טיפול בקשר יעקובי רמה יפים 16:00 -15:00■

תזימון מצ,ב שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 ח מבוא טיילת - עבודות השלמת תזכורת 17:00 -16:00■

 חן אורן סנדרובסקי יעקב פרץ אילו זוהר חנן גפני יוסי דרומית
 פרוסט תמרה - דימטרי( של במשרדו ב״ש )עיריית

 אבישג, - חמי□ פארק לתכנון פרוגרמה הצגת 18:00 -17:00■
טן, שלומי יוסף, טל צבי דימיטרי, שלו פרץ, אילן עמוס, סופי, בי

ספטמבר 02 ש'ש* יום ספטמבר 01 וזמישי יום
[ 12.00 בשעה רשתית עניים בידקת □
| בחופש יא לב רועי □
אסטרטגית. עבי מכרז בעניין מכרזי□ ועדת 08:30 - 08:15■

 בר-א ציון עו״ד + +רחלי דניאל + דימיטרי + תומר משתתפים:
 חסכמי מתכנית גני□ שדרוגי - הצבי בגני סיור 09:00 - 08:30■

 שב ,123 הצבי )רחוב אירית( חובה ,ויקי חובה טרום גננות )הגג
ם" בבית סיור 09:30 - 09:00■  רוביק - אור( בני )רחוב ספר"דקלי

דנילוביץ
מר" בבית סיור 10:00 - 09:30■ תו  דרך ,1 נחשון מבצע )רחוב ספר"

 דנילוביץ רוביק - מצדה(
 )רחובטוביחו מקיף החדשנות במרכז סיור 10:10 10:30 -10:00■
 ו חיה בית בתיכון חדש מבנה חנוכת טקס 10:50 11:30 -10:30■
רחב״ד מעיינות חספר בבית חדש אגף פתיחת 12:00 -11:30■ ( 
 דימי תמר אדיר - חנדסח - 2016 א' חציון בקרח 13:00 -12:00■
חגיגי חיים 13:30 -13:00■
 ט דימיטרי+ - בקע נחל מסחרי מרכז התייעצות 14:00 -13:30■
תרמח גד-דימטרי, נווה עבודח נוחל 16:00 -15:00■ שכ  מהנדס )ל
שלו דימיטרי, פרויקטים: מנחלי של עירוני מאגר 17:00 -16:00■

ספטמבר 03 ?ובת
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ספטמבר 05 שבי יום ספטמבר 04 ראשון יום
סי 09:00 - 08:30■ סי לו טל מהפורום שוורץ יו ת) עצו תיי  אוסנת ה

מון מצ״ב 0523122002 תזי שכ  פיגלאנס דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
ת תחבורה 10:00 - 09:00■ אר דן - ציבורי טרי, - שבע ב מי  די

ס, צביקה, אריאל, ה(, עמית, אירי הב ה, )ז תבני דנ שכ  מנכ״לית )ל
טרי, - קטנה ועדת 10:00 10:30 -10:00■ מי סי, רמה, די  מירי, לו

 אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ"מ )לשכהמשפטית לשכה
שוי( ועדה טרום 10:30 11:30 -10:30■ רי ה) שנ  משתתפים: מ

טרי, מי סי, רמה, ד הדרהומר מצ״ב משפטית לשכה מירי, לו  ישיב )
תב״ע( ועדה טרום 11:30 13:00 -11:30■ ה) שנ ת טרום + מ  ועד

 אל-על טל - סגנים( ישיבות )חדר אתרים שימור
ת 13:00 14:00 -13:00■ טרי, משתתפים: /חיים ירוקים גגו מי  די

מי יוספה, שלו טן, מרב, רון בי בן אמיר ברכה, י  וסג מ"מ )לשכהבל
ת - מעקב דיון 15:00 -14:00■ שו טרי, - נגי מי  זהבה, תומר, די

ס, יניב, ר כהן, ציון יפים, עמו חפצי )ני ת() טרי ה - שי  )לש (לידיע
קון דיוני 15:30 -15:00■ ח - ליקויים תי שרד ביקורת דו  - הפנים מ

טרי, תומר, מי הוד(, טורקל,) די ת, מירב, סופי, י  צביה, יחיאל, פזי
עי יוספה 17:00 -16:00■ תחומר מצ״ב פ״ע רו שכ  העיר מהנדס )ל
ת ועדה 18:00 -17:00■ חו ם לבטי הע מזכיר - הנהלה( )אולם בדרכי

סין 00:00!□ ל 1♦ פיגלאנסקי דימיטרי - בחופש זי
סי עיכב ציפי 10:00 - 09:00■ ר עסקים בקשר מלכה לו  בעי

תהומר מצ״ב עתיקה שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
שג, - תקציבים 11:00 -10:00■ מורי, סופי, תומר, צבי, אבי מ  די

 דנילוביץ רוביק - )לשכה( יפים
מורי, משתתפים: רגר בשדי בינוי פינוי 11:0011:30 -11:00■  דמ

עי, טורקל,  אל-על( טל רה״ע וסגן מ"מ )לשכה ויצמך שירי מירב, רו
תכנון ועדה טרום 11:30 12:30 -11:30■ טרי, משתתפים: ל מי  ד

עי, יוספה, ה ,מירי מירב, רו שכ טל,ל חדרמשפטית אור  ס ישיבות )
שא דיון 16:00 -15:00■ שבי עם למפגש היערכות בנו  שכונת תו

ת כלניות שיבת במסגר  - עירייה - הבינוי משרד - עבודה מעקב י
קטוריון 17:00 -16:00■ ם דיר  דנילוביץ רוביק - )הנהלה( יעדי
שא דיון 18:00 -17:00■ ם בנו טרי, תומר, טורקל, - דודאי מי  די

עי, יוספה, סון, עדי נועם, רו תאיסר ציפי עו״ד וולפ שכ  מנכ״לית )ל
חרי מפגש 19:00 -17:30®  - (הפרינג )תיאטרון קק״ל רחוב סו

דנילוביץ רוביק
ת 19:00 -18:0013 שא מכרוים ועד (1/9)האגם תמכרו בנו

ביטן שלומי ־ אבטובי( אבישג של )במשרדה

עי יום ספטמבר 07 רבי ש' יום ספטמבר 06 שלי
סין * ;□ ל 1* פיגלאנסקי דימיטרי - בחופש זי סין * |□ ל 1♦ פיגלאנסקי דימיטרי - בחופש זי
טרי, התייעצות: 09:15 08:00 - 07:30■ מי ב, די  - )לשכה(יפים יני

דנילוביץ רוביק
שג, על, אל טל - בקע נחל שכונת 09:00 - 08:00■  תומר, אבי

טרי, טורקל, מי סף, טל צבי די עי יוספה, יו א, רו  שלו כהן, אתי לבי
און פרויקט מעקב דיון 10:00 - 09:00■ שג, - אנו״ק מוזי  אבי

טרי, מי מר, עמית, יוספה, די ף, עמוס, תו שי, גי  אלע יפים, לילך, י
ד ימים 12:00 -11:00■  אלקטרה מחברת חרוש שי בורידיי דו

תן של מפקח מניון שניר נ ת בקשר ( 050/2161312)סי  אנו מעלי
ת קביעת ד.פ. 12:00 13:00 -12:00■ תי להקמת מדיניו ת ב  אבו

טרי, משתתפים: העתיקה בעיר מי  )לשב מירב, יוספה, טורקל, די
ם 3 להקמת תכנית ב״ש גני ד.פ. 13:00 13:30 ־ 13:00■  מגדלי

טרי, משתתפים: ד' בשכונה מי עי, ד סלין, רו מון מצ״ב מירב וי  )וי
בור לצרכי פרוגרמה הצגת ד.פ. 15:30 16:30 -15:30■  צי

טרי, משתתפים: מי  מצ,ב תמר הלברג, יובל מירב, יוספה,רועי, ד
שוי במחלקת עבודה נחלי 17:00 18:00 -17:00■  משת ובנייה רי
 העי לראש שפנה תושב עם ועידה שיחת 16:45 17:30 -17:00■
מועצה 18:30 -18:00■

ת צביקה עם סיור 07:45 - 07:15■ שן נחל כנסת בבי  דימיטרי - ע
פיגלאנסקי

טרי פ.ע. 09:00 ־ 08:00■ מי  מתןמצ״ב + רחלי + איגי + יפים + די
מון  מרום רחלי - המהנדס( )בלשכתזי

שא דיון 11:00 -10:00■  - המחצבה פרוייקט בנו
אצלעמוס+ליז רוביק+אבישג+דימיטרי+תומר?+  - צביקה( )

דנילוביץ רוביק
 רישום בקשר ריכאד עמר שגל מולי אנדרי רמה 12:00 -11:00■

שראל רכבת מקרקעין מון מצ״ב י תזי שכ  - (העיר מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי

שא התייעצות 11:45 12:00 -11:30■ מדן בנו שוני או  מבנה רא
אב - גמלאים ר, ז טרי, חזן, מאיר גו מי  רוביק - )לשכה(לה יפים, די

עי ל טורק 14:00 -13:00■ ר יוספה מיכאל רו ל ני ת משכי ג  כלניו
טל בינוי תכנית להביא נא )יוספה ת() שר או ל ניר מ  05062440 ג

ת 16:30 -16:00■ עד ת. עבודה למכרז זוכה בחירת ו אסטרטגי
טרי + תומר משתתפים: מי ס + רחלי + די  בר-א ציון עוייד + אירי

ת פתיחת 17:15 -17:00■ תי מתן לגבי מעטופו עיץ שירו תכנון י  ו
טרי משתתפים: העירוני. לשוק אדריכלי מי בר-אל ציון עו״ד + די

שי יום ספטמבר 09 שי ספטמבר 08 חמיעוי יום
E0" * סין ל 1♦ פיגלאנסקי דימיטרי - בחופש וי סין * □ ל * פיגלאנסקי דימיטרי - בחופש זי

שרדי ציוד באתרלקרביץ לשימוש הדרכנ □  10.00 שעה מ
בהנהלה

טרי - 08:00 09:00 - 08:00■ מ טונוב, אולגח פיגלנסקי, די רון חרי  י
ת פארק - תלי אהרוני, יניב ארי, נחמיה ברכה,  דימ )אצל ד' רמו

 בקשר ענת משח מיכאל יפים אולגה מרב יוספה 10:00 - 09:00■
ת מחלקות מול עבודה הליכי להטמעת מון מצ,ב שונו תזי שכ  )ל

טרי פ.ע. 10:0011:00 -10:00■ מי  העיר ראש וסגן מיימ )לשכהדי
 אל-על טל - אל-על( טל

שא ועידה שיחת 10:00 10:30 -10:00■  חב׳ של 400/161 קו בנו
טרי, משתפפים: השמל מי ד ליז, ד  מ" )לשכהכרמי יובל לפלר, דו

 ראובני, ערן מערבי, אבי - הביטחון משרד נכסי 12:00 -11:00■
ץ', ניר בי שג על, אל טל ברלו טרי אבטובי, אבי מי  פיגליאנסקי, די

 - קובלנץ ושוקי איקאח מנכ״ל פישר שולם 12:30 -12:00■
טרי, מי  דנילוביץ רוביק - )לשכה(תומר טורקל, די

אזור המיזם הצגת 13:00 14:00 -13:00■ ת ב  משתתפים: ביטא בי
ם מגרש שיווק 14:30 ־ 14:00■  גזבר לשכת - גזבר( )לשכת גאולי
שיבת 16:00 -15:15■ שא המשך י גז לשכת - )גזבר( 705 מגרש בנו

ספטמבר 10 ?ובת
סין * |□ ל ♦| פיגלאנסקי דימיטרי - בחופש וי
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ם ב' יו 1 ש ר 2 ב מ ט פ ס

■07:00 - 08:00 New Event
שו אולגה 09:30 - 09:00■ ק מון מצ״ב 400 על ruin ip ב תזי שכ  )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס
 "ד1ע בני,1רא עון - רם הוות במשא ועידה שיחת 10:30 -10:00■

ש!, אדרי, משה  רוביק ־ )טלפונית( טורקל תנמר, דימיטרי, אבי
דנילוביץ

-חטבמי ר1וניב מוסדות 13:00 -11:30■ ! ש!, חפצי, !  מאיר אבי
 ממה, שלנמי רלי,1מ תמר לביא, עי1ר יוספה, דימיטרי, ברק, הזך,

ש!, הפעי, - מעצים ועדת 12:45 13:00 -12:30■  מר,1ת חיים, אבי
 דנילוביץ רוביק - )לשכה(דימיטרי

 נהל פארק ה״ספורטק", הצגת במשא: פ!ישה 15:00 -14:00■
 עי מהנדס - פיגלאנסקי דמיטרי של )במשרדוזימנן מצ״ב באר-שבע

מון מצ״ב בהנהלה ת1לאלימ עדה116:30 -16:00■  כמטר <—זי
 לתארי נדחית הישיבה כי המועצה חברי משרד ת1מזכיר ידי על

 זימנן מצ״ב הנחלה ישיבת 17:30 -17:00■
לא 18:30 -17:30■
המכה טקט ת:1לברכ 18:30 ת1התכנט 18:00 19:30 -18:30■

דנילוביץ רוביק - זאב( נווה קהילתי מוקד ,6 רונאל )רחובזאב מנה

ם ן יו ו ש א 1 ר ר 1 ב מ ט פ ס
1 פיגלאנסקי דימיטרי - ש91בח זילסיך 00:00• □1

 מצ,ב נגישות התאמות פרסום בקשר ציוך יפים 08:30 - 08:00■
תחומר שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדסב )ל

 ישועה התושב במשא וטורקל דימיטרי דקות 10 09:00 - 08:30■
 דנילובייו' רוביק - )לשכה(הראל

 פניות מתווה עבודה תכנית בקשר פלביח חני 10:00 - 09:00■
מון מצ״ב ב״ש ואזרחי תעסוקתי רפואי מרכז העתיקות רשות  )זי

 בנושא העתיקה עיר תכנון צוות ישיבת 10:00 14:00 -10:00■
 ו לזר ודני מירב, רועי, יוספה, דמיטרי, משתתפים: וחנייה תנועה

 מנדלי הסיטי)ליברטי לב 7 טאוואר 14:30 15:30 -14:30■
 הפרוייק מנהל כץ ראול מירב, רועי, דמיטרי, משתתפים: השקם(

 משתתפים: עשן בנחל בודדים הווה 15:30 16:30 -15:30■
 אריקה של אבריאל)מהמשרד יואב לביא, רועי יוספה, דמיטרי,

 2016-43 בקשה ריננלבלום רחוב פאב !יוני 17:00 -16:30■
 רמה - העיר( מהנדס )לשכתרמה+לוסי+מרב+מיכאל+דימיטרי

 מירי - הנהלה( )חדר אתרים שימור וועדת 18:00 -17:30■
אנגלשטיין

מירי - הנהלה( )חדר ולבנייה לתכנון משנה וועדת 21:00 -18:00■

ם י יו ע י ב 1 ר ר 4 ב מ ט פ ס
ש לקבוע לא 17:30 - 08:00■ !יבו
מי נתח המכה טקט 18:00 התכנטות 17:3019:00 -18:00■

דנילוביץ רוביק - נוי( נווה מתנ״ס ,85 כרכום )רחוב

ם ש' יו לי 1 ש ר 3 ב מ ט פ ס
ר פרויקט 09:00 - 08:00■  על, אל טל - מהו״ל אדריכל עם ר!

 ליאור אקרשטיין, דוד אביטל, ישי לביא, רועי דימיטרי, אביש!,
 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר )עירייתוולף

 דנילוביץ רוביק - (2
ר פרויקט לביא רועי 15:00 - 09:00■  דוד מחו״ל אדריכל עם ר!

תוולף ליאור אקרשטיין, שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - (העיר מהנדס )ל
 זהבה, דימיטרי, - שבע באר דן לכניסת היערכות 17:30 -16:30■

 באר דן מנכ״ל דנה, מיכאל, אריאל, איריס, צביקה, עמית, בני,
שכתברונשטיין יורי - שבע  מנחם כיכר ב״ש. עיריית מנכ״לית )ל
 מנכל לשכת - ((08-6463683 )נטע: 341 חדר ,2 קומה ,1 בגין

תהכ״ל הנהלה 18:00 -17:30■ שכ  - אבטובי( אבישג מנכ״ל- )ל
ביטן שלומי

■18:00- 19:00 FW: אולםשנתית תכנית - מכרזים ועדת( 
קקון-דנון דורית - ההנהלה(

ם ש' יו 1 שי ר 6 ב מ ט פ ס ם שי יו י מ ז 1 ו ר 5 ב מ ט פ ס
פיגלאנסקי דימיטרי ־ לגיבוש נסיעה 20:00 - 08:00□

ת ב ו ? 1 ר 7 ב מ ט פ ס

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201748 15:30
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 דימיטרי, כלניות- ממכונת אלמוג עם כגישת 08:00 - 07:30■
 בגי מנחם כיכר שבע, באר )עיריית צביקה טורקל, חיים לביא, רועי

 דימיטרי, על, אל טל - מזרת חברו! דרך כיתות 09:00 - 08:00■
 מג - סימו! בן דוד ממכתשים: תומר, מורד, מירב יומכה, טורקל,

 רמת, דמיטרי, משתתכים: כלניות שכונת 09:00 10:00 - 09:00■
ל ניר התושב חמו, יחאל מירב, רועי, יומכה,  ר וסגן מ״מ )לשכה ג

 ראשוני תכנוני מתווה בנושא המשך כגישת 11:00 -10:00■
 ט תומר, דימיטרי, אבישג, על, אל טל - חדש רכואי מרכז מתחם

 אכריקה המלך שלמה ברחוב עירונית התחדשות 12:00 -11:00■
 דימיטרי, אבישג, על, אל טל ־ וצוותו הוד אורן המנכ״ל ישראל

ת חטכמי ציבור מוטדזת 13:30 -12:00■ קרי  אל טל - גנים( גג)
 שלו לביא, רועי דימיטרי, לוי, ברק חזן, מאיר אבישג, חכצי, על,

 דימיטרי, תומר, ־ שבע באר נחל כארק עלויות 15:00 -14:00■
טן, שלומי יניב, תסיץ אילו יכים, עמום, חנן, בי שכ  עי מנכ״לית )ל

 רמה, דמיטרי, משתתכי□: רינגבלומ ד.כ. 15:00 15:30 -15:00■
 צי דמיטרי, משתתכים: 14 ינאי אלכסנדר 15:30 16:00 -15:30■
חב דרך רחוב שם לשינוי חציבור לשמיעת ועדה 18:00 -16:30■

 על קירות חיכוי בדיקת בנושא ציצישוילי, מאיר 08:30 - 08:00■
 פיגלאנסקי דימיטרי - מוסמכת מעבה ידי

 מערב ביטון־ ירון ציון בתיה כזית לילך טורקל 09:00 - 08:30■
 )לשכת מכה מצ״ב (0537610410)בי כל בנין בקשר כיתוח
 פיגלאנסקי דימיטרי ־ (העיר מהנדס

 של לתביעה בקשר אדמונד אנדרי כזית גף 10:00 - 09:00■
תחומר מצ״ב לאומי ביטוח שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

פיגלאנסקי
 מירי, לוסי, רמה, דימיטרי, - קטנה ועדת 10:00 11:00 -10:00■

 אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ"מ )לשכהמשכטית לשכה
 טל - סגנים( ישיבות >חדר משנה ועדה טרום 11:0013:00 -11:00■

& אל-על
 הריסה צווי של כוללת מצב תמונת - ד.כ. 13:00 14:00 -13:00■

 טורקל, בורוכוב, אולג רמה, דימיטרי, משתתכים: שיכוטיים
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )לשכהעמר לירן

 אגכים מנחלי כורום - השנה לראש כוסית הרמת 16:00 -14:00■
 שאלה בכל - הטיפול את מרכזת ראומה ערביקא) )מסעדתמורחב

מנכל לשכת - (( אליה לפנות יש

עי יום ספטמבר 21 רבי ספטמבר 20 ?ולי?וי יום
□!0 6 : 6 ♦| ההנהלה לגיבוש נסיעה 0 ( גרכיטי 10.00 בהנהלה הדרכה |□
מין רישוי מערכת בקשר אלונה רמה 08:00 - 07:30■  של ודחיח ז

מון מצ״ב הבקשות תזי שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 מדידה מכות הגשת אוכן בקשר אלונה לוסי 08:30 - 08:00■

מון מצ״ב העתיקה בעיר לעסקים  - העיר( מהנדס )לשכתזי
 פיגלאנסקי דימיטרי

 ליבנת - (העיר )מהנדס דימיטרי + ליבנת - כ.ע 10:00 - 09:00■
קדוש

 מבנה בקשר השוק מחסני נאמן שאל לוסי רועי 11:00 -10:00■
 שני חיצוני)טל היכוי הנכסים השבחת הישן השוק מחסני

מון מצ״ב (6280163-9-104 ו- 0542323915 תזי שכ  ה מהנדס )ל
 , 0508341107 רדימיקס דויד אירים רחלי נועם 12:00 -11:00■

 בי )מכעלי 0504755006 הנסון אסף ,0526552374 רן עמי סמי
 אלונה אולגה ויקטורי מרב יוסכה רועי רמה 16:00 -12:00■

 פ דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת מרחביות הנחיות בקשר מיכאל
 מסמך לגיבווש בקשר אולגה מיכאל לוסי רועי 17:00 -16:00■

מון מצ״ב אורן ליזם הנחיות  פיג דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכתזי
תכ״ע רועי 18:00 -17:00■ שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

פיגלאנסקי

 + ומבנים מכולות קיוסקים בקשר יעקובי 08:30 - 08:00■
תחומר מצ״ב המוזאונים במתחם שכ  פי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 דימטרי הראל, זהבה / -צרכים2017 בינוי 10:00 - 08:30■
 שב באר )עיריית מהס עינב חזן, מאיר ליפשיץ, דודי כיגליאנסקי,

 בנין אביסרודבקשר אלי לוסי רמה רועי 11:00 -10:00■
 פיגלאנסק דימיטרי - העייר( מהנדס )לשכת 4 נהריים ברח משרדים

 תוכנית בדרום לדן הכנה יכים אריאל מיכאל 11:30 -11:00■
 פיגלאנסקי דימיטרי - החעיר( מהנדס )לשכת לתחבורה אב

 - ()בפטיורה״ע עם יחד בכטיו כוסית חרמת 13:00 -12:00■
 פיגלאנסקי דימיטרי

 (דימיטרי )אצל חוט מחברת ממן משה עם כגישה 12:15 -12:00■
 פיגלאנסקי דימיטרי -
 דנ רוביק - עירייה( )פטיו הנדסה אגף כוסית חרמת 13:00 -12:30■
 לביא+דימ זרביב+רועי לזר+מרב רייכר+דני נתי 17:00 -13:30■
 ע - ב״ש ציורלי סניף : ישראל + דימיטרי כגישה 18:00 -17:00■
 ה האורגים לרה בקשר ניב ישראל מיכאל רמה 18:00 -17:00■
128/20 מסי מכרז כתיהת - חכ״ל מכרזים ועדת 19:00 -18:00■

ספטמבר 23 ?וי?וי יום ספטמבר 22 חמי?וי יום
ההנהלה לגיבוש נסיעה 00:00+ |□ ♦| ההנהלה לגיבוש נסיעה ♦ |□

לא 08:30 - 07:30■
חגג הסכמי מנהלת כ״א מכרזי - ראיונות ועדת 10:00 - 08:30■

 קומה ,A בניין 57 רגר יצחק שדי גג, הסכמי מנהלת )במשרדי (30/8)
 ביטן שלומי - (08-6840098 טלפון: ב',

לא 10:30 - 10:00■
תאישית שיחה יובל 11:00 -10:30■ שכ  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

פיגלאנסקי
 רועי, ,ץ3 ראול סל, שוכר חברת עם כגישה 12:00 -11:00■

 נבון שלומי את מזמן (0546607130ץ)3 ראול - אמה מרב לוסי,
תמכתב מצ״ב שוכרסל מחב' שכ  פיגלא דימיטרי - (העיר מהנדס )ל

 לנכים שוייון נציבות דרישת בקשר ציון יכים 13:30 -13:00■
תחומר מצ״ב בניין שאינן במקום נגישות שכ  די - העיר( מהנדס )ל

 משלימות ח״ח לנוי לב בקשר אולגח יכים משה 14:00 -13:30■
 מהנד )לשכת אנרגטית התייעלות בנושא +כיילוט זימון מצ״ב

 שי סמנכ״ל, דוד מנכ״ל, עמית עמר^יכים דוד 15:30 -14:30^■
 0 : דכנה : אנז״ק)טל למעלית מכירות)אלקטרה(בקשר מנהל

16.10אולטרסאונד מאר מכון 17:00 -15:30■

ספטמבר 24 ?ובת

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201749 15:30
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ספטמבר 26 '31? יום
 אבישג, - בספורטק וזאימונים מגרשי בנושא דיון 09:15 - 08:30■

 חנן אלפסי, מאיר נומח, שלומי לביא, רועי ©ופי, תומר, דימיטרי,
 לב ראדו, איתן ברכה, ירון פרץ, אילן ליפשיץ, דודי זוהר, בר

 כיב שבע, באר )עירייתקרונטל עמר שמגר, גיל ©יטון, גלי וק©מן,
 - חמים לפארק פרוגרמח בנושא פנימי דיון 10:00 - 09:15■

 שלומי נומה, שלומי דודי, יוסף, טל צבי דימיטרי, ©ופי, אבישג,
טן,  רו - )לשכה(זוהר בר חנן לביא, רועי פרץ, אילן ברכה, ירון בי

 אדריכלי תכנון לפרויקט מציעים עם ראיונות 13:00 -10:00■
 יוסף, טל צבי טורקל, תומר, אבישג, - העירוני השוק לשדרוג
 בר קהילה: מקשרי מורה, איגי בראל, ציון עו״ד דימיטרי, יוספה,

 ובנייה לתכנון הועדה סמכויות - ד.פ. 13:00 14:00 -13:00■
 השלישית בתוספת א 19 סעיף לפי השבהה מהיטלי פטור למתן

 פוק פזית טנדלר, גילי דמיטרי, רמה, לילך, טורקל, המשתתפים:
 שרה עמק אחריות העברת הסכם - המשך דיון 16:00 -15:00■

 משי וצוותם- יהזקאלי ומנחם צרפתי יגאל משתתפים: אי-ד־
 - פיגליאנסקי דימיטרי ביטון, תומר אבטובי, אביש!; הכלכלה.

 תמר אדיר - הנדסה - 2017 עבודה תכנית 17:00 -16:00■
 )אצל (8/9)מירב אשטמקר אבי קדוש לבנת יפים דימיטרי

מלכה מירב - (העיר מהנדס

ספטמבר 25 רא?ווך יום
אצלהתייעצות - דמטרי טורקל+ + עליזה 08:30 - 08:00■ ( 

 כהן צביקה - דימיטרי(
 תומר, חיים, אבישג, הפצי, - יועצים ועדת 09:30 - 09:00■

 דנילוביץ רוביק - )לשכה(דימיטרי
 דימיטרי, סופי, אבישג, - ותקציבים פרויקטים 11:30 -10:30■

 דנילוביץ רוביק - )לשכה(ליז יוסף, טל צבי יפים,
 אבישג, טל, - הפארק ושכונת למשתכן מחיר 12:00 -11:30■

 שלומי שרביט, מלי רועי, חיים, דימיטרי, יוסף, טל צבי תומר,
 דנילוביץ חביק - )לשכה( יפים ברכה, ירון ביטן,

 טורקל, תומר, אבישג, - סטטוטורי פורום 13:00 -12:00■
 דנילוביץ רוביק - )לשכה( נושאים! להוסיף לא - דימיטרי

 וסגן מ"מ )לשכה אשל בית רחוב דגיורנו שלומי 14:00 -13:30■
 מינדלין רמה - נתן(( עם תואמה )פגישה אל-על טל רה״ע

 מירי, לוסי, רמה, דימיטרי, - קטנה ועדת 14:00 15:00 -14:00■
 אל-על טל - אל-על( טל רה״ע וסגן מ״מ )לשכהמשפטית לשכה

 מהנדס )לשכת פיתוח תקציב להכנת בקשר יפים 16:00 -15:00■
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(

חדרמצ״בזימון ולבנייה לתכנון הוועדה מליאת 20:00 -17:00■ ( 
אנגלשטיין מירי - הנהלה(

עי יום ספטמבר 28 רבי
 תנאים מרחביות הנהיות בקשר לוסי רמה 08:45 - 08:00■

תתהיה( לא חומר)אלונה מצ,ב מרחבים שכ  די - העיר( מהנדס )ל
 שרה עמק ינאי,לוסי-חיתר משה 09:00 - 08:30■
ס.1 מ"מ בראשות גי- שכונה היגוי ועדת 09:00 10:30 - 09:00■

חדראל-על טל רה״ע  אל-על טל - הנהלה( )
סלין, מיכאל דימיטרי, אבישג, - אבינו אברהם 11:30 -10:30■  זי

 טור יעקב, אריק דמרי, אריאל מריו, אבו, עמוס יחיאל, נועם בני,
 - המים לפארק פרוגרמה בנושא פנימי דיון 12:00 -11:30■

 נומה, שלומי דודי, יוסף, טל צבי עמוס, דימיטרי, סופי, אבישג,
 אבישג, - המחצבה פרויקט בנושא פנימי דיון 12:30 -12:00■

 )לשכה( דימטרי תומר, עמוס, טורקל, לביא, רועי יוסף, טל צבי
 אבישג, - הנחל בפארק האגם בנושא דיון 13:30 -12:30■

טן, שלומי ליז, דימיטרי,  יניב, חיים, עמוס, תומר, ברכה, ירון בי
 אנז״ק -מעלית ברוך עם שיחה 14:30 -14:00■
 רוע יוספה, דימיטרי, - רמות מתחם תכנון עדכון 15:30 -14:30■
 מצי' הרכס ברמות כנסת בית בקשר יעקובי ציון 16:00 -15:30■
 יי שירותי מתן למכרז זוכה בחירת מכרזים ועדת 17:00 -16:00■
מירי - הנהלה( )חדר ולבנייה לתכנון משנה וועדת 20:00 -17:00■

שי יום ספטמבר 27 ?ולי
 לבית סמוך התאומות הערים ברחוב כיכר סיור 08:00 - 07:30■

 פיגלאנסקי דימיטרי - במקום( )נפגשיםחומר מצ״ב הרצוג ספר
תדימיטרי + ניר התייעצות 08:50 09:00 - 08:30■ שכ  מנכיילית )ל

 מנכל לשכת - ב״ש( עיריית
 - שבע בבאר ציבורית תחבורה בנושא דיון 10:00 - 09:00■

 - התחבורה משרד דמרי, אריאל זיסלין, מיכאל תומר, דימיטרי,
 אבישג, על, אל טל - שבע באר דן עם פגישה 11:00 -10:00■

 ב לביא, רועי יפים, דמרי, אריאל זיסלין, מיכאל תומר, דימיטרי,
 לחברת תשע״ז לשנת השנה לראש כוסית חרמת 12:00 -11:00■

 מרום רחלי - מרכזית(( תחנה )מול 4 צבי בן רח' - )ביעדים יעדים
לא 12:30 - 12:00■
 עליון מתח של בתשתיות הכנות בנושא פגישה 13:30 -12:30■
 מבקרים במרכז הכלכלית חברה כוסית חרמת 13:30 -13:00■
לא 14:00 - 13:30■
 גוש 5 חלקה רישום לצדכי תכנית בנושא ישיבה 15:00 -14:00■
 צי עו״ד גיף, פזית, תומר, טורקל, מו"מ: פרץ גדי 16:00 -15:15■
 ב קיקיח אדריכלית שמחה מאיר לוסי רועי רמה 17:30 -16:30■
סלין אולגח רועי צבי 18:30 -17:30■ מ המשחררים דרך בקשר זי

שי יום ספטמבר 30 ?וי ספטמבר 29 חמי?וי יום
 מרחביות הנהיות בנושא ישיבוג;צוות 08:1512:00 - 08:15■

 אל-על טל - רה״ע( לשכת דיונים )חדר
 בתכנית חדש חנייה תקן הצגת ד.פ. 13:00 14:00 -13:00■

 מיכאל מרב, יוספה, טורקל, דימיטרי, משתתפים: המתאר
סלין  אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )לשכהזי

 מגורים מתחם בקשר מרב מיכאל רועי יוספה 15:00 -14:00■
תחומר מצ״ב ד' פארק ליד הלוי יהודה ברח שכ  - העיר( מהנדס )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי
 אנז״ק מוזיאון מעליות יועץ גן לרמת נסיעה 18:00 -15:30■

אוקטובר 01 ?ובתפיגלאנסקי דימיטרי - גן( )רמת 17 בשעה הפגישה

פיגלאנסקי דימיטרי15/10/201750 15:30
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אוקטובר 03 שני יום אוקטובר 02 ראשון־ יום
B * השנה ראש חג ♦ * השנת ראש הג 08:00■
יהודיים( דתיים )חגים הראשון( )היום השנה ראש □ יהודיים( דתיים )חגים השנה ראש ערב □
יהודיים( דתיים )חגים הראשון( )היום השנה ראש 15:00 - 07:00□ יהודיים( דתיים )חגים השנה ראש ערב 16:00 - 08:00□

עי יום אוקטובר 05 רבי שי יום אוקטובר 04 שלי
1 יהודיים( דתיים )חגים גדליה צום ם 1 השנה ראש הג 15:00* ■
! יהודיים( דתיים )חגים גדליה צום □ 1 יהודיים( דתיים )חגיםהשני( השנה)היום ראש □
 ישראל םל9ה של לפניה כהמשך התייעצות 09:30 - 09:00■

 דימי אבישג, - הדסה( בפארק המגדלים בגן והרס הדני)הזנחה
 יפים, דימיסרי, אבישג, - פארק הסיטי מזרקת 10:30 -10:00■

טון, תומר שילון, יניב  דנילו רוביק - )לשכה(זזון יוסי אבו, עמוס בי
 "0)מצ טורקל דימיטרי, אבישג, סטוטטרי: 11:30 -10:30■

ה(חומר( שכ  דנילוביץ רוביק - )ל
 - ומשחררים רגר שדרות בנושא התייעצות 12:30 -11:30■

 זיסלין, מיכאל לביא, רועי יפים, יוסף, טל צבי דימיטרי, אבישג,
13:00 13:30 -13:00 L .הברת לפעילות בנוגע התייעצות ד.פ 
 רועי דמיטרי, משתתפים: עירונית התחדשות במסגרת דמרי י.ח.

 אגף תקציב להכנת בקשר יפים קדוש ליבנת 15:00 -13:30■
 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )לשכת הנדסה

 תחלי תחילת לגבי תיאום - לסנר רות + דימיטרי 15:30 -15:00■
 ת - מורד מרב + ראומח + לסנר רות + דימטירי 16:00 -15:30■
 כסת ובית מקווה בניית זנה איציק בקשר טורקל 16:30 -16:00■
מוסדות תכנון בקדם בתלמידים היוועצות 17:00 18:00 -17:00■

יהודיים( דתיים )חגיםהשני( השנה)היום ראש 08:30 - 08:00□

שי יום אוקטובר 07 שי אוקטובר 06 חמישי יום
 מהנדס )לשכת הנדסה אגף 2017 עבודה תוכניות 09:00 - 08:15■

 חדד אדיר - העיר(
 אורנים אחוזת בקשר לוסי רמה ציפי מלכה 09:30 - 09:00■

מון מצ״ב תזי שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
חדרשבע בבאר עירוני טבע מרכז הקמת 10:00 11:00 -10:00■ ( 

 אל-על טל - חינוך(
 דורית - )הנהלה( מקווננים טפסים - הדרכה 12:00 -10:30■

קקע־דטן
 שבע באד בעיר שימור תכנית הצגת ד.פ. 12:00 13:00 -12:00■

 ראש וסגן מ״מ )לשכה רותם מירב, יוספה, דימיטרי, משתתפים:
 אל-על טל - אל-על( טל העיר

2017 הנדסה אגף תקציב לקראת - ד.פ. 13:00 14:00 -13:00■
אל-על טל - על( אל טל רה״ע וסגן מ"מ )לשכת

אוקטובר 08 ?ובת
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אוקטובר 17 ?וני יום אוקטובר 16 רא?וון יום
שראל( □1 ת)י 1 יהודיים( דתיים )חגיםסוכו 1 יהודיים( דתיים )חגיםסוכות ערב □
שראל( □1 ת)י I יהודיים( דתיים )חגיםסוכו ) יהודיים( דתיים )חגיםסוכות ערב □

סוכות תג 19:30 - 07:00■ סוכות חג 19:30 - 08:00■

עי יום אוקטובר 19 רבי אוקטובר 18 ?ולי?וי יום
 דתיים )חגיםלישראל( הראשון-מחוןן סוכות)היום המועד חול □

יהודיים(
יהודיים( דתיים )חגיםלישראל( השני-מהוץ סוכות)היום חג □
יהודיים( דתיים )חגיםלישראל( השני-מחהו סוכות)היום חג □

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

יהודיים( דתיים )חגיםהראשוו-ישראל( סוכות)היום המועד חול □
יהודיים( דתיים )חגיםהשני-ישראל( סוכות)היום המועד חול □יהודיים( דתיים )חגיםהראשוו-ישראל( סוכות)היום המועד חול □ יהודיים( דתיים )חגיםהשני-ישראל( סוכות)היום המועד חול □סוכות חג 23:30 - 08:00■

סוכות הג 22:00 - 07:30■

אוקטובר 21 ?וי?וי יום אוקטובר 20 חמי?וי יום
יהודיים( דתיים )חגיםהרכיעי-ישראל( סוכות)היום המועד חול □ יהודיים( דתיים )חגיםהשלישי-ישראל( סוכות)היום המועד חול □
יהודיים( דתיים )חגיםהרביעי-ישראל( סוכות)היום המועד חול □ יהודיים( דתיים )חגיםהשלישי-ישראל( סוכות)היום המועד חול □
 דתיים )חגיםלישראל( השלישי-מחוץ סוכות)היום המועד חול □

יהודיים(
א ך ש ^ ^ ח מ ^ ש ה ם היו ת) כו סו ד ע מו ה ל חו ם  דתיים ם1גן^ןן5ן

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

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

יהודיים(
סוכות הג 17:00 - 08:00■

אוקטובר 22 ?ובת
יהודיים( דתיים )חגיםהחמישי-ישראל( סוכות)היום המועד חול □
יהודיים( דתיים )חגיםהחמישי-ישראל( סוכות)היום המועד חול □
דתיים )חגיםלישראל( הרביעי-מחוץ סוכות)היום המועד חול □

 דתיים )חגיםלישראל( הרביעי-מחוץ סוכות)היום המועד חול □
יהודיים(
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אוקטובר 24 שני יום אוקטובר 23 רא?וון יום
שראל( שמחת - עצרת שמיני □ םתורה)י חגי יהודיים( דתיים ) חול הושענא !□ םסוכות( המועד רבה) חגי I יהודיים( דתיים )
שראל( שמהת - עצרת שמיני □ םתורה)י חגי יהודיים( דתיים ) חול ]□הושענא המועד רבה)
םלישראל( עצרת)מחוץ שמיני □ חגי יהודיים( דתיים ) סוכות חג 20:30 - 08:00■
םלישראל( עצרת)מחוץ שמיני □ חגי יהודיים( דתיים )
סוכות חג 20:00 - 08:00■

עי יום אוקטובר 26 רבי
 מעבדה ידי על קירות חיפוי בדיקת בקשר מאיר 08:30 - 08:00■

תזי־מון מצ״ב מוסמכת כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
 רועי, דגניה, ספר בית 189 מגרש בנושא פגישה 09:30 - 08:30■

תלוסי רמה, פזית, סלע, חגי כ ש ל  דימיטרי - העיר( מהנדס )
פיגלאנסקי

 יוסף טל צבי אולגח יפים טבעי גז נגב קבליק בן־ 11:00 -10:00■
 שכ' טבעי גז קויי על( אל טל אצ 3/11 הכנה פגישת ברכה ירון

מון מצ״ב חדשות תזי כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( ס מהנד )
לא 13:00 - 11:00■
 ילדים לגן בנוגע וחמינחל מקורות של סיור 14:00 -13:00■

בדימיטרי,אולג,ציון,עינת ההגנה: חו ר  מחלוף לאה - (17 ההגנה )
לא 15:00 - 14:00■
 דימיטרי, - חאנזיק למוזיאון הפעלה תוכנית 17:00 -16:00■

 אזולאי, אלעד דיעי, ליאור נומה, שלומי יפים, ליז, עמוס, עמית,
תהתוכן יועצת - זגורי דליה רהנטל, ערן כ ש ל  ב" עיריית מנכ״לית )

 ויחידות זכויות,קומות הוספת 636 מגרש 17:0018:00 -17:0011
ם( בני מירב, רועי, טורקל, דמיטרי, משתתפים: דיור מ  דמרי)

 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )לשכה
חומר מצייב מועצה 18:30 -18:00■

שי יום אוקטובר 25 שלי
שראל( חג איסרו □ ת)י םסוכו חגי יהודיים( דתיים )
םלישראל( תורה)מחוץ שמחת □ חגי יהודיים( דתיים )
לא 10:30 - 08:00■
 עמוס, תומר, דימיטרי, אבישג, - אנז״ק 10:45 11:00 -10:30■

ה(למ יפים, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )
 החרום באתר דיור יחידת חוספת בנושא פגישת 14:00 -12:30■

 אליאסף, משתתפים: התכנוניים התיקונים הצגת בקע נהל של
 יואל רועי, של סגנית מורד מירב העיר, אדריכל רועי ,דימיטרי

מון מצ״ב אגמון נורית בריידמן, תזי ( 259 בחדר שבע באר )בעירי
ורמן אליסף -
תחומר מצ״ב הקצאות 15:00 -14:00■ כ ש ל  מזכיר - (מנכ״ל )

העיר
אביאיתן + דימיטרי 15:00 -14:30■ ש מ  גורליצקי ניר - אנוש( )
תחגג הסכם - כספים ניהול 16:15 -15:15■ כ ש ל  עיריית הגזבר, )

 גזבר לשכת - .(117 חדר קרקע קומת .2 בגין מנחם כיכר שבע באר
הומר מצ״ב כספים ועדת 18:00 -17:30■

אוקטובר 28 ?וי?וי יום אוקטובר 27 חמי?וי יום
מון מציב דרומית תיש היתר 09:00 - 08:00■ תזי כ ש ל  מהנדס )

 ronen kroitoro - העיר(
 מעקב בקשר פתיחי רחל סלע חגי מרב רועי 11:30 - 09:00■

מון מצ״ב העיר בכל פרוייקטים  קולנוע מתחם העתיקה העיר זי
 באר נהל פארק -11 מתחם כהן( אלי הנגב)צומת כיכר אורות
ת נוספים נושאים שבע שכ  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל

 חלופות גיבוש - דם הוות רפואי מרכז שבע באר 13:30 -12:00■
רון - קרני יניב דורון, - יעד  מיכאל רועי לירון - סיטילינק דו

מון מצ״ב סזי הנד מ  Citylink - העיר( )
 ראומה רועי, יפים, רמה, הסגנים: כל + דימטרי 16:00 -14:00■

 Zeev Rotem - שבע( )באר
רדימיטרי - הנדסה אגף - ב״ש עירית 16:00 ־ 14:30■ א ב - שבע( )

Zeev Rotem
 דימיטרי, אבישג, - אנז״ק פרויקט בנושא דיון 17:30 -16:30■

 שניר, נתן כסיף, אודי ליז, עמית, טורקל, עמוס, תומר, יפים,
 מנחם כיכר שבע, באר )עירייתכאמל מחברת איתמר זגורי, דליה

דנילוביץ רוביק - (2 קומה העיר, ראש לשכת ,1 בגין

אוקטובר 29 ?ובת
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אוקטובר 31 ?וני יום
 דימטרי, אבישג, אלעל, טל - ראובני ערן "ע9 09:30 - 08:30■

 ראובני, ערן פזית, ,0עמו תומר, בינון, שלומי לביא, רועי יוספה,
ה(טורקל חיים סלע, חגי כ ש ל  דנילובין רוביק - )

 דמיטרי, משתתפים: 5-11 כהן יעקב רחוב 09:30 10:30 - 09:30■
 א טל העיר ראש וסגן מ״מ )לשכה מזלג א מוטי רועי, רמה, טורקל,

שכת לחיתרים בבקשד לוסי ציון 11:30 -10:30■  העיר( מהנדס )ל
 פיגלאנסקי דימיטרי -
 עם אנז״ק מחיאון - סמולר ופיטר ספרינגר דן 12:45 -11:30■

jn f ישי, גיף, עמוס, תומר, עמית, דימיטרי, אבישג, - אוסטרליה 
 )חדר חצפרות מרכז של פעילות תכנית חצגת 15:00 -13:00■

 זוהר חפצי - בי( קומה העיר, ראש ישיבות
 -2017ל עבודת תכנית בקשר אולגח מרב רועי 16:00 -15:00■

מחומר מצ״ב ת כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( הנדס )
 חומר מ״ב אולגח ,30 בכביש רעש בנושא פגישח 16:30 -16:00■

שכת  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
ת תקציב בקשר ליבנת 17:00 -16:30■ שכ  - העיר( מהנדס )ל

 פיגלאנסקי דימיטרי
 ,ניר תומר, דימיטרי, - לתחבורה אב תוכנית 18:30 -17:30®

טן, שלומי אריאל, )מיכאל(, תירון בי כ ש ל - ב״ש( עיריית מנכ״לית )

אוקטובר 30 רא?וון יום
 , 2015/536 כ.א.א. בניח לתיק בקשר רמח 09:30 - 09:00■

שכת מצ״ב מזרחית מבואה 50 מגרש  דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
פיגלאנסקי

 מירי, לוסי, רמה, דימיטרי, - קטנה ועדת 10:00 11:00 -10:00■
המכתב מצ״ב משפטית לשכה כ ש ל  - אל-על( טל רה״ע וסגן מ״מ )

 טל - סגנים( ישיבות )חדר משנה ועדה טרום 11:00 13:00 -11:00■
?י אל-על

 משתתפים: 2017 תקציב לקראת ד.פ. 13:00 14:00 -13:00■
הדמיטרי כ ש ל  אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש וסגן מ"מ )

 דימיטרי, - (פנימית ישיבה )בדרום דן כניסת 14:30 -14:00■
תאריאל איריס, צביקה, עמוס, בני, כ ש ל  - ב״ש( עיריית מנכ״לית )

 - עירוניות חברות ומנכ״לי אגפים מנחלי דיון 16:00 -14:30®
תשבע לבאר בדרום דן כניסת נושא כולל כ ש ל  ב עיריית מנכ״לית )

 אבישג, - וצוותו ברונפמן)לבקשתו( מתיו 17:00 -16:00■
ה(דימיטרי טורקל, כ ש ל  דנילוביץ רוביק - )

 משתתפים: כספים. לניחול מכרזים ועדת 17:15 -17:00■
 רח + בר-אל ציון עו״ד + רוסנטל דניאל + פיגליאנסקי דימיטרי

 + דימיטרי + תומר משתתפים: חקצאות. ועדת 18:30 -17:30■
ת שוחט איריס + מרום רחלי + בר-אל ציון עו״ד שכ ר - גזבר( )בל

עי יום נובמבר 02 רבי
 חשמל חברת שבע באר נפת מנחל עם פגישה 09:30 - 08:30■

 דוד תומר, פישר, משה יפים, דימיטרי, אבישג, - לוי חיים
ה(ומתכננת הנפה מהנדס אברהם כ ש ל  דנילוביץ רוביק ־ )

 יפים, דימיטרי, אבישג, - ו טוביה שדרות פרויקט 10:30 - 09:30■
טן, שלומי יוסף, טל צבי  דמרי, אריאל זיסלין, מיכאל יוספה, בי

 ז משה פינטושל, אלכס א.אפשטיין: חברת וצוותו, סדרה אריאל
 שלומי -אבישג, עתיקח עיר פרויקטים סטטוס 12:30 -10:30■

טן,  יפי דימיטרי, סופי, יוספה, עמוס, נומה, שלומי נגיד, לילך בי
 כולל שילוט לנושא התייעצות 12:45 -12:15 12:30 -12:00■

 שלומי טורקל, חיים פרץ, אילן אבישג, - שבע באר נחל לפארק
 דחופות לפעולות והנחיות מסוכנים מבנים דוח 14:00 -13:00■

 ר מינדלין, רמה פיגלאנסקי, דימיטרי משתתפים: העתיקה בעיר
 כבישים רוחב כלניות בקשר גינה רועי מיכאל 15:00 -14:00■

מון מצ״ב חניה חניה ומקומות תזי כ ש ל  פ דימיטרי - העיר( מהנדס )
ת 8 ופינוי מסוכן מבנח 16:3017:00 -16:30■  בשטח סיור - דירו

 ק מסחרי מרכז של החנייה של הפנימי בקצה נפגשים -12 קפלן )ככר
הדימיטרי פ.ע. 17:00 18:00 -17:00■ כ ש ל  העיר ראש וסגן מ"מ )

 אל-על טל - (אל-על טל
מועצח 18:30 -18:00■

נובמבר 01 ?ולי?וי יום  1 יקבע )מיקום העירייה מנכ״ל בפורום 2017 לשנת תקציב דיוני !□
 1 גזבר לשכת - בהמשך( !

 פיגלאנסקי דימיטרי - יעדים( )חברת ביעדים ביקור 08:00 - 07:15■
 חנדסח אגף - מנכ״ל -בפורום2017 תקציב דיוני 09:00 - 08:30■

 גזבר לשכת - )מנכ״ל(
 + חנדסח - מנכ״ל בפורום - 2017 תקציב דיוני 11:00 - 09:00■

כ״ל(גג הסכמי מינהלת + פיתוח תקציבי חכ״ל מנ  גזבר לשכת - )
 ראסל בראשות jnf משלחת ביקור 10:15 11:00 -10:15■

ראביטל ישי יוסף, טל צבי דימיטרי, אבישג, - רובינסון ד ח ( 
 דנילוביץ רוביק - הנהלה(

לא 12:00-11:00■
 התאגיד מהנדס אמור אבי מריו אולג טורקל 15:00 -14:00■

תחומר מצ״ב הגמל ברחוב נחל ביוב בקשר כ ש ל  - העיר( מהנדס )
 לנחגים מתחם בקשר אריאיל מיכאל אלפסי 15:30 -15:00■

שכת באיצטדיון  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )ל
 מצ״ב מזרח חברון דרך פיתוח בקשר רועי 17:00 -16:30■

תחומר כ ש ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - ( העיר מהנדס )
מון מצ״ב קליטה ועדת 17:30 -17:00■ זי

נובמבר 04 ?וי?וי יום ?י יום מי נובמבר 03 וז
 משתתפים: טובול שמעון חמועצח חבר 08:30 09:00 - 08:30■

הטובול שמעון טורקל, דמיטרי, כ ש ל  טל העיר ראש וסגן מ"מ )
 אל-על טל - אל-על(

 בשכונות טבעי גז תשתית וחצבת תכנון 10:00 11:00 -10:00■
טן, שלומי מירב, דמיטרי, משתתפים: שבע בבאר החדשות  בי

 וסגן מ"מ )לשכה טבעי גז נגב מנכ״ל שפיצר משה ברכה, ירון
 אל-על טל - אל-על( טל העיר ראש

 האצלת בקשר עומרי רון י שלומי טורקל 12:00 -11:00■
מון מצ,ב הגג הסכמי במסגרת הנדסה סמכויות תזי כ ש ל  מהנדס )

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר(
 ורד למחנח בקשר מרש רמי צבי לוסי רמח רועי 13:00 -12:00■

תזימון מצ״ב כ ש ל  פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )
ף נועה אולגח אלונה לוסי מיכאל רועי 15:30 -14:00■ סי א ט)  בר

שרד (גדי 0528313094 נועה :טל ברמן(  תמיר נתן אלטמן)ממ
מון מצ״ב אורן למרכז בקשר (036242499 טלף תזי כ ש ל ( 

 פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס
 והוצאת רישוי תהליך בקשר סבסטיאן רמה 16:00 -15:30■

מון מצ״ב בניה היתר תזי כ ש ל פיגלאנסקי דימיטרי - העיר( מהנדס )

נובמבר 05 ?ובת

פיגלאנסקי דימיסרי15/10/201755 15:30


