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יום שני 01 ינואר
 שגב מפגש באופקים09:30 - 10:30

 -  (רחוב יהודה 5, לשכת ר' העיר ) ביקור באריאל 10:00 - 12:00
שר הבינוי והשיכון

 נסיעה לירושלים10:30 - 12:00

 טיפול צעירים בסיכון וטיפול בדור ההמשך 12:00 - 12:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)בדיור הציבורי 

 (קלרמון גאנו 3,  ציפי נחשון גליק  050-6223382 12:00 - 12:30
 - חגי רזניקקומה 3, לשכת מנכ"ל)

 (קלרמון גאנו 3 קומה 3, לשכת  מבנים פגומים12:30 - 13:30
 - חגי רזניקמנכ"ל  - ירושלים)

 - חגי (ל. מנכ'ל) אישור ת.ע. 2018 רשם הקבלנים13:30 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) אישור ת.ע. 2018 חשבות14:00 - 14:30

 (קלרמון  חצור (אברהם  ליבוביץ 14:30053-3148149 - 15:00

 -  (ל. מנכ'ל) אישור ת.ע. 2018 חוק  המכר דירות15:00 - 15:30

 נסיעה לכנסת15:30 - 16:00

  הצגת תכנית עבודה התחדשות עירונית 16:002018 - 17:00

 - חגי רזניק (בכנסת) אסנת קמחי17:00 - 18:00

  דיון בנושא קביעת קריטריונים לרכישת דירות 17:15 - 17:45

יום רביעי 03 ינואר
 אורה בחופש

 בני בבדיקות

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת  מועצת הקבלנים10:00 - 11:30

 נסיעה למשרד האוצר11:00 - 11:30

  תדרוך עיתונאים סיכום סוף שנה בנדל"ן 11:30 - 12:30

 (לשכת תדרוך עיתונאים-סיכום סוף שנה בנדל"ן11:30 - 12:30

 (אצל יובל טלר במשרד  תקציב 2019 - יובל טלר12:30 - 13:30

 חזרה למשרד13:30 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ת.ע. 2018 מערכות מידע 14:00 - 14:30

 (ל.  פ.ע.  רונן כהן - תכנית רכש דיור ציבורי15:00 - 15:30

 (קלרמון  ישראל חסון - מנכ'ל רשות העתיקות 15:30 - 16:15

 (ל.  קיבוץ ראשית רפי שאול 050-2681234 16:15 - 16:45

 שיחה עם שלמה בן אליהו16:15 - 16:30

 (קלרמון גאנו 3,  צביקה בר חי      17:3002-6202799 - 18:00

 (קלרמון  ראש המועצה בית אל - שי אלון (חווה)18:00 - 18:30

 -  (ל. מנכ'ל) אישור ת.ע. 2018 - מימון ותקציבים18:30 - 19:00

 פ.ע. הרצל בן ארי נגישות תחבורתית לכותל 19:00 - 19:30

יום ראשון 31 דצמבר
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ירושלים) בטיחות עובדים11:00 - 12:00

 - חגי רזניק ביקור בחשבות - סוף שנה12:00 - 13:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  הכנה לפגישה עם הנציב13:00 - 13:30
 - חגי רזניקלשכת מנכ"ל, ירושלים)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) אמין אבו חיה14:00 - 14:30

  צפי איכלוס והתקדמות הבנייה - מחיר למשתכן14:30 - 15:00
 - חגי רזניק(ל. מנכ'ל)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) אישור ת.ע. 2018 - ביקורת15:00 - 15:30

 (רחוב המייסדים 53,  ביקור במועצת אבן יהודה15:15 - 16:45
 - שר הבינוי והשיכוןאבן יהודה (מול בנק לאומי) )

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ת. ע. אגף הנדסה15:30 - 16:00

 חבל יבנה - משה ליבר ראש המועצה 16:00 - 17:00
 (קלרמון גאנו 3 קומה 3, 050-5315620  08-8622100 (הדס)

 - חגי רזניק (ל.מנכ'ל) פ.ע. גדי מארק17:30 - 18:00

 (קלרמון גאנו 3 קומה 3 ,  תקציבים לשנת 18:002018 - 19:00
 - חגי רזניקירושלים)

 מיזם משותף בנושא שיפוץ חזיתות ודיור ציבורי 19:00 - 20:00
 (ל. (צחי 050-6235502 )03-5631832 (סימה)050-6235522 

יום שלישי 02 ינואר
 אורה בחופש00:00

 - חגי רזניק (מועצה ארצית)09:00 - 13:00

 הצגה לשר - ביקור בבת ים (שר, מנכ"ל ונציגיו, 10:30 - 11:00
 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בכנסת)חגי, נדב)

 - (לשכת השר) טקס קבלת סמנכ״ל- אסנת קמחי12:30 - 13:00
שר הבינוי והשיכון

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) אסנת קמחי15:00 - 15:30

 נסיעה לאוני' אריאל15:30 - 17:30

 שיחת היכרות עם מנכ'ל האוניברסיטה אריאל - 17:30 - 18:00
 (בבניין ההנהלה קומה 0 אצלרועי (054-7776402 ) 03-9066152 

המנכ'ל עו"ד יורם שי - מנכ'ל האוניברסיטה אריאל)

 הרצאה בפני סטודנטים באוני' אריאל (כ- 200 18:00 - 19:00
 (אוני' אריאל )סטודנטים) כפיר 054-4980306  

יום חמישי 04 ינואר
 אורה בחופש00:00

 רויטל בתל אביב

 נסיעה08:00 - 09:30

 יוסי ברודני ראש עיירית גבעת שמואל (מאיה, 10:00 - 11:00

 גוטרמן - ראש העיר מודיעין עילית (ישיבת 11:00 - 12:00

 - (ל. מנכ'ל תל אביב) מאיר יצחקי 054-4309595 12:00 - 12:30

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך מנחם 125 קומה  זיו שילון 12:30 - 13:00

 חברת מטריקס - צחי רייכנשטיין (עינת 13:30 - 14:30

 (דרך מנחם בגין  משכנתא רוכשת ודיור ציבורי14:30 - 15:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) תכנית יתד 15:30 - 16:30

 (דרך מנחם בגין 125 קומה  פ"ע אלעזר במברגר16:00 - 16:30

 (דרך מנחם בגין  ישיבת הכנה לישיבת ממשלה 17:30 - 18:00

  ערן רולס שירי  054-4969891 18:20054-7777075 - 19:00

 נסיעה18:30 - 19:00

 (בית חולים קפלן) ניסים מגן 19:00 - 19:30

 (רגדאן - טירה) נסיעה לחתונה 19:30 - 20:30

 (בטירה באולמי  חתונה של חנאן מחוק המכר20:30 - 22:00
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יום שני 08 ינואר
 יוסי שבת בחופשה00:00

 13:00-14:30 חדר ישיבות גדול לגדי מארק

 נסיעה למשרד08:00 - 09:00

 פגישה בין חיים אביטן + הנציב + חגי רזניק 09:15 - 10:00
 (קלרמון גאנו 3, קרית הממשלה ירושלים  מנכל משרד הבינוי

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) משפ' קבלו11:00 - 11:30

 ראש המועצה רמת ישי עופר בן אליעזר(עינב 12:00 - 13:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)050-8383131 )

 (בכנסת) דיון עם האוצר אצל סגן השר ???13:00 - 14:00

 - חגי רזניק (ל.מנכ'ל) שירות ויעדים13:30 - 14:00

 יעל מליק יועצת משפטית במשרד הכלכלה 14:00 - 14:30
 - חגי רזניק (לשכת מנכ"ל ירושלים)050-6290071 

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3,  הכנה לכנס ההתיישבות15:00 - 16:00
 - חגי רזניקירושלים, לשכת מנכ"ל)

 -  (לשכת השר) הכנה לקבינט דיור16:30 - 17:15

 נסיעה17:15 - 17:45

 (קלרמון  ח"כ איתן ברושי (נטלי 054-5836700)18:00 - 18:45

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  כנס התיישבות - הכנה 18:45 - 20:15

יום רביעי 10 ינואר
 יוסי שבת בחופשה

 נסיעה לכנסת10:30 - 12:00

 פגישה עם אריאל יוצר והמנכ"ל חגי רזניק 12:00 - 14:00
 - סגן שר הבינוי  (כנסת חכים )בנושא סיכום תקציב המשרד

והשיכון

 פגישה בנושא סיכום תקציב המשרד (סגן השר, 14:00 - 15:00
 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בכנסת)מנכ"ל, אריאל יוצר)

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע שר מנכ"ל15:30 - 16:15
והשיכון

 נסיעה לאוצר לות"פ16:00 - 16:30

  כנס ראשי רשויות דרום- תכנית נפת אשקלון17:00 - 18:30
 - שר הבינוי והשיכון(משרד הבינוי והשיכון ירושלים)

יום ראשון 07 ינואר
Christmas Day – Eastern (חגים דתיים נוצריים) 

 - שר  (מזכירות הממשלה) הכנה לישיבת ממשלה10:00 - 10:30
הבינוי והשיכון

 - שר הבינוי והשיכון (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (לשכת השר פגישה עם יצחק ודרור קנדלשטיין13:30 - 14:00
(Aharon Katzirשר הבינוי והשיכון - 

 פגישה בנושא רשות השירות הלאומי(מנכ"ל, 14:00 - 14:30

 פגישה בנושא רשות השירות הלאומי(מנכ"ל, 14:00 - 14:30

 - חגי רזניק (ל מנכ'ל) פ.ע. סיגלית גבאי14:30 - 15:00

 ראובן צדוק (סימה 03-5631832 / 14:30 - 14:45

 הקרן להתחדשות עירונית  - התנעת הרשות 15:00 - 15:30

 (משל"ט   סטטוס ניהול אתרים - מחוז מרכז15:00 - 17:00

  תנועת התיישבות החלוץ רן 053-7621063)15:30 - 16:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה  ראשי רשויות בקעת הירדן16:00 - 17:00

 נסיעה17:00 - 17:30

 ראש המועצה ירוחם בהשתתפות האוצר ומשרד17:30 - 18:15

 (אצל יובל טלר במשרד  תקציב  2019 יובל טלר18:30 - 19:30

יום שלישי 09 ינואר
 יוסי שבת בחופשה

 נסיעה לעיריית באר שבע09:00 - 12:00

  פ.ע. רוביק דנילוביץ (צביקה 08-6463790 )12:00 - 13:00
 - חגי (אצל רוביק ראש העיר באר שבע ככר מנחם בגין 1 קומה 2 )

רזניק

 נסיעה לרמת גן13:00 - 14:30

 הרצאה בביה"ס למורים (שלומית פיינגולד 14:30 - 15:30
 (רמת גן ביה"ס "אוהל שם" רח' רוקח 118 )054-4339560 )

 נסיעה למשרד  בירושלים15:30 - 16:30

 תוכנית עבודה הגרלות 2018-אסנת 15:45 - 16:30
 -  (לשכת השר)אלרואי+בני  דריפוס+יאיר פינס

 -  (ל. מנכ"ל קלרמון גאנו 3 ירושלים) תקציב 2019 16:30 - 17:30
חגי רזניק

 (ל. ערן רולס מנכ'ל מרכז הבניה 054-7777075 17:30 - 18:00
 - חגי רזניקמנכ"ל בירושלים)

 נסיעה לערד18:30 - 20:30

 ביקור בערד (ענת 08-9951601  052-4882359 20:30 - 22:30
 - חגי רזניק (אצל ראש העיר ערד))ניסן בן חמו (אורטל)

יום חמישי 11 ינואר
 יוסי שבת בחופשה

 תמר קציר בחופש00:00

 ועדת היגוי בין משרדית החלטה 2397 - הכנת 08:30 - 14:30
תכנית החומש לפיתוח כלכלי וחברתי בקרב האוכלוסייה 

 ועדת היגוי בין-משרדית החלטה 2397 - תכנית 08:45 - 14:00

 נסיעה לבני ברק09:30 - 10:30

  ביקור בבני ברק (שושנה גורמן 050-9449687)10:30 - 11:00

 חזרה למשרד11:00 - 11:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז לשכה11:30 - 12:00

 (דרך מנחם בגין 125, קומה  סיכום שנה במחוזות12:00 - 12:30

 פ"ע ראש מועצת אלפי מנשה - שלמה קטן 12:30 - 13:15

  רון שני ראש המועצה משגב (גיל)13:1504-9902312 - 14:00

 סתיו אלימלך - 14:00054-4516519 - 14:30

 מוטי דלג'ו ראש המועצה האזורית דרום השרון 14:30 - 15:15

 משה בסעד מנכ'ל ארגון נכי ישראל- דירות 15:15 - 16:00

 רוני בריק- ההתאחדות בוני הארץ ( גל 16:00 - 16:30

 (דרך מנחם בגין  תכנית אסטרטגית לרמת הגולן 17:00 - 18:15
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יום שני 15 ינואר
 יוסי שבת בחופשה

 גדי בחופש

 יוסי שבת- השתלמות

 נסיעה למשרד רוה"מ08:00 - 10:00

 ועדת שרים לענייני תכנון בנייה ומקרקעין 11:00 - 13:00

 נסיעה לג'וינט12:30 - 13:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת  שיחת ועידה12:30 - 13:00

 חתימת הסכם שיתוף הפעולה- ג'וינט ישראל 13:00 - 14:30

 -  (בבי"ס תיכון ליד"ה )   ועדה ארצית - צעירים13:00 - 15:00

 (משל"ט   סטטוס ניהול אתרים - מחוז חיפה14:00 - 16:00

 חזרה למשרד14:30 - 15:00

 (ל.  מנכ'ל, קלרמון  מבנה פלדה ממוגן מתקפל15:00 - 15:30

 הרב ניסים מלכה ראש העיר ק. שמונה - שיקום 15:30 - 16:30

 תוכנית עבודה הגרלות 2018-בני 16:30 - 17:30

 נסיעה לכנסת16:30 - 17:00

 (לשכת  פ.ע שר מנכ"ל ונציגיו- יועמ״ש ונתנאל 17:00 - 18:00

 (בכנסת במזנון  פ.ע. בני דרייפוס במזנון החלבי18:00 - 18:30

יום רביעי 17 ינואר
 יוסי שבת בחופשה

 יוסי שבת- השתלמות

 טקס הנחת אבן פינה באשקלון מארגן יובל 10:00 - 11:00

  הנחת אבן פינה לפרוייקט הסוכנות ועמיגור 11:00 - 12:00

 נסיעה לירושלים לכנסת12:00 - 13:30

 (ברשם  מסיבה לכבוד אילן אליהו ?????12:30 - 13:00

 חזרה ללשכה14:45 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. מאיר דקל15:15 - 15:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. רונן כהן15:30 - 16:00

 זכריה דרוקר - קבלן 058-5477777 (בהמשך 16:00 - 16:30

 (מנחם בגין 125, חדר ישיבות סחלב קומה  שיווקים16:15 - 18:15

 שיווקים - מרכז - חלי קונטנטה (רמ"י) + 16:15 - 16:45

 - חגי  (לשכת מנכל ירושלים ) פ.ע. נתנאל לפידות16:15 - 16:30

 נסיעה לכנסת17:00 - 17:30

 שיווקים - ת"א  - צחי דוד (רמ"י) + סיתוונית 17:00 - 17:30

 -  (לשכת השר בכנסת ) הצגה לכנס התיישבות17:30 - 18:00

 שיווקים - ירושלים - אסף רפלד (רמ"י) + משה 17:45 - 18:15

יום ראשון 14 ינואר
 יוסי שבת בחופשה

 תמר קציר בחופש00:00

 גדי בחופש00:00

 חדר ישיבות 15:00-17:00 בני דרייפוס

 (קלרמון גאנו 3  ראש העיר רמלה - מיכאל וידל 11:00 - 12:00
 - חגי רזניקקומה 3 , ירושלים)

 (ל. מנכ'ל ) איילת שטרית (052-4782122 )12:00 - 12:30

 -  (ל. מנכ'ל ירושלים קלרמון גאנו 3) פרויקט גילה12:30 - 13:30

 - חגי (ל. מנכ'ל ירושלים) קיבוץ עירוני בית ישראל 12:30 - 13:00

 ועדה משרדית - עתודות לסגל הבכיר המוביל 14:00 - 15:30

 (קלרמון גאנו 3 , לשכת מנכל סיכום שנה במחוזות15:00 - 15:30

 יעקב פרץ ראש העיר קרית אתא בהשתתפות 15:30 - 16:30

 ראש העיר מעלה אדומים - בני כשריאל 16:30 - 17:15

 - שר הבינוי  (לשכת השר ) הכנה לקבינט הדיור 17:00 - 17:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ"ל18:00 - 18:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. סיגלית גבאי18:30 - 19:00

 הכרזת מתחם יקנעם לותמ"ל בהשתתפות בן 19:00 - 20:00

יום שלישי 16 ינואר
 יוסי שבת בחופשה

 גדי בחופש00:00

 יום מוכנות לחירום בכנסת

 יוסי שבת- השתלמות

 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10,  פ"ע סיגלית גבאי11:00 - 11:30
 - חגי רזניקתל אביב)

 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10, תל יואב + סולימאן11:30 - 12:00
אביב)

 (דרך מנחם סוגיות ביישום שילוב 5% דיור ציבורי12:00 - 12:30
 - חגי רזניקבגין 125, קומה 10, לשכת מנכ"ל תל אביב)

 הכנה לקראת הדיון עם רוני חזקיה (החשב 12:30 - 13:00
 (ל. מנכ'ל תל הכללי)דרישות ביטוח במכרזי מחיר למשתכן

 יגאל גלאי תקשורת 052-5558569  13:00 - 14:00
  (דרך מנחם בגין 125 קומה 10, תל אביב)03-6135284 דור/מוריה

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) לו"ז לשכה14:00 - 14:30

 נסיעה להרציליה14:30 - 15:00

  בהרצליה צילומים - סודות הנדל"ן (נטלי)15:00 - 16:00

 שיחת ועידה - משה שטרית + בני דרייפוס  19:30 - 20:00

יום חמישי 18 ינואר
 יוסי שבת בחופשה00:00

 אבי כהן מנכ'ל שיוויון חברתי 15.00 5 איש 054-5838155 הדס

 רפורמת שיפוצים בהשתתפות ערן סיב 10:00 - 10:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)050-5297427 03-5750451 

 עו"ד משה אלפסי - חתימה על יפוי כח של 10:45 - 11:00
פוטופולסקי בהשתתפות ויקטוריה 03-72666666 

 "להעז ביחד"  - בהשתתפות ניב דומני עיריית 11:00 - 11:30
 - חגי  (ל. מנכ'ל תל אביב דרך מנחם בגין 125 קומה 10 )אופקים

 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10, תל  נושא צפת 11:30 - 12:00
 - חגי רזניקאביב)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע.  עפרה פרנקל12:00 - 12:30

  פ. ע. דלית זילבר +ורד סלומון (פגישה דחופה)12:30 - 13:00

 (דרך  יוסי מידן 054-2800015 / 13:00054-8341116 - 13:30

 (דרך מנחם בגין  שיקום שכונות חוזר  - תל אביב13:30 - 14:30

 נסיעה15:00 - 16:00

 (המועצה לישראל יפה, שדרות  כנס התיישבות16:00 - 19:15

 ( בית גיתם ולנברג  עופר - הנחייה תכנית הנדל"ן19:00 - 20:00

 תזכורת מחר אזכרה לשמוליק ריפמן19:30 - 20:00
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יום שני 22 ינואר
 מיקי הנהג00:00

 חדר ישיבות לרונית גדוליאן לשכת מנכל ת"א 

 (מבנה  השתתפות בכנס רשויות ערביות 10:00 - 11:30

 כנס ראשי רשויות סיכום סטטוס החלטת 10:00 - 11:30

 פ.ע אסנת קמחי  בנושא מעגלים, מכינות, 11:00 - 11:30

12:00 - 11:30 RFI קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת  תוצאות) 

 - Moshe@mof.gov.il (לשכת השר) שיווקים11:45 - 13:30

 שיווקים - דרום - ערן ראובני (רמ"י) + מלי 11:45 - 12:15

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. אילן אליהו12:30 - 13:00

 שיווקים - חיפה - גבי ויסמן (רמ"י) + נירית 12:30 - 13:00

 שיווקים- צפון- תמיר ברקין (רמ"י) + שלמה 13:00 - 13:30

 נסיעה למשרד התחבורה 13:30 - 14:00

 דיון עם ראש העיר באר שבע  14:00 - 15:00

 (אצל אביגדור, לשכת השר *** פ.ע חגי רזניק15:00 - 15:30

  (אצל אביגדור במשרד האוצר) פ.ע. אביגדור יצחקי15:00 - 15:30

 (במשרד האוצר  הצגת נקודות בבנייה החדשה 15:30 - 16:00

פריטים נוספים...

יום רביעי 24 ינואר
 ורד סלומון בחופש00:00

 בני דריפוס בכנס ווקסנר00:00

 נסיעה לכנסת10:00 - 11:30

  הכנה לישיבת הממשלה- עדיפות לאומית12:00 - 12:30
 - שר הבינוי והשיכון(לשכת השר בכנסת)

 (אצל סגן השר  משכנתא רוכשת - רונן כהן 12:30 - 13:00
 - חגי רזניקבכנסת חדר 1413 במזנון החכ"ים)

 פגישה עם השר ליצמן בנושא ערד (מנכ"ל 13:00 - 13:45

 Fwd: ראש העיר בני כשריאל ומנכ"ל עיריית 13:00 - 14:00

 פגישה בנושא הכרזת תכנית משותפת להעצמת 14:00 - 15:00

 (כנסת לשכה מספר 0209) כפר שלם ח"כ פולקמן15:00 - 15:30

 - חגי  (כנסת לשכה של רחל עזריה) רחל עזריה15:30 - 16:00

 חזרה למשרד16:00 - 16:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. יוסי חדד16:30 - 17:00

 שכונה טובה בהשתתפות ישראל דצינגר (אסתי 17:30 - 18:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ירוחם18:30 - 19:00

 אליעזר רוזנבאום מנכ'ל לבטחון פנים (שכונות 19:00 - 19:30

יום ראשון 21 ינואר
 מיקי הנהג00:00

 חדר ישיבות לורד סלומון - 09:00-11:00

 נסיעה לבאר שבע07:30 - 09:00

 יום עיון לקציני הביקור הסדיר במחוז דרום 09:00 - 10:00
 (מרכז פסג"ה שד' רגר 85 באר שבע )בנושא : הילד כמכלול 

 אורי רבא משדה בוקר 050-7543804 - כנס 09:30 - 10:00

 נסיעה למשרד לנציבות לרח' בית הדפוס10:00 - 11:30

 ועדת בוחנים אוכלוסיות מיוחדות 11:30 - 15:30

 (משל"ט  משרד  סטטוס ניהול אתרים -מחוז גליל13:15 - 15:00

 פגישה בהמשך לכנס אילת עם חיים מסילתי 14:00 - 14:30

 חזרה למשרד15:30 - 16:00

 יישובי צמודי גדר ( 02-6705442 16:30 - 17:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ. א. דינה הבר18:15 - 18:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) קמפיין דקה לשמונה18:30 - 19:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) תקציב מזרח ירושלים19:00 - 19:30

 - (ל. מנכ'ל) שיחת ועידה טלפונית בנושא טמרה 20:00 - 20:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע.סיגלית גבאי20:30 - 21:00

יום שלישי 23 ינואר
 שיחת ועידה טלפונית בנושא - פינוי פולשים 09:30 - 10:00

 - חגי רזניקמאתר הקרוונים ביבנה

 מפגש התנעה והדרכה מיזם משותף עם הקו 10:00 - 11:00
 -  (בחדר ישיבות קומה 10 תל אביב)החם (אורלי וגיא)?????????

 (מפגש עם שגב בחניון של   נסיעה  לראשון לציון 10:00 - 11:00
המשרד בתל אביב)

  סיור התחלות בנייה - ראשל"צ, שדרות, אופקים 11:00 - 21:30
osnate@mof.gov.il -

 - סיור התחלות בנייה-ראשל"צ, שדרות, אופקים11:00 - 16:00

 (מפגש הרחובות נחמיה-  סיור התחלות בניה11:00 - 11:45

 (פינס 1, קומה ב' ביקור בגדרה + ארוחת צהריים 12:15 - 13:45

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. נתנאל13:30 - 14:00

 (קלרמון גאנו 3 קומה 3, לשכת מנכ"ל  -  עדי והב14:00 - 14:15

 - שר  (שד' דואני 50, לשכת ר' העיר ) ביקור ביבנה 14:15 - 16:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. גדי מארק14:30 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) שושי נחמיה15:00 - 15:15

 (ל.  עמית  גריידי - קרן המע"מ הממשלתית 15:30 - 16:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.א. מני אברהם16:30 - 17:00

יום חמישי 25 ינואר
 ורד סלומון בחופש

 בני דריפוס בכנס ווקסנר00:00

 חדר ישיבות -ורד סלומון 13:30-17:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. חיים אביטן10:00 - 10:30

 עו"ד צפנת יחיאל בהשתתפות חיים אביטן 10:30 - 11:00

 אפי דרעי ראש עיר כפר יונה (אליס 11:00 - 11:45

 מנכ"ל אור יהודה - עופר תודר (אתי 11:45 - 12:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) יוסי שבת12:30 - 13:00

 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10, תל  תוצרי תקשורת13:00 - 13:30

 אוניברסיטת ת"א -  פרופ' איתי סנד וד"ר רוית 13:30 - 14:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ) מעקב על כנס התיישבות14:30 - 15:00

 מוריס מאור - בעיית דיור בהשתתפות יובל 15:00 - 15:30

 (דרך מנחם בגין  יוסי חדד - מעכו 15:30050-4397320 - 16:00

 כנס קבלנים אגון ירושלים ובאר שבע (אילן 16:00 - 19:00

 (דרך מנחם בגין 125  ורד סוויד 16:00050-6205037 - 16:30

 (ל. מנכ'ל  בעניין דורון שמש ת.ז. 040574949 16:30 - 17:30

פריטים נוספים...
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יום שני 29 ינואר
 חדר ישיבות לרונן כהן 10:30-11:30

 ישיבה מס' 5 של ועדת היגוי החלטה 922 - 10:00 - 13:00
 (אכסניית סיכום 2016-2017 ואישור תכניות עבודה לשנת 2018

 (היכל התרבות  חתימת הסכם גג בדימונה10:30 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכוןבדימונה רח' מ"ג המעפילים 2)

 נסיעה למשרד בירושלים12:00 - 13:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פלקל13:30 - 14:00

 ועדה לתיקון ליקויים בנושא הליך התקינה 14:00 - 14:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל )בישראל

 ראש המועצה מטה יהודה בנושא החלטה 922 - 14:30 - 15:30
 (קלרמון ניב ויזל הקמת מוסדות ציבור (דורית 052-7250960)

 נסיעה לכנסת15:30 - 16:00

 -  (לשכת השר בכנסת) פגישה בנושא פני ישראל16:30 - 17:00

 (לשכת  הכנה לסיור בדרום תל אביב (מנכ"ל) 17:15 - 17:45

 (לשכת השר  הכנה לסיכומי שנה במחוזות17:45 - 18:15

 נסיעה למשרד רוה"מ18:00 - 18:30

 נסיעה19:00 - 20:00

 (בק. גת -  רח' אדוראים  44 ) משפחת בן עזרא20:00 - 21:00

יום רביעי 31 ינואר
 (חגים דתיים יהודיים) ט"ו בשבט

 אבי שמחון 02-6705636  050-6205038 צביה 10:00 - 10:30
 - חגי רזניק (קלרמון גאנו 3 קומה 3 לשכת מנכ"ל, ירושלים)(נופר)

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3,  החברה לפיתוח הרובע10:30 - 11:00
 - חגי רזניקלשכת מנכ"ל)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.א. אילנה זריהן11:00 - 11:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. סיגלית גבאי11:30 - 12:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל) טיוב דירות12:00 - 12:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה  פערי תקצוב בתי גיל הזהב12:00 - 12:30
 - חגי רזניק3, לשכת מנכ"ל)

 (ל. מנכ'ל  דוד עמר מעתלית 12:30054-5250448 - 13:00
ירושלים)

 (ל. מנכ'ל  יקנעם - תכנית גיבוש - דיון דחוף13:00 - 13:30

 נסיעה14:30 - 15:30

 (בבית וגן בית  פורום תכנית אסטרטגית לדיור15:30 - 19:00

 פורום תכנית אסטרטגית לדיור - הצגת תכנית 15:30 - 19:00

 (המדרשה הלאומית  נסיעה למכללת עזריאלי17:00 - 17:30

  מפגש קהילה סגל בכיר (סיגלית גבאי)17:30 - 18:30

יום ראשון 28 ינואר
 ורד סלומון בחופש00:00

 (חדר  הצגה לשר- כנס ראשי רשויות דרוזיות10:30 - 11:00

  פ"ע אמנון מרחב ( 02-6297941 חנה )(שוש)10:45 - 12:00

 נסיעה למשרד12:00 - 12:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. אלעזר במברגר12:30 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ) חוק ההסדרים12:30 - 13:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פני ישראל13:00 - 13:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) כפר שלם - אלעזר + רונן13:30 - 14:00

 - סגן  (לשכת סגן השר ) ישיבה בנושא נחל בקע14:00 - 15:00

 נסיעה למשרד האוצר14:30 - 15:00

 (אצל  דרישות הביטוח במכרזי מחיר למשתכן15:00 - 16:00

 חזרה למשרד16:00 - 16:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת מנכ"ל,  איזי לרר16:15 - 16:30

 -  (ל. מנכ'ל) הכנה לקראת ביקור השר במחוזות16:30 - 17:30

 (לשכת מנכל ירושלים  סגירת פרויקט עוטף עזה17:30 - 18:30

 נסיעה למשרד האוצר18:30 - 19:00

 *** הנהלת דיור לקראת ההשתלמות - אביגדור19:00 - 20:00

יום שלישי 30 ינואר
 נסיעה לרעננה 08:30 - 10:00

 סיכום שנת העבודה 2017- החלטת ממשלה 10:00 - 11:30
 - שר הבינוי והשיכון (ראמה- מבנה הספרייה)959 

 - שר  (שכונת כנען 164/3, צפת ) ביקור בצפת11:30 - 13:30
הבינוי והשיכון

 כנס בנושא יעוץ וזכאויות מול משרדי הממשלה 13:00 - 13:45
(אוכלוסיה של ילדים נכים) דפנה אזרזר 052-5203088 

 חזרה למשרד13:45 - 15:00

 (רחוב ברל 7, קריית שמונה  ביקור בקריית שמונה 14:00 - 15:15
 - שר הבינוי והשיכון)

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת  פ"ע סיגלית גבאי15:00 - 15:30
 - חגי רזניקמנכ"ל, ירושלים)

 מלאי דירות לא מכורות -התייעצות בהשתתפות16:00 - 17:00

 מעצה אזורית חוף אשקלון - יאיר 17:00 - 17:30

 נתנאל לפידות - מצגת לקראת פורום רשויות 17:30 - 18:00

 נסיעה18:00 - 19:00

  ביקור מנכ'ל באלעד -ראש העיר אלעד - 19:00 - 21:00

 ביקור אצל ישראל פורוש ראש העיר אלעד - 19:00 - 21:00

יום חמישי 01 פברואר
 חדר ישיבות תל אביב, חדר שווקים מס'  1022 (יובל טלר)

 מגי ערב

 קובי אלירז ממשרד הבטחון 03-6975195 18:00 - 18:30
 (ל. מנכ'ל תל אביב )(אור)054-8113181 

 לעניין כנס התיישבות  - ערן רולס 18:30 - 19:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב )054-4969891 (שירי שניידר)

 נסיעה19:30 - 20:00

 -  (נוה שאנן, גינת לוינסקי ) סיור בדרום תל אביב 20:00 - 21:30
שר הבינוי והשיכון



6 חגי רזניק08:15 18/01/2019

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

מרץ 2018

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728

פברואר 2018

04 פברואר 2018 - 
10 פברואר 2018

יום שני 05 פברואר
 שרון בחופש 

 - גדי מארק גדי בחופש

 חדר ישיבות לתום מקרן מיראז' 16:00-17:30

 מלי - פרימה פארק

 (בניין  כנס ראשי רשויות 2017- מחוז ירושלים10:00 - 13:00
 - שר הבינוי והשיכוןהעירייה- דרך יצחק רבין 2, בית שמש)

 נסיעה למשרד בירושלים13:00 - 14:00

 - חגי רזניק (ל .מנכ'ל) מאיר דקל + פאני14:00 - 14:30

 (קלרמון גאנו 3,  מאיה סגל דורון 14:30052-4508705 - 15:00

 (קלרמון גאנו 3,  בני הוד( פינקי ) 15:00052-2666424 - 15:30

 ניסים מלכה - ראש העיר קרית שמונה 15:30 - 16:30

 יאיר מעיין מנכ'ל רשות הבדואים (אלה 16:30 - 17:15

 נסיעה לתל אביב17:15 - 18:30

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) אישי18:30 - 19:30

 נסיעה19:30 - 20:00

 - חגי  (תל אביב רחוב החשמונאים) דקה לשמונה 20:00 - 21:00

 מרקט מסטר - אופליין סרטון דקה לשמונה - 20:00 - 21:00

יום רביעי 07 פברואר
 שרון בחופש 

 נתנאל בחופש

 - avigdor@mof.gov.il השתלמות מטה הדיור 00:00

 - גדי מארק גדי בחופש

 -  (בנתניה במלון רמאדה) השתלמות מטה הדיור08:30 - 19:30
חגי רזניק

 - שר (לשכת השר בכנסת) הכנה לישיבת ממשלה12:00 - 13:00
הבינוי והשיכון

יום ראשון 04 פברואר
 שרון בחופש 00:00

 - גדי מארק גדי בחופש

 פ.ע. יוסי חדד בחינת יעילות קמפיין ארצי אל 10:45 - 11:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)מול כנסי הסברה

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3,  שיווקים במיעוטים11:00 - 11:30
 - חגי רזניקירושלים)

 - חגי  (ל. מנכ'ל) דו"ח ביקורת מ.א. מטה בנימין12:30 - 13:00
רזניק

 שכונות חדשות וועדת תנועות הנוער בישראל 13:00 - 14:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל קלרמון גאנו 3 קומה 3)נפתלי דרעי 

 - חגי רזניק (ל מנכ'ל ירושלים) סיוע לקשישים14:00 - 14:30

 תכניות פיתוח עם עמותת איילים (נחמי) לירון 14:30 - 15:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ירושלים)08-6550850 050-3036662 

 חבל יבנה  לתכנית מפת אשקלון - משה ליבר 15:30 - 16:00
 (לשכת ראש המועצה 050-5315620  08-8622100 (הדס)

 (ל.  פ.ע. נתנאל לפידות - הכנה בעניין המצגת16:00 - 16:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. מלי פינקלשטיין16:30 - 17:00

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר ) פ.ע שר מנכ"ל17:00 - 17:30

יום שלישי 06 פברואר
 שרון בחופש 

 נתנאל בחופש00:00

 - גדי מארק גדי בחופש

 - חגי רזניק (מועצה ארצית)09:00 - 10:00

 פ.ע. ישראל אקוע נוהל עריכת ביקורת 11:00 - 11:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל ירושלים )פנימית-גירסה 24 12 17 

 (ל.  איסם אסדוב 02-5345310 052-6884447 11:30 - 12:00
 - חגי רזניקמנכ'ל ירושלים)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז מנכ'ל12:00 - 12:45

 (בכנסת ) ועדת שקיפות 12:30 - 13:30

 דיור ציבורי במרחב הכפרי ומכירת ג"צ בקרית 12:45 - 13:45

  יוסי דדוש 050-5394723 (חני 050-8508900)13:45 - 14:15

 נסיעה14:15 - 14:45

 אצל מירה - פגישה עם  חגי רזניק - חברות 14:45 - 15:30

 (הגן  חברות ממשלתיות באחריות משהב"ש 14:45 - 15:30

 נסיעה לנתיבות15:30 - 17:00

  חתימת הסכם גג בנתיבות בהשתתפות ראה״מ17:00 - 18:30

יום חמישי 08 פברואר
 שרון בחופש 00:00

 נתנאל בחופש

 - avigdor@mof.gov.il השתלמות מטה הדיור 00:00

 - גדי מארק גדי בחופש

 רויטל בחופש

 (הרצליה רח' הקסם 12 ) דרום תל אביב06:50 - 07:50

 -  (בנתניה במלון רמאדה) השתלמות מטה הדיור09:00 - 17:00
חגי רזניק

 (בניין העיריה- רחוב סיכום שנה 2017 - מחוז גליל10:00 - 13:00
 - שר הבינוי והשיכוןהגלבוע 16, נצרת עילית)

 נסיעה לנתניה13:00 - 14:30
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יום שני 12 פברואר
 נתנאל בחופש

 - גדי מארק גדי בחופש

 חדר ישיבות לאגף שיווק 11:00-12:00

 (בחדר הישיבות קומה  ביקור מנכ"ל באגף שווקים11:00 - 11:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת מנכ"ל,  יסמין כהן11:30 - 12:00

 (ל.  שדות נגב  - רשות הניקוז - ניקוז במעגלים12:00 - 12:30

 טובא זנגריה ראש המועצה חוסיין אל הייב 12:30 - 13:00

 פגישת חגי רזניק+עוזי חבשוש + ברוך בורוכוב 13:00 - 13:30

 העתקת מפעלי חיפה לאורון (רבקה שולברג 13:00 - 13:30

 ראש המועצה אחמד זועבי - בוסתן אל מרג' 13:30 - 14:30

 (קלרמון גאנו 3 קומה 3, לשכת  נוהל ביקור מעגל14:30 - 15:00

 (ל. מנכ'ל  פרויקט הסוכנות - חסמים (שרית)15:00 - 16:00

 - חגי  (ל. מנכ'ל) קרן הון בהשתתפות יוסי שבת16:00 - 16:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) תלונות ציבור16:30 - 17:00

 ראש העיר קרית מלאכי - ללו זהר 17:00 - 17:30

  סיוע לקשישים - פיילוט בהמשך לדיון שהתקיים17:45 - 18:45

 (ל. מנכ"ל ירושלים ראיון עם ד"ר שמוליק שיינטוך18:30 - 20:00

יום רביעי 14 פברואר
 נתנאל בחופש00:00

 אסנת לא במשרד00:00

 חיים אביטן בחופש00:00

 - גדי מארק גדי בחופש

Ash Wednesday - Western (חגים דתיים נוצריים) 

 חדר ישיבות גדול שמור לשיווק משעה 13:00-14:30 

 ועידת השלטון המקומי10:00 - 18:00

 (רח'  סיור בהר יונה ג' בהשתתפות רונן פלוט10:00 - 11:30
 - חגי גלבוע 16 נצרת עילית  אצל ראש העיר נצרת עילית רונן פלוט)

רזניק

 (מיקום מדויק יינתן  דיור ציבורי בנצרת עילית11:00 - 11:30
 - חגי רזניקבהמשך - נצרת עילית)

 נסיעה לתל אביב לגני התערוכה11:30 - 13:30

 פאנל מנכ'לים בנושא אוכלוסיית הצעירים 13:50 - 14:50
והצעירות בישראל (אבי כהן 02-6547022 )  איש קשר חן ביתן 

 (כנס החדשנות האורבנית של מרכז השלטון 2 054-2170885 
המקומי בגני התערוכה בתל אביב)

 נסיעה למשרד בתל אביב15:00 - 16:00

יום ראשון 11 פברואר
 נתנאל בחופש

 - גדי מארק גדי בחופש

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) חנן סיני11:30 - 12:00

 - חגי רזניק (ל.  מנכ'ל ) פ.ע. מלי פינקלשטיין12:00 - 13:00

 (סגן שר פגישה עם המנכ"ל בנושא חידוד נהלים13:30 - 14:00
 - סגן שר הבינוי והשיכון)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. נדב לחמן לזר14:00 - 14:30

 ועדת מעקב - פינוי נכסים לטובת הדיור הציבורי14:30 - 15:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ) פ.ע. רונן כהן14:30 - 15:00

 מרכז לזכויות חברתיות - מז"ח עם ד"ר מירב 15:00 - 15:30

 אילן אור ראש המועצה יסוד המעלה 15:30 - 16:30

 ללוש שלמה - מעלה אפרים דניס  16:30 - 17:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) תקנים 17:00 - 18:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. סיגלית גבאי18:00 - 18:30

 - חגי רזניק שיחת ועידה עם רונן רגב מנכ'ל מפ"י18:30 - 19:00

  אבי כהן מנכ'ל לשיוויון חברתי 054-8824924 19:00 - 20:00

יום שלישי 13 פברואר
 נתנאל בחופש

 - גדי מארק גדי בחופש

 ועידת השלטון המקומי10:00 - 18:00

 (ל. מנכ'ל תל  פ.א. בני דרייפוס - הערכת עובד11:30 - 12:00

 (ל. מנכ"ל  תל אביב דרך  בתיה מזוז - דיור ציבורי12:30 - 13:00

 (דרך מנחם  סתיו אלימלך - 054-4516519?????13:00 - 13:30

 - חגי  (ל. מנכ'ל תל אביב) הכנות לתרגיל משרדי13:30 - 14:00

 (ל. מנכ'ל תל אביב052-4826020 ) ניסים ברדה14:00 - 14:30

  טקס חלוקת מלגות לסטודנטים דיירי עמידר14:00 - 14:45

 רון מלכה - מ"מ וסגן ראש העיר קרית אונו + 14:30 - 15:00

 אילן מנור(טלפון לשכה – 04-8606903 15:00 - 15:30

 (ל. מנכ'ל  פ.א. אלעזר במברגר - הערכת עובד15:30 - 16:00

 ראש עיריית מעלות תרשיחא - שלמה 16:00 - 17:00

 (דרך מנחם בגין 125,  סטטוס עדיפות לאומית16:30 - 17:00

 (ל.  פ.ע. רוני פלמר תנועת אור - מיזם משותף17:00 - 17:30

 (ל. מנכ'ל תל  חירן - רון שכנר 054-6671513 17:30 - 18:30

 (ל. מנכ'ל תל אביב) רחל תורג'מן 18:30054-7848484 - 19:00

יום חמישי 15 פברואר
 אסנת לא במשרד00:00

 חיים אביטן בחופש00:00

 - גדי מארק גדי בחופש

 חדר ישיבות לאביגדור יצחקי ל- 20 איש משעה 10.00-18.00 

 (דרך מנחם  בטיחות עובדים באכיפה משולבת 11:00 - 11:30
 - חגי רזניקבגין 125 קרית הממשלה תל אביב קומה 10 )

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך  אמיתי - 11:30052-4004115 - 12:30
 - חגי רזניקמנחם בגין 125 קומה 10 )

 סיוע לאתיופים - קידום שילובם של אזרחי 12:30 - 13:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב)ישראל ממוצא אתיופי

 פ"ע מנכ"ל משרד התיירות אמיר הלוי 13:00 - 14:00
 (דרך מנחם בגין 125, קומה 10, לשכת מנכ"ל תל 050-6214183 

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) אישי 13:30 - 14:30

 (דרך מנחם בגין 125 ,  הקרן להתחדשות עירונית14:00 - 14:30
 - חגי רזניקלשכת מנכ"ל תל אביב)

 שת"פ עם משרד החינוך יפתח גיא ס/מנהל חב' 14:30 - 15:00

 חריש ישיבת סטטוס והכנה לקראת ו. מנכ'לים 16:00 - 16:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. סיגלית גבאי16:30 - 17:00
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יום שני 19 פברואר
 - גדי מארק גדי בחופש

 יוסי שבת- השתלמות

 נסיעה לממונה על השכר משרד האוצר 08:30 - 10:00

 חוק המכר - בהשתתפות אפי מלכין  (5317712 10:00 - 11:00

 חזרה למשרד10:30 - 11:00

 (ל. מנכ'ל) פ. א. אורה איוב - הערכת עובד11:00 - 11:30

 (ל. מנכ'ל ירושלים קלרמון  ועדת מנכ'לים חריש11:30 - 13:00

 -  (קלרמון גאנו 3 קומה 3 , ירושלים) סטטוס כסיף 13:00 - 13:30

 - Yoav  (אולם ג'וינט גדול)   ועדה ארצית - צעירים13:00 - 15:00

 - חגי  (ל. מנכ'ל) פ.א. תמר קציר - הערכת עובד13:30 - 14:00

 עמותת טייק קריירה עמותה להכשרה צעירים 14:00 - 15:00

 נסיעה למשרד רוה"מ15:30 - 16:00

 16:00- עם חיים אביטן-יו"ר רשות להתחדשות 16:00 - 16:30

 היכרות עם חיים אביטן - התחדשות עירונית 16:00 - 16:30

 חזרה למשרד16:00 - 16:30

 - חגי רזניק (ל מנכ"ל ) שכירות משנה 16:45 - 17:15

פריטים נוספים...

יום רביעי 21 פברואר
 יוסי חדד במילואים 00:00

 מלי פינקלשטיין בסיור עם משרד התיירות בדרום 00:00

 יוסי שבת- השתלמות

 כנס התיישבות - ערן רולס (שירי) 10:00 - 12:30
 (נתניה איצטדיון שער A 23 קומה ראשונה)054-4969891 

 נסיעה לירושלים12:30 - 14:00

 -  (ל. מנכ'ל) פ.א. עפרה פרנקל - הערכת עובד14:00 - 14:30
חגי רזניק

 (בחדר הישיבות קומה  דיון בנושא בית שמש ג' 2 14:30 - 16:00
 - חגי רזניק3 (ירושלים) רח' קלרמון גאנו 3 בניין א' קומה ג')

 (ל.  איריס האן מנכ'לית החברה להגנת הטבע16:00 - 16:30
 - חגי רזניקמנכ'ל רח' קלרמון גאנו מס' 3 קומה ג')

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. מלי פינקלשטיין16:30 - 17:30

 - חגי  (ל. מנכ'ל) פ.א. עינת גנון - הערכת עובד17:30 - 18:00
רזניק

 (קלרמון גאנו 3  נועם דמסקי 18:00052-2870669 - 18:30

 רעיונות תכנון לנכים - זיו שילון 18:30 - 19:30

 - חגי  (ל. מנכ'ל) פ.א. מלי שרביט - הערכת עובד19:30 - 20:00

יום ראשון 18 פברואר
 - גדי מארק גדי בחופש

 מלי מלון

 תכנון בכיר - שולמית גרטל - חדר ישיבות גדול 8:00-10:00 

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ״ל10:00 - 11:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) דירקטורים11:00 - 11:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) תמר קציר - דקה לשמונה11:30 - 12:00

 (לשכת  פגישה עם ראש העיר מודיעין עילית12:00 - 12:30
 - שר הבינוי והשיכוןהשר)

 (ל.  בנייה לנכי צה"ל בעזרה של פילנטרופיה12:30 - 13:00
 - חגי רזניקמנכ'ל)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) טמרה13:00 - 13:30

 (קלרמון גאנו 3 לשכת מנכל ירושלים קומה  ענת 13:30 - 14:00

 (חדר  פרידה מיסמין - ראש מטה סגן השר14:00 - 15:00

 נסיעה למשרד האוצר14:30 - 15:00

 - חגי רזניק (אצל שר האוצר) הכנה למועצת רמ"י15:00 - 16:00

 -  (לשכת השר) הכנה למועצת מקרקעי ישראל15:00 - 15:45

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ירושלים) שיקום שכונות16:00 - 17:30

יום שלישי 20 פברואר
 - גדי מארק גדי בחופש

 חדר ישיבות גדול שמור לבנ"מ 10:00-12:00

 יום בינלאומי למאבק בעוני בכנסת -מארגן אלי אלאלוף

 יוסי שבת- השתלמות

 רויטל בחופש

 סיור 09:30 - 11:00

 נסיעה לאשדוד11:30 - 12:30

 (אשדוד, אולם  סיכום שנה 2017 - מחוז מרכז12:30 - 15:30
 - שר הבינוימועצת העיר, בניין העיריה, קומה 5, רח' הגדוד העברי 10)

 יום בינלאומי למאבק בעוני - מארגן אלי 14:00 - 15:00

 נסיעה15:30 - 16:30

 (ל. מנכ'ל תל פ.א. נתנאל לפידות - הערכת עובד16:30 - 17:00

 (דרך מנחם  אושריאל בן עמרם17:00054-7453110 - 17:30

 (דרך מנחם בגין 125  יאיר דוידי  054-2655658  17:30 - 18:00

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך  בן ינאי 18:00050-6245166 - 18:30

 (ל. מנכ'ל  פ.א. סתונית שמואלי - הערכת עובד 18:30 - 19:00

 נסיעה להוד השרון - ביקור בית19:30 - 20:30

יום חמישי 22 פברואר
 יוסי חדד במילואים 00:00

 מלי פינקלשטיין בסיור עם משרד התיירות בדרום 00:00

 אישי - מנכ'ל09:00 - 11:00

 מור דדון 10:30052-5924922 - 11:00

 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10, לשכת מנכ"ל  ענבי11:00 - 12:00
 - חגי רזניק-תל אביב)

  פגישה בנושא יוזמה בפרויקט שיקום שכונות12:00 - 13:00
 - שר הבינוי והשיכון(לשכת השר בת״א)

 (ל.  סטטוס כפר שלם 03-5159401 סיגלית13:00 - 13:30

  פ.ע. רונן כהן רפורמה דחופה לבעלי מוגבלויות13:30 - 14:00

 פגישה עם האגודה לתרבות הדיור ראובן צדוק 13:45 - 14:15

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) מיתוג חריש14:15 - 14:45

 בנושא חריש אצל מרדכי כהן מנכ'ל משרד 14:45 - 15:15

 הצעת מחליטים שיקום  שכונות בעלות רכוז 15:00 - 16:00

 הצעת מחליטים שיקום שכונות בעלות ריכוז 15:00 - 16:00

 (ל. מנכ'ל  ח"כ יעקב אשר 050-6286082 (דודי)16:10 - 17:00

 תכנן ובנה סטטוס בהשתתפות איריס אפרת 17:00 - 17:30
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יום שני 26 פברואר
 רונן בחופש 

 חדר ישיבות גדי מארק 09:00-10:30

 נסיעה09:30 - 11:00

 סיור עם ראש המועצה קרית ארבע 11:00 - 12:30
 (מפגש בתחנת דלק בכניסה(02-9969500 / 050-7387379 שרה)

 נסיעה למחוז ירושלים רח' הלל 23 12:30 - 13:30

 (אצל משה מרחביה רח הלל ביקור במחוז ירושלים13:30 - 14:30

 (במחוז  פ.א. משה מרחביה - הערכת עובד14:00 - 14:30

 FW: מסיבת פרידה מיונה פרחי מנהלת תחום 14:30 - 15:30

 נסיעה לאוצר15:30 - 16:00

 (אצל אביגדור יצחקי במשרד  עם נציבות המים16:00 - 16:30

 *** הסכם בינמשרדי לקידום תוכניות  פיתוח 16:00 - 16:30

 - חגי רזניק (אצל שר האוצר) מועצת מ.מ.י16:30 - 18:30

 (משרד האוצר, רח' קפלן 1 מועצת מקרקעי ישראל16:30 - 18:30

 - שר  (כנסת) פגישה עם רונן רגב- מנכ"ל מפ"י17:00 - 17:30

 נסיעה לקרית היובל18:30 - 19:00

 הרצאה וסיור בקיבוץ ראשית יואש  19:00 - 21:00

יום רביעי 28 פברואר
 רונן בחופש 

 (חגים דתיים יהודיים) תענית אסתר

 נסיעה לאוניבסיטה העברית הר הצופים09:00 - 10:30

 סיור במכון חרוב עם גיא צור (בית לכל ילד) 10:30 - 11:30
 (קמפוס הילדים חרוב האוניברסיטה 050-7446744 אביגיל

 חזרה למשרד11:30 - 12:00

 - חגי  (ל. מנכ'ל) פ.א. גדי מארק - הערכת עובד12:00 - 12:15
רזניק

 - חגי  (ל. מנכ'ל ) פ.א. אילן אליהו - הערכת עובד12:30 - 12:45

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. מאיר דקל13:00 - 13:15

 - חגי  (ל. מנכ'ל) פ.א. יוסי שבת - הערכת עובד13:15 - 13:30

 -  (ל. מנכ'ל) פ.א. רונית גדוליאן - הערכת עובד13:30 - 13:45

 ראש המועצה אבו גוש -עיסא ג'בר  (ירדן  13:45 - 14:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת  תקציב רבעון 2 14:30 - 15:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3,  הכנה לקבינט הדיור15:30 - 16:00

 נסיעה16:30 - 18:00

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) הכנה לקבינט הדיור18:00 - 18:30

יום ראשון 25 פברואר
 רונן בחופש 00:00

 מלון מלי פרימה

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ישיבת לשכה 10:00 - 10:30

 (אצל בני  ביקור במעלה אדומים + סגן השר11:00 - 13:00

 חזרה למשרד13:00 - 13:30

 -  (ל. מנכ'ל ירושלים) אלכס גדלקין - נצרת עילית13:30 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.א. שלמה פיבלוביץ13:45 - 14:00

 -  (ל. מנכ'ל) פ.א. נירית מיכאלי - הערכת עובד14:00 - 14:30

 (משל"ט   סטטוס ניהול אתרים - מחוז חיפה14:00 - 16:00

 - חגי (ל. מנכ'ל) פ.א. אייל עמרוסי - הערכת עובד14:15 - 14:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז לשכה15:00 - 15:30

 (אצל סגן השר, לשכה  סגן השר + אוראל יפרח 15:30 - 16:00

 -  (סגן השר) פגישה עם המנכ"ל+אוראל יפרח15:30 - 16:00

 שיחת ועידה בנושא חלמיש ( במקום דיון)ינקי, 16:00 - 16:30

 שיחת ועידה בנושא חלמיש+מנחם לייבה+חגי 16:00 - 16:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ. ע. יוסי שבת 16:30 - 17:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 27 פברואר
 רונן בחופש 

 (ל.  ביקורת בנושא מפעלות חינוך - דיון דחוף09:30 - 10:30
 - חגי רזניקמנכ'ל)

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת  פ"ע ניר נפתלי10:30 - 11:00
 - חגי רזניקמנכ"ל, ירושלים)

 - חגי  (ל. מנכ'ל) פ.ע.מאיה סגל (השבת דירות)11:00 - 11:30
רזניק

 נסיעה לבקעה לדרך בית לחם 11:30 - 12:00

  ניחום אבלים עמי קארוצ'י (מרשם הקבלנים)12:00 - 12:30
 - חגי רזניק(דרך בית לחם 118 דירה 3 בקעה)

 נסיעה לאופקים12:30 - 14:00

 13:00  במשרד השיכון חגי רזניק  5847079 13:00 - 14:30
אורה - שלומי מגנזי, השלמות להסכם כוללני של צור הדסה - 

 - Niv Vizelמיכל , יוני, תמיר בן משה, לירון אהרון 

 (לשכת ראש העיר  סיכום שנה 2017- מחוז דרום14:00 - 17:00
 - שר הבינוי והשיכוןאופקים, רחוב הרצל 38 קומה ב')

  אריק בלוך יועץ תכנן ובנה 052-4525919 17:00 - 18:00
 - חגי רזניק(באופקים בעירייה)

יום חמישי 01 מרץ
 רונן בחופש 00:00

 הילה בחופש

 יוסי שבת בחופשת פורים

 מגי ערב

 (חגים דתיים יהודיים) פורים

 רויטל בחופש

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז לשכה10:00 - 10:30

 (דרך מנחם בגין 125 ת"א -  ליאור - 10:30054-7950493 - 11:30
 - חגי רזניקקומה 10 קרית הממשלה )

 חברת נס - גיא דנציג 054-5336638 (שרון 11:30 - 12:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב)052-4757575)

 (ל. מנכ'ל תל  אתרים קדושים לעדה הדרוזית 12:00 - 12:30

 (אופקים????????) קריאת מגילה???????????12:30 - 14:30

 (דרך מנחם בגין 125 ת"א  אורי  - 12:30050-9701515 - 13:30

 - חגי  (ל. מנכ'ל) פ.א. ורד סלומון - הערכת עובד13:15 - 13:30

  אור עקיבא - יעקב אדרי  - אינה 13:3004-6108802/3 - 14:00

 איתן צור מנכ'ל מרכז הבניה + שירי  14:00 - 14:30
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יום שני 05 מרץ
 מגי ערב

 ועדת שרים לענייני תכנון בנייה ומקרקעין 10:30 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכון (משרד ראה"מ)(קבינט הדיור)

 חזרה למשרד12:00 - 13:00

 - חגי  (ל. מנכ'ל) פ.ע.  גדי מארק ונתנאל לפידות12:45 - 13:15
רזניק

 סטטוס ניהול אתרים דיון עם מחוזות המשרד 13:00 - 14:30
 - חגי רזניק ( אצל ניר נפתלי במשל"ט)(מצ"ב סדר יום) (3 מחוזות)

 פ.ע.  ניסים פרץ - (מנכ'ל נתיבי ישראל)   (מלי 14:30 - 15:30
 (ל. מנכ'ל ירושלים 054-3200504  03-7355401  אביבה)רבקה 

 רונן פרץ - בית אריה בדרום תל אביב (עדן 15:30 - 16:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)02-6705538  050-9188677 )

 -  (ל. מנכ'ל ירושלים) מנהלי מחוזות "מה נשמע"?16:00 - 17:00

 (ל . מנכ'ל חדר  אחריות המחוז במצב חירום17:00 - 17:30

 (קלרמון גאנו 3,  ד"ר דני תרזה (054-2130089)17:30 - 18:00

 - חגי  (ל. מנכ'ל) רכבת קלה - עדכונים למנכ'ל18:00 - 18:30

 אלי שבירו ראש העיר אריאל (גל מנהל הלשכה 18:30 - 19:00

 (קלרמון  ראש מועצה הר אדר - חן פיליפוביץ'19:00 - 19:30

יום רביעי 07 מרץ
 יוסי חדד במילואים00:00

 נסיעה08:30 - 10:00

 (בניין כלל רח' יפו 97  אישי - דיווח תאונה עדות10:15 - 12:30
ירושלים)

 נסיעה למשרד רוה"מ לנציבות12:00 - 12:30

 (אצל אילן רם בנציבות קומה 4  פ. ע. אילן רם 12:30 - 13:00
 - חגי רזניקבמסדרון הימני עד הסוף )

 (בכנסת  ח"כ איתן כבל - מאיה 052-3981781 13:15 - 13:45
 - חגי רזניק1475 קומה 1 )

 חזרה למשרד13:45 - 14:15

 סיור למנכ'לים של אירגוני הנוער - מארגן טל 14:00 - 15:00
 (בקיבוץ עין גדי )גלעין 052-6876086 ???????

 שלום אדרעי - גולדי   054-6467516  יועץ ועד 14:15 - 14:45

  יישום החלטות לנושא הוועדה למניעת הטרדה 14:45 - 16:00

 - חגי  (קלרמון גאנו 3 ירושלים קומה 3 ) דני בן גיגי 15:30 - 16:00

 נסיעה לכנסת16:30 - 17:00

 פגישה בנושא יישובים חדשים בבקעת הירדן 17:00 - 17:30

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת ) פ.ע שר מנכ״ל17:30 - 18:15

יום ראשון 04 מרץ
 אורה בחופש

 מלון מלי 

 מנכ'ל בחופש

 רויטל ערב

 נדחה-------------------סגן השר + משה אשר + 09:00 - 09:45

 (משל"ט  משרד  סטטוס ניהול אתרים -מחוז גליל10:00 - 12:00

 דן גרונר   0505231837  (זיוה 054-4823093 11:30 - 12:00

 (ל. מנכ'ל  עבודות ניקוז בהר יונה ג' נצרת עילית12:30 - 13:15

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) מפעלות13:15 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.א. ציונה סמילנסקי13:45 - 14:00

 - חגי  (קלרמון גאנו 3, לשכת מנכל) שוויון מגדרי14:00 - 14:30

 - חגי רזניק (ל.  מנכ'ל) בתי שטיינברג קרית אתא14:30 - 15:00

 (קלרמון גאנו 3 קומה 3 לשכת מנכ"ל,  דיור ציבורי15:00 - 15:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) בנושא ליזה15:30 - 16:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. גדי מארק16:00 - 16:30

 -  (ל. מנכ'ל) פ.א. ישראל אקוע - הערכת עובד17:00 - 17:15

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת  נדב לחמן לזר17:30 - 18:00

יום שלישי 06 מרץ
 יוסי חדד במילואים00:00

 אלעזר בחופש

 חדר ישיבות גדול 11:30-12:30 לחשבות 

 חדר ישיבות תל אביב שמור לעינת גנון 10:00-12:00

 מגי בחופש

 מועצה ארצית

 סיור לימודי לאגף שיווקים - בני דרייפוס

 עפרה פרנקל 08:30 - 09:00

 (תאטרון  סיכום שנת העבודה 2017- מחוז חיפה10:00 - 13:00
 - שר הבינוי והשיכוןיקנעם עילית, רח' אלונים 11)

 נסיעה לתל אביב13:00 - 14:15

  (רחוב רוטשילד 1, אור עקיבא ) ביקור באור עקיבא13:30 - 15:00
- שר הבינוי והשיכון

 (דרך מנחם  ראש המועצה חבל אילות - חנן גינת14:15 - 15:00
 - חגי רזניקבגין 125 קומה 10, תל אביב)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) סטטוס נחל בקע16:30 - 17:00

 ( ל. מנכ'ל תל אביב דרך מנחם בגין  נדב + נאור17:00 - 18:00
 - חגי רזניק125 קומה 10 )

יום חמישי 08 מרץ
 סתונית בחופש00:00

 אלעזר בחופש

 מנכ'ל בחופש

 רויטל ערב

 נסיעה09:00 - 11:00

 ועדת היגוי  בנושא מיצוי העיר אילת 09:30 - 10:30
 (אצל יוסי שרעבי מנכ'ל המשרד לתרבות 03-6367210 מאור

 (יצחק רבין 41, קומה 3, קרית  ביקור בקריית אונו 10:00 - 11:30
 - שר הבינוי והשיכוןאונו )

 ביקור מנכ"ל  אצל ראש מועצה אזורית גלבוע - 11:00 - 12:30
 (מועצה אזורית הגלבוע(רחבת המועצה-צומת תל עובד נור (שרון)

 נסיעה 12:30 - 13:30

 נסיעה לתל אביב14:00 - 16:30

 אצל מנכ"ל משרד הדתות  עודד פלוס 14:30 - 15:30
 -  (כנפי נשרים 7 גבעת שאול ירושלים)02-5311099/140 אדלה 

 - שר הבינוי  (לשכת השר בת"א) פגישת צוות16:45 - 17:45

  בית ילדים נוה חנה (054-4888019 דודו ווגר)18:00 - 19:30

 (משרדי  מכרז מוסדי - עמידר (פתיחת מעטפות)18:30 - 19:30
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יום שני 12 מרץ
 סתונית בחופש

 יוסי חדד במילואים

 מגי ערב

 רויטל והילה מאחרות מגיעות בשעה 13.00 

 שרון פותחת

 (רח' יפו 97 ירושלים  בניין כלל עדות מהתאונה10:00 - 11:00

 (רחוב הצורן 6, קומה 2 (אזור  ביקור בנתניה 11:30 - 13:00

 חצור - שמעון סוויסה ראש המועצה 11:30 - 12:15

 גיורא זלץ ראש מועצה אזורית גליל עליון  (טניה12:15 - 13:00

 נסיעה למשרד רוה"מ13:00 - 14:00

 ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור14:00 - 15:00

 חזרה למשרד15:00 - 15:30

 קיבוץ בית ישראל (גילה) ניצן קרסנטי  15:30 - 16:00

 (רח' הצבי 15,  הנהלת הקרן לשטחים פתוחים16:00 - 17:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז מנכ'ל16:00 - 17:00

 הנחת אבן פינה ביבנה - מסגרת התחדשות 17:00 - 18:00

פריטים נוספים...

יום רביעי 14 מרץ
 סתונית בחופש00:00

 בני דרייפוס בחופש 00:00

 אורה בחופש

 שרון ערב

 נסיעה לבאר שבע09:30 - 11:00

 מפגש בין משרדי הצגת הנחיה לסיווג שירותים 10:30 - 12:30

 (באר  ביקור באוניברסיטת בן גוריון + הרצאה11:00 - 13:00

 (בית הסטודנט בניין 70, חדר ישיבות רותם, הרצאה 12:00 - 13:00

 נסיעה לירושלים13:00 - 14:30

 - חגי רזניק (ל. מנכל) פ.ע גדי מארק14:45 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) מצטיינים15:00 - 15:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3,  הכנה לכנס התיישבות 15:30 - 17:00

 נסיעה לכנסת16:15 - 16:45

 - חגי רזניק (בכנסת) תמר + נאור16:45 - 17:15

 פגישה בנושא פרסום ברשות להתחדשות 17:15 - 18:00

 חזרה למשרד18:00 - 18:30

פריטים נוספים...

יום ראשון 11 מרץ
 סתונית בחופש

 מלון למלי םינקלשטיין

 רויטל ערב

 דיון בנושא שכונות דרום תל אביב ונושא קרית 10:30 - 11:30

  עבודת התאחדות בוני הארץ - בטיחות עובדים 11:00 - 12:00

 קירות תומכים שמהווים סיכון עם ראש המועצה12:00 - 13:00

 (ל. מנכ'ל   מוגנות מקלטית-  הדיור הציבורי13:00 - 14:00

  סטטוס אור עקיבא טלפונית עם נירית מיכאלי13:30 - 14:00

 מנכ"ל חכ"ל  ראשל"צ - ניצן פלג (מירי 14:00 - 14:30

 (ל. מנכ'ל ירושלים) מזל איובי  14:30054-4694342 - 15:00

 פיתוח קהילות משימה ושיכון בקיבוץ הדתי - 15:00 - 15:45

 (ל. למידת הדיאלוג התכנוני - אבו גוש - הר אדר15:45 - 16:30

 פ"ע אבי נעים - ראש מועצת בית אריה 16:30 - 17:00

 (ל.  ועדה לתיקון ליקויים בדוחות מבקר המדינה17:00 - 18:00

 (ל. מנכ'ל  מיידנשיק מכפר חב"ד 054-2077022 18:00 - 18:30

 נסיעה לתל אביב18:30 - 20:00

 (תל אביב) פ. ע. שר20:00 - 21:00

יום שלישי 13 מרץ
 סתונית בחופש

 איילת- חופש

 חדר ישיבות - בני דרייפוס 13:00-15:00

 סיור בחריש - דוברות

 שגיב ערב

 נסיעה12:30 - 14:00

 סיור ביקורות פתע14:00 - 20:00

  ועדת מל"ח עליונה (אבי מישרים מרח"ל )17:30 - 19:00
 - חגי (לשכת שר הביטחון משרד הבטחון תל אביב  03-6977225 )

רזניק

 (עמק חפר) חתונה 20:30 - 22:00

יום חמישי 15 מרץ
 בני דרייפוס בחופש 

 חדר ישיבות אביגדור יצחקי משעה 10.00 - 18.00 

 רויטל ערב ותל אביב

 נסיעה למושב הושעיה08:30 - 10:00

   כנס מנהלי אגפים ומועצת עיריית בני ברק 10:00 - 11:00

 חזרה למשרד בתל אביב11:00 - 12:30

 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10, לשכת פ"ע רונן כהן12:30 - 13:00

 (דרך  יגאל פרסלר 050-5331503  03-6966761 13:00 - 13:30

 שיפוץ דירות קשישים והגדלת התקציב (פ.ע. 13:30 - 13:45

 (דרך מנחם  ישיבת הכנה לדיון עם מנכ'ל דרומה13:45 - 14:15

 ניר להב - מנכ"ל דרומה צפון (שני 14:15 - 15:00

 (רחוב רבי עקיבא 38, ביתר  ביקור בביתר עלית 14:30 - 16:00

 (דרך מנחם בגין 125  עמית אדרי 15:00054-9792825 - 15:30

 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10 תל  לירון פוליצור15:30 - 16:00

 אריה פכטר ראש מועצה אזור ( 03-6534513 16:00 - 16:30

 (ל. מנכ'ל תל  דיון עם רמ"י החלטת נגב גליל16:30 - 17:00

פריטים נוספים...
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מרץ 2018
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יום שני 19 מרץ
 יוסי שבת- השתלמות

 מגי ערב

 חתימת הסכם גג בחיפה (שר האוצר, שר הבינוי 10:45 - 12:00
 - שר הבינוי  (מועדון היהלום, אצטדיון סמי עופר, חיפה)והשיכון) 

  (יציאה  מהמשרד הראשי ) ביקור בכפר התימנים 11:30 - 13:00
- חגי רזניק

 טקס בר מצוה ל-45 משפחות של הדיירים בדיור13:00 - 14:15
 (בכניסה למנהרות הכותל (איש קשרהציבורי - מארגנת מזל איובי

  השתתפות בטקס הבר מצווה לילדי עמידר14:15 - 15:30
 - שר הבינוי והשיכון(אולם "אחר כותלנו"- כותל המערבי )

 חזרה למשרד15:30 - 15:45

  (ל. מנכ'ל) נכסים שאינם בשימוש הדיור הציבורי16:00 - 16:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) הכנה לאבו גוש 16:30 - 17:00

 (קלרמון גאנו 3 קומה 3 לשכת מנכ"ל,  כפר שלם17:00 - 17:30

18:00 - 17:30h 

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3,  הכנה לישיבת ממשלה 17:30 - 18:00

  פגישת הכנה לישיבת ממשלה - תשתיות בנגב18:00 - 18:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר - מנכ"ל18:30 - 19:00

יום רביעי 21 מרץ
 יוסי שבת- השתלמות

 רויטל ערב

 סיור מנכ"לים ישראל דנציגר + חגי רזניק 10:00 - 12:30
 - חגי רזניק (באופקים רח' אלי כהן 26)(שכונה טובה) 

 נסיעה לתל אביב12:30 - 14:00

 (דרך יוסי אלפי 050-5314138 (מספרי סיפורים)13:30 - 14:30
 - חגי רזניקמנחם בגין 125 קומה 10, לשכת מנכ"ל -תל אביב)

 דיור ציבורי בקרית שמונה (אביבה 15:00 - 16:00
 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10, לשכת מנכ"ל -תל 050-4836668)

 - חגי רזניקאביב)

 (דרך מנחם בגין 125 קומה  אתי  052-2525127 16:00 - 16:30
 - חגי רזניק10, לשכת מנכ"ל -תל אביב)

 נסיעה16:30 - 17:00

 - שר הבינוי והשיכון (תל אביב) אישי17:00 - 18:30

יום ראשון 18 מרץ
 בני דרייפוס בחופש 00:00

 רויטל ערב

 הזמנה לטקס פתיחת יום המסחר בבורסה לרגל09:00 - 10:15
 (לובי הבורסה לניירות ערך, רישום אגרות החוב של חברת עמידר

 - ראובן קפלןאחוזת בית 2, ת"א)

 טקס הנפקת חברת עמידר בבורסה (9:45 09:30 - 10:30
 (לובי הבורסה לניירות ערך, רחוב אחוזת בית 2, ת"א נשיאת דברים)

 נסיעה לירושלים10:30 - 12:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ. א. אייל עמרוסי12:00 - 12:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז מנכ'ל12:30 - 13:00

 (משל"ט   סטטוס ניהול אתרים - מחוז ירושלים13:30 - 15:00
 - משרד הבינוי - רח' קלרמון גאנו 3 קרית הממשלה מזרח ירושלים )

  פגישה בנושא אתר הרשות להתחדשות עירונית13:30 - 14:00
 - חגי רזניק(ל. מנכל)

 FW: מתן הסבר לגבי יום תרומה לקהילה - 14:00 - 14:30
 - סיגלית גבאי (חדר הרצאות קומת מרתף)לעובדי המשרד הראשי

 תכנן ובנה הכנה לקראת הדיון עם השר 14:30 - 15:30
בהשתתפות איריס אפרת מאורבניקס 03-6102826  

יום שלישי 20 מרץ
 יום גיבוש משרדי

 יוסי שבת- השתלמות

 שגיב ערב

 (באחוזה במודיעין או באולם  פתיחת יום העובד 09:00 - 09:30
אבניו בנתב"ג)

 (במודיעין באולמי אחוזה ) יום העובד09:30 - 12:30

 - סיגלית גבאי (באיזור מודיעין) יום העובד09:30 - 12:30

 (לשכת ראש העיר - ויצמן 58 חולון  ביקור בחולון 10:30 - 12:00

 נסיעה למשרד בתל אביב12:30 - 13:30

 (העלייה השנייה 1, פתח  ביקור בפתח תקווה 13:00 - 14:30

 (ל. מנכ'ל תל אביב  משה אלוש - 052-9456664 13:30 - 14:00

 - שר הבינוי (בניין העירייה, דימונה ) ישיבת ממשלה14:00 - 16:00

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך  ליאל 14:00052-4592883 - 15:00

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך מנחם בגין  בנושא קציר 15:00 - 16:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) בית שמש16:00 - 16:30

 נסיעה לנהריה16:30 - 18:00

 טקס חנוכת ביה"כ אהרון הכהן בשכונה 18:00 - 19:00

יום חמישי 22 מרץ
 סיגלית בחופש00:00

 הילה ערב

 כנס התיישבות 

 מגי תל אביב

 רויטל בחופש

 - חגי רזניק (אוני' בר אילן ) כנס התיישבות 10:00 - 16:00

 כנס התיישבות מספר 2- הצגת תוצרים 14:30 - 16:00
 -  (וואהל סנטר מרכז לאירועים וכנסים – מול אונ' בר אילן)ראשוניים

 נסיעה15:30 - 16:00

 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10,  משכנתא רוכשת 16:30 - 17:30
 - חגי רזניקתל אביב)

 נסיעה לנצרת עילית17:30 - 19:15

 (הר  השתתפות בטקס חניכה של מוסדות בעלז18:00 - 18:45
 - שר הבינוי והשיכוןיונה ג', נצרת עילית)

 טקס הענקת אות אזרחות כבוד לשר הבינוי 19:15 - 20:30
 ( רח' מעלה והשיכון מעיריית נצרת עילית(19:00 התכנסות)

 כנס התאחדות קבלני השיפוצים ערן סיב 20:00 - 21:00
 (במלון קראון פלאזה בירושלים )077-2005925  03-5671224 



13 חגי רזניק08:15 18/01/2019

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

אפריל 2018

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

מרץ 2018

25 מרץ 2018 - 
31 מרץ 2018

יום שני 26 מרץ
 הילה חופש

 חדר ישיבות לחשבות 12:00 עד 13:30

 מגי ערב

 מספרי סיפורים + דוד לוי 08:30 - 09:30

 (ז'בוטינסקי 2, ביקור במועצה מקומית באר יעקב 09:30 - 11:00

 ראש מועצה קדימה צורן- שביט מס 11:00 - 11:30

 (אצל אהרון עבאדי - קומת  הרמת כוסית בחשבות12:00 - 12:15

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.א. ליזה צ'סקיס12:15 - 12:45

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) הכנה להרמת כוסית לחג 12:30 - 13:00

 הרמת כוסית - הרשות להתחדשות עירונית 13:00 - 14:30

  הרמת כוסית עם מנהלות התחדשות עירונית13:15 - 14:30

 מימוש הזכאות למשכנתאות בקרב זוגות צעירים13:30 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) אילת - דיון מעקב14:00 - 14:30

 (ל. מנכ'ל   צוות העיר שדרות אלון דוידי - חן 14:30 - 15:30

 מועצה אזורית אלונה- שרון אריה  (ענת 15:30 - 16:00

 עמית סופר - ראש מועצה אזורית מרום הגליל 16:00 - 16:45

פריטים נוספים...

יום רביעי 28 מרץ
 הילה ערב

 מגי בחופש

 ביקור במועצה מקומית קדימה צורן והנחת אבן 10:00 - 12:00
 - שר הבינוי  (רח' הרצל 1, קדימה צורן )פינה בשכונת יוספטל

 סיור מנכ'ל במ.א. חוף אשקלון - נתיב העשרה- 10:30 - 12:30
בהשתתפות יאיר  פרג'ון  (054-2680930)(קרן)רחלי 

 נסיעה לירושלים12:30 - 14:00

 (משרד הרווחה קפלן 2  אגפי צעירים במשרדים13:00 - 16:00
 - אילה גונן-אשריקומה 6 חדר ישיבות גדול)

 (ל. מנכ'ל מגדל העמק 073-2227100/3  (רונית)15:00 - 16:00
 - חגי רזניקירושלים רחוב קלרמון גאנו 3 בניין א' קומה ג' )

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת מנכ"ל,  איזי לרר16:00 - 16:30
 - חגי רזניקירושלים)

 סטטוס עמידר בנושא התחדשות עירונית ונושא 17:00 - 18:00
 - חגי רזניק (קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת מנכ"ל)עמלות לעמידר

 נסיעה לבית החייל18:00 - 18:30

 -  (בית החייל (האלוף שאלתיאל 1 ירושלים)) עודד18:30 - 19:30
חגי רזניק

יום ראשון 25 מרץ
 סיגלית בחופש00:00

Palm Sunday - Western (חגים דתיים נוצריים) 

 הילה ערב

 חדר ישיבות אלעזר - 12:30-14:00

 ביקור בבית שמש -רשות העתיקות  (גזר 10:30 - 12:00
 - חגי רזניק (ישעיהו הנביא, רמת בית שמש)054-6254244)

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח11:30 - 12:00

 נסיעה לירושלים12:00 - 12:45

 ראש מועצת רכסים - יצחק רייך (חנה 12:45 - 13:30

 - (אצל בני דרייפוס באגף שיווק) הרמת כוסית לחג13:30 - 14:00

 ראש העיר עפולה יצחק מירון (04-6520356  14:00 - 14:45

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) אור עקיבא15:00 - 15:30

 חוק המכר דירות בהשתתפות התאחדות בוני 15:30 - 16:30

 תקציב להחלטות ממשלה וסיכומי מנכ'ל כולל 17:00 - 17:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת מנכ"ל,  רכש דירות 17:30 - 18:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) סטטוס 5% מחיר למשתכן18:00 - 18:30

 (אולמי לה פלמה, רח' בן ציון גלס 44,  בר מצווה 19:30 - 21:30

יום שלישי 27 מרץ
 הילה בחופש

 רויטל בחופש

 שגיב ערב

 (ל. מנכ'ל  מיגרון - משה צוקרמן 052-6070241 10:00 - 10:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת  פ"ע הרצל בן ארי10:30 - 11:00

 סטטוס ביצוע שיקום שכונות 2016-17  - הצגת 11:00 - 11:30

 (קלרמון  פ"ע יובל פרנקל (מונה 03-6930496)11:30 - 12:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) סטטוס גבעת המטוס 12:00 - 13:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פינויים בגבעת המטוס12:00 - 13:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) הכנה בני + תמר13:00 - 13:30

 הרמת כוסית לחג בהשתתפות השר, סגן השר 13:30 - 14:30

 הרמת כוסית לרגל חג הפסח במעמד שר הבינוי13:30 - 14:30

 (לשכת  דיון בנושא סטאטוס פרויקט תכנן ובנה 14:30 - 15:00

 (לשכת השר  פגישת שר-מנכ״ל15:00 - 15:15

 רונן פלוט ראש העיר נצרת עילית (אלונית 16:00 - 17:00

 טקס הנחת אבן פינה של הרחבת היישוב מרכז 17:00 - 18:00

פריטים נוספים...

יום חמישי 29 מרץ
 אורה בחופש

 מגי בחופש

 נירית בחופש

 ערב פסח

 רויטל תל אביב

 שלמה פייבלוביץ בחופש

  פרידה מאביגדור יצחקי בדיון עם בני דרייפוס09:30 - 10:30
(ל. מנכ'ל תל אביב - בחדר הישיבות )

 נסיעה לרוטשילד10:30 - 11:30

 הרצאה בפני סטודנטים  - סמינר בנושא תכנון 11:30 - 12:30
 ערים - צוערים לשלטון המקומי - אפרת שיגול  054-9849949 

(רוטשילד 104 תל אביב הכניסה מרוטשילד פינת שנקין קומה 1-)

 נסיעה לאלעד12:30 - 14:00

 (אבטליון 3,  הסכם גג באלעד במעמד ראה"מ14:00 - 15:00
 - שר הבינוי והשיכוןמתנ"ס, אלעד )

 לא לתאם15:00 - 17:00
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יום שני 02 אפריל
 (חגים דתיים  חול המועד פסח (היום הראשון -מחוץ לישראל)

יהודיים)

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד פסח (היום השני-ישראל)

יום רביעי 04 אפריל
 (חגים דתיים  חול המועד פסח (היום השלישי-מחוץ לישראל)

יהודיים)

יום ראשון 01 אפריל
Easter Day - Western (חגים דתיים נוצריים) 

Palm Sunday – Eastern (חגים דתיים נוצריים) 

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד פסח (היום הראשון-ישראל)

יום שלישי 03 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)

 (חגים דתיים  חול המועד פסח (היום השני-מחוץ לישראל)
יהודיים)

יום חמישי 05 אפריל
 (חגים דתיים  חול המועד פסח (היום הרביעי-מחוץ לישראל)

יהודיים)

13:00 - 12:00           
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יום שני 09 אפריל
 רויטל ודעי בחופש

 נירית בחופש00:00

 מלי עובדת עד 16:00 

 -  (קלרמון גאנו 3 ירושלים ) כח אדם פניות ציבור12:00 - 12:30

 בני מלסה - יוצאי קהילת אתיופיה 12:30 - 13:00

 (מסעדת רוקפור, הפועלים 5,  ביקור בדימונה 13:00 - 14:30

13:30 - 13:00  

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  חיה נגרני 13:00052-3392874 - 13:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת  פ"א עדי והב13:30 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז מנכ'ל14:00 - 14:30

 -  (יישוב רתמים ) הנחת אבן פינה ביישוב רתמים 15:00 - 16:00

 אלי ברדה ראש העיר מגדל העמק (רוזי 15:00 - 15:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) כח אדם15:00 - 15:30

 נסיעה לשדרות15:30 - 17:00

 (בשדרות) הסכם גג בשדרות17:00 - 18:30

  טקס חתימת הסכם גג בשדרות במעמד ראה״מ17:00 - 18:30

 ארוחת ערב ??????18:00 - 19:00

יום רביעי 11 אפריל
 רויטל ודעי בחופש

 מרכז הערכה בני דרייפוס בין השעות 9.00-13.00 

 - חגי רזניק לו"ז מנכ'ל12:00 - 12:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ירושלים) סטאטוס חירן12:30 - 13:00

 - (קלרמון גאנו 3 ירושלים) סטטוס חברות מנהלות13:00 - 14:00
חגי רזניק

  גיא לוי (כרמית 09-9590017 / 052-4509516 )14:00 - 14:30
 - חגי רזניק(קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת מנכ"ל, ירושלים)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) תמר + בני - ישיבת הכנה14:30 - 15:00

 (קלרמון גאנו 3,  רעות הולצברג 15:00050-3137834 - 15:30
 - חגי רזניקקומה 3, לשכת מנכ"ל)

 (קלרמון גאנו 3,  סטטוס הסכם גג קרית מלאכי15:30 - 16:00
 - חגי רזניקקומה 3 לשכת מנכ"ל, ירושלים)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) טיראן + חיים אביטן16:00 - 16:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ועדה להסכמי שירותים16:30 - 17:00

 (קלרמון גאנו 3,  מאיר אורנשטיין 052-8711155 17:00 - 17:30

 (קלרמון גאנו 3,  מושיק אהרון 17:30050-4491461 - 18:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. סיגלית גבאי18:00 - 18:30

יום ראשון 08 אפריל
 רויטל ודעי בחופש00:00

 נירית בחופש00:00

Easter Day – Eastern (חגים דתיים נוצריים) 

 איילת בחופש

 חיים אביטן בחופש

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח11:30 - 12:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ליזה צ'סקיס12:30 - 13:00

 ראש המועצה זכרון יעקב - זיו דשא (יעל)  13:00 - 14:00

 (משל"ט   סטטוס ניהול אתרים - מחוז חיפה13:30 - 15:00

 ראש העיר בת ים - יוסי בכר (03-5558608)ליז 14:00 - 15:00

 -  (קלרמון גאנו 3 קומה 3 , ירושלים) "נותנים כתף"15:00 - 15:30

 - חגי  (ל. מנכ'ל ירושלים) כח אדם - מרקם ותיק15:30 - 16:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  מרחב עם - רמת נגב16:00 - 16:30

 (משרד הפנים, קרית FW: ישיבה בנושא דרום ת"א16:30 - 17:30

 (ל. מנכ'ל  דורון כהן (052-8962015 ענבל)16:30 - 17:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3,  שכר מומחי יועצים 17:00 - 17:30

פריטים נוספים...

יום שלישי 10 אפריל
 רויטל ודעי בחופש

 הילה בחופש

 חדר בתל אביב לאסנת ובני דרייפוס (ליאת שעה 14.00 )

 יוסי שבת- השתלמות

 תמר קציר בשיחה טלפונית עם יעל 09:30 - 10:00

 (אצל שלמה  ביקור במועצה אזורית גן רווה 10:30 - 12:30

 נסיעה להרצליה12:30 - 13:30

 (תל  כינוס של התאחדות בוני הארץ (רוני בריק)13:00 - 15:30

 (בן  ביקור מנכל בלשכת ראש העיר הרצליה 13:30 - 14:30

 נסיעה למשרד בתל אביב14:30 - 15:30

 (ל. מנכ'ל תל אביב) אלעד פוקס 054-5884418 16:00 - 16:30

  דיון שיווקים - אישור לבני דרייפוס (אריאלה)16:30 - 17:30

 (ל.  רוני פלמר   08-6299000  050-3900179 16:30 - 17:00

 שיווקים - אביגדור + זאב + אסנת + מירי+ 16:30 - 17:30

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך מנחם  סטטוס רמת הגולן17:00 - 18:00

 (ל. מנכ'ל תל אביב  סטטוס רמת הגולן              17:00 - 18:00

פריטים נוספים...

יום חמישי 12 אפריל
 רויטל ודעי בחופש

Lailat al-Ma'raj (חגים דתיים מוסלמיים) 

 אורה בחופש (אזכרה)

 אריאל יוצר בחו"ל

 (ישראל) יום השואה

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) יעל 10:30 - 11:30

 פגישה אישית - מועצה אזורית דרום מוטי דלג'ו 11:30 - 12:00

 אילן 054-2220048/ 12:0009-7451551 - 12:30

 (דרך מנחם בגין 125  אורי עפרוני 12:30052-6906723 - 13:00

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך  סוזי יוגב 13:00054-2052221 - 13:30

 נסיעה לעיריית תל אביב13:30 - 14:00

 (לשכת ראש העיר  פגישה בנושא חברת חלמיש 14:00 - 15:00

 חזרה למשרד15:00 - 15:30

 (ל.  נמרוד אלמיש + עו"ד רון צין 15:30054-3242040 - 16:00

 דיון עם שלמה מסלאוי + רומאן בורוכוב - בית 16:00 - 17:00

 (ל. מנכ'ל תל אביב  אריאנה ביטון 052-5043496 16:30 - 17:00

פריטים נוספים...
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יום שני 16 אפריל
 (חדר ישיבות) חדר ישיבות - רונן כהן 10:00 עד 11:30

 השתלמות חירום עם מחוז מרכז (סיגלית 09:00 - 09:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ערן רולס + אסנת קמחי 10:30 - 11:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת  פורום סמנכ"לים  10:45 - 11:30

 (חדר 101, קומה 1, מרכז  ביקור בגבעתיים 11:00 - 12:15

 פ"ע עמק יזרעאל - אייל בצר (לילך 11:30 - 12:15

 רותי ממכינת ידידיה (050-8254455  13:00 - 13:30

 - Yoav (אולם ג'וינט גדול)    ועדה ארצית - צעירים13:00 - 15:00

 פ.ע. יוסי חדד בנושא הצגת תכנית לסיוע 13:30 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז מנכ'ל14:00 - 14:30

 - חגי (ל. מנכ'ל) רוני פלמר בעניין כנס התיישבות14:30 - 15:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ירושלים) פ.ע. רונן רגב 15:30 - 16:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  סטטוס חברות מנהלות16:00 - 17:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. רונן כהן17:00 - 17:30

 נסיעה לקרית גת17:30 - 19:00

 שיחת ועידה טלפונית עם ד"ר נעמה אזולאי 18:00 - 18:30

 (מבוא הרצאה בבית חנה (050-2022086 איציק)19:00 - 20:00

יום רביעי 18 אפריל
 (ישראל) יום הזיכרון

 טקס11:00 - 12:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. יוסי שבת12:00 - 12:30

 (ל. מנכ'ל קלרמון גאנו 3  איציק כהן 12:300508789504 - 13:00
 - חגי רזניקבנין א' קומה ג' ירושלים)

 נסיעה למושב מגן - יום הזכרון ביקור 13:00 - 14:00

יום ראשון 15 אפריל
 רויטל ודעי בחופש00:00

 חדר ישיבות לגדי מארק 16:00-18:00

  דיון הכנה בנושא באר שבע - שיווקים ברמות11:00 - 11:30
 - חגי רזניק(ל. מנכ'ל)

 פגישה בנושא בטיחות בעבודה בהשתתפות 11:30 - 12:30
המנכ"ל + יועמ"ש+גדי מארק+רשם הקבלנים +אהרון 

 הכנה למועצת מקרקעי ישראל - המועצה 12:30 - 13:00

 (משל"ט  משרד  סטטוס ניהול אתרים -מחוז גליל13:30 - 15:00

 ביקור באגף שיווק עם היחידה לטיפול בפניות 13:30 - 14:00

 דיון עם האפוטרופסה הכללית - המשך דיון  14:00 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) מחקרים15:30 - 16:00

 נועה צביאל + שמואל צביאל  052-4239595  16:00 - 16:30

 קריטריונים לכניסה ויציאה של שכונות בפרויקט16:30 - 17:30

 נסיעה לקרית היובל17:30 - 18:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. תמר18:00 - 19:30

 (אריאל יוצר -משרד האוצר ) נסיעה לאוצר 19:00 - 19:30

 (אצל  בנייה כפרית בהשתתפות אריאל יוצר 19:30 - 20:30

יום שלישי 17 אפריל
 - חגי רזניק (מועצה ארצית)09:00 - 10:00

 פגישה עם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון חגי 10:00 - 10:45
רזניק - גדי מארק, מלי פינקלשטיין, מלי שרביט, בני דרייפוס, 

 (עירייתאבישג, תומר (עפ"י קריאה), צבי טל יוסף (עפ"י קריאה)
 - רוביק באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, לשכת ראש העיר, קומה 2)

דנילוביץ

 (אצל רוביק  שיווק רמות (צביקה 052-2399203 )10:00 - 10:45
 - חגי רזניקדנילוביץ ראש העיר באר שבע )

 נסיעה לצומת דבירה10:30 - 11:00

 ביקור מנכ'ל בישובי הבדואים בדרום + חברי 11:00 - 13:30
 הנהלה מצומצמת (מארגן יאיר מעיין)מור (יוסי 050-6217176 )

 - חגי (מפגש בצומת דבירה בתחנת הדלק ויציאה באוטובוס לסיור )
רזניק

 נסיעה לדימונה13:30 - 14:30

 (דימונה שדרות הנשיא 1  ביקור בית עם בני ביטון14:30 - 15:30
מרכז מסחרי)

יום חמישי 19 אפריל
 (ישראל) יום העצמאות
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יום שני 23 אפריל
 תמר בסין

 גדי מארק בסין

 חיים אביטן בחו"ל

 רונן כהן במשלחת עם סגן השר

 יוסי שבת - סיור בחו"ל

 מגי תל אביב

 כנס התחדשות עירונית של ארגון הקבלנים 10:00 - 10:30

 נסיעה למשרד בתל אביב10:30 - 11:30

 (שד' גושן 92, קריית מוצקין  ביקור בקריית מוצקין 11:00 - 12:30

 (מזכירות  וועדת שרים לענייני המגזר הערבי 11:00 - 12:30

 שיתוף פעולה עם עמותת האדריכלים בישראל 11:30 - 12:00

 (ל.  אבירם בלזר - יחסי ציבור 054-4284678 12:00 - 12:30

 סיוע להרחבת פנימיית "עדן" (מ.א. חוף 12:30 - 13:00

 (דרך  אליס הימן - דירה באשדוד 13:00052-8055093 - 13:30

 (בעיריית באר  ועדת היגוי - הסכם גג באר שבע13:30 - 15:00

 - שר הבינוי  (ויצמן 35, עכו, קומה 1 ) ביקור בעכו 13:45 - 15:15

פריטים נוספים...

יום רביעי 25 אפריל
 תמר בסין

 גדי מארק בסין

 חיים אביטן בחו"ל

 רונן כהן במשלחת עם סגן השר

 מלי שרביט באילת00:00

 הילה ערב

 חדר ישיבות לבני דרייפוס 10:00-13:00

 יוסי שבת - סיור בחו"ל

 מגי בחופש 

 נסיעה למשרד האוצר11:30 - 13:00

  חגי רזניק,מנכל משרד השיכון שכירות רוכשת13:00 - 13:30

 -  (סגן שר האוצר) פ.ע. יצחק כהן סגן שר האוצר 13:00 - 13:30

 חזרה למשרד13:30 - 14:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  סטטוס דרום תל אביב14:00 - 14:45

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת מנכ"ל,  יועצים 14:45 - 15:45

 הרצל בן ארי -החברה לפיתוח הרובע היהודי 15:45 - 16:15

פריטים נוספים...

יום ראשון 22 אפריל
 תמר בסין

 גדי מארק בסין00:00

 חיים אביטן בחו"ל00:00

 רונן כהן במשלחת עם סגן השר00:00

 חדר ישיבות - בני דרייפוס 13:00 -15:00

 יוסי שבת - סיור בחו"ל (צרפת)

 רויטל ערב

 (רחוב יצחק  הנחת אבן פינה למטה זק"א09:30 - 10:30

 נסיעה10:30 - 11:00

 (ל. מנכ'ל) רונן פרץ יועץ רוה"מ (עדן)11:00 - 11:30

  אבי נעים ראש המועצה בית אריה + רונן פרץ11:30 - 12:00

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח11:30 - 12:00

 (ל. ליאור מדהלה  08-8593512  (פנינה)(גדרה)12:15 - 13:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז מנכ'ל13:00 - 13:30

 פגישה עם ראש מועצת יואב- שיפור תשתיות 13:30 - 14:30

 (לשכת השר פ.ע שר מנכ"ל14:30 - 15:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 24 אפריל
 תמר בסין

 גדי מארק בסין

 חיים אביטן בחו"ל

 רונן כהן במשלחת עם סגן השר

 יוסי שבת - סיור בחו"ל

 מנכ'ל בחופש

 רויטל תל אביב

 שגיב ערב

 רביבים - ילדים08:00 - 10:00

 נסיעה לתל אביב11:00 - 13:30

 נסיעה18:00 - 18:30

 (תל אביב) אירוע חייב מנכ'ל18:30 - 20:30

יום חמישי 26 אפריל
 תמר בסין00:00

 גדי מארק בסין00:00

 חיים אביטן בחו"ל00:00

 רונן כהן במשלחת עם סגן השר00:00

 מלי שרביט באילת00:00

 הילה תל אביב

 חדר ישיבות מירב רודריגז  10:00-12:00

 יוסי שבת - סיור בחו"ל

  יו"ר ארגון הנכים - דורון יהודה (054-9326616)11:00 - 11:45

 פ. ע. אסנת קמחי ביקורת- מועצה אזורית מטה 11:45 - 12:15

 בקעת ירדן12:15 - 13:15

 היכרות : זאב בילסקי + חגי רזניק (מנכ"ל 12:45 - 13:30

 פגישת היכרות זאב ביילסקי (אטל 12:45 - 13:30

 (דרך מנחם בגין אילנית בן שטרית- 13:300507010982 - 14:00

 - חגי  (בחדר הישיבות תל אביב) סיכום העצמה 14:00 - 14:30

 נסיעה לכפר המכביה14:30 - 15:00

פריטים נוספים...
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יום שני 30 אפריל
 מגי ערב

 הרצאה בפני סטודנטיות לחינוך במכללת אורות10:00 - 10:45
ישראל (במסגרת המסלול להכשרת מחנכות) מתניה ידיד 

 (באלקנה במכללת אורות ישראל)(052-3662800 )

 - חגי רזניק נסיעה לבית אל10:45 - 12:30

 -  (לשכת השר) הכנה לקבינט דיור12:15 - 13:00
Moshe@mof.gov.il

 ביקור של  חגי רזניק, מנכ"ל משרד הבינוי 12:30 - 14:00
 -  (תורה ועבודה 8, מועצה מקומית בית אל)והשיכון (לו"ז בפנים)

Shai Alon

 סיור עם ראש המועצה בבית אל - שי אלון 12:30 - 14:00
 (תורה ועבודה 1, מועצה מקומית (אלישבע/מורן)מפגש עם יזמים

 חזרה למשרד14:00 - 16:00

 יישום החלטת ממשלה יישובי צמודי גדר- 16:15 - 16:45
 - (קלרמון גאנו 3, קומה 3, ירושלים)מטולה (יערה 053-7444362 )

  (ל. מנכ'ל) פ.ע. נתנאל לפידות - עזבונות המדינה17:00 - 17:30
- חגי רזניק

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. סיגלית גבאי18:00 - 18:30

יום רביעי 02 מאי
 הילה ערב

 חדר לאסנת אלרואי בשעה 17.30  8 איש תל אביב

 (בכנסת  נילי אהרון מירוחם 050-2223530 10:00 - 10:30

 - חגי רזניק (אצל השר בכנסת) השר ליצמן 10:30 - 11:30

 (לשכת השר בכנסת  פגישה עם השר ליצמן 11:15 - 11:30

 נסיעה למשרד12:00 - 12:30

 (אצל ארז קמיניץ במשרד  התייעצות דיור ציבורי 12:30 - 13:15

 (קלרמון גאנו 3,  סטטוס הסכם גג באר שבע 13:15 - 14:15

 - חגי  (ל. מנכ'ל) גבעת המטוס - ישיבת המשך14:15 - 15:00

 (ל.  ישיבת הכנה לקראת הדיון ביום 7.5.18 15:00 - 15:30

 (ל. מנכ"ל-  החלטת ממשלה דרום תל אביב15:30 - 16:30

 -  (חדר ישיבות2)  וועדה לתכנון ופיתוח 16:00 - 18:00

 שני אורן מתנועת דרור ישראל 054-6734505   16:30 - 17:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. סיגלית גבאי + בני17:00 - 17:30

 נסיעה משרד הקליטה17:30 - 17:45

 דירות עולים - אלכס קושניר (נעמה 18:00 - 18:30

פריטים נוספים...

יום ראשון 29 אפריל
 רויטל ערב

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ביקורת מטה בנימין12:00 - 12:45

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  ועדה להסכמי שירותים12:45 - 13:15
 - חגי רזניקלשכת מנכ"ל, ירושלים)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) שיפוץ חזיתות 13:15 - 14:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  מיטל כהן 14:00054-5883716 - 14:30
 - חגי רזניקלשכת מנכ"ל, ירושלים)

  פגישה עם חגית נעלי יוסף מתכננת חברתית 14:30 - 15:00
 - חגי רזניק(ל. מנכ'ל ירושלים רחוב קלרמון גאנו 3 בניין א' קומה ג' )

 (קלרמון גאנו 3, קליטת שגרירויות זרות בירושלים15:00 - 16:00
 - חגי רזניקקומה 3 לשכת מנכ"ל, ירושלים)

 נסיעה לנתב"ג16:00 - 17:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת  דיור ציבורי בכפרי16:00 - 16:30
 - חגי רזניקמנכ"ל, ירושלים)

 ישיבת הכנה בנושא ישן מול חדש במוסדות 16:30 - 17:00

 נתב"ג ונסיעה לרביבים17:00 - 19:30

   דימונה - הכנה (דיון דחוף - השתתפות חובה)17:00 - 17:30

 (ל. מנכ'ל  בני ביטון - ראש העיר דימונה 17:30 - 18:30

יום שלישי 01 מאי
 אורה בחופש

 שגיב ערב

 (בתי גיל הזהב במוקדים  יום התנדבות בקהילה09:00 - 15:00
 - סיגלית גבאישונים)

 - חגי רזניק (מועצה ארצית)09:00 - 10:00

 ביקור בדירה להשכיר -בהשתתפות עוזי לוי  10:00 - 11:00
 (פתח תקוה קרית אריה רח' אפעל 25 קרית 052-6399302 (שחר)

 - חגי רזניקאריה בית אמות פלטינום קומה 6 אצל עוזי לוי )

 נסיעה לכפר סבא11:00 - 12:00

 יציאה לביקור בבתי קשישים - התנדבות 12:00 - 13:00
 -  (ביקור בבית גיל הזהב שקד בכפר סבא)בקהילה (סיגלית גבאי)

 נסיעה למשרד בתל אביב13:00 - 14:00

 - חגי  (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. מלי פינקלשטיין14:30 - 15:00
רזניק

 -  (לשכת השר בתל אביב) הכנה לקבינט הדיור16:00 - 16:30
שר הבינוי והשיכון

 - שר הבינוי  (לשכת השר בת"א) פ.ע שר - מנכ"ל16:30 - 17:30
והשיכון

יום חמישי 03 מאי
 ורד סלומון בחו"ל בחופש00:00

 חדר ישיבות מנכ"ל לאוצר 

 (חגים דתיים יהודיים) ל"ג בעומר

 שגיב ערב

 ועדת היגוי בנושא קידום התעסוקה בפריפריה 08:30 - 10:30

 פגישה עם ראש מועצת מעלה יוסף, אומדני 10:30 - 11:00

 נסיעה למשרד נגב גליל11:00 - 11:30

 מנכ"ל נגב גליל - אריאל מישעל 11:30 - 12:30

 חזרה למשרד12:30 - 13:00

 (  פגישה עם ראש העיר רמלה- מיכאל וידל13:00 - 13:30

 (ל. מנכ'ל  נושא חריש 052-5558041 עמי לאור 13:30 - 14:30

 (ל. מנכ'ל תל  ראש העיר טמרה ד"ר סואיל דיאב 14:30 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. אייל עמרוסי15:00 - 15:30

 מירי לוי ואושרה אלפסי - שיקום שכונות 15:30 - 16:00

 מושב שיתופי (סמדר 03-5629911, 16:00 - 16:30

 - avigdor@mof.gov.il (לשכה ת"א) סיכום חגי רזניק16:30 - 17:30

פריטים נוספים...
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יום שני 07 מאי
 רויטל בחופש

 ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור10:30 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכון (משרד ראה"מ )("קבינט הדיור")

 נסיעה לכנסת12:00 - 12:30

 (לשכת השר  סטטוס מפת עדיפות לאומית12:30 - 13:00
 - שר הבינוי והשיכוןבכנסת)

 (משרד החוץ-  מסיבת פרידה - אביגדור יצחקי13:00 - 14:30

 נסיעה למשרד החוץ13:00 - 13:30

 נסיעה למשרד מבקר המדינה14:00 - 14:15

 (אצל מבקר  דו"ח מ.א. מטה בנימין  - ביקורת14:15 - 14:45

 נסיעה למשרד האוצר15:00 - 15:30

 - חגי רזניק (במשרד האוצר) פ.ע.  יוסי שבת 15:30 - 16:30

 (משרד האוצר, רח' קפלן 1 מועצת מקרקעי ישראל16:30 - 18:30

 (חדר ישיבות , קלרמון  מפגש מסכם משלחת סין17:30 - 19:30

 חזרה למשרד18:30 - 19:00

 סיכום סין19:00 - 19:15

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) מגי +סיגלית19:30 - 20:00

יום רביעי 09 מאי
 מחוזיאדה באילת

 (באילת) כנס של התאחדות בוני הארץ 2018  באילת00:00

 חדר ישיבות בני דרייפוס 10:00-13:00

 (חדר ישיבות קומה  חדר ישיבות מירב רודריגז 13:00 עד 14:00
(3

 יוסי שבת- השתלמות

 נסיעה למשרד בירושלים11:00 - 12:00

 (ל. שיפוץ 6 בניינים בשכונת יודפת בנצרת עלית12:00 - 13:00
 - חגי רזניקמנכל)

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת  שכירות משנה13:00 - 13:45
 - חגי רזניקמנכ"ל, ירושלים)

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  פ"ע יעקב נתניהו - חריש13:45 - 14:45
 - חגי רזניקלשכת מנכ"ל, ירושלים)

 (קלרמון גאנו 3, קומה  פתרון מגורי חיילים בקציר14:45 - 15:30
 - חגי רזניק3, לשכת מנכ"ל)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ. ע. נירית מיכאלי (טמרה)15:30 - 16:00

 מירי דדון בעיית דיור ת.ז. 031520760   -  16:00 - 16:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. לשכת מנכ'ל16:30 - 17:00

יום ראשון 06 מאי
 ורד סלומון בחו"ל בחופש00:00

 מלי מלון - פרימה

 נתנאל מילואים

 (אצל שבירו ביקור באריאל 054-7701307 אלעד 10:00 - 11:30

 נסיעה לירושלים11:30 - 13:00

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח11:30 - 12:00

 - סגן שר הבינוי (לשכת סגן השר) פגישה מקצועית13:30 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ. א.ליזה13:45 - 14:00

 (ל. מנכ'ל בחדר  מסיבת פרידה לרמי רוזן14:00 - 15:00

 נסיעה לגבעת התחמושת15:00 - 15:15

 כנס בגבעת התחמושת (לקצינים) - בני ינאי 15:15 - 15:40

 חזרה למשרד15:40 - 16:00

  פ.ע. יוסי חדד -  הכנה לקראת פורום מנהלים16:00 - 16:30

  (קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת מנכ"ל) דני בן גיגי16:30 - 17:00

  מודיעין - זילברמינץ - גדי ירון (050-5247701)17:00 - 17:30

 (קלרמון גאנו 3,  מודיעין - קדם (050-5218609 )17:30 - 18:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 08 מאי
 מחוזיאדה באילת00:00

 יוסי שבת- השתלמות

 נסיעה לתל אביב10:00 - 11:00

 (משל"ט  משרד  סטטוס ניהול אתרים - מטה10:00 - 11:00
 - גדי הבינוי - רח' קלרמון גאנו 3 קרית הממשלה מזרח ירושלים )

 (אולם  מסיבת עיתונאים בהשתתפות השר11:00 - 12:45
 - חגי רזניקקאמילו רח' ג'ורג' וויז 24 רמת אביב )

 מסיבת עיתונאים בנושא תקנות קבלני 11:00 - 12:45

 (רח' השלושה 2 כניסה B1  התייעצות עם השר13:15 - 15:15

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) התייעצות13:15 - 15:00

 נסיעה למשרד בתל אביב15:00 - 15:30

 (ל. מנכ'ל  הכנה לפורום מנהלים - ישיבה דחופה15:30 - 16:00

 (ל. מנכ'ל תל  ישיבת הכנה דחופה לקראת ראיון16:00 - 16:45

 (ל.  פגישה עם רונית מינקר 052-4269969 16:45 - 17:15

 (בית התנועה הקיבוצית  פורום דיור קואופרטיבי17:00 - 19:00

 -  (ל. מנכ'ל תל אביב) משה הלוי 17:15050-5357043 - 17:45

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך מנחם בגין 125  און ריפמן19:00 - 20:00

יום חמישי 10 מאי
 מחוזיאדה באילת

 (באילת) כנס של התאחדות בוני הארץ 2018  באילת

Ascension Day - Western (חגים דתיים נוצריים) 

 איילת -מאחרת

 אריאל פרטוש בחדר ישיבות לשכה

 ביילסקי משעה 11.00-15.30 

 חדר לשכת מנכ"ל- חדר ישיבות ביילסקי (6 )

 יהיה השבתת מחשבים 17:00-19:00

 שגיב בחופש

 (מנכל  שיחת ועידה - בנושא כנס התיישבות 09:00 - 09:30
 - חגי רזניק+רוני פלמר +עמית אדרי +אסנת קמחי +מלי )

 נסיעה לאילת12:30 - 15:30

 ברכות מנכ'ל פנל בחלק השני אליאב בן שמעון 16:30 - 17:00
 (אילת מלון הרודס)054-7721724   050-5614392 

 פאנל של התאחדות בוני הארץ בנושא חברות 17:00 - 18:00
 (במלון הרודס באילת)זרות האם זה טוב למדינה?

 מפגש עם קבוצות הספורט של המשרד (אתי 19:00 - 20:00
 - חגי  (באילת במלון מג'יק פלאס בלובי )חממי 050-6247893  )
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יום שני 14 מאי
 שגב בחופש

 - חגי  (רח' נח מוזס 1 ראשל"צ) צילומים בסטודיו09:30 - 11:00
רזניק

 נסיעה למשרד בתל אביב11:00 - 12:30

 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10,  פ"ע אסנת קמחי 12:30 - 13:00
 - חגי רזניקלשכת מנכ"ל -תל אביב)

 מירב זית - יזמות ועיצוב מרחבים קהיילתים - 13:00 - 13:30
 (דרך מנחם בגין 125 ת"א לשכת מנכל בוטיק קפה ופנימית נוער 

 - Yoav (אולם ג'וינט גדול)    ועדה ארצית - צעירים13:00 - 15:00
Boukay

 (דרך מנחם בגין  פרופ' איתי סנד 14:00052-3409043 - 15:00
125 קומה 10, לשכת מנכ"ל -תל אביב)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) לו"ז לשכת מנכ'ל15:00 - 15:30

 - חגי  (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. יוסי חדד + אמין15:30 - 16:00
רזניק

 (ל. מנכ"ל- דרך מנחם בגין 125,  פ.ע אוראל יפרח 16:00 - 17:00
 - חגי רזניקקומה 10, תל אביב)

  (אצל עדיאל שמרון קומה 6) שיווקים מחוזות מרכז 17:30 - 18:30

יום רביעי 16 מאי
 (קלרמון גאנו 3,  משה עשירי (מלון דיפלומט)11:30 - 12:00

 - חגי רזניקקומה 3, ירושלים)

 (קלרמון גאנו 3,  הרב ירמיהו 050-8717705   12:00 - 12:30
 - חגי רזניקקומה 3 לשכת מנכ"ל, ירושלים)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פרוייקט הסוכנות 12:30 - 13:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 דודו סעדה 13:00052-8319999 - 13:30
 - חגי רזניקלשכת מנכ"ל, ירושלים)

 (ל. מנכ'ל- קלרמון גאנו 3, קומה 3,  דרום תל אביב 13:30 - 14:30
 - חגי רזניקירושלים)

 (אצל מזכיר  מלון דיפלומט 02-6705532 מורן14:30 - 15:30
 - חגי רזניקהממשלה - צחי ברוורמן משרד רוה"מ קומה 2)

 הכנה לדיון בנושא תכנון יקנעם (14:30052-8744851 - 15:00

 דיון תכנוני בנושא יקנעם  בהשתתפות דקלה 15:00 - 16:00

 -  (חדר ישיבות1)  וועדה לתכנון ופיתוח 16:00 - 18:00

 מיכל לזרוביץ - היכרות 02-6705273  16:00 - 17:00

 נסיעה למינהל התכנון למשרד הפנים17:00 - 17:30

 (אצל דלית זילבר, קפלן 2 קומה 2  ישובים חדשים17:30 - 18:30

 מלון דיפלומט + אשקלון +דרך השלום - 19:00 - 19:30

יום ראשון 13 מאי
 אורה בחופש

 (ישראל) יום ירושלים

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ששון תירם צילומים11:00 - 11:30

 קריטריונים לזכאות, מלאי ותכנית לשיקום 11:30 - 12:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ירושלים)הדיור הציבורי

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) משכנתא רוכשת 12:30 - 13:15

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3,  פגישה בנושא נתיבות13:15 - 14:00
 - חגי רזניקקומה 3, ירושלים)

 דו"ח ביקורת פנימית בנושא הערכות לשעת 14:30 - 15:00
 - חגי רזניק (קלרמון גאנו 3, קומה 3, ירושלים)חירום

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) גדי+סיגלית15:00 - 15:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ"ל15:45 - 16:45

 (משרד החוץ, יואל זוסמן   פתיחת שגרירות ארה"ב17:00 - 19:30
(2

 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל)  ועדת היגוי סייבר 17:45 - 18:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע.  אלעזר במברגר18:30 - 19:00

 יחיאל זוהר - נתיבות19:00 - 19:30

יום שלישי 15 מאי
1st of Ramadan (חגים דתיים מוסלמיים) 

 סיור בחריש - אורה, הילה, רויטל

 פתיחה ע"י המנהל הכללי - תרגיל משרדי - 10:00 - 10:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)רעידות אדמה

 (אולמי לבן , רח  כנס ראשי רשויות - קריית אתא13:00 - 16:00
 - שר הבינוי והשיכוןהתעשייה 26 קריית אתא)

 נסיעה לכפר סבא13:00 - 14:00

 (בכפר סבא בן גוריון 43 ) בדיקות14:00 - 15:00

 (קיבוץ  קורס של עובדי אגף החשבות כ-40 איש14:15 - 15:15
 - חגי רזניקרמת רחל)

 נסיעה לתל אביב15:00 - 16:00

 נסיעה לבורסה לניירות ערך17:00 - 17:30

 איגוד הדירקטורים בישראל -  הרצאות סוגיות 17:45 - 19:15
 (בבורסה לניירות ערך משפטיות בנדל"ן 052-2531838 מיכל מור

תל אביב רח' אחוזת בית 2 )

 (תא ) חתונה מש׳ ספיר19:30 - 20:30

יום חמישי 17 מאי
Ascension Day – Eastern (חגים דתיים נוצריים) 

 (ל. מנכ'ל) זאב ביילסקי בתל אביב 10.00 - 16.00 

 תמר קציר יוצאת ב 14:30

  שלי וקנין 052-4480381  - שיחה טלפונית10:00 - 10:30
 - חגי רזניק(קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת מנכ"ל, ירושלים)

 ביקור מנכ'ל בישובים דרוזים כסרא סמיע, ירכא,11:00 - 14:30
 (מיקום מפגש במועצת ג'וליס, כניסה מערבית ליד ינוח ג'ת, ג'וליס

 - חגי רזניקבית הספר התכיון ג'וליס)

 - שר הבינוי והשיכון (תל אביב) התייעצות11:30 - 13:00

 נסיעה14:30 - 15:30

 ביקור מנכ'ל במעלות תרשיחא - בתיה  15:30 - 17:00
 - חגי  (במעלות אצל שלמה בוחבוט)050-5561613  04-9578800 

רזניק
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יום שני 21 מאי
 ורד ביפן

 (חגים דתיים יהודיים) איסרו חג שבועות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) חג שבועות (היום השני-מחוץ לישראל)

 חדר ישיבות- סימונה טסטה 13:00 עד 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. ישראל אקוע11:00 - 11:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז מנכ'ל11:30 - 12:00

 פ.ע עם נתנאל לפידות בנושא - פרוייקט דירה 12:00 - 12:30

  פגישה עם ראש מועצת אליכין - מוטי חי12:30 - 13:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ירושלים) פ.ע. כמאל בדר13:00 - 13:30

 (קלרמון גאנו 3 ירושלים , לשכת מנכ"ל  צוריאל 13:30 - 14:00

 (ל.  קידום פורטל ספקים במערכות היעודיות14:00 - 14:45

 פגישה עם ראש מועצה אזורית מעלה יוסף 14:45 - 15:15

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  ביקורת סיוע בשכ"ד 15:15 - 16:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. מיכה מרש16:00 - 16:30

 -  (קלרמון גאנו 3, קומה 3, ירושלים) מנהל איכלוס16:30 - 17:00

 עמק התימנים (עין כרם)ליאל תמוז 17:00 - 18:00

פריטים נוספים...

יום רביעי 23 מאי
 ורד ביפן

 בני דרייפוס בחופש

 כנס בנושא ניתוח מגדרי של תקציבי משרדי 09:30 - 12:30
הממשלה (שיר 050-7722749 )(מנכלית הרשות לקידום מעמד 

  פגישה עם ראש העיר מגדל העמק - אלי ברדה 11:00 - 12:00
 - חגי רזניק(ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3, קומה3, ירושלים)

 -  (ל. מנכ'ל) פ.ע. יוסי שבת היתרי בנייה ביו"ש12:30 - 13:00
חגי רזניק

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ. ע. חנאן נג'ארה13:00 - 13:15

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) עובדות קלט פלט13:30 - 14:00

 - (ל. מנכ"ל, ירושלים) פגישה עם מירב - דה מרקר14:00 - 15:00
חגי רזניק

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. תמר + עמית אדרי15:00 - 15:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) מיצוי זכויות - חוברת15:30 - 16:00

 (קלרמון  עקרונות המרכז - חברת דרומה צפון16:00 - 17:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3,  קוממי 17:00052-3696905 - 17:30

 הצגת סטטוס הקמת בית הספר לניהול אתר 17:30 - 18:00

 - חגי רזניק שיחת ועידה - גבייה בינוח -ג'ת18:00 - 18:30

יום ראשון 20 מאי
 ורד ביפן00:00

Whit Sunday (חגים דתיים נוצריים) 

 (חגים דתיים יהודיים) שבועות

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח11:30 - 12:00
הבינוי - רח' קלרמון גאנו 3 קרית הממשלה מזרח ירושלים קומה 2 

 - גדי מארקחדר 2015)

יום שלישי 22 מאי
 ורד ביפן

 בני דרייפוס בחופש00:00

 - חגי רזניק (הרצליה) פ.ע. תמר + עדי10:00 - 11:30

 נסיעה לירושלים11:20 - 12:30

 - חגי רזניק שיחת ועידה אירית פרידלנדר12:00 - 12:30

 (ל. מנכ'ל  פניית ציבור אסנת  052-5082482 12:30 - 13:00
 - חגי רזניקירושלים רח קלרמון גאנו 3 בניין א' קומה 3)

 נושא חלוציות סיוע להתיישבות בחלוציות - 13:00 - 13:30

 מנכ"ל רכבת ישראל - שחר איילון - פגישת 13:30 - 14:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ. ע. אסנת קמחי14:30 - 15:00

  בעיית דיור בוסקילה שלום  ת.ז. 031574890 15:30 - 16:00

 (אצל  כנס התיישבות (ישיבת הכנה) רוני פלמר16:00 - 16:30

 (קלרמון גאנו 3,   רוני פלמר כנס ההתיישבות 16:30 - 17:30

 - חגי (לשכת מנכ'ל) דיור ציבורי בקיבוצים דתיים 17:30 - 18:00

 פגישה עם ראש המועצה אזורית קרני שומרון - 18:00 - 19:00

 נסיעה למדיטה19:00 - 19:30

 - חגי  (במסעדת מדיטה) ערב גיבוש לשכת מנכ'ל 19:30 - 21:30

יום חמישי 24 מאי
 ורד ביפן

 בני דרייפוס בחופש

 אגף אכלוס בסיור לימודי

 אבי בן חמו - מנכ"ל העיר נתניה 10:15 - 10:45

 (ל. עינת גנון + רני בריק (התאחדות בוני הארץ)10:45 - 11:30

 (עיריית באר שבע, כיכר  ביקור וסיור בבאר שבע11:00 - 12:30

 - חגי  (ל. מנכ'ל תל אביב) הסרת חסמי תכנון 11:30 - 12:30

 (אצל סתונית במחוז  ביקור מנכ'ל במחוז המרכז12:30 - 13:30

  פגישה עם מחלקות אכלוס נציגי כל המחוזות 13:30 - 14:00

 - חגי  (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. תמר + עמית אדרי14:00 - 14:30

 - חגי רזניק (ל. מנכל תל אביב) פ.ע.  אילן אליהו14:30 - 15:00

 -  (ל. מנכ'ל תל אביב) הקרן להתחדשות עירונית15:00 - 16:00

 -  (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. תמר אורן + סיגלית16:00 - 16:30

 פגישה בנושא כפר שלם- חלמיש עם מנכל 16:30 - 17:30

 (ל.  נתנאל בן יוסף מראש העין 050-8380000 17:30 - 18:00

 פגישה- שת"פ בנוגע לתכנית שיפוצים לניצולי 18:00 - 19:00

פריטים נוספים...
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יום שני 28 מאי
 נסיעה לבאר שבע08:30 - 10:15

 (באר שבע קניון הנגב קומה 5 ) בדיקות 10:15 - 11:30

 (אצל  שיווקים מחוזות דרום ירושלים (דלית)10:30 - 12:30
 - חגי רזניקעדיאל שמרון ברמ"י)

 חזרה למשרד11:30 - 12:00

 (החלוץ 118,  חיים אלוש (גוהל 050-3334466)12:00 - 12:30
קומה 2, באר שבע)

 נסיעה לירושלים12:30 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. אייל עמרוסי13:45 - 14:00

 (ל. מנכל- קלרמון  ועדת יישום מיגון עוטף עזה14:00 - 15:00
 - חגי רזניקגאנו 3 ,קומה 3, ירושלים)

 פגישה עם מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור ( 15:00 - 16:00
  (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3, קומה 3, ירושלים)נעמי 052-8926111 )

 (ל. מנכ'ל ירושלים  יחיאל אוזן 054-5555525 16:00 - 16:30
רחוב קלרמון גאנו )

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) חצור16:30 - 17:30

 כהן וררבורג (054-3099908) בהשתתפות ג'ו 17:30 - 18:30
 - חגי רזניק (קלרמון גאנו 3, קומה 3, ירושלים)רוזן

יום רביעי 30 מאי
 איילת- חופש

 נסיעה לכנסת09:30 - 11:00

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע שר מנכ"ל11:00 - 12:00
והשיכון

 (לשכת  פ.ע אסנת קמחי בנושא עדיפות לאומית12:00 - 12:30

 (אצל עדיאל  שיווקים מחוזות גליל וחיפה (דלית)12:30 - 14:30

 חזרה למשרד12:30 - 13:00

 (קלרמון גאנו 3 קומה 3 ועדת היגוי מוסדות ציבור 13:00 - 14:00

  (ל. מנכ'ל) פ.ע. גדי מארק בנושא מעלה אדומים13:45 - 14:00

 אלי זוהר ראש העיר קרית מלאכי (טלי 14:00 - 15:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  פ"ע אלעזר במברגר14:30 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. אלעזר במברגר14:30 - 15:00

 פורום דיור ציבורי (אורית בת עין 15:00 - 15:30

 סמדר אונה 052-3747711 איילת השחר ת.ז. 15:30 - 16:00

 -  (חדר ישיבות1)  וועדה לתכנון ופיתוח 16:00 - 18:00

 ישיבת סטטוס תכנן ובנה 052-3608692 16:00 - 17:00

 נסיעה לחיפה17:00 - 19:00

יום ראשון 27 מאי
 ורד ביפן00:00

 בני דרייפוס בחופש00:00

 מלי מלון

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ) עזרה במלגה לשיפוצניקים11:00 - 11:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  מזל איובי 11:30054-4694342 - 12:00
 - חגי רזניקלשכת מנכ"ל, ירושלים)

 הצגה לחתימה על דוחות כספיים - רו"ח אלברט12:00 - 12:30
 - חגי  (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת מנכ"ל, ירושלים)קוסטפורר

 (משל"ט  משרד  סטטוס ניהול אתרים -מחוז גליל12:30 - 14:00

 נסיעה לגבעת שאול12:30 - 13:00

 (גבעת שאול  לוויה בבית ההספד הספרדי13:00 - 14:00

 חזרה למשרד14:00 - 14:45

 (ל.  בנייה כפרית - דיון דחוף השתתפות חובה14:45 - 15:30

 נסיעה למשרד האוצר15:30 - 16:00

 (משרד  הנהלת דיור (משתתפים בגוף הזימון)16:00 - 17:30

 -  (אצל זאב בילסקי במשרד האוצר) הנהלת הדיור16:00 - 17:30

 משרות בכירות (02-6773616/5 050-6205644 17:30 - 18:00

יום שלישי 29 מאי
 החשבות בקורס -אהרון עבא, אהרון ישראל וויקטוריה

 שיחת ועידה טלפונית- תכנית הרחקת שכ' 10:30 - 11:00
 - חגי חיילים משוחררים - כסרא סמיע - תקציב לשינוי תמ"א

 - (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. מלי פינקלשטיין + לו"ז11:00 - 12:00
חגי רזניק

 (דרך מנחם  פ"ע איתמר בר טוב + ראובן קפלן 12:00 - 13:00
 - חגי רזניקבגין 125 קומה 10, לשכת מנכ"ל -תל אביב)

 - עמית אדרי (לשכת השר בת"א) פ.ע מנכ"ל 13:00 - 13:30

 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10,  פ"ע עמית אדרי13:30 - 14:00
 - חגי רזניקלשכת מנכ"ל -תל אביב)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ) פ.ע. אסנת קמחי14:00 - 14:30

 מלאי דירות לא מכור עם פרו'פ אבי דגני 14:30 - 15:00
 -  (דרך מנחם בגין 125 ת"א לשכת מנכ"ל קומה 10 )גיאוקטוגרפיה

 (דרך מנחם בגין 125  אמיר לוזון 054-5867888 15:00 - 15:30

 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10,  פ"ע ורד סולומון16:00 - 16:30

 תמ"א 38 - תכנית חדשה לחיזוק מבנים 16:30 - 17:30

 נסיעה לרחוב דובנוב17:30 - 18:00

 (דובנוב 8 תל אביב) פ.ע. מלי פינקלשטיין וולוולה18:00 - 19:00

יום חמישי 31 מאי
 איילת חופש

 תמר מגיעה בשעה 13.00 

 נסיעה לירושלים09:00 - 10:30

 (באר  פתיחת השתלמות חירום של מחוז דרום 09:00 - 09:30
 - חגי רזניקשבע)

 אורנה שמעוני מבית אייל אשדות יעקב מאוחד 10:30 - 11:00
 (ל. מנכ'ל ירושלים רחוב קלרמון גאנו 3 בניין א' (050-5430565 )

 רה"ע בית שאן - רפאל בן שטרית (יהלום 11:00 - 12:00
  (קלרמון גאנו 3, קומה 3, ירושלים)04-6489408 / 050-7624302)

 (קלרמון גאנו 3,  גל אושרוביץ - 11:30050-7496209 - 12:00
 - חגי רזניקקומה 3 לשכת מנכ"ל, ירושלים)

 נסיעה לנציבות12:00 - 12:30

 ועדת בוחנים למכרז 53713- מנהל/ת מינהל 12:30 - 15:00
 (נציבותאוכלוסיות מיוחדות ומירקם ותיק, משרד הבינוי והשיכון

 ועדת בוחנים למנהל מרקם ותיק אביה 12:30 - 15:00

 נסיעה לעין שמר15:00 - 16:30

  טקס השקת מנהלת התחדשות עירונית בבת ים 17:00 - 17:45

 ישיבה דחופה ליישור הדורים עם עיריית בית 17:00 - 18:00
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יום שני 04 יוני
 נתנאל, אלעזר, גדי, חיים אביטן,  אסנת, סגן השר, 

אריאל רוזנברג,

 שגב בחופש

 מעלית בתיקון00:00

 אסנת וסגן השר בביקור בלונדון 

 מלי שרביט בחופש

 השתתפות בדיון בועדת הפנים בנושא הקמת 11:00 - 12:00
 -  (כנסת, חדר ועדת פנים, קומה 1)חמישה יישובים חדשים בנגב

 נסיעה למשרד12:30 - 13:30

 (ל. מנכ'ל ישיבת הכנה לכנס התחדשות עירונית 13:30 - 14:00
 - חגי רזניק)

 נסיעה14:00 - 15:30

 אורנה ירקון 054-9933401 ממשרד החינוך 15:30 - 16:30
 מרכזי חירום לילדים בסיכון  - הרצאה של המנכ'ל בפני מורים

 נסיעה למשרד בתל אביב16:30 - 17:30

 (ל.  פגישה עם ארנון גלעדי סגן ראש העיר ת"א17:30 - 18:00

 נסיעה לגני תקווה18:00 - 19:00

 בגני תקווה19:00 - 20:30

יום רביעי 06 יוני
 נתנאל, אלעזר, גדי, חיים אביטן,  אסנת, סגן השר, 

 שגב בחופש

 מעלית בתיקון

 נדב לחמן במילואים00:00

 ועידה להתחדשות עירונית עיר הנדל"ן במלון וולדורף00:00

 אסנת וסגן השר בביקור בלונדון 

 (חדר ישיבות) חדר ישיבות בני דרייפוס 10:00 עד 13:00

 הכנה לפגישות (בנימינה-גבעת עדה, מעלה 10:00 - 10:45

 הכנה לדיון עם השר - משה שטרית + שלום 11:30 - 12:30

 (לשכת השר  פגישה עם ר' העיר בית שמש12:30 - 13:30

 נסיעה לרמת רחל13:30 - 14:30

  דברי מנכ"ל בפני אגף אסטרטגיה- רמת רחל14:30 - 15:00

 נסיעה למשרד15:00 - 16:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. יוסי שבת16:00 - 16:30

 (קלרמון גאנו 3,  החלטת ממשלה- מעלית הכותל16:30 - 17:30

 נסיעה17:30 - 18:00

 הכרזת בצלאל כאקדמיה של "הביטט" דברי 18:00 - 18:30

יום ראשון 03 יוני
 נתנאל, אלעזר, גדי, חיים אביטן,  אסנת, סגן השר, 00:00

 שגב בחופש00:00

 אסנת וסגן השר בביקור בלונדון 

 מלי מלון

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח11:30 - 12:00

 לו"ז מנכ"ל12:00 - 13:00

 - חגי רזניק (קלרמון גאנו 3) 5 יישובים בנגב13:00 - 13:30

 (חדר הרצאות  מסיבת פרידה מעפרה פרנקל13:30 - 14:00

 יצחק פינדרוס - המכון החרדי למחקרים 14:00 - 14:45

 - חגי  (ל. מנכ'ל) פנייה חריגה לממ"ד בשדרות14:45 - 15:15

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  הוועדה למבנים פגומים15:15 - 16:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת  פ"ע סיגלית גבאי16:00 - 16:30

 - שר  (לשכת השר) התייעצות - עמית, נאור וחגי16:15 - 16:30

 - חגי  (ל. מנכ'ל) רות מנע+תמר (פינוי מוטי עדן)16:30 - 17:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) טיפול בבתי דיור גיל הזהב17:00 - 17:30

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3,  פגישה- רניי פרידלנדר17:30 - 18:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 05 יוני
 נתנאל, אלעזר, גדי, חיים אביטן,  אסנת, סגן השר, 

 שגב בחופש

 מעלית בתיקון

 נדב לחמן במילואים00:00

 אסנת וסגן השר בביקור בלונדון 

 נסיעה לרמת אפעל08:30 - 09:30

 - חגי רזניק (מועצה ארצית)09:00 - 10:00

 (רמת  כנס איכלוס רות מנע 050-6247169 09:30 - 10:30

 נסיעה למשרד בתל אביב10:30 - 12:00

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) התייעצות11:45 - 13:15

 - חגי  (ל. מנכ'ל תל אביב) יחיאל זוהר - נתיבות 12:00 - 13:00

 (ל.מנכ"ל- דרך מנחם  פגישה בנושא רמת הגולן13:00 - 14:00

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך  דימי אפרצב - קצרין 14:00 - 14:30

 (דרך מנחם בגין  ראובן צדוק- טל' 03-5631811 14:30 - 15:00

 מישל מבת ים 052-2229684 - אשר (עם הבת 15:30 - 16:00

 (ל. מנכ'ל  קרוונים בת ים מישל  052-2229684 16:00 - 16:30

פריטים נוספים...

יום חמישי 07 יוני
 נתנאל, אלעזר, גדי, חיים אביטן,  אסנת, סגן השר, 00:00

 שגב בחופש00:00

 מעלית בתיקון00:00

 ועידה להתחדשות עירונית עיר הנדל"ן במלון וולדורף00:00

 אסנת וסגן השר בביקור בלונדון 

 אריאל יוצר פגישה שעה 14.00-15.00 8 איש (שוש) מצגת

 מלי שרביט בחופש

 נסיעה לירושלים08:00 - 09:30

 הוועידה הלאומית להתחדשות עירונית - עיר 09:50 - 11:20

 הרצאתך נדל"ן חברתי והתחדשות במסגרת 09:50 - 10:05

 קבינט הדיור בהשתתפותך במסגרת עיר 10:05 - 11:05

 נסיעה לתל אביב11:30 - 13:00

 פגישה עם אופיר ליבשטיין- מנכ"ל איגוד 13:00 - 14:00

 דרום תל אביב13:45 - 14:15

 (ל.  שוורצקו  (צביקה) 054-3311624 (גן יבנה)14:00 - 14:30

 שלמה מנור +נפתלי נהרי (מקרית אונו) ת.ז.  14:30 - 15:00

פריטים נוספים...
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יום שני 11 יוני
 רות מנע - בחופש

 מלי שרביט לא תהיה בפורום היא בדיון בבית משפט - פסולת 
בשחמון 11 מלי שרביט לא תהיה בפורום היא בדיון בבית 

 -  (ל. מנכ'ל) כנס התכנית האסטרטגית בכפרי10:00 - 10:30
חגי רזניק

 - שר הבינוי (לשכת השר) פ.ע עמית + נאור + חגי10:30 - 11:30
והשיכון

 - Yoav (אולם ג'וינט גדול)    ועדה ארצית - צעירים13:00 - 15:00
Boukay

 - (ל. מנכ'ל) תכנית עבודה של החט. להתיישבות 14:00 - 14:30
חגי רזניק

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו  פגישה עם שלומי מגנזי 14:30 - 15:00
 - חגי רזניק3, קומה 3, ירושלים)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) נצרת עילית15:00 - 15:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) רון שכנר - חירן 16:00 - 17:00

 נסיעה לחולון17:00 - 18:30

 הוצאות פיתוח-בילסקי+עדיאל+חגי רזניק+בני 17:45 - 18:30

   ביקור בית ורד הבר+  מיטל כהן 18:30054-5883716 - 19:30

יום רביעי 13 יוני
 רות מנע - בחופש

 פסטיבל האדריכלות הישראלית - אדריכלות יוצרת 00:00
מציאות עדנה ויינשטוק מנכ'לית  עמותת האדריכלים 

 סיור לימודי - בני דרייפוס

 עבודות בלשכה - מערכות כריזה

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3, קומה 3, פ.ע מלי שרביט10:30 - 11:00
 - חגי רזניקירושלים)

 פ.ע. רונן כהן + אלעזר - דיור ציבורי הצעת 11:00 - 12:00

 - חגי  (ל. מנכ'ל) הישגי המשרד תמר + נתנאל12:00 - 12:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת  בטיחות עובדים12:30 - 13:00

 -  (ל. מנכ'ל ירושלים) עזרא ימין - פרויקט בדואים13:30 - 14:00

 (משל"ט   סטטוס ניהול אתרים - מחוז מרכז13:45 - 15:00

 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00

  פגישה בנושא הקמת מרכז מורשת ההתיישבות15:00 - 15:45

 -  (לשכת השר בכנסת) פגישה עם חה"כ דב חנין15:45 - 16:15

 -  (חדר ישיבות1)  וועדה לתכנון ופיתוח 16:00 - 18:00

 (בגן הורדים בראשל"צ ) חתונה ברנרס איתי 20:00 - 21:30

יום ראשון 10 יוני
 רות מנע - בחופש00:00

 מלי - מלון

 - חגי  (ל. מנכל) דירות פנויות- מכירת הדירות11:00 - 11:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת  שכירות משנה11:30 - 12:00

 היערכות לרעידות אדמה (יפן) - דיון דחוף  אדי 12:00 - 13:00

 עדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור 12:45 - 13:00

 מועצה אזורית חוף אשקלון - יאיר פרגון (רחל- 13:00 - 14:00

  פגישה עם ראש העיר ערד- עו"ד ניסן בן חמו14:00 - 14:45

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) תמר + נתנאל15:00 - 15:30

 (קלרמון גאנו 3,  אבנר אורקבי 15:30052-2200895 - 16:00

 נסיעה16:00 - 16:10

 הרצאה בהשתלמות מחצב"ים- גבעת 16:10 - 16:30

 (קלרמון ועדת היגוי ליישום החלטת ממשלה 17:00922 - 18:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל) פגישה עם מרב רודריגז18:00 - 18:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. אייל עמרוסי18:30 - 19:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. יוסי שבת19:00 - 19:30

 - חגי רזניק כושר19:30 - 20:00

יום שלישי 12 יוני
 רות מנע - בחופש

 פסטיבל האדריכלות הישראלית - אדריכלות יוצרת 00:00
מציאות עדנה ויינשטוק מנכ'לית  עמותת האדריכלים 

 גדי מארק משעה 12.30 -17.00 חדר ישיבות

 נסיעה לתל אביב09:30 - 11:00

 - שר  (לשכת השר בת"א) פ.ע עמית + נאור + חגי10:30 - 11:00
הבינוי והשיכון

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בת"א) נאור + 11:001 - 12:30

 כנס מינהלות להתחדשות עירונית ברמלה (אבי 11:00 - 12:00

 נסיעה לנחשונים 12:00 - 13:30

 כנס שידרוג וניהול תשתיות בקיבוצים (בת אל 13:30 - 14:00

 נסיעה למשרד בתל אביב14:00 - 15:30

  אבשי - אבשלום לוי מגבעת עוז 054-8800336 15:30 - 16:00

  מאיר שלמה גרינברג - היכרות 053-3113225 16:00 - 16:30

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך  אורי שרף 16:30052-2630605 - 17:00

 נסיעה לגני התערוכה17:30 - 18:00

 אורח כבוד בפסטיבל האדריכלות הישראלית 18:00 - 19:30

יום חמישי 14 יוני
 רות מנע - בחופש00:00

Eid al Fitr (חגים דתיים מוסלמיים) 

 הילה בחופש

 חדר לאסנת אלרועי  (ליאת 4 איש) 12:00-13:00

 שיחת ועידה טלפונית - בני כשריאל 08:00 - 08:30

 ראש מועצת בית דגן - רחמים תנעמי (נעמה - 09:00 - 09:30

 ניצן גרמן מחנאי מנכ'לית מועצת בנימינה (פרי 09:30 - 10:00

 פ. ע.  ורד סלומון - הכנה בנושא שגרירויות- 09:30 - 10:00

 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10, לשכת  ירון אוחיון 10:00 - 10:30

 פגישה בנושא הרחבת אלעד (ללא הרשות) 10:30 - 11:30

 נסיעה לפתח תקןה11:30 - 12:00

 - שר הבינוי והשיכון (פתח תקווה) ארוחת צהריים12:00 - 14:00

 נסיעה לתל אביב 14:00 - 14:30

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) אישי14:45 - 15:40

 (בית איגוד דן רח'  אבן גבירול 218 תל אביב) ארנון14:45 - 15:30

 נסיעה לרביבים15:30 - 17:30

פריטים נוספים...
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יום שני 18 יוני
 סימה טרם בחו"ל

 ורד בחופש - דנמרק

 סתונית בחופש00:00

 סמי  ממבקר המדינה 050-6238748  03-6843939 09.30 ולרי

 רויטל ערב

 שיחת ועידה יעקב אפרתי (ועדת גבולות) + 09:30 - 10:00

 מנכ"ל לביטחון פנים - משה אדרי( 10:0002-5429946 - 10:45

 -  (ל. מנכ'ל) סטטוס פלקל - פ. ע. אייל עמרוסי 10:45 - 11:15

 (קלרמון גאנו 3, קומה אשר גולדמן 11:00052-6774441 - 11:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) יאיר קרן 054-4873230 11:30 - 12:00

 ועדת שרים לקידום ושילובם בחברה הישראלי 12:00 - 13:00

 ועדת שרים לקידום ושילובם בחברה הישראלית12:00 - 13:00

 (קלרמון גאנו 3,  אביטל בגין (050-6217721)12:00 - 12:30

 (קלרמון גאנו 3,  הדסה גדעון ת"ז 12:30032065559 - 13:00

 (ל. מנכ'ל ירושלים רחוב קלרמון  פגישה עם ריטוב13:30 - 14:00

 (קלרמון  שיתוף פעולה עם התנועות ומשב"ש14:00 - 15:00

פריטים נוספים...

יום רביעי 20 יוני
 סימה טרם בחו"ל

 ורד בחופש - דנמרק

 סתונית בחופש

 אורה בחופש

 אסנת קמחי לא תשתתף

  יום גיבוש הנהלה - מארגנת סיגלית גבאי09:00 - 16:30
 - חגי רזניק(במושב בית יצחק עמק חפר 9 )

 אירוע הריסת המבנה הראשון בהתחדשות 10:00 - 11:00
 (ירושלים, רחוב פיק 1, עירונית בירושלים - "פרויקט המקשר"

 - שר הבינוי והשיכוןשכונת קריית משה)

 (לשכת השר  פגישה עם ראש מועצת בית דגן13:30 - 14:15
 - שר הבינוי והשיכוןבכנסת)

יום ראשון 17 יוני
 סימה טרם בחו"ל

 ורד בחופש - דנמרק00:00

 חדר ישיבות לנדב לחמן 16:30

 יום הולדת לשגיב

 מלי יוצאת מוקדם - מסיבת סיום לבן

 תמר קציר בחופש

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) מטרופוליס10:00 - 10:30

 -  (ל. מנכל) מחיר למשתכן 5% לדיור הציבורי10:30 - 11:00

 אברהם רובינשטיין מ"מ ראש עיריית בני ברק 11:00 - 12:00

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח11:30 - 12:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה ריפמן אלול 054-2401427 12:00 - 12:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז מנכ'ל12:30 - 13:00

 פגישה בנושא החלטת ממשלה 3740 ביישוב 13:00 - 13:45

  יאיר ריינמן - מקיבוץ לביא  (רייצ'ל 13:3003-6367910 - 14:00

 -  (ל . מנכ'ל) עמותת ידיד בהשתתפות רן מלמד14:00 - 14:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) רכוש מינהלי14:30 - 15:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 19 יוני
 סימה טרם בחו"ל

 ורד בחופש - דנמרק

 סתונית בחופש

 אייל עמרוסי בחופש

 (חדר ישיבות ) חדר ישיבות- חשבות 8:30 עד 10:30

 חדר ישיבות שולי יוספוב 12:30-14:00

 יום העירוניות בכנסת (ורד סלומון)

 מלי יוצאת מוקדם

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע שר מנכ"ל10:00 - 11:00

 נסיעה למשרד11:00 - 11:30

 דברי מנכ'ל בקורס אגף החשבות  (רונית) מפגש11:30 - 12:00

 - חגי  (ל. מנכ'ל) נעמי אלון - רונן + ישראל אקוע12:00 - 12:30

 וועדת היגוי מיזם משותף - משרד הבינוי 12:30 - 14:00

 נסיעה למשרד רוה"מ12:30 - 13:00

 (מזכיר הממשלה אצל  ישיבה בנושא צד"ל (חני)13:00 - 14:00

  יום העירוניות (במקום השר)??????????14:00 - 15:00

פריטים נוספים...

יום חמישי 21 יוני
 סימה טרם בחו"ל

 ורד בחופש - דנמרק

 סתונית בחופש

 אריאל יוצר חדר ל6 איש תל אביב בחדר שיווק (הניה ששון) 

 (ל. מנכל- דרך מנחם בגין  היטל השבחה- אלעד09:30 - 10:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. תמר10:00 - 12:00

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) התייעצות10:00 - 11:30

 שיקום שכונות חברתי - תיאום ציפיות למנהלי 12:00 - 13:00

 (ל. מנכ"ל- דרך מנחם בגין פגישה עם שרה קורקין13:00 - 13:30

 -  (ל. מנכ'ל תל אביב) מעקב ביצוע פיננסי את"ד13:30 - 14:00

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך מנחם בגין 125 איתמר טל 14:00 - 14:30

 (ל. מנכ'ל  שיפוץ דירות קיימות - דיון עם האוצר14:30 - 15:00

  קמפיין קבלנים לא רשומה (גל 03-5671201/2 )15:00 - 16:00

 לו"ז מנכ"ל16:00 - 16:30

 (ל.  פגישה עם יועץ שר הרווחה- בנימין צדוק16:30 - 17:00

 -  (ל. מנכ'ל תל אביב) תקצוב מבני חינוך בגדרה17:00 - 17:30

פריטים נוספים...
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יום שני 25 יוני
 - (ל. מנכ'ל) רעידות אדמה (יפן) נתנאל, מלי, ורד10:00 - 10:30

חגי רזניק

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת  דרום תל אביב 10:30 - 11:30

 (ל.מנכ"ל- קלרמון  פגישה עם עדנה- נוער בסיכון11:30 - 12:00

 (ל.  גלית ירמיהו ת.ז 25771882   052-3039535 12:00 - 12:30

 - חגי רזניק ( לשכה ירושלים) הכנה רמת הגולן12:30 - 13:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.א. עמית אדרי13:00 - 13:30

 נעמה דהן - קרן מיראז' (אלינור 13:30 - 14:00

  פגישה עם ראש העיר אילת- מאיר יצחק הלוי14:00 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) חברות זרות14:45 - 15:00

 (ל.  מנכ"ל עיריית י-ם בנושא פינויי דיור ציבורי15:00 - 16:00

 נסיעה לכנסת15:45 - 16:00

 פגישה בנושא קמפיין הרשות להתחדשות 16:00 - 16:45

  פגישה עם רונן פלוט - ר' העיר נצרת עילית16:45 - 17:30

 - חגי רזניק נסיעה ליבנה17:30 - 18:30

 (דימונה) חנוכת קאנרי קלאב (כפר נופש) דימונה18:00 - 20:00

 ביקור בית -  אלי בוסקילה  ת.ז  022184212    18:30 - 19:00

יום רביעי 27 יוני
 אירוע גדול חשוב לחקלאות ולאיכות הסביבה- חיים אלוש 

הבעלים של משוב לחקלאות

 נסיעה לאיילת השחר09:00 - 11:00

 ביקור בקיבוץ איילת השחר - ביקור בדירה של 11:00 - 12:00
 (מגיעים לקיבוץ איילת השחר(איילת דרום ) ומתקשרים סמדר אונה 

 - שר  (לשכת השר בכנסת) הכנה לסיור בטמרה11:30 - 12:00
הבינוי והשיכון

 נסיעה לירושלים12:00 - 14:30

 - חגי  (ירושלים) סרט "סלח פה זה ארץ ישראל"14:30 - 17:30
רזניק

 (סינימה סיטי) דברי פתיחה של המנכ"ל 14:30 - 15:30

 (סינמה סיטי מיקום  ארוחת צהריים עם המנכ"ל 14:45 - 15:15
 - שר הבינוי והשיכוןמדויק בהמשך )

 נסיעה לתל אביב15:30 - 16:45

 -  (חדר ישיבות2)  וועדה לתכנון ופיתוח 16:00 - 18:00
zeevb@mof.gov.il

  כנס המיחזור במסגרת קלינטק עם רוני בריק16:45 - 18:15

 כנס קלינטק- חיים אלוש16:45 - 18:15

יום ראשון 24 יוני
 מלון - מלי

 נסיעה לבית שמש08:30 - 10:00

 ביקור באתר בנייה בבית שמש + אלי בן עזרא 10:00 - 11:00

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח10:00 - 10:30

 - שר הבינוי והשיכון (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 נסיעה למשרד רוה"מ בירושלים11:00 - 12:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ורד סלומון 12:00 - 12:30

 חזרה למשרד12:30 - 13:00

 פגישה עם חגי רזניק+בני דרייפוס+אילן רג'ואן 13:00 - 14:00

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ"ל14:00 - 15:00

 - חגי רזניק (לשכת מנכ"ל ירושלים ) יעל +סיגלית 15:00 - 15:15

 (משל"ט   סטטוס ניהול אתרים - מחוז ירושלים15:20 - 16:30

  פגישה בנושא זכרון יעקב בהשתתפות המנכ"ל15:30 - 16:30

 שולחן עגול - ליווי דיירים בתהליכי התחדשות 16:30 - 17:45

 אלכס גדלקין - מ"מ ראש העיר נצרת עילית 16:45 - 17:15

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ירושלים) דיור ציבורי דני גיגי17:15 - 17:45

פריטים נוספים...

יום שלישי 26 יוני
 אורה בסיור לימודי

 אירוע גדול חשוב לחקלאות ולאיכות הסביבה- חיים אלוש  
הבעלים של משוב לחקלאות

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת מנכ"ל,  בדיקת גלאים 10:00
ירושלים)

 מלי יוצאת מוקדם - מסיבת סיום

 נסיעה לתל אביב09:30 - 11:00

 יום עיון העוסק בתכנון ופיתוח עירוני בישראל - 11:00 - 12:00
פאנל - תכנון עירוני - בינוי אתגרים ופתרונות - דרורה נגב 

 (בית התפוצות תל 052-3666432 (כנס בפני מורים כ180 איש)

 נסיעה לים המלח12:00 - 14:30

 (בית יד לבנים, רחוב אפרים ביקור בקריית ביאליק 13:00 - 14:30
 - שר הבינוי והשיכון27, קריית ביאליק )

 כנס ים המלח ועידת הנדל"ן בנושא הרחבת 14:30 - 15:30
ההתיישבות בפריפריה הישראלית - פתיחת מושב חגיגי -  נושא
קבינט התיישבות חזון ההתיישבות - 053-3341968 אורית קורן 

 פתיחה חגיגית של הוועידה הארצית לבנייה 20:45 - 21:30
 (במלוןפרטית והתיישבות 2018 עם ערן רולס וז'קי לוי סגן השר

יום חמישי 28 יוני
 חדר ישיבות גדול בתל אביב לזאב ביילסקי 20 איש - משעה 

 17.30 - 10.00

 (אזור - רחוב  משה ראובני 077-2346382  שרי 10:00 - 11:00
המצודה 3 קומת כניסה דלת ראשונה משמאל ספרי צמרת)

 נסיעה למשרד בתל אביב11:00 - 12:00

 חגי שבתאי 050-7414158  03-5259050 12:00 - 12:30

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך  רוני בריק + עינת גנון12:30 - 13:00

 (ל. מנכ'ל  עמיקם סבירסקי (מאי) 03-6084536 13:00 - 14:00

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך מיכל סלע 13:30052-5809811 - 14:00

 (דרך מנחם בגין 125  איתמר טל 14:00050-5454388 - 14:30

 (דרך מנחם בגין שכונת הארגזים - פינוי קראוונים14:30 - 15:30

 (ל.מנכ"ל- דרך מנחם בגין  פגישה עם סתיו כהן15:30 - 16:00

 תקציב ואימון מכלולים בהשתתפות שאול 16:00 - 17:00

 (לשכת  הכנה ליום הדיון הציבורי עם עמידר17:00 - 17:30

 (לשכת מנכ"ל  הכנה ליום הדיור הציבורי בכנסת17:00 - 17:30

 פתרונות דיור לדרי רחוב בהשתתפות עו"ד 17:30 - 18:15

 אישי18:30 - 20:30
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יום שני 02 יולי
 אלעזר בחופש

 גדי מארק בחופש00:00

 חדר ישיבות בני דרייפוס 10:00 עד 12:30

 חדר ישיבות גדול קומה 3 - גדי מארק 13:00-14:00

 היטלי השבחה - התחדשות עירונית (אלעד 08:30 - 09:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ויקטור וייס + הרצל בן ארי10:30 - 11:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. סיגלית גבאי11:00 - 11:30

 (ל. מנכ"ל, קלרמון גאנו  פ.א- היכרות מאיה שטיין11:30 - 12:00

 (רח'  בקשה להקצבה עבור שיקום גן המוגרבים12:00 - 12:30

 נסיעה לכנסת12:30 - 13:00

 מפגש פורום מנכ'לים לקראת תכנית עבודה 13:00 - 16:00

 - חגי  (בכנסת במזנון החלבי) פ.ע. תמר + נתנאל14:30 - 15:00

 נסיעה למכללת עזריאלי15:30 - 16:00

 הרצאה בפני סטודנטים (עתודה לסגל הבכיר 16:00 - 16:30

 נסיעה לכנסת16:30 - 17:30

 -  (לשכת השר בכנסת) הכנה ליום הדיור הציבורי17:45 - 18:15

פריטים נוספים...

יום רביעי 04 יולי
 אלעזר בחופש

 גדי מארק בחופש

 זאב ביילסקי חדר קטן בתל אביב

 נסיעה למשרד בתל אביב09:30 - 11:00

 ועדת בוחנים למכרז 54196- סמנכ"ל בכיר (הון 11:00 - 15:00
 (נציבות שירות המדינה- אנושי ומינהל), משרד הבינוי והשיכון 

אגף מכרזים, רחוב דרך מנחם בגין 125, קומה 1 קרית הממשלה תל 
 - אביה ישראביב)

 ועדת בוחנים לסמנכ'ל בכיר הון אנושי ומינהל 11:00 - 15:00
 (בנציבות קומה 1 תל אביב דרך מנחם בגין כרמית 072-3201929 

( 125

 (רחבת הרובע היהודי - השקת מפת הרובע היהודי17:00 - 18:00
 - שר הבינוי והשיכוןכיכר החורבה)

יום ראשון 01 יולי
 אלעזר בחופש00:00

 מלון מלי

 (חגים דתיים יהודיים) צום י"ז בתמוז

  (אצל אריאל יוצר במשרד האוצר) עדיפות לאומית 09:30 - 10:30
- חגי רזניק

 חזרה למשרד10:30 - 11:00

 מנכ'ל הרשות לשיקום האסיר - אריה ביבי (אור 11:15 - 12:00

 - חגי  (ל. מנכ'ל) מילגות לימודים מגדל העמק 12:00 - 12:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. נירית מיכאלי12:30 - 13:00

 - חגי  (ל. מנכ'ל) פ.ע. גדי מארק בנושא המשל"ט13:15 - 13:30

 ניצול מזומנים בהרשאות והפעלת תוכנית 13:30 - 15:00

 (ל. הצעה להחלטת ממשלה בנושא נצרת עילית15:00 - 16:00

  אמיר מדינה ממשרד הכלכלה (הסכמי גג) 16:00 - 16:30

 רובי יעקב מאלעד ת. ז.  032916678  16:30 - 17:00

 (ל. מנכ'ל  פ.ע. ראובן קפלן - מאחזים לקשישים17:00 - 17:30

 מדיניות מפגעים בטיחותיים בדיור מוגן (אביבה 17:30 - 18:00

 איכלוס חוזר + שיפוץ עומק בהשתתפות מנהלי 18:00 - 19:00

יום שלישי 03 יולי
 אלעזר בחופש

 גדי מארק בחופש

 אורה מאחרת

 נירית מיכאלי בסיור לימודי

 - חגי רזניק (מועצה ארצית)09:00 - 10:00

 (ל. מנכ'ל) עמית הלוי 052-8119222 10:00 - 10:30

 רענן אביטל מנכ'ל קרן וקסנר(050-5934055 / 10:30 - 11:00

 פ"ע משה אבוטבול עיריית בית שמש (דורית 11:00 - 12:00

 (ל. מנכ'ל) לו"ז מנכ"ל12:30 - 13:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  יאיר מנע 13:30050-2200900 - 14:00

  (ל. מנכ'ל) סימונה -  עדכון בנושא גבעת המטוס13:45 - 14:00

15:00 - 14:30

  (ל. מנכ'ל) הסדרת דירות פלושות (קרני שומרון)14:30 - 15:00

 נפגעי פעולות האיבה - אריה מועלם (יהודית 15:00 - 16:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע.  מקסים16:00 - 16:30

 עדן מוטי בעיית פינוי - רחוב שפרינק 1 אור 16:30 - 17:00

 פ"ע ראש העיר ביתר עילית - מאיר רובינשטיין  17:15 - 18:15

יום חמישי 05 יולי
 אלעזר בחופש00:00

 גדי מארק בחופש00:00

 מקסים בחופשה00:00

 עבודות תקשורת במחשבים 20:00 

 שגיב ערב

 (קרית  טקס חנוכת מרכז צעירים בשדות נגב09:45 - 10:15
 - שר הבינוי והשיכוןהחינוך שדות נגב (מתחם המועצה) )

 (קרית החינוך,  מפגש עם ראשי רשויות עוטף עזה10:30 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכוןמרכז לוזן שדות נגב)

 נסיעה לאופקים12:00 - 12:30

 (אצל  פ.ע  עם ראש עירית אופקים איציק דנינו12:45 - 13:15
 - חגי רזניקראש העיר )

 חזרה לשדות נגב13:30 - 14:00

 (מועצה אזורית שדות נגב, קריית  שדות הנגב 14:00 - 15:00
 - חגי רזניקהחינוך שדות נגב )

 נסיעה לאחווה15:00 - 16:30

 -  (במכללת האקדמית אחווה) כנס בנייה כפרית16:30 - 18:30

 (המכללה האקדמית  כנס בנושא בנייה כפרית17:30 - 19:00
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יום שני 09 יולי
 מקסים בחופשה

 קבוצת הנדל"ן של ישראל - פטסבורג

 (היכל התרבות חבל  "יום השיוויון וקבלת האחר"09:00 - 15:30
 - סיגלית גבאימודיעין - באייר פורט סיטי )

 יום עיון שיוויון מגדרי - מארגנת סיגלית גבאי 09:00 - 14:30

 יום עיון - יום שוויון וקבלת האחר השיוויון 09:45 - 10:15

 - חגי רזניק (קלרמון גאנו 3 ירושלים ) פ.ע.רונן כהן12:00 - 12:15

 - חגי  (קלרמון גאנו 3 ירושלים ) לימור מזן רחמיאל12:30 - 13:00

 (קלרמון גאנו 3  ראש מועצת קצרין- דימי אפרצב13:00 - 14:00

  (לשכת השר ) הכנה ליום הדיור הציבורי בכנסת13:45 - 14:15

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  בית אריה עם עופר הינדי15:00 - 15:45

 נסיעה לכנסת15:45 - 16:15

 (בכנסת, קומה 0,  ערוץ הכנסת - חשבון פתוח16:15 - 16:45

 נסיעה לדלית זילבר במינהל התכנון16:45 - 17:15

  פגישת עבודה מטה הפל קל - חברי הצוות17:00 - 18:30

 נסיעה לתל אביב18:00 - 19:30

 (מתחם  הרצאה נדל"ן פארטי - עופר פטסבורג19:30 - 21:00

יום רביעי 11 יולי
 מקסים בחופשה

08:30 - 08:00  

 נסיעה לבאר שבע11:00 - 13:00

 סיור ישובים חדשים בנגב בהשתתפות מנכ"ל 13:00 - 16:30
 (יציאה מב"ש - משרד הבינוי והשיכון מחוז דרום - משרד השיכון

 - דלית זילבררחוב התקווה 4 ב"ש קריית הממשלה באר שבע)

 סיור עם דלית זילבר בישובים חדשים 13:00 - 16:30
 - חגי רזניק (מיקום יקבע בהמשך)02-6705452 

 -  (חדר ישיבות1)  וועדה לתכנון ופיתוח 16:00 - 18:00
zeevb@mof.gov.il

יום ראשון 08 יולי
 מקסים בחופשה

 חדר ישיבות  14:00 עד 15:00 גדי מארק

 מלי מלון

 מלי מלון פרימה פארק 

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח09:00 - 09:30

  (ל. מנכ'ל ) פ.ע.אסנת קמחי בנושא בקעת הירדן 10:00 - 10:30

 - שר הבינוי והשיכון (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ההכנה לקבינט הדיור10:30 - 11:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. עמית אדרי11:00 - 11:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ששון הצלם 11:30052-4203780 - 12:00

 - חגי  (ל.  מנכ'ל) בטיחות עובדים (פועלי בניין)12:00 - 12:30

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3, קומה  דיון בנושא חריש12:30 - 13:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ירושלים) הכנה בנושא טמרה13:00 - 13:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) עמית +אלעזר13:30 - 13:45

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ"ל13:45 - 14:30

 - שר הבינוי  (לשכת השר) הכנה לקבינט הדיור14:30 - 15:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 10 יולי
 מקסים בחופשה

 אייל עמרוסי ישתתף בכנס תשתיות

 חדר ישיבות לאגף אכלוס 09:30-11:00

 יום תל אביב

 הכנס השנתי של משרד הבינוי והשיכון 08:00 - 17:30

 יום הדיון הציבורי בכנסת עם ח"כ אורלי 09:00 - 16:30

 פתיחה - דברי מנכ'ל -כנס שנתי לתשתיות 09:00 - 09:15

 (חדר  הגרלה להלוואה בתנאים ליוצאי אתיופיה09:30 - 10:30

 דיון בוועדת קידום מעמד האישה בנושא: 11:30 - 12:30

 דיון בוועדת ביקורת המדינה בנושא: חברת 12:00 - 13:30

 דיון בוועדת ביקורת המדינה בנושא: חברת 12:00 - 13:30

 ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור12:30 - 14:30

 - חגי רזניק (במזכירות הממשלה) קבינט הדיור12:30 - 14:30

 דיון בוועדת השקיפות בנושא: שקיפות בנתוני 12:30 - 13:30

 השתתפות בועדת הכלכלה לציון יום הדיור 14:30 - 16:00

 דיון בוועדת הכלכלה בנושא: תכנית משרד 14:30 - 15:30

פריטים נוספים...

יום חמישי 12 יולי
 מקסים בחופשה

 ביילסקי חדר ישיבות גדול משעה 10.00-16.00 

 הילה ערב

 חדר ישיבות ירושלים  - נתנאל לפידות  15 איש  (אחריות  
עמיאל וסל) 14:00-16:00

 חדר ישיבות לגדי מארק 08:00-11:00

 חדר ישיבות שמור 11:00-12:00 ליובל טלר (חדר שיווק)

 הרצאה בנושא מסיכון לשיכון כנס של אירגון 10:00 - 11:30
הקבלנים מחוז השרון (בהשתתפות רוני בריק אליאלב בן 

 נסיעה לתל אביב11:30 - 14:00

 מנכ'ל מועצת גדרה מדהלה ליאור  14:0008-8593512 - 15:00
 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך מנחם בגין 125 קומה 054-4328560 פנינה

 - חגי  (ל. מנכ'ל תל אביב קומה 10) פ.ע. רונן רגב15:00 - 15:30
רזניק

 רעידות אדמה בהשתתפות וולך גולן ראש חט. 15:30 - 16:00

 יובל פונק - סמנכ"ל החטיבה להתיישבות 16:15 - 17:00

  אילן מנור - חברת שקמונה (04-8606903 לאה)17:00 - 17:30

 (דרך מנחם בגין 125  יואב לביוד 052-4762957 17:30 - 18:00
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יום שני 16 יולי
 מקסים בחופשה00:00

 שגיב בחופש00:00

 - שר  (פיקוד העורף , רמלה) סיור קבינט ביטחוני10:30 - 15:00
הבינוי והשיכון

 (וויז - פיקוד העורף - רמלה) לו"ז קבינט ביטחוני 10:30 - 14:30

 (אולם ג'וינט  תזכורת - ועדה ארצית - צעירים13:00 - 15:00
 - Yoav Boukayגדול)

 נסיעה למשרד הרווחה15:00 - 15:30

 (משרד FW: מיצוי זכויות מטופלים בדיור הציבורי15:30 - 16:30
הרווחה, לשכת מנכ"ל , רח' קפלן 2 הקיריה ירושלים קומה 6 חדר 

 (אצל אביגדור קפלן רחוב  איחוד של מיצוי זכויות15:30 - 16:30
 - חגי רזניקקפלן 2 קומה 6, חדר 600)

 נסיעה  לכנסת16:30 - 17:00

 (בכנסת,  יואב הורביץ (ריקי 02-6703332)17:00 - 17:30
 - חגי רזניקבלשכת רוה"מ)

 נסיעה למשרד הכלכלה17:30 - 18:00

 פ"ע שי רינסקי - מנכ"ל כלכלה (מרצדס 17:45 - 18:45

 היערכות המשרד לרעידות אדמה ממשק עם 18:30 - 20:00

יום רביעי 18 יולי
 ביילסקי בחופש עד

 מופע שנתי - דו יומי חטיבות טכניות- מטה ( כולל 17:00

 מלי מגיעה באיחור

 מופע שנתי - דו יומי חטיבות טכניות- מטה ( 07:00 - 22:30

 פגישה בנושא אישור תכניות - שיקום שכונות 10:00 - 11:00

 פגישה עם המנכ"ל +עידן מועלם מנכ"ל חמת 11:00 - 11:30

 חזרה למשרד11:30 - 12:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) יעקב שנרב12:00 - 12:30

 (ל.  פורום דיור ציבורי- ישיבת המשך מ 13:0030.5 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) התייעצות14:00 - 14:30

  פגישה עם חגי רזניק מנכ"ל משרד בינוי והשיכון14:30 - 15:30

 אלכס קושניר מנכ'ל משרד הקליטה (יוליה 14:30 - 15:15

 - (ל. מנכל) ועדה לתיקון ליקויים - דוח שנתי 68ג15:15 - 16:15

 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל) פ.ע נתנאל 16:15 - 16:45

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. יוסי שבת16:30 - 17:00

  בית ספר בבית חולים (יעל 050-7887910)17:00 - 18:00

פריטים נוספים...

יום ראשון 15 יולי
 מקסים בחופשה

 שגיב בחופש00:00

 חדר ישיבות ורד סולומון 09:00 עד 15:00

 מלי - מלון 

 (רביבים) רכיבה ברביבים - כריסטינה 08:00 - 09:00

 נסיעה לבית שמש09:30 - 12:00

 פארק ירמות בהמשך לפגישה שהתקיימה 12:00 - 13:00
 -  (אצל ראש העיר בית שמש משה אבוטבול)055-6618932 דורית 

חגי רזניק

 נסיעה ללמ"ס בירושלים (גבעת שאול)13:00 - 13:30

 מנכ"ל הלמ"ס - דני פפרמן (02-6592201 13:30 - 14:30
 (כנפי נשרים 66 (חונים בחניון האלה – מביאים פיתקית חביבה)

 - חגי רזניקלחביבה והיא נותנת אישור))

 נסיעה למשרד14:30 - 14:45

 (קלרמון  יישוב חדש - כפר חורש ושכונת חורש15:15 - 16:00
 - חגי רזניקגאנו 3, קומה 3 ירושלים )

יום שלישי 17 יולי
 ביילסקי בחופש עד00:00

 מופע שנתי - דו יומי חטיבות טכניות- מטה ( כולל 08:00

 מלי בחופש

 מופע שנתי - דו יומי חטיבות טכניות- מטה ( 08:00 - 23:30

 נסיעה למעלה החמישה08:00 - 09:00

 פתיחת כנס שנתי לחטיבות הטכניות - מארגן 09:00 - 09:15

 נסיעה לנווה אילן09:30 - 10:00

 (בנווה אילן  קורס מנהלי סניפים של עמידר10:00 - 10:30

 נסיעה למשרד בירושלים11:00 - 11:30

  (ל. מנכ'ל) פ.ע. נתנאל לפידות - עזבונות המדינה11:30 - 12:00

 נסיעה לסינימה סיטי12:30 - 13:00

 מפגש עם ילדי העובדים בסינמה סיטי סימה 13:00 - 14:00

 חזרה למשרד14:00 - 14:30

 שבי רפפורט 058-7111667 - איחוד הצלה 14:30 - 15:00

16:00 - 15:00 JNF מעלה יוסף - שמעון גוואטה בהשתתפות 

 נסיעה לבית שמש16:30 - 17:30

 (מרכז נוער בית ביקור במרכז נוער-שיקום שכונות17:30 - 18:30

יום חמישי 19 יולי
 ביילסקי בחופש עד

 איילת ערב

 כנס של מרכז המועצות האזוריות בשיתוף עם 11:00 - 11:30
משרד הרווחה (פרוייקט יתד) ענת 03-6929923 (מלי מטפלת) 

 נסיעה לתל אביב11:30 - 12:30

 שמעון לנקרי - ראש העיר עכו (ירדן 13:00 - 13:45
  (ל. מנכ"ל- דרך מנחם בגין 125, קומה 10, תל אביב)04-9956065)

 (דרך מנחם בגין 125, קומה פעילות חברת הבקרה13:30 - 14:00
 - חגי רזניק10, תל אביב לשכת מנכ"ל)

 (ל. מנכ'ל תל אביב  הפקעות נת"ע בכפר שלם 14:00 - 15:00
 - חגי רזניקדרך מנחם בגין 125 קומה 10 )

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) התייעצות14:30 - 16:00

 (ל. מנכ'ל תל  בקשות לתכנון סטטוטורי ביו"ש15:00 - 15:30

 הצלבת שטחים ושילוב עדיפות לערים שבסיכון 15:30 - 16:30

  פגישה עם משה שטיין (מרגלית 050-7520387 )16:30 - 17:00

 (ל. מנכ'ל דרך מנחם בגין  תשתיות - קדימה צורן 17:00 - 18:00

 (ל. מנכ'ל  פ.ע ראש העיר אלעד ישראל פורוש 18:00 - 18:30

 (ל. מנכ'ל תל אביב  יואל בוגמי 050-5264800 18:30 - 19:00
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יום שני 23 יולי
 ביילסקי בחופש עד

 רונן כהן בחופשה00:00

 חדר ישיבות נתנאל לפידות 30 איש לדאוג לכיבוד (יותם) 
15:00 עד 18:00

 מלי מלון 

 נסיעה לירושלים למשרד רוה"מ09:00 - 10:30

 (במשרד רוה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 חזרה למשרד12:30 - 13:00

 (משרד  ועדת שרים לעניין מערך המילואים13:00 - 14:30
 - שר הבינוי והשיכוןראה"מ)

 - חגי רזניק (במשל"ט ) מחוז גליל מעקב פרויקטים13:30 - 14:30

 - חגי  (משל"ט) מחוז חיפה - מעקב פרויקטים14:30 - 15:30
רזניק

 - חגי רזניק (במשל"ט) מחוז ירושלים15:30 - 16:30

 - חגי  (במשל"ט) מחוז מרכז - מעקב פרויקטים16:30 - 17:30
רזניק

 - חגי רזניק (במשל"ט) מחוז נגב - מעקב פרויקטים17:30 - 18:30

יום רביעי 25 יולי
 רונן כהן בחופשה

 יוסי חדד במילואים

 גיבוש תכנית רעידות אדמה וערי שבר - דיון 10:00 - 12:00
 - חגי רזניק (בירושלים בחדר ישיבות קומה 3 )דחוף

 בני וקנין (לשעבר ראש העיר 12:00 - 12:30
 - חגי  (קלרמון גאנו 3, קומה 3 ירושלים )אשקלון)050-3737373 

 ביקורת בנושא בתי דיור גיל הזהב והצגת נושא 12:30 - 13:30
התכנית לגור בכבוד לדיור הציבורי בהשתתפות צחי בובליל 

 פ.ע. סיגלית גבאי לעניין ניסוח של תהליך 14:00 - 14:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)קליטה (רעידות אדמה)

 (ל. מנכ'ל) יאיר קרן 14:30054-4873230 - 15:00

 (ל. אלברט בן אבו 077-5013385 15:00050-6214211 - 15:30
 - חגי רזניקמנכ'ל)

  פגישה עם נועם שטרן בנושא - מושב הושעיה15:30 - 16:00
 - חגי רזניק(ל. מנכ"ל, קלרמון גאנו 3, קומה 3 ירושלים )

 נסיעה לאשקלון16:00 - 17:15

 פגישת עבודה עם עיריית אשקלון (יערה 17:15 - 18:15
 - חגי  (מרינה אשקלון , בת גלים 3 "ניסו הדייג")052-7078587 )

יום ראשון 22 יולי
 ביילסקי בחופש עד

 מנכ'ל בחופש

 תשעה באב

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח11:30 - 12:00
הבינוי - רח' קלרמון גאנו 3 קרית הממשלה מזרח ירושלים קומה 2 

 - גדי מארקחדר 2015)

יום שלישי 24 יולי
 ביילסקי בחופש עד00:00

 רונן כהן בחופשה

 יוסי חדד במילואים00:00

 ולנת"ע - 5 הישובים

 (ירושלים בית וגן הפיסגה  ולנת"ע 074-7578101 08:45 - 11:45

 ישיבה דחופה- תכנית חירום לאומית בתחום 09:00 - 10:00

 טקס הריסת המבנה הראשון של "פינוי בינוי" 11:00 - 12:00

 נסיעה למשרד11:45 - 12:30

 (רח' תילתן 1, בניין  סיור בשכונת הציפורים12:30 - 13:30

  דרום תל אביב בהשתתפות עובדי מרקם ותיק13:00 - 13:45

 (ל. מנכ"ל, קלרמון גאנו 3, קומה 3 ירושלים  פל-קל 13:30 - 14:00

 (ל.  עו"ד יחיאל ממן - היכרות 054-5209003 14:00 - 14:30

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3,  פגישה עם חי בדרה14:30 - 15:00

 (ל.  פ.ע. נתנאל לפידות בנושא עובדים זרים15:00 - 15:30

 נסיעה לגבעת שאול15:30 - 16:00

 (אצל  פ.ע. עם אריה ביבי - 050-8287825 (אור)16:00 - 16:30

פריטים נוספים...

יום חמישי 26 יולי
 רונן כהן בחופשה

 יוסי חדד במילואים00:00

 רויטל ערב

 (דרך מנחם בגין  פ"ע ערן סיב  (0505297427)10:00 - 11:00
 - חגי רזניק125 קומה 10, לשכת מנכ"ל -תל אביב)

 (ל. מנכ'ל תל אביב) הרצל בן ארי10:45 - 11:00

 (דרך מנחם בגין 125 תל-  אלי כהן - חומרי גלם 11:00 - 11:30

 (ל. מנכ"ל- דרך מנחם בגין   פגישה - שירי שניידר11:30 - 12:00

 (דרך מנחם בגין 125  ניצן ברזילי (052-3211800)12:00 - 12:30

 (ל. מנכ'ל  עומר כהן דבר ראשון 12:30054-6735100 - 13:30

 (דרך  ראש העיר גבעתיים (רחל 054-2593824)13:30 - 14:00

 נסיעה 14:00 - 14:30

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) התייעצות14:30 - 16:00

 נסיעה 16:00 - 16:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז16:30 - 17:00

 - חגי רזניק (ל. מכ'ל) פ.ע.  סיגלית גבאי17:00 - 17:30

 שת"פ בנוגע לתכנית שיפוצים לניצולי שואה - 18:00 - 19:00
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יום שני 30 יולי
 רונן כהן בחופשה

 גדי מארק בחופש

 רויטל בחופש00:00

 סימה טרם בחופש00:00

 מלי מלון 

 FW: העבר הלאה: הקמת היישוב הדרוזי + נוסח10:00 - 12:00

 ביקור במטה בנימין - אבי רואה( 052-5666526 10:00 - 11:15

 נסיעה למשרד11:45 - 12:30

 דרור נגל מנכ"ל חברת אזורים (דליה 12:30 - 13:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) מנהלי מחוזות - שוטף13:30 - 14:00

 החלטת ממשלה בנושא עוטף עזה בהשתתפות 14:00 - 15:00

 תמיר עידן ראש מועצה שדות נגב 15:00 - 16:00

  (קלרמון גאנו 3, קומה 3 ירושלים ) קראוונים בת ים 15:45 - 16:00

 (בלשכת  לימוד שעור בהשתתפות חברי הנהלה 16:00 - 17:00

 (ל.  תום פרידמן - סטודנטית 050-8133350 17:00 - 17:30

 טקס השקת מנהלת התחדשות עירונית ברמת 17:30 - 19:00

פריטים נוספים...

יום רביעי 01 אוגוסט
 רונן כהן בחופשה

 גדי מארק בחופש

 רויטל בחופש

 סימה טרם בחופש

 שגיב בחופש00:00

 (אצל אריה גרלה רחוב  ביקור מנכ'ל בבני עייש 10:00 - 11:00

  קרן נוייבך - ראיון טלפוני (דנית 054-5885605 )11:00 - 11:30

 חזרה למשרד11:30 - 12:30

 פגישה עם מנכל החברה הכלכלית לפיתוח 12:30 - 13:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תלאביב) פ.ע.  סיגלית גבאי 13:00 - 13:30

  דורון יהודה- יו"ר ארגון איל"ה  (054-9326616)14:00 - 14:30

 (ל. מנכ"ל- דרך מנחם בגין  פגישה עם אילן צור14:30 - 15:00

 (דרך מנחם בגין  רם שאלתיאל 15:00050-6200241 - 15:30

 (דרך מנחם  אסא ירקוני 052-2997636  (צד"ל)15:30 - 16:00

 -  (חדר ישיבות3)  וועדה לתכנון ופיתוח 16:00 - 18:00

 נסיעה להיכל התרבות16:00 - 16:30

פריטים נוספים...

יום ראשון 29 יולי
 רונן כהן בחופשה

 גדי מארק בחופש00:00

 מלון מלי

 - חגי רזניק (במזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה10:30 - 13:30

 נסיעה למשרד החוץ13:30 - 14:00

 דרכון דיפלומטי שילת 050-9988209  13:45 - 14:15
 (במשרד החוץ אצל מוטי אלישע מח. קונסולרית 02-53034398 

 נסיעה למשרד14:00 - 14:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ"ל14:30 - 15:00

 ישיבת פורום מעקב תכנית אסטרטגית - תכנית 15:00 - 19:00
 (חדר סמינרים קומה 2, בית השנהב - תבור 2 - בית תלת שנתית

 (לשכת  דיון הצגת מענה לנושאים בעיר מודיעין15:00 - 15:30
 - שר הבינוי והשיכוןהשר)

 אשקלון (ללא הרשות)בענין המכתב של ראש 15:30 - 16:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)העיר

 - חגי (ל. מנכל- ירושלים) ארגון הקבלנים ירושלים16:00 - 17:00

 נסיעה לדלית זילבר לגבעת שאול17:00 - 17:30

 ראיון טלפוני - תמר - לוינסון19:00 - 19:30

יום שלישי 31 יולי
 רונן כהן בחופשה

 גדי מארק בחופש

 רויטל בחופש

 סימה טרם בחופש

 חדר ישיבות- נורית 10:00-1300 טנטטיבי  

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לגור בכבוד - דיון דחוף08:30 - 10:00

 פורום ראשי רשויות - מארגנת קרן מירז' 09:00 - 14:30
 - חגי רזניק (דימונה)בהשתתפות השר

 -  (קלרמון גאנו 3, קומה 3 ירושלים ) לגור בכבוד10:00 - 11:00
חגי רזניק

 נסיעה לדימונה11:00 - 12:30

 (עיריית דימונה,  מפגש פורום ראשי רשויות נגב12:30 - 14:30
 - שר הבינוי והשיכוןשדרות הנשיא, מרכז מסחרי דימונה)

יום חמישי 02 אוגוסט
 רונן כהן בחופשה00:00

 גדי מארק בחופש

 רויטל בחופש

 סימה טרם בחופש00:00

 שגיב בחופש00:00

 אורה דואק בחדר הישיבות משעה 10.00-14.00 

 אסנת בחופש

 הילה ערב

 נסיעה לירושלים08:30 - 10:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  יואל דוד 10:30052-7777022 - 11:00

 היכרות אביתר דותן ( עינבל 052-2437960 ) 11:00 - 11:30

 - חגי  (ל. מנכ'ל ירושלים) מחצבות -דיון פנימי11:30 - 12:00

 הפסקה12:00 - 12:30

  (ל. מנכ"ל ירושלים ) בנייה להשכרה ארוכת טווח 12:30 - 13:00

 (ל. מנכ"ל, קלרמון גאנו 3, קומה 3  יגאל מסיקה13:00 - 13:30

 נסיעה  למשרד רוה"מ13:30 - 14:00

פריטים נוספים...
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יום שני 06 אוגוסט
 גדי מארק בחופש

 רויטל בחופש00:00

 פייבלוביץ בחופש

 עינת גנון בחו"ל

 שגיב בחופש00:00

 היערכות לדיון בועדת ביקורת המדינה בנושא 08:30 - 10:00

 FW:  מוריה - איש קשר 050-4430026 - פרוייקט10:00 - 12:00

 נסיעה לראשון לציון10:00 - 11:30

 נסיעה לירושלים12:00 - 13:30

 ועדת שרים לענייני העדה הדרוזית, הצ'רקסית 12:30 - 13:15

 (אצל  סטטוס שיווקים (משתתפים בגוף הזימון)14:00 - 15:30

 -  (ל. מנכ'ל) דו"ח ביקורת פנימית רווחת העובד14:30 - 15:00

 הפסקה15:30 - 16:00

  יוסי אברהמי- ראש מועצת גבעת זאב (סמדר)16:00 - 16:30

 (מטה הרשות, רח' הנהלת הקרן לשטחים פתוחים16:30 - 18:30

 (ל. מנכ"ל, קלרמון גאנו  דודו הלוי 16:30054-5269234 - 17:00

 (ל. מנכ'ל  פגישה עם סימון ראש העיר יקנעם17:00 - 18:00

יום רביעי 08 אוגוסט
 גדי מארק בחופש

 פייבלוביץ בחופש

 עינת גנון בחו"ל

 שגיב בחופש00:00

 תמר קציר בחופש00:00

 יובל טלר בחופש00:00

 אסנת רחמים חדר ישיבות 14.30- 17.00 כנס בנקים להלוואות

 חדר ישיבות נכסים וחברות 10:00-13:00

 ועדת בוחנים למכרז 55475- מנהל/ת אגף בכיר10:30 - 12:00

 ועדת בוחנים למכרז מנהל אגף בכיר מערכות 10:30 - 12:00

 חזרה למשרד12:00 - 12:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) הכנה לקבינט הדיור13:00 - 13:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) יעקב שנרב13:30 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל) פ.ע אלעזר 14:30 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) עודד לוינסון 02-6731000 15:30 - 16:30

 נסיעה למשרד האוצר16:30 - 17:00

פריטים נוספים...

יום ראשון 05 אוגוסט
 גדי מארק בחופש

 רויטל בחופש

 פייבלוביץ בחופש00:00

 עינת גנון בחו"ל00:00

 מלי מלון 

 נדב לחמן חדר ישיבות 12:30-14:00

 צוות לגור בכבוד בהמשך להחלטת ממשלה  10:00 - 12:00

 - גדי  (אצל לאוניד) הכנה לועדה לתכנון ופיתוח10:00 - 11:00

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3, קומה 3 ,  הדסה גדעון12:30 - 13:00

  פ.ע. אלעזר במברגר בנושא החלטות ממשלה13:00 - 13:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל) סטטוס מעקב נכסי כפרי13:30 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ירושלים) פ.ע. אסנת קמחי14:00 - 14:30

 (ל. מנכ"ל-  שת"פ עם הביטט ( מייק טרנר) 14:30 - 15:00

 נסיעה למשרד הפנים15:00 - 15:30

 הגדרת אזורים בהם שיעור מסתננים גבוה 15:30 - 17:00

 נסיעה לאוצר (הליכה לאוצר)17:00 - 17:30

 - (קפלן 1 ירושלים - קומה 2 אצל אריאל יוצר) חריש17:30 - 18:30

יום שלישי 07 אוגוסט
 גדי מארק בחופש

 פייבלוביץ בחופש

 עינת גנון בחו"ל

 שגיב בחופש

 (אכסניית בית וגן, רח'  מועצה ארצית עלי נגב09:00 - 11:00
 - חגי רזניקהפסגה 8, ירושלים 074-7578137/38)

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) התייעצות10:00 - 11:30

 נסיעה למשרד11:00 - 11:30

 ישיבת הכנה לקראת הדיון במשכנתא רוכשת 11:30 - 12:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ירושלים)(צוות לגור בכבוד)

 מעלה אפרים בהשתתפות שלמה ללוש 12:30 - 13:00
 - חגי רזניק (ל.  מנכ'ל ירושלים)02-9941221 

 (ל.מנכ'ל  חמי סל מעין שמר 052-3795045 13:00 - 14:00
 - חגי רזניקירושלים רח' קלרמון גאנו 3 בניין א' קומה ג')

 החלטת ממשלה- התכנית הלאומית לדיור 14:00 - 14:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3, קומה , ירושלים)הציבורי

 דרום תל אביב בהשתתפות פרופסר אבי דגני 14:30 - 15:00

  ישיבת הכנה בנושא תכנון (צוות לגור בכבוד)15:00 - 16:00

יום חמישי 09 אוגוסט
 גדי מארק בחופש00:00

 פייבלוביץ בחופש

 עינת גנון בחו"ל00:00

 תמר קציר בחופש

 יובל טלר בחופש00:00

 אילן אליהו בחופש00:00

 הילה בתל אביב

 ורד סלומון בחופש

 שגיב ערב

 נסיעה לאונ' ת"א09:00 - 10:00

 הרצאה (מארגן אודי פרוור)עבודת הממשלה 10:00 - 11:30

 חזרה למשרד11:30 - 12:00

 (דרך מנחם  ייעוץ משכנתא לזוכי מחיר למשתכן 12:00 - 12:30

 אורי אופיר - השקת רשת הצעירים של התנועה 12:30 - 13:00

 (רח' הארבעה 12 קומה 3) ליצמן12:45 - 13:15

 (ל. מנכ'ל תל  פ.ע. יוסי חדד - לקראת ו. השרים13:30 - 13:45

פריטים נוספים...
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יום שני 13 אוגוסט
 תמר קציר בחופש

 בני דרייפוס בחופש

 סיגלית בחופש00:00

 איילת בבדיקות

 הילה ערב

 נתנאל בחופש

 ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור11:00 - 12:00

 נסיעה למשרד12:00 - 

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3,  פגישה בנושא ירכא12:30 - 13:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת מנכ"ל,  ינוח ג'ת 13:00 - 13:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 לשכת מנכ"ל,  דייר ממשיך13:30 - 14:00

 נסיעה למשרד רוה"מ14:00 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ועדת קבלה - סטודנט 14:30 - 15:00

 ועדת שרים לענייני העדה הדרוזית, הצ'רקסית 15:00 - 16:30

 חזרה למשרד16:30 - 17:00

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3, קומה  שמשון בלומנטל17:30 - 18:00

פריטים נוספים...

יום רביעי 15 אוגוסט
 תמר קציר בחופש00:00

 בני דרייפוס בחופש

 סיגלית בחופש

 יוסי חדד בחופש00:00

Assumption Day - Western (חגים דתיים נוצריים) 

 הילה ערב

08:30 - 08:00

09:00 - 08:30

 (אצל חגי רזניק  צוות לגור בכבוד - ישיבה מס'3 10:00 - 12:00

 (משל"ט  משרד  סטטוס ניהול אתרים -מחוז גליל11:00 - 12:30

 (קלרמון גאנו 3  בבר וענונו -יו"ר היישוב אדם 12:00 - 12:30

 - חגי  (ל. מנכ'ל) כללי עדיפות לפינוי פולשים12:30 - 13:30

 נסיעה לנציבות13:30 - 14:00

 (עמית בן ארצי,  פ"ע סיגלית גבאי 050-3123333 14:00 - 15:00

 ועדת היגוי עליונה תכנית מיגון הצפון (שיר 15:00 - 17:30

 נסיעה לרביבים15:00 - 17:00

 (ברביבים) מסיבת סיום הגן של נוה17:00 - 19:00

יום ראשון 12 אוגוסט
 פייבלוביץ בחופש00:00

 תמר קציר בחופש

 אילן אליהו בחופש00:00

 בני דרייפוס בחופש00:00

 נתנאל בחופש 

 רויטל ערב

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3,  ווה- סגן ראש המלל09:30 - 10:00

 (אצל חגי רזניק  צוות לגור בכבוד - ישיבה מס' 2 10:00 - 12:00

  שכונות - מיגרון - משה צוקרמן 052-6070241 12:00 - 12:30

 (קלרמון גאנו 3 ירושלים- לשכת  ח"כ טלי פלוסקוב12:30 - 13:00

 (ל. מנכ"ל,  יואל זילברמן (תום 052-3000816)13:00 - 13:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) סיגלית גבאי13:30 - 14:00

 פגישת מעקב גן רווה ראש המועצה מוני 14:00 - 14:30

 - חגי (ל. מנכ'ל) נייר עמדה בנושא רעידות אדמה14:30 - 15:00

 (ל.  מיזם משותף עם משרד הרווחה ועמידר15:00 - 15:45

 דיור לצעירים בסיכון - הדסה נעורים (לייד 15:45 - 16:30

פריטים נוספים...

יום שלישי 14 אוגוסט
 תמר קציר בחופש

 בני דרייפוס בחופש

 סיגלית בחופש

 איילת ערב

 חדר לאסנת אלרואי (3 איש חדר קטן)שעה 10.30-13.00 

 יום תל אביב

 נתנאל בחופש

 - חגי  שיחת וועידה - בנושא בטיחות עובדים 10:45 - 11:15
רזניק

 (ל. מנכ"ל- דרך  אושרי עינת- עמותת תעסוקטיף12:30 - 13:00
 - חגי רזניקמנחם בגין 125, קומה 10, תל אביב)

 חנן גינת - ראש מועצה חבל אילות (רונית 13:00 - 14:00
 (דרך מנחם בגין 125 קומה 08-6355836  ) בהשתתפות רחל עוז

  רוני כהן ראש המועצה יבניאל   050-5330504 14:00 - 15:00
 - חגי רזניק(ל. מנכ'ל תל אביב דרך מנחם בגין  125 קומה 10 )

 (דרך  רותם ליכטנשטיין עו"ד 15:30054-7507308 - 16:00
 - חגי רזניקמנחם בגין 125, קומה 10, תל אביב לשכת מנכ"ל)

 ראש העיר דימונה - בני ביטון 16:45 - 17:45

יום חמישי 16 אוגוסט
 בני דרייפוס בחופש00:00

 סיגלית בחופש

 יוסי חדד בחופש

 ראובן קפלן בחופש בחו"ל00:00

 דלית זילבר חדר ל20 איש שעה 9.00 17.00 074-7578117 

 חדר ישיבות גדול לאסנת אלרואי שעה 15.00-18.00 בממ"ד 

 רויטל ערב

 הסרת חסמים בנושא של הדרוזים בהמשך 09:00 - 10:00

 אצל אלוף פיקוד העורף תמיר ידעי (מרינה 09:30 - 10:30

 חזרה למשרד10:30 - 11:00

 (דרך מנחם בגין 125  פ.ע טימור מגרלי וסתוונית 11:00 - 11:30

 - חגי רזניק (ל.מנכ"ל) פ.ע טימור+ סתוונית11:00 - 11:30

 (ל.  איריס האן- מנכ"לית החברה להגנת הטבע11:30 - 12:00

 (ל. כרמל סלע- ראש מועצה אזורית חוף הכרמל12:30 - 13:00

 (ל.  משבר הדיור במגזר הערבי - דו"ח ביקורת13:00 - 13:30

 (ל. מנכ"ל- דרך מנחם בגין 125, קומה  רבקה דרעי14:30 - 15:00

 לו"ז לשכה15:00 - 16:00
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יום שני 20 אוגוסט
 סיגלית בחופש00:00

 יוסי חדד בחופש

 ראובן קפלן בחופש בחו"ל

 ישראל אקוע בחופש

 ביילסקי בחופש

 גדי בחופש

 הילה בחופש

 עמידר בחופשה מרוכזת

 סיגלית גבאי בחופש00:00

Arafat (חגים דתיים מוסלמיים) 

 אייל עמרוסי בחופש 

 חדר ישיבות 12:00-15:00

 רויטל  ערב

 - סגן  (לשכה סגן שר ) פגישה עם שרה אסולין10:30 - 11:00

 - סגן שר  (לשכה סגן שר ) פגישה עם המנכ"ל11:00 - 11:30

 יניב שנקר - מנכ"ל עיריית קריית ים ( 11:30 - 12:00

פריטים נוספים...

יום רביעי 22 אוגוסט
 יוסי חדד בחופש00:00

 ראובן קפלן בחופש בחו"ל

 ישראל אקוע בחופש

 ביילסקי בחופש

 גדי בחופש

 הילה בחופש

 עמידר בחופשה מרוכזת

 סיגלית גבאי בחופש

Assumption Day – Eastern (חגים דתיים נוצריים) 

(2nd day)Eid al Adha  (חגים דתיים מוסלמיים) 

 אהרון עבדי בחופש

 אייל עמרוסי בחופש 

 ישראל אקוע בחופש

 נתנאל בחופש

 רויטל ערב

 נסיעה למשרד הכלכלה09:00 - 10:30

פריטים נוספים...

יום ראשון 19 אוגוסט
 סיגלית בחופש

 יוסי חדד בחופש

 ראובן קפלן בחופש בחו"ל

 ישראל אקוע בחופש00:00

 ביילסקי בחופש00:00

 גדי בחופש00:00

 הילה בחופש00:00

 עמידר בחופשה מרוכזת00:00

 אייל עמרוסי בחופש 

 איילת ערב

 מלי מלון

 נסיעה לירושלים לכנפי נשרים09:00 - 10:30

 הרצאה בפני עובדי אגף פניות ציבור וגורמים 10:30 - 11:30

 - גדי  (אצל לאוניד) הכנה לועדה לתכנון ופיתוח11:30 - 12:00

 נסיעה למשרד11:30 - 12:00

 (אצל  ישיבת צוות לגור בכבוד - ישיבה מס' 4 12:00 - 14:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 21 אוגוסט
 יוסי חדד בחופש

 ראובן קפלן בחופש בחו"ל

 ישראל אקוע בחופש

 ביילסקי בחופש

 גדי בחופש

 הילה בחופש

 עמידר בחופשה מרוכזת

 סיגלית גבאי בחופש

Eid al Adha (חגים דתיים מוסלמיים) 

 אהרון עבדי בחופש

 אייל עמרוסי בחופש 

 חדר ישיבות אורה דואק 08:00-12:00

 חדר לאסנת אלרואי תל אביב משעה 11.00-15.00 

 יוסי שבת בחופש

 נתנאל בחופש

 רויטל ערב תל אביב

פריטים נוספים...

יום חמישי 23 אוגוסט
 ראובן קפלן בחופש בחו"ל

 ישראל אקוע בחופש

 ביילסקי בחופש00:00

 גדי בחופש00:00

 הילה בחופש00:00

 עמידר בחופשה מרוכזת00:00

 סיגלית גבאי בחופש

(3rd day)Eid al Adha  (חגים דתיים מוסלמיים) 

 אהרון עבדי בחופש

 אייל עמרוסי בחופש 

 יוסי שבת בחופש

 נתנאל בחופש 

 רויטל ערב

 לקשר את משה צין 09:3003-6975386 - 10:00

 (ל.  שמואל כהן - בעית דיור ממפוני גוש קטיף10:00 - 10:30

 (ל.מנכל- דרך  ליאת שוחט- ראש עיר אור יהודה10:30 - 11:00

פריטים נוספים...
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יום שני 27 אוגוסט
 ראובן קפלן בחופש בחו"ל00:00

 ישראל אקוע בחופש

 איילת בחופש

 מני הנהג

 שגב בחופש

 בני דרייפוס בחופש

 מלי פינקלשטיין בחופש00:00

 אהרון עבדי בחופש

 אסנת קמחי בחופש

 הילה ערב

 יום הולדת

 נסיעה לעפולה09:00 - 10:30

  ביקור מנכ"ל עפולה (04-6520356)רוחמה 10:30 - 11:30

 (יהושע חנקין 47 עפולה,  ביקור מנכ"ל עפולה11:00 - 12:00

 נסיעה לעמק יזרעאל11:30 - 12:00

 אייל בצר - עמק יזרעאל(אילנה 12:00 - 13:00

פריטים נוספים...

יום רביעי 29 אוגוסט
 ישראל אקוע בחופש

 איילת בחופש

 מני הנהג

 שגב בחופש

 בני דרייפוס בחופש00:00

 יוסי שבת בחופש00:00

 אדם ארבל ת.ז. 200441160 - אישור כניסה

 אהרון עבדי בחופש

 רויטל ערב

 אורנה ירקון - הרצאה בפני צוות כ30 איש 09:00 - 10:00

 (קאנטרי קלאב  טקס חנוכת קאנטרי קלאב רהט10:30 - 11:30

  הרצאה מסיכון לסיכוי (אורטל 054-2192020 )10:45 - 11:45

 נסיעה על כביש 4 לכיוון טירת הכרמל (נמצא 12:30 - 14:00

 הרצאה בכפר גלים (ליד טירת הכרמל)דני 14:00 - 15:00

 נסיעה לקרית מלאכי18:30 - 19:00

 (רחוב פעמונית 20, ת"א,  כנס התחדשות עירונית19:00 - 20:00

 שער הנגב אלון שוסטר 054-6755308 סיגלית 19:15 - 20:45

יום ראשון 26 אוגוסט
 ראובן קפלן בחופש בחו"ל

 ישראל אקוע בחופש

 איילת בחופש00:00

 מני הנהג00:00

 שגב בחופש00:00

 בני דרייפוס בחופש00:00

 אהרון עבדי בחופש

 אורה מאחרת מגיעה בשעה 10.00

 יום הולדת 

 מגי בחופש

 מלי שרביט בחופש

 נתנאל בחופש ?? 

 רויטל ערב

 שיחת טלפון עם תמיר ברקין - רמ"י מחוז צפון 09:00 - 09:30

 -  (ל. מנכ"ל ירושלים) ת.ע. 2019 - תקצוב ובקרה09:30 - 10:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) ת. ע. 2019 - תכנון והנדסה10:00 - 10:30

פריטים נוספים...

יום שלישי 28 אוגוסט
 ישראל אקוע בחופש

 איילת בחופש

 מני הנהג

 שגב בחופש

 בני דרייפוס בחופש

 מלי פינקלשטיין בחופש00:00

 יוסי שבת בחופש00:00

 אהרון עבדי בחופש

 אסנת קמחי חצי יום בחופש

 רויטל ערב

 נסיעה לנהריה10:00 - 12:00

 נהריה (ליאם 050-4441830)שמעון גואטה ראש12:00 - 14:30

 נסיעה לתל אביב14:30 - 16:00

 (ל. מנכ"ל-  יגאל להב- ראש מועצה קרני שומרון16:30 - 17:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. סיגלית גבאי17:30 - 18:00

 רני טריינין (לשעבר ראש המועצה יואב) 18:00 - 18:30

 יותם לקבל חומר 054-4389787 19:30 - 20:00

יום חמישי 30 אוגוסט
 ישראל אקוע בחופש00:00

 איילת בחופש00:00

 מני הנהג00:00

 שגב בחופש00:00

 אהרון עבדי בחופש

 הילה ערב

 חדר ישיבות גדול משעה 11.00 18.00 

 נסיעה לנתניה08:00 - 09:30

 מסיכון לשיכון - שיחה עם צוות החינוך ( 35 09:30 - 10:00

 נסיעה לתל אביב10:00 - 11:00

 (דרך מנחם בגין 125, קומה 10, תל אביב ,  צרכים 11:00 - 12:00

 (אצל  ישיבת צוות לגור בכבוד  - ישיבה מס' 12:007 - 14:00

 ישיבת הכנה לקראת הדיון בישיבת צוות לגור 14:00 - 14:30

  (ל. מנכ'ל תל אביב) תמ"א 38 בנכסים של עמידר 14:30 - 15:00

 דני בן אבו יו"ר נכי צה"ל מחוז השפלה - מירב 15:00 - 15:30

 מיתוג חריש - יוני יצחק מחברת אופרטיבה 15:30 - 16:30

פריטים נוספים...
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יום שני 03 ספטמבר
 אורה יוצאת מוקדם בשעה13.00 

 הילה ערב 

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ"ל09:00 - 09:30

 - חגי רזניק (אצל השר ) קרקע משלימה09:00 - 09:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) חנן סיני12:30 - 12:45

  הרמת כוסית לכבוד  חג ראש השנה תשע"ט 13:00 - 14:00
 - סימה טרם(בלובי המשרד הראשי)

 הרמת כוסית לראש השנה בהשתתפות השר 13:00 - 14:00
 - חגי רזניק (בלובי המשרד )והמנכ'ל

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) נתנאל + נאור14:00 - 14:30

 - חגי  (ל. מנכ'ל) דיור מוגן ברח' אורגואי ירושלים14:30 - 15:00
רזניק

 (אצל חגי ישיבת צוות לגור בכבוד - ישיבה מס' 15:008 - 19:00
 - חגי רזניק משרד הבינוי והשיכון קלרמון גאנו 3 בניין א' קומה ג')

רזניק

 עפרה כרמון ממשרד הרווחה + נתנאל הנפקת 19:00 - 19:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ירושלים)מסמך חסכון בעלויות בדירת קבע

יום רביעי 05 ספטמבר
 איילת ערב

 כלא רימונים כלא אופק 052-7469000  שרה 11:00 - 12:00
 (כלא רימונים ליד תל מונד )לופו 

 (ל. מנכ'ל ירושלים) רבקה פלקה 050-6887008 11:00 - 11:30

 נסיעה לפתח תקוה12:00 - 13:00

 כנס בנושא התחדשות עירונית הרצאה של 13:00 - 14:00
המנכ''ל (סביבות כ- 200 איש) מנחה עופר פטסבורג (שרה בר 

 (בפתח תקוה באולמי fifty eight  לשעבר רויאל און 052-4837979 )
גרדן, רח' הירקונים 58 )

 ארוחת צהריים עם משתתפי הפאנל 14:00 - 14:30

 נסיעה לתל אביב14:30 - 16:00

 (ל.  ג'ו + יוסי שבת (ג'רפי)קרנות ורבורג כהן18:00 - 19:00
 - חגי רזניקמנכ'ל תל אביב קומה 10 )

 (דרך מנחם בגין 125, קומה  פ"ע מלי פינקלשטיין19:00 - 20:00
10, תל אביב , לשכת מנכ"ל)

 (טורזו רמת  חתונה של שחר לשעבר עוזר גלנט 20:00 - 21:45
השרון )

יום ראשון 02 ספטמבר
 הילה בחופש 

 חדר ישיבות שולה 11:30-12:30

 מלי מלון

 מני הנהג

 רויטל ערב

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח10:30 - 11:00

 נסיעה לירושלים11:00 - 12:30

 - חגי רזניק הר חומה + בני12:30 - 13:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.א. ישראל אקוע13:00 - 13:15

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע.  נתנאל13:30 - 14:00

 נסיעה להתחדשות עירונית לגבעת שאול14:30 - 

 הרמת כוסית וחנוכת בית לרשות הממשלתית 15:00 - 16:00

 חזרה למשרד16:00 - 16:30

 הגדרת אזורים בהם שיעור מסתננים גבוה 16:30 - 18:00

 נסיעה למשרד האוצר18:00 - 18:30

 (אצל אריאל  פ. ע. עם משרד האוצר אריאל יוצר18:30 - 19:30

 (אצל ערן רולס הברושים  רמת השבים - ערן רולס19:30 - 20:30

יום שלישי 04 ספטמבר
 אריאל פרטוש - חדר ישיבות 16.00-18.00 תל אביב 12 איש

 הילה ערב

 חדר ישבות לחשבות 11:00-12:00

 חדר ישיבות -גדי מארק 14.00-15.30 ??????????

 - חגי רזניק (מועצה ארצית)09:00 - 10:00

 יום הגימלאים והפורשים בהשתתפות השר 10:00 - 12:00

 (לשכת מנכ"ל רש"א,  הרמת כוסית לראש השנה10:00 - 11:00

 נסיעה למפעלי גרנות ליד גן שמואל12:00 - 13:00

 הרצאה בפני פורום מנהלי מקרקעין בקיבוצים 13:00 - 14:00

 נסיעה למשרד בתל אביב14:00 - 15:00

 (ל. מנכ'ל  יוסי אלקסלסי בשבע  052-5665731 15:00 - 15:30

 אליהו כהן - בעניין בתי כנסת ברובע היהודי 15:30 - 16:00

 - חגי  (ל. מנכ'ל תל אביב) לירון פוליצר - אישי16:00 - 16:30

 (ל. מנכ'ל תל  לי ירון - הארץ  052-8000747 16:15 - 17:15

 נסיעה לנתניה17:30 - 18:30

 הרצאה בפני אירגון הקבלנים בנתניה (ויקטור 18:30 - 19:30

 (ניסים אלוני  ?????הפורום הישראלי למנהיגות19:30 - 21:30

יום חמישי 06 ספטמבר
 איילת ערב

 חדר ישיבות גדול לאוראל יפרח

 חדר ישיבות גדול תל אביב לאוראל יפרח 16.00-18.00 

 מנכ'ל בחופש

 - חגי רזניק (ל.מנכל- תל אביב) לגור בכבוד10:00 - 11:00

 (ל. מנכ'ל - דרך  עללא גנטוס 16:00054-30333337 - 17:00
 - חגי רזניקמנחם בגין 125, קומה 10, תל אביב)

 (ל.  גל אושרוביץ 050-7496209 + ורד סלומון17:00 - 17:30
 - חגי רזניקמנכ'ל תל אביב )

 (דרך מנחם בגין 125,  שירה צחור 18:30050-7474300 - 19:00
 - חגי רזניקקומה 10, תל אביב , חדר ישיבות שיווק)
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יום שני 10 ספטמבר
 תמר קציר בחופש

 (חגים דתיים יהודיים) ראש השנה (היום הראשון)

יום רביעי 12 ספטמבר
 תמר קציר בחופש

 איילת ערב

 (חגים דתיים יהודיים) צום גדליה

 (ל.מנכ"ל-  עדכון תקנות חוק מכר הדירות 10:30 - 11:00
 - חגי רזניקירושלים)

 - חגי  (ל. מנכ'ל) ניהול אתרי מחוז דרום - משל"ט11:00 - 12:00
רזניק

 נסיעה למשרד רוה"מ11:30 - 12:00

 חיילי צד"ל - סיוע בדיור לצד"ל (מורן) 12:00 - 13:00

 חזרה למשרד13:00 - 13:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) כ"א במשרד14:00 - 15:00

 (ל. מנכל- קלרמון גאנו  ראש מועצת בקעת הירדן15:30 - 16:30

 - חגי  (ירושלים) בקעת הירדן אסנת + נתנאל15:30 - 16:00

 -  (חדר ישיבות1)  וועדה לתכנון ופיתוח 16:00 - 18:00

 נסיעה לתימורים18:30 - 19:30

 (תימורים ) גל אושרוביץ 19:30 - 20:30

 שלומי  20:30 - 21:30

יום ראשון 09 ספטמבר
 תמר קציר בחופש00:00

 (חגים דתיים יהודיים) ערב ראש השנה

 - חגי רזניק (ברביבים) רכיבה ברביבים08:30 - 09:30

יום שלישי 11 ספטמבר
 תמר קציר בחופש

Hijri New Year (חגים דתיים מוסלמיים) 

 (חגים דתיים יהודיים) ראש השנה (היום השני)

יום חמישי 13 ספטמבר
 תמר קציר בחופש00:00

 נירית מיכאלי בחופש

 רויטל תל אביב 

 (ל. מנכ'ל תל  יעל שאלתיאלי 050-6241888 10:30 - 11:00
אביב )

 פ"ע יוסי דגן- ראש מועצת שומרון - ולרי מימון 11:00 - 11:30
 (דרך מנחם בגין 125, קומה 10, תל 054-7877482, 03-9066480

 (דרך מנחם בגין  פ"ע ראש העיר לוד - יאיר רביבו11:30 - 12:00

 קידום בנייה של מרכז לימודי להכשרת צעירים 12:00 - 13:00

 עוזי / אלי אלון - ת.ז 027155936 מרמת השרון 13:00 - 13:30

 (ל. מנכ"ל- דרך מנחם בגין 125, קומה  עיר הנדל"ן13:30 - 14:30

 (ל. מנכ'ל תל אביב) דני גיגי  054-6436860 14:30 - 15:15

 (ל. מנכ"ל- דרך  ח"כ סאלח סעד (דיור לדרוזים)15:15 - 16:00

 (דרך מנחם בגין 125,  דנה - וואלה 16:00052-8602040 - 17:00

 נסיעה 18:00 - 18:30

 (קפה  יורם ישראלי - התייעצות 18:30054-4463232 - 19:30

 נעמה גוטליב 20:00 - 21:00
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יום שני 17 ספטמבר
 אורה בחופש

 יוסי שבת בחופש00:00

 הילה בחופש

 נירית מיכאלי בחופש

 רויטל ערב

 הרמת כוסית אסנת קמחי 10:30 - 11:00

  דירת רכש - נווה שרת תל אביב - ועדת מחירים11:15 - 12:00
 - חגי רזניק(ל. מנכ'ל)

 -  (קלרמון גאנו 3, קומה 3 , ירושלים) קרני שומרון12:00 - 13:00
חגי רזניק

 (ל. מנכ'ל) מזל איובי 054-4694342 13:00 - 13:30

 (ל.מנכ"ל- קלרמון גאנו 3,  פ. היכרות- גורי נדלר14:00 - 14:30

 - חגי  (קלרמון גאנו 3, קומה 3 , ירושלים) בני עייש 14:30 - 15:00

 - חגי  (קלרמון גאנו 3, קומה 3 , ירושלים) מודיעין 15:00 - 15:30

 נסיעה 15:30 - 16:00

 ועדת שרים לעניין קידומם ושילובם של אזרחי 16:00 - 17:30

 מלי פע 17:45 - 20:00

יום רביעי 19 ספטמבר
 אורה בחופש

 יוסי שבת בחופש

 (חגים דתיים יהודיים) יום כיפור

יום ראשון 16 ספטמבר
 אורה בחופש00:00

 איילת ערב

 נירית מיכאלי בחופש

 נסיעה לירושלים לגבעת שאול08:30 - 10:00

 רבקה פלקה09:00 - 

 הרמת כוסית לצוות המיחשוב של הסיוע בדיור -10:00 - 10:30
 (בחברת נס גבעת שאול מיכאלה 052-4632570  (תודות)

 נסיעה לעלי10:30 - 12:00

 וועדה לקידום התכנון ביישובים הדרוזים 11:00 - 13:00

 (בית כנסת  הלוויה - אישתו של משה מרחביה12:00 - 12:30

 חזרה למשרד12:30 - 13:30

  (ל. מנכ'ל) הכנה לקראת ביקור קנצלרית גרמניה13:30 - 14:00

 רעידות אדמה בהמשך לדיון שהתקיים ביום 14:00 - 14:45

 (קלרמון גאנו 3,  קרקע משלימה - דירות פנויות14:45 - 15:30

 נסיעה לתל אביב לרמת החייל לאנדרי אופק15:30 - 17:30

 נסיעה 18:30 - 21:00

 (קפה עלמה, שבטי ישראל 14,  ניתי (תמר קציר)21:00 - 22:00

יום שלישי 18 ספטמבר
 אורה בחופש

 יוסי שבת בחופש

 (חגים דתיים יהודיים) ערב יום כיפור

יום חמישי 20 ספטמבר
 אורה בחופש00:00

 יוסי שבת בחופש00:00

 הילה ערב

 נירית מיכאלי בחופש

  תיאום ציפיות לקראת תרגיל רעידת אדמה 10:00 - 11:00
 - חגי רזניק(קלרמון גאנו 3, קומה 3 , ירושלים)

 (קלרמון גאנו 3, קומה  נילי אהרון 050-2223530 11:00 - 11:30
 - חגי רזניק3 , ירושלים - לשכת מנכ"ל )

 סטטוס טיפול בהמלצות הועדה הציבורית 11:30 - 12:30
 - חגי רזניק (קלרמון גאנו 3, קומה 3 , ירושלים)בנושא דיור לנכים

 (ל. מנכ"ל -  עמותת תעסוקטיף+ משרד הרווחה13:30 - 14:30
 - חגי רזניקקלרמון גאנו 3, קומה 3, ירושלים)

 - חגי  (ל. מנכ'ל ירושלים) סיגלית + אילן אליהו14:30 - 15:00
רזניק

  פגישת הכנה למפגש עם ממשלת גרמניה 14:30 - 15:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 אשי סלמון 15:00050-8573595 - 16:00

 בנימין לאשקר - חבר באיגוד עולים מצרפת 16:00 - 16:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 ,  פגישה עם דניאל חג'בי16:30 - 17:00
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יום שני 24 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) סוכות (ישראל)

יום רביעי 26 ספטמבר
 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום הראשון-מחוץ לישראל)

יהודיים)

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)

יום ראשון 23 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ערב סוכות

יום שלישי 25 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חג סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום הראשון-ישראל)

יום חמישי 27 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)

 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)
יהודיים)
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יום שני 01 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) שמיני עצרת (מחוץ לישראל)

10:30 - 10:00

יום רביעי 03 אוקטובר
 9:30 עד 11:30 חדר ישבות הגדול - איזי לרר

 הילה ערב

 רויטל מאחרת

 (חדר ישיבות ל.  פגישה עם אלוף פיקוד העורף09:30 - 11:30
 - יצחק (איזי) לררמנכ"ל קומה 3)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) לו"ז לשכת מנכ'ל13:00 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. סיגלית גבאי14:00 - 14:30

 פ"ע ראש מועצה שדות נגב - תמיר עידן  14:30 - 15:30
 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך מנחם בגין 125 (08-9938901 איילת)

 (דרך מנחם בגין 125, קומה 10, תל  מיתוג חריש 15:30 - 16:30
 - חגי רזניקאביב , חדר ישיבות שיווק)

 (אולם הראל משרד ראש הממשלה) פרידה מנכלים16:30 - 18:00
 - נציב

 היכרות נוחי מנדל ממשהב"ט (מחליף את 16:30 - 17:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב )סבירסקי)אפרת 03-6084536 

 (דרך  ישיבת הכנה לקראת הדיון לגור בכבוד17:00 - 18:00
 - חגי רזניקמנחם בגין 125 קוצה 10 תל אביב, לשכת מנכ"ל)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. רונן כהן17:30 - 18:00

יום ראשון 30 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) הושענא רבה (חול המועד סוכות)

יום שלישי 02 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) איסרו חג סוכות (ישראל)

 רויטל ערב

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 ,  "מתן משכנתאות11:00 - 12:00
 - חגי רזניקירושלים)

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 ,  החטיבה להתיישבות13:00 - 14:00
 - חגי רזניקירושלים)

 (קלרמון גאנו 3,  בארי הולצמן 14:00052-8695583 - 14:30
קומה 3 , ירושלים)

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 , מיטל כהן 14:30054-5883716 - 15:00
 - חגי רזניקירושלים)

 (ל.  פ.ע. ורד סלומון + נתנאל - המשלחת ליפן15:00 - 16:00
 - חגי רזניקמנכ'ל)

 (ל.  היכרות גיא סרוסי (חט. טכנית מחוז מרכז)16:30 - 17:00
 - חגי רזניקמנכ'ל ירושלים)

 כרמית - יו"ר ועד הישוב ליאת הרוש + יעל 17:30 - 18:30
 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 , רובינשטיין  (יעל 050-4095665 

 אמנון מרחב מנכ'ל עיריית ירושלים 18:30 - 19:30
 (ל. מנכ'ל קלרמון גאנו 3 בניין (026297941  052-6012030 שוש)

יום חמישי 04 אוקטובר
 איילת ערב

 יוסי חדד במילואים

 מנכ'ל בחופש

 רויטל חופש

 (מלון קינג דיויד,  מפגש ממשלת ישראל- גרמניה 15:00 - 18:00
 - שר הבינוי והשיכוןירושלים)

 נסיעה לחתונה18:00 - 19:30

 (נתיבות באחוזת  חתונה הבת של תמיר עידאן19:30 - 21:00
דניאל )

 (מדרשת בן  חתונה ליר ומיכאל - ודניצ'ב / בר19:30 - 21:00
גוריון - בוויז)
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יום שני 08 אוקטובר
 תמר בחופש - בדיקות00:00

 חדר ישיבות הגדול 3 - נדב לחמן לזר 14:00-15:00

 יוסי חדד במילואים

 (שיחה  שיחת ועידה עם לי ירון + אלעזר09:30 - 10:00
 - חגי רזניקטלפונית)

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3, קומה  פ.ע עמיר ריטוב10:00 - 10:30

 ועדת מכרזים מיוחדת לקידום התחדשות 10:00 - 11:30

 לגור בכבוד בהשתתפות ד"ר אשר מאיר - פורום10:30 - 11:30

 דוד ברוך סינגר - חיילים בודדים 11:30 - 12:00

 - חגי  (לשכת מנכ"ל ירושלים ) פגישה עם דני גיגי12:00 - 12:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל) פ.ע בני דרייפוס13:00 - 14:00

 נסיעה לחבל מודיעין14:00 - 15:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) תמר מהמיחשוב -הדרכה 14:00 - 14:30

 שמעון סוסן (אסנת 052-4574664  15:30 - 16:30

 נסיעה 16:30 - 18:00

 קבוצת הנדל"ן של ישראל - שולחנות עגולים - 18:00 - 21:00

 לינה בכפר הנופש משאבים  08-6565134 21:00 - 22:00

יום רביעי 10 אוקטובר
 חדר ישיבות - ללשכת מנכ"ל

 יוסי חדד במילואים

 רויטל  ערב

 השתלמות משרדית לחירום והכנה לתרגיל - 10:00 - 11:00
 - חגי רזניק (חדר הרצאות, קומה 1-)פתיחה ע"י המנכ'ל

 פ.ע. טלי הירש שרמן ואייל עמרוסי - לקראת 10:30 - 11:00

 -  (לשכת מנכ"ל ירושלים ) פיתוח מעלה אפרים11:00 - 11:30

 נסיעה לדלית זילבר לגבעת שאול11:30 - 12:00

 - חגי  (אצל דלית זילבר במינהל התכנון) פל קל 12:00 - 14:30

 ישיבה בנושא העברת סמכויות פל קל + חגי 12:00 - 13:00

 ( אצל הצגת מתווה פעולה פל קל + מטה פל קל13:00 - 14:30

 -  (חדר ישיבות2)  וועדה לתכנון ופיתוח 13:30 - 15:30

 נסיעה חזרה למשרד14:30 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) הצעת מחליטים15:00 - 15:30

 - חגי רזניק (ל .מנכ'ל) פ. ע. סיגלית גבאי 15:30 - 16:00

 (משרד האוצר, רח' קפלן 1 מועצת מקרקעי ישראל16:00 - 18:00

 - חגי  (ל. מנכ'ל) דני גיגי וכל הצוות - דיון דחוף16:00 - 17:00

יום ראשון 07 אוקטובר
 איילת יוצאת מוקדם

 חדר ישיבות הגדול - רונן כהן 11:30-12:00

 יוסי חדד במילואים

 חוג סוסים לשילה ברביבים08:00 - 09:00

 נסיעה לירושלים09:00 - 11:00

 (קלרמון  הצעת מחליטים עוטף עזה 11:002019-2020 - 11:30

 היכרות עם עו"ד אווקה זאנה מנהל היחידה 11:30 - 12:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) גדי+סיגלית12:45 - 13:00

 בנושא שכונת גילה ירושלים בהשתתפות ישראל13:00 - 13:30

 מורדות גילה - כביש גישה 076-8649700 13:30 - 14:00

 - חגי רזניק (לשכת מנכל י-ם ) ועדת מחירים14:00 - 14:30

 (ל. מנכ'ל מעלון ברוך (רובע יהודי )14:3002-6265927 - 15:00

 נסיעה לבית שאן15:00 - 16:30

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח15:00 - 15:30

 ביקור במעלה אדומים - ענת 050-8296390 - 15:30 - 16:30

 (הרב הרצוג 32 בית שאן) ניחום אבלים בית שאן16:30 - 17:30

פריטים נוספים...

יום שלישי 09 אוקטובר
 תמר בחופש - בדיקות00:00

 איילת ערב

 יוסי חדד במילואים

 - חגי רזניק (מועצה ארצית)09:00 - 10:00

  מפגש עם המשלחת הרוסית + נתנאל לפידות09:15 - 09:35
 - חגי רזניק(במשרד החוץ)

 חזרה למשרד10:00 - 10:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  נטע צחור 10:30054-6734586 - 11:00
, ירושלים)

 (קלרמון גאנו 3,  הכנה למועצת מקרקעי ישראל 11:00 - 12:00
 - חגי רזניקקומה 3 , ירושלים)

 (אצל  ישיבת צוות לגור בכבוד - ישיבה מסכמת 12:00 - 15:00
 - חגי חגי רזניק משרד הבינוי והשיכון קלרמון גאנו 3 בניין א' קומה ג')

 דורון שידלוב ראש המועצה האזורית ברנר - 15:00 - 16:00
 (ל. מנכ'ל ירושלים רח' קלרמון גאנו 3 בניין א' 08-9399998  אורנה

 (קלרמון  (אור פלד 054-6977995 ) חברה זרה16:00 - 17:00
 - חגי רזניקגאנו 3, קומה 3 , ירושלים)

 (קלרמון שירי סלומון  המנהלנית 17:00050-217-1464 - 17:30

יום חמישי 11 אוקטובר
 איילת פותחת

 הילה בחופש

 רויטל ערב

 נסיעה לאור יהודה לביקור בית08:30 - 09:30

 שיחה טלפונית עם יוסי שבת - 1.כפרי 08:30 - 09:00

 ביקור בית בהשתתפות רונית מהסרי ליאת 09:30 - 10:00

 נסיעה לתל אביב10:00 - 10:30

 ביקור במכון התקנים -  אילן כרמית מ"מ מנכ'ל 10:30 - 12:00

 חזרה למשרד11:30 - 12:00

 (דרך  מירב ארלוזורוב - דה מרקר 12:00052-6102311 - 13:00

 (דרך מנחם בגין 125,  050-407-6201  מזל דידו13:00 - 13:30

 (ל. מנכ'ל תל  בועז מקלר 03-7773555 מאיה13:30 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז לשכת מנכ'ל14:00 - 14:30

 (דרך מנחם בגין  פגישת קריאיטיב - ערי הצפון14:30 - 15:30

 גולן וואך - בחינת מימוש תקציבי מיגון לצפון - 15:30 - 16:30

 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10  סיגי 16:30050-2331165 - 17:00

פריטים נוספים...
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יום שני 15 אוקטובר
 אדם ארבל במילואים

 12:00-15:00 חדר ישיבות לאסנת קמחי 

 איילת יוצאת מוקדם

 הילה ערב

 חדר ישיבות לאורה דואק 10:00-12:00

 הנהלה מצומצמת - אריה מועלם 03-7380229 10:00 - 11:30

 נסיעה למשרד הפנים11:00 - 11:30

 (אצל  התחדשות עירונית (מיכל 02-6701446 )11:30 - 12:30

 נסיעה למשרד12:30 - 13:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) דווח תיקון ליקויים 13:00 - 14:00

 - Yoav (אולם ג'וינט גדול)    ועדה ארצית - צעירים13:00 - 15:00

 - חגי  (קלרמון גאנו 3, קומה 3 , ירושלים) התייעצות14:00 - 14:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ) פ.ע. יוסי חדד15:30 - 16:00

 נסיעה לכנסת16:30 - 17:00

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע שר מנכ"ל17:00 - 18:00

 נסיעה לקרית גת18:30 - 19:30

 (אצל דני בן עזרא -  ציון בן ציון 20:00054-233-3685 - 21:00

יום רביעי 17 אוקטובר
 אדם ארבל במילואים

 סיור לימודי של המשרד (גיבוש)

 נסיעה לבאר שבע10:00 - 12:00

 (קפה  חיים אלוש  (ג'והל 050-3334466)) 12:00 - 13:00
 - חגי רזניקסיאסטה- מתחם ביג,חיל ההנדסה באר שבע)

 נסיעה לרביבים13:00 - 13:30

 רביבים13:30 - 14:30

 נסיעה לאילת14:30 - 18:00

 -  (במלון אורכידאה אילת) גיבוש עובדים באילת19:00 - 21:00
חגי רזניק

 כנס של ארגון הקבלנים - אלי רוזנטל 21:00 - 22:30
(03-5606957 ורדה) 052-3332152 כ-600 איש  ברכות של 

 (באילת במלון רויאל ביץ')המנכ'ל

 לינה באילת22:30 - 00:00

יום ראשון 14 אוקטובר
 אדם ארבל במילואים00:00

 חדר ישיבות- 14:00 עד 15:30 בני דרייפוס

 מלי מלון

 רויטל ערב

 שיחה ועידה ח"כ שולי מועלם (אורי העוזר 09:30 - 10:00

 -  (לשכה סגן שר ) תקציב שיקום שכונות 10:002019 - 11:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ. ע יוסי שבת 10:30 - 11:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פרידה לשגב11:30 - 12:00

 (אצל  מכירת דירות במלון דיפלומט חביב קצב12:00 - 12:30

 צהרים עם השר ?????13:15 - 14:15

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ירושלים) טרמיטים באר שבע14:00 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) הוסטל בערד14:00 - 14:30

 בני כשריאל ראש העיר מעלה אדומים (ענת 15:30 - 16:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. מלי שרביט16:30 - 17:00

 - (גלרמן ג'אנו 3 ירושלים ) חגי רזניק-מבואות ערד 17:30 - 18:30

 ראש המועצה האזורית תמר ליטבינוף (יוליה 17:30 - 18:30

פריטים נוספים...

יום שלישי 16 אוקטובר
 אדם ארבל במילואים

 סיור לימודי של המשרד (גיבוש)00:00

 נסיעה לחירן 08:00 - 10:00

 (ישוב ביקור בישוב חירן 054-6671513 רון שכנר10:00 - 11:15
 - חגי רזניקחירן - מפגש בצומת שוקת, תחנת פז )

 נסיעה לאזור11:15 - 12:30

 (אזור,  אצל משה ראובני  077-2346382  שרי 12:30 - 13:30
 - רחוב המצודה 3 קומת כניסה דלת ראשונה משמאל ספרי צמרת )

חגי רזניק

 נסיעה 13:30 - 14:00

  הרצאה בפני מורים בתיכון גלילי כפר סבא14:00 - 15:00
(תיכון גלילי, רח' עזר 41, כפר סבא)

 נסיעה לתל אביב15:00 - 17:00

 (במפעל הפיס תל  אביגדור  03-6940100 ליאור 17:00 - 18:00
 - חגי רזניקאביב)

  פגישה עם יו"ר מפעל הפיס - אביגדור יצחקי 17:00 - 18:00
 - חגי רזניק(אצל אביגדור הפטמן 3 ת"א לשכת היו"ר קומה 6 )

יום חמישי 18 אוקטובר
 אדם ארבל במילואים00:00

 סיור לימודי של המשרד (גיבוש)00:00

 אתי אברג'יל בתל אביב

 נסיעה לתל אביב12:00 - 14:00

 -  (ל. מנכ'ל קומה 10 תל אביב) פ.ע. אריאל יוצר14:00 - 15:00
חגי רזניק

 סיור בשטח בתחום התכנון של תכנית תמ"א 15:00 - 17:00
 - Mili Ivgi (בכניסה לפארק הוד השרון )1/48 הוד השרון

 (דרך מנחם בגין 125  מישל ביטון  15:00052-6819090 - 15:30
 - חגי רזניקקומה 10 תל אביב, לשכת מנכ"ל)

 מפעלי בית שאן - גברי איכנוולד (04-6065701 15:30 - 16:30
 אורלי)- פגישה עם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון - חגי רזניק

 - חגי רזניק(דרך מנחם בגין 125 קומה 10 תל אביב, לשכת מנכ"ל)

 חתונה עם ספיר 17:30 - 22:00
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יום שני 22 אוקטובר
 הילה ערב

 חדר ישיבות 12:30-14:30 לסיוע בדיור

 פ"ע ראש העיר רחובות - רחמים מלול 10:00 - 11:00
 (לשכת ראש העיר רחובות רחוב (08-9392203 - מיכל, קרן)גלית

 - חגי רזניקבילו 2 בניין הקניון קומה 6)

 נסיעה למשרד11:00 - 12:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ"ל12:30 - 13:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) הכנה לקבינט הדיור 13:30 - 14:00

 (ל.  עיר הנדל"ן - שירי שניידר 14:00054-4969891 - 14:30
 - חגי רזניקמנכ'ל ירושלים רחוב קלרמון גאנו 3 בניין א' קומה ג' )

 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל) פ.ע נתנאל לפידות14:30 - 15:00

 (קלרמון גאנו 3,  איילת שירוני 050-8633102 15:00 - 15:30
 - חגי רזניקקומה 3 , ירושלים)

 היכרות עם החשב החדש גלעד שמיר- 15:30 - 16:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)050-6261518

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז מנכ'ל16:00 - 16:30

 (משל"ט   סטטוס ניהול אתרים - מחוז ירושלים16:30 - 18:00
 - משרד הבינוי - רח' קלרמון גאנו 3 קרית הממשלה מזרח ירושלים )

יום רביעי 24 אוקטובר
 לארגן כיבוד לאשר חנייה - חדר ישיבות שולמית גרטל ורד 

סולומון 15:00-19:00

 רויטל ערב

 תרגיל רעידות אדמה - פתיחה ע"י המנכ'ל 09:00 - 10:00

 (ל. מנכ'ל  אצל מללי  פ.ע. ישראל אקווע09:30 - 10:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) כ"א 10:00 - 10:45

 נסיעה לכנסת11:00 - 11:30

 - שר  (לשכת השר בכנסת) הכנה לקבינט הדיור11:30 - 12:00

 (לשכת  פגישה עם אבנר עורקבי- יו"ר אהב"ה12:00 - 12:45

 (לשכת  פגישה עם מנכ"ל עמותת "רואים רחוק"13:15 - 14:00

 חזרה למשרד14:00 - 14:30

 (במרכז הפעלה קומת סיכום תרגיל רעידות אדמה14:30 - 15:00

 (ל. מנכ'ל  רון אלוני - נכה מלחמת יום כיפור15:30 - 16:00

 קונגרס חרדי להקמת העיר כסיף - מספר דקות 16:00 - 16:30

 -  (חדר ישיבות 2)  וועדה לתכנון ופיתוח 16:30 - 18:30

 נסיעה לרביבים18:00 - 20:00

 לינה ברביבים - הזמנה ליחיאל במשאבי שדה - 20:00 - 22:00

יום ראשון 21 אוקטובר
 איילת ערב

 (ישראל) יום הזיכרון ליצחק רבין

 הרצאה בפני נערות בסיכון 40 איש ביקור 10:00 - 11:00
 (בוויז - פנימיית עדן בפנימיית כרמיה - הילה 052-9658456 

 נסיעה לירושלים למשרד רוה"מ11:00 - 12:30

 - גדי  (אצל לאוניד) הכנה לועדה לתכנון ופיתוח12:00 - 12:30
מארק

 הנציב וחגי רזניק- מנכל משרד השיכון ובני 12:30 - 13:15

 (במשרד רוה"מ אצל נציב  פרופ' דניאל הרשקוביץ12:30 - 13:15

 נסיעה לגבעת שאול 13:30 - 14:00

 ועדת בוחנים למכרז 55472- מנהל/ת אגף בכיר14:00 - 16:00

 ועדת בוחנים למנהל אגף בכיר נכסים וחברות 14:00 - 16:00

 חזרה למשרד16:00 - 16:30

 נושא תיקצוב בניית המקווה לשכונת הדגן 16:30 - 17:00

 המרכז לעיוור בישראל  ( 03-7915537 / 17:00 - 18:00

 (ל.  שי בירן- מנכ"ל אגף כלכלה הסתדרות18:00 - 19:00

 איתן פלזננשטיין ממשרד החינוך (19:300505577146 - 20:00

יום שלישי 23 אוקטובר
 אדם יוצא ב 14:00

 אסנת קמחי חדר ישיבות 10:00-14:00

 רויטל ערב

 (קמפוס מגדל  ביקור במגדל העמק- הרב גרוסמן11:30 - 13:00
 - חגי רזניקאור, רח' הרב בוסקילה 1, מגדל העמק)

 נסיעה לעין שמר 13:00 - 14:00

 ביקור בחממה - עין שמר 052-5523509 (חנה 14:00 - 15:15
 -  (במרכז קיבוץ עין שמר חחמה)04-6374160 / 054-8008279)

חגי רזניק

 נסיעה לירושלים15:15 - 17:00

 (במחוז המרכז בחדר הישיבות  פרידה  מאברי לבני15:30 - 16:00
תל אביב)

 - חגי  (קלרמון גאנו  3, לשכת מנכ"ל) אריאל יוצר 17:30 - 18:30
רזניק

יום חמישי 25 אוקטובר
 (רביבים) בגן של שילה פגישה עם הגננת08:00 - 08:30

 נסיעה08:30 - 09:00

 הרצאה ברביבים בפני ותיקי רמת הנגב כ-45 09:00 - 10:00
 (מו"פ רמת הנגב ליד אשלים)איש - מנשה 050-3699855 

 נסיעה לתל אביב10:00 - 12:00

 - חגי רזניק ראיון טלפוני ברדיו עם יצחק מויאל10:00 - 10:30

 (ל. מנכ'ל תל  יגאל פרסלר 050-5331503 צד"ל12:00 - 12:30
 - חגי רזניקאביב דרך מנחם בגין 125 קומה 10)

 (ל. מנכ'ל תל  מיכל - הרצליה 12:30054-3410124 - 13:00
אביב דרך מנחם בגין 125 קומה 10)

 (ל. מנכ'ל תל אביב  דרך אלירן לוי 053-8285449 13:00 - 13:30
 - חגי רזניקמנחם בגין 125 קומה 10)

 פ"ע ליאת שוחט - ראש העיר אור יהודה (יונית 13:30 - 14:00
 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10 תל אביב, לשכת 052-8931528)

 - חגי (ל. מנכ"ל- ת"א) ענת בן שמחון 14:00037398740 - 14:30

 סיגי (אמא של בעלת צרכים מיוחדים) 14:30 - 15:00

 (רחוב גלעד,  טקס הנחת אבן פינה בקריית ים18:30 - 19:15

 פרישה- ראש מועצה אזורית דרום השרון- מוטי 19:00 - 20:30
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יום שני 29 אוקטובר
 הילה ערב

 חדר ישיבות לחשבות 10:00-12:00

 נסיעה למשרד רוה"מ09:00 - 10:30

 וועדה מס' 2 - וועדת היגוי מיזם משותף - משרד 10:00 - 12:00
 (בירושלים, הבינוי והשיכון משרד לשיוויון חברתי ותנועת אור

 ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור10:30 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכון (משרד ראה"מ )("קבינט הדיור")

 חזרה למשרד12:00 - 12:30

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3,  עמותת ידיד- רן מלמד12:30 - 13:00
 - חגי רזניקקומה 3, ירושלים)

 פ. הכרות- שאול גולדשטיין מנכל רשות הטבע 13:00 - 13:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל-קלרמון גאנו3, קומה 3, ירושלים)והגנים 

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  עופר חדד 13:30050-5307953 - 14:30
 - חגי רזניק, ירושלים)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. סיגלית גבאי15:00 - 15:30

 נסיעה לכנסת16:00 - 16:30

 (קומה 3כנסת, חדר 3818, אצל  ח"כ אלי אללוף 16:30 - 17:00

 נסיעה לרביבים לירי נוסעת לחו"ל17:00 - 19:30

יום רביעי 31 אוקטובר
 חדר ישיבות  לחשבות  12:00-13:30 - מסיבת פרידה לאהרון

 חדר ישיבות לנתנאל 15:00-18:00 - לדאוג לכיבוד 25 איש

 רבקה ערב

 הצעת קרקע משלימה/רעידות אדמה 09:30 - 10:30
 (ל.  מנכ'ל רחוב בהשתתפות פרופ' אבי שמחון 02-6705636

 מוסדות ציבור - ביטול התקשרויות עם חברות 11:00 - 11:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)מנהלות לשנת 2018 (922)

 - חגי  (קלרמון גאנו 3 ירושלים ) דני גיגי +רונן 11:30 - 12:00
רזניק

 (ל. מנכ"ל- רחוב קלרמון  דוד מגן- תכנון חריש12:00 - 13:00
 - חגי רזניקגאנו 3 בניין קומה ג' ירושלים)

13:30 - 13:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) אהרון גפן - הר חומה13:30 - 14:00

 ח"כ עבד אל- חכים חג יחיא (גאודת 14:00 - 15:00

  גדי +בני - חלוקת האחריות בין רמ"י ומשהב"ש14:30 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) הנחיות תקציביות15:30 - 16:30

 -  (חדר ישיבות1)  וועדה לתכנון ופיתוח 16:30 - 18:30

 בטיחות בעבודה- אבי ניסנקורן, חגי רזניק, מוטי22:00 - 23:30

יום ראשון 28 אוקטובר
 חדר ישיבות אריאל רוזנברג 11:00-14:00

 מלי מלון

 רויטל ערב

 נסיעה למצפה יריחו09:00 - 10:30

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח10:00 - 10:30

 הרב שלמה פייג 052-3003368 - ישיבת נתיבות 10:30 - 11:30

 נסיעה למשרד בירושלים11:30 - 12:30

 דיון עם מנהלי מחוזות + בני דרייפוס (בהמשך 12:30 - 13:30

 - חגי רזניק (לשכת מנכל ) פ.ע אילן רויזמן 12:30 - 12:40

 חגי פלמר מנכ"ל מועצה אזורית מנשה - הגר 13:30 - 14:30

 (משל"ט   סטטוס ניהול אתרים - מחוז מרכז14:00 - 16:00

 - חגי רזניק (ל.מנכ"ל) איילת 14:15 - 14:30

 - חגי רזניק (ל. מנכל) מערך הסברה למגזר החרדי14:30 - 15:30

  סטטוס בנושא חרדים החלטת ממשלה 8123 15:00 - 15:30

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3, קומה 3,  רונן רגב15:30 - 16:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. אריאל אולצוור16:15 - 16:30

פריטים נוספים...

יום שלישי 30 אוקטובר
 יום בחירות לרשויות 

 יום שבתון

יום חמישי 01 נובמבר
All Saints' Day (חגים דתיים נוצריים) 

 איילת ערב

 מלי יוצאת מוקדם - לטקס של הבן בביה"ס

 שולחן עגול מס' 3 - שילוב הבדואים בחברה 09:30 - 11:00
 (קריה ת"א- ביניין משרדהישראלית ברשות מנכל משרד הביטחון

 (דרך מנחם בגין 125 קומה 10 תל צוות לגור בכבוד10:00 - 12:30
 - חגי רזניקאביב, לשכת מנכ"ל)

 (ל. מנכ"ל- דרך מנחם בגין 125,  פ"ע תמר קציר12:00 - 13:00

 (ל. מנכ'ל בניית ממד"ים בשדות נגב וכרם שלום 13:00 - 13:30

 (ל.  מיגון בהשתתפות יובל פרנקל 13:0003-6930496 - 13:30

 (ל.  052-2531838 מיכל מור איגוד הדירקטורים13:30 - 14:00

  עו"ד מוטי רינקוב + הרצל בן ארי 14:00052-6162400 - 14:45

 (דרך מנחם בגין 125, קומה 10,  שכנות הארגזים 14:45 - 15:30

 (ל.  דנה יוסף מאיילת השחר 050-3350450 15:30 - 15:45

 (ייקב  טקס הנחת אבן פינה ביישוב מגרון 16:00 - 17:30

 ביקור במוזיאון (בועז קרטש'מר - יו"ר קיבוץ 19:00 - 21:00

 נסיעה לרביבים21:00 - 21:30
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יום שני 05 נובמבר
 הילה ערב

 עמידה ומימוש ת. ע. 2018 + ניצול מזומנים 10:15 - 11:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)בהשתתפות מנהלי המחוזות

 (ל. מנכ"ל-  פגישה עם הרב יוסף בוקסבוים11:00 - 11:30
 - חגי רזניקקלרמון גאנו ,קומה 3, ירושלים)

 (ל. מנכ"ל- קלרמון  דנה יומברג  (0544399646)11:30 - 12:00

 (ל. מנכ"ל-  יובל פרנקל - עו"סית )11:30052-8561561 - 12:00

 מחשוב לחדש ישיבות העלאת המצגת בשני 11:30 - 12:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ) התייעצות עם אסנת קמחי12:00 - 12:30

 - חגי  (ל. מנכ'ל) התייעצות עם  נירית מיכאלי 14:30 - 15:00

 נסיעה למשרד האוצר15:00 - 15:30

 (אצל שי באבד  המשך דיון - בטיחות עובדים15:30 - 17:00

 בטיחות בעבודה- אבי ניסנקורן, חגי רזניק, מוטי15:45 - 17:15

 נסיעה למשרד 17:00 - 17:30

 אוריאל אבני - מרכז משק נחשונים (אתי 17:30 - 18:15

 נטלי גבאי ת.ז. 029047750 פלאפון: 18:15 - 18:45

 (קדמא, נווה אילן (ספיר)) חתונה 19:00 - 21:00

יום רביעי 07 נובמבר
 חדר ישיבות ורד סולומון 17:00-19:00

 חדר ישיבות לשכת מנכ"ל תל אביב - עדן מבאלסקי 

 חדר למירי כהן ורונית משעה 15.30-16.30 שני 052-5111868 

 רבקה ערב

 12:00 פגישת עבודה עם ראש מועצת עמק 12:00 - 13:00

 (אור יהודה,  נתיבי ישראל (דניאל 03-7355401)12:00 - 13:00

 נסיעה למשרד בתל אביב13:00 - 14:00

 (ל.  מנכ"ל החב' הכלכלית יקנעם - בועז שלמה14:00 - 14:30

 (ל. מנכ'ל דרך מנחם  שרה אדום 052-2720961 14:30 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז מנכ'ל15:00 - 15:30

 (ל. מנכ'ל  משה שטרית 052-6182288 בית שמש15:30 - 16:00

 נסיעה לנתיבות17:00 - 18:30

 (נתיבות רחוב  ביקור במרכז נוער- שיקום שכונות18:30 - 19:30

 נסיעה לבאר שבע19:30 - 20:00

 (באר שבע- צומת  עוזי חלמיש 20:00050-2034600 - 21:00

 אביגיל דיוק 050-7446744 - ביקור בבית 21:00 - 22:00

 - (במשאבי  שדה) לינה יחיאל דהן במשאבי שדה 22:00 - 23:30

יום ראשון 04 נובמבר
 אדם בחופש

 איילת ערב

 מלי מלון 

 (ירושלים) ספיר - אישי08:30 - 09:30

 נסיעה לדלית זילבר לגבעת שאול רח' בית 09:30 - 10:45

 (אצל  חריש בהשתתפות דלית זילבר, דוד מגן 10:45 - 11:30

 (אצל  עם מנכ"ל משרד השיכון +דוד מגן - חריש10:45 - 11:30

 לירי חוזרת מחו"ל - נסיעה לרביבים מנתב"ג 11:30 - 14:00

 נסיעה למשרד11:30 - 12:00

 תמי כהן12:00 - 12:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3  מנהלי מחוזות - תקינה12:30 - 13:30

 (משל"ט   סטטוס ניהול אתרים - מחוז חיפה13:00 - 15:00

 לוז מנכ"ל - בנק יהב 13:30050-4046425 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. רונן כהן - דחוף13:30 - 14:00

 (ל.  שאול בוארון יו"ר פורום יזמי בריאות הנפש14:00 - 14:30

 - חגי רזניק (ל .מנכ'ל) דחוף גדי+בני14:30 - 15:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 06 נובמבר
 אביאל - ממשרד האוצר מזאב ביאלסקי 02-5317688 

054-9577884  שעה 9.00-11.00 34 איש - חדר קטן

 הילה /רויטל ערב?

 (חדר ישיבות) חדר ישיבות 9:30-12:00 יוסי חדד

 נסיעה לירושלים לרחוב הפיסגה בשכונת בית 10:00 - 11:30
וגן

 ראיון טלפוני רדיו (חן) גואל פינטו רשת ב' - 10:40 - 11:10
שידור חי שעה 10.40 

 (הצבי 15,  הנהלת הקרן לשטחים פתוחים11:00 - 13:00
 - אליסה פרוכט (LALISA)ירושלים. קומה 8 )

 בטיחות בעבודה- אבי ניסנקורן, חגי רזניק, מוטי11:30 - 13:30
 -  (מנכ"ל האוצר )אלישע, אורי שיינין, גבי שוחט ושאול

 מועצה ארצית  לתכנון ובנייה בנושא הוועדה 11:30 - 13:30
 (מועצה ארצית בירושלים רח' בית וגן רח' הפסגה 8 המיוחדת חריש

 נסיעה לתל אביב13:30 - 15:00

 רם בלינקוב-       054-8012012 נורית               15:00 - 16:00

 הליכה ברגל16:00 - 16:30

 (בית התנועה  פורום לקידום קואופרטיבים לדיור17:00 - 19:00

יום חמישי 08 נובמבר
 אסנת קמחי בפולין00:00

  20:00 עבודות תשתית , המחשבים יושבתו

 אדם יוצא בשעה 14.00 

 הילה תל אביב

 -  (ל מנכ'ל תל אביב) נימרוד בוסו 052-6102306 10:00 - 11:00

 העצמת הפריפריה מעמותת רואים רחוק  - 11:00 - 11:30

 יהודה התאחדות קבלני השיפוצים 11:30 - 12:00

 ליקויים בביצוע שיקום שכונות חוזר פיזי ע"י 12:00 - 13:00

 (דרך  דן רשל 054-9003753 "נושאים כללים"12:00 - 12:30

 (דרך  אבשלום אבו וילן  ( 03-7719091 יהודית )12:30 - 13:00

 (ל. מנכ'ל- דרך מחיר למשתכן בישובים הערביים13:00 - 14:00

 (ל. מנכ'ל תל אביב) יגאל קרני 050-3603812 13:30 - 14:00

 שלומי פוגל (עדי 054-2332994  09-9708400 ) 14:00 - 14:30

 (ל. מנכ'ל תל  גילי דה מרקר  050-9751920 15:30 - 16:15

 מכללת אורנים - פרופ יערה בר און, נשיאת 16:15 - 17:00

 נסיעה לרמת החייל18:00 - 19:00

 (ברמת החייל רח הברזל) ספיר19:00 - 20:00
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יום שני 12 נובמבר
 אסנת קמחי בפולין

 הילה ערב

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3,  פ"ע רונית גדוליאין 11:30 - 12:00
 - חגי רזניקלשכת מנכ"ל ירושלים)

 לו"ז 12:00 - 13:00

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3, קומה  פ"ע חנאן נג'רה13:00 - 13:30
 - חגי רזניק3, ירושלים)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. תמר קציר13:30 - 14:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת  פ"ע יוסי שבת14:00 - 14:30
 - חגי רזניקמנכ"ל ירושלים)

 (קלרמון גאנו 3, קומה  יהודה פרץ 050-5400700 14:30 - 15:00
 - חגי רזניק3 , ירושלים)

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו  יאיר קרן 15:00054-4873230 - 15:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. ישראל אקוע 15:30 - 16:00

 נסיעה למדרשה הלאומית למנהיגות ממשל 16:00 - 16:30

 הרצאה במדרשה הלאומית למנהיגות וממשל - 16:30 - 17:30

 נסיעה לגבעתיים17:30 - 19:00

 (גבעתיים דרך השלום 53   ערוץ 10 אורלי וגיא19:00 - 20:00

יום רביעי 14 נובמבר
 אסנת קמחי בפולין

 בני דרייפוס בסין

 אורה בחופש

 איזי לרר חדר ישיבות - רווית כל היום קומה 10 תל א ביב

 הילה בחופש

 רבקה ערב

 נסיעה לאופקים09:00 - 10:30

 הרצאה לעובדי רווחה באופקים (איתן שחר 10:30 - 12:00

 נסיעה למשרד בירושלים12:00 - 13:30

  חיה קול ת"ז 058499450 (נייד 054-2401017)13:30 - 14:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל ירושלים) רכש דירות14:00 - 14:45

 ראש העיר יבנה - צבי גוב ארי - ( אהובה 14:45 - 15:30

 (ל. מנכ"ל-  פגישה עם גדלקין-  נצרת עלית15:45 - 16:30

 -  (חדר ישיבות1)  וועדה לתכנון ופיתוח 16:00 - 18:00

 נסיעה לבאר שבע 16:30 - 18:00

 הרצאה ופאנל באוניב' בן גוריון (אביב 17:30 - 19:00

  לינה של יחיאל  קיבוץ צימר 08-6565422 20:00 - 21:00

יום ראשון 11 נובמבר
 אסנת קמחי בפולין

 רויטל ערב

 מרביבים לנתב"ג - לירי05:00 - 08:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) עמית אדרי10:00 - 10:30

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח10:00 - 11:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) יעל אבירם10:15 - 10:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) יואב פרנקל + עמית10:30 - 10:40

 עליזה בלוך - ראש העיר בית שמש 11:00 - 12:00

 (ל. מנכ"ל- קלרמון  יגאל מסיקה (052-4589239)12:00 - 12:30

 כח אדם - משפטנים(יצחק גורדון 13:00 - 14:00

 (קלרמון גאנו הרצל בן ארי (050-5516428 מירי )14:00 - 14:30

 (ל. מנכ'ל) אלכס גדלקין - נצרת עילית14:15 - 14:45

 ראיון טלפוני14:45 - 15:15

 אי קידום ביצוע מוסדות ציבור באמצעות חברות15:00 - 16:00

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3, קומה  פ"ע עמית גריידי 16:00 - 16:15

 נסיעה לראשל"צ16:20 - 17:50

 פסגת הנדל"ן של ידיעות - יפעת ישראל 17:50 - 19:50

יום שלישי 13 נובמבר
 אסנת קמחי בפולין

 בני דרייפוס בסין00:00

 אדם יוצא ב 14:00

 איילת ערב

 יום צד"ל בכנסת

 רויטל בחופש

 נסיעה לרביבים10:00 - 12:00

 מינה סולומון 052-5383043 (מהכנסת עובדת 10:00 - 10:30
 (ל. מנכ'ל תל אביב קומה 10 )עם איציק שמולי)

 ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא פתרונות דיור 11:00 - 12:30
 (בכנסת - ח"כ איתן כבל יו"ר לאנשי צד"ל (עידית 02-6408060 )

 נסיעה לנתב"ג לירי12:00 - 13:30

 (ל.   אשר אברג'ל - מ.א שפיר 12:30050-7888331 - 13:30

 נסיעה לתל אביב 13:30 - 14:30

 שירותים לקידום תעסוקה - שת"פ (שירלי 14:30 - 15:00

 נסיעה למגדל העמק15:00 - 16:30

 (אצל אלי ברדה בעיריה דרך העמק  מגדל העמק 16:30 - 17:15

יום חמישי 15 נובמבר
 אסנת קמחי בפולין00:00

 בני דרייפוס בסין

 אורה בחופש

 איזי לרר חדר ישיבות תל אביב קומה 10 - קורס ממונה הגא

 רבקה ערב

 הרצאה 10:45 - 11:00

 (דרך מנחם בגין 125  אסנת דיין (052-2040881)11:00 - 11:30
 - חגי רזניקקומה 10 תל אביב, לשכת מנכ"ל)

 (דרך מנחם  סג"ד ליאת כהן (סי 052-3408884)11:30 - 12:00
 - חגי רזניקבגין 125, קומה 10, תל אביב )

 הקמת נדל"ן חברתי  - קבוצת בריוס 12:30 - 13:15

 (דרך  עיר הנדל"ן - ערן ברטל  13:150525424163 - 14:00

 (דרך מנחם בגין 125,  אמי חדד 14:00050-8521155 - 14:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל תל אביב) פ.ע חיים אביטן 14:30 - 15:00

 פגישה עם חגי רזניק בנושא החלטת ממשלה 14:30 - 15:15

 נסיעה לרביבים16:15 - 18:30

  רביבים - ילדים19:00 - 21:30
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יום שני 19 נובמבר
 בני דרייפוס בסין

 אלעזר במילואים

 הילה ערב

 חדר ישיבות 11:15 עד 13:30 מיכה כהן

 רות תהיה בתל אביב 

 נסיעה לרביבים - לירי חוזרת מחו"ל05:30 - 08:00

 נסיעה לתל אביב08:00 - 11:00

 איילת הלברשטט - נפתלי נהרי - דיור ציבורי 11:00 - 12:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב קומה 10 )03-6932635 

 (דרך מנחם בגין 125 קוצה  בליייש 12:00052-9286506 - 12:30

 (דרך מנחם בגין 125,  אושרת דהן 052-2550558 12:30 - 13:00

 איתי זנדברג - השומר הצעיר (אדנה 13:00 - 13:30

 נסיעה לאונ' תל אביב13:30 - 14:30

  כנס של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה14:30 - 15:30

  מושב דיור ציבורי וחדשנות-בניה ירוקה14:30 - 15:30

 נסיעה לגבעתיים17:30 - 19:00

 (גבעתיים ) אורלי וגיא 19:00 - 20:00

יום רביעי 21 נובמבר
 בני דרייפוס בסין

 אלעזר במילואים

 רבקה ערב

 -  (ל. מנכ'ל) פ.ע.  אסנת קמחי - עדיפות לאומית10:00 - 10:30
חגי רזניק

 - חגי רזניק (ל. מנכל) פ.ע אייל עמרוסי10:30 - 10:45

 עמותת טק-קריירה - בניית קמפוס בלוד 11:00 - 12:00
בהשתתפות התורמים קרן אדלי וקרן וואל - רבקה בוכריס 

 (ל. מנכ"ל-  ועדת הגיוי משרדית להגנת הסייבר12:00 - 13:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל) ארגון הנכים ועמידר13:30 - 14:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) בטיחות14:30 - 15:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת  פ"ע תמר קציר15:30 - 16:00

 נסיעה לבית שמש16:00 - 17:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) שכר עידוד - לשכת מנכ'ל16:15 - 17:15

 (אצל ראש העיר  בית שמש - ענת 053-7360407 17:00 - 19:00

 (משרד האוצר, ירושלים רח'  וועדה לתכנון ופיתוח 17:00 - 18:00

 (אולם חצר המלכה,  חתונה של הבת של ללו זוהר20:00 - 22:00

יום ראשון 18 נובמבר
 בני דרייפוס בסין

 אלעזר במילואים00:00

 חדר ישיבות - משלחת יפן בהשתתפות איש משרד החוץ שעה 

 לדאוג לסנדוויצים להיום 

 רויטל ערב

 רונית מורגנשטרן - ראיון טלפוני (שאלות תמר 09:30 - 10:00

 (בחדר הישיבות במשרד הבינוי  המשלחת מיפן 10:00 - 11:00

 נסיעה לרמות11:00 - 11:30

 סיור ברמות - פיתוח קנטרי רמות בהשתתפות 11:30 - 13:30

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח11:30 - 12:30

 נסיעה למשרד13:30 - 14:00

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3, קומה 3,  בקעת הירדן14:00 - 15:00

 מוסדות ציבור - דיון המשך - ביטול התקשרויות 15:00 - 15:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר ) פ.ע שר מנכ"ל 15:30 - 16:30

 החלטת ממשלה הגדרת אזורים בהם שיעור 16:30 - 18:00

 פגישה בנושא הצגת תכנית האסטרטגית לדיור 16:30 - 17:15

פריטים נוספים...

יום שלישי 20 נובמבר
 בני דרייפוס בסין

 אלעזר במילואים

Prophet Mohammed's Birthday (חגים דתיים מוסלמיים) 

 איילת ערב

 - חגי רזניק התניות ראש העין - שיחת ועידה 09:30 - 10:00

 דני 054-46653710 10:00 - 10:30

 דיור ציבורי - עו"ד גלעד סממה מח"כ אורלי לוי 10:30 - 11:30
 (קלרמון גאנו 3 קומה 3 לשכת(בר 052-5628020 / 02-6408440)

 נסיעה 11:30 - 12:00

 הרצאה בפני תלמידים בביה"ס הימלפרב 12:00 - 13:00
 (שלומי 052-6570115 )02-6421266 שלוחה 2 כ-400 תלמידים 

 נסיעה לתל אביב13:00 - 14:30

 נסיעה16:00 - 16:30

 -  (אלנקווה 1 בת"א ) ביקור בית - לילה מסיקה 16:30 - 17:00

 נסיעה לאוניברסיטה17:00 - 17:30

 (קמפוס  כנס בנייה לגובה באזור ביקוש17:30 - 19:00

 כנס פורום דיור ציבורי - סטטוס הדיור הציבורי 18:45 - 19:45

יום חמישי 22 נובמבר
 בני דרייפוס בסין00:00

 אלעזר במילואים00:00

 חדר ישיבות לגדי מארק15:30-17:30 

 רבקה ערב

 (ל. מנכ'ל דרך מנחם  יעקב לזר  050-9493316 11:00 - 12:00
 - חגי רזניקבגין 125 קומה 10 תל אביב)

 בניית דיור לעולים - בנימין לאשקר 12:00 - 12:30
 -  (דרך מנחם בגין 125 ת"א לשכת מנכ"ל קומה 10 )054-4400754

 בית ילדים נווה חנה - איציק בוהדנה  13:30 - 14:00
 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך מנחם בגין קומה 10 )050-2022086 

 (ל. מנכ"ל- דרך מנחם  הרב אליהו + משה הלוי14:00 - 14:30
 - חגי רזניק125, קומה 10, תל אביב)

 (ל. מנכ'ל דרך מאיר צור- מזכ"ל תנועת המושבים14:30 - 15:30
מנחם בגין 125 קומה 10 תל אביב)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. סיגלית גבאי 15:30 - 16:00

 (ל.  עו"ד דוד אלבז - דיור ציבורי 16:00050-3399281 - 16:30

 (ל. מנכ"ל-  עופר פטסרסבורג  16:30052-5558235 - 17:30

 נסיעה לרביבים 17:30 - 19:30
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יום שני 26 נובמבר
 ורד סולומון ביפן

 אורה יוצאת בשעה 13.00 

 אייל עמרוסי במילואים

 הילה ערב

 נסיעה למכללת ספיר08:00 - 09:30

 יום עיון - הרצאה מסיכון לשיכון - שמוליק 09:30 - 09:50
 (במכללת ספיר )שיינטוך 054-6239336 

 נסיעה לשנטי במדבר (ליד שדה בוקר)10:00 - 11:30

 מריומה - מייסדת בית שנטי שלומית 11:30 - 13:00

 נסיעה לירושלים לכנסת13:00 - 15:15

 - Yoav (אולם ג'וינט גדול)    ועדה ארצית - צעירים13:00 - 15:00

 (לשכה 0211, ח"כ חיים ילין (גילי 054-8181848)15:30 - 15:45

 (לשכת השר  פגישה עם מנכ"ל עמותת "אחריי"15:45 - 16:30

 - Moshe@mof.gov.il (לשכת השר) ישיבת שיווקים16:30 - 18:00

 נסיעה למשרד16:45 - 17:30

 (ל. מנכ'ל רחוב  עליזה ודוד כהן  050-2889533 17:30 - 18:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע יוסי שבת18:30 - 19:00

יום רביעי 28 נובמבר
 ורד סולומון ביפן

 חדר ישיבות בני דרייפוס 11:00 עד 13:30

 מנכ'ל בחופש

 רבקה ערב

 -  (חדר ישיבות1)  וועדה לתכנון ופיתוח 17:30 - 18:45
zeevb@mof.gov.il

יום ראשון 25 נובמבר
 ורד סולומון ביפן00:00

 אייל עמרוסי במילואים

 חדר ישיבות ורד סולומון  17:00-19:00

 מלי מלון 

 נהג מיקי לאסנת למלי ואלעזר בשעה 12.45  

 רויטל ערב

 נסיעה לתל אביב לרחוב הברזל ברמת החייל07:00 - 08:30

 התארגנות לשידור08:30 - 09:00

  ראיון טלוויזיה לתכנית ״פותחים יום״ (חן) 09:00 - 10:00

 נסיעה לירושלים למשרד10:00 - 11:30

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח10:30 - 11:00

 (לובי המשרד,  טקס פרידה מסגן השר ז'קי לוי11:30 - 12:30

 טקס פרידה מסגן השר ז'קי לוי בהשתתפות 11:30 - 12:30

 - (ל. מנכ'ל) פגישה דחופה - בהשתתפות דני גיגי12:30 - 13:00

 ישיבת ממשלה13:00 - 15:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3 ,  תקציב - מחשוב14:00 - 14:30

פריטים נוספים...

יום שלישי 27 נובמבר
 ורד סולומון ביפן

 איילת  ערב

 אסנת קמחי, יוסי שבת, נירית מיכאלי בלימודים (קורס 
דירקטורים)

 חדר ישיבות בתל אביב לשכת מנכ"ל - אריאל פרטוש - כל 
היום 20 איש

 נסיעה למשרד רוה"מ10:30 - 12:00

 שיחת ועידה עם תמיר בן משה +  רונית גדוליאן11:00 - 11:30
 (בנושא : בהמשך לישיבה להקמת מבנה ציבורי לעמותתלצרף חומר

  בענין סיוע בדיור לצד"ל 02-6705532 מורן12:00 - 13:00
 - חגי רזניק(אצל מזכיר הממשלה קומה 2 צחי ברוורמן משרד רוה"מ)

 חזרה למשרד13:00 - 13:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת מנכ"ל  פרויקט נילי13:30 - 14:30

 - חגי  (ל. מנכ'ל) רכוש מינהלי ורכוש בהשקעה14:30 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) לו"ז מנכ'ל15:00 - 15:30

  בית שמש בהמשך לביקור מנכ'ל-ישיבת הכנה15:30 - 16:30

  הבנת המתאר המשפטי לגבי הקראוונים ביבנה 16:30 - 17:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. תמר קציר17:30 - 18:00

יום חמישי 29 נובמבר
 ורד סולומון ביפן

 רבקה ערב

 נסיעה לשפיים 08:00 - 09:00

 המנכ'ל מרצה "אתגרי ההתיישבות פיתוח 09:15 - 09:45
חברתי ופיזי" בכנס הארצי השנתי לקיבוצים ולמושבים בנושא: 

בונים בקיבוצים ובמושבים - בני בשן 08-8607286  

 נסיעה למשרד בתל אביב10:00 - 11:00

 (בית ספר טקס חניכת מגרש ספורט משולב בג'ת10:00 - 10:45
 - שר הבינוי והשיכוןיסודי אבן רושד)

 (ל. מנכ'ל תל  שרול בן יעקב 055-8808142 11:00 - 11:30
אביב)

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) אפרת ג'דה11:30 - 11:45

 (ל.מנכ"ל- דרך מנחם בגין 125, קומה  יגאל פרסלר11:45 - 12:15
 - חגי רזניק10, תל אביב)

 נסיעה לרביבים12:30 - 15:30

 (לינה ברביבים) רביבים ילדים 15:30 - 21:00

 (שדה יואב, אוטלם  בר מצוה - תומר גלאם 21:00 - 23:00
"דוריה")
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יום שני 03 דצמבר
 ורד סולומון ביפן

 חיים אביטן בחופש

 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה

  הרצל בן ארי - 02-6265927 (052-6162400)10:00 - 10:30
 - חגי רזניק(קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת מנכ"ל ירושלים)

 (קלרמון פגישה עם שלמה ברנד - 10:30050-4145208 - 11:00
 - חגי רזניקגאנו 3 ירושלים - קרית הממשלה קומה 3 )

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) אילן טייכמן11:00 - 11:30

 ישיבת הכנה לישיבה של תקציב שיקום  שכונות 12:00 - 12:30
 - חגי רזניק (קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת מנכ"ל ירושלים)מיעוטים

  (ל.מנכ"ל ) ראש מועצה מטה בנימין- ישראל גנץ13:15 - 14:00
- חגי רזניק

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו, קומה 3,  חירן- רון שכנר14:00 - 14:30
 - חגי רזניקירושלים)

  פ.ע. עינת גנון (הצעה להחלטה) טלפונית15:00 - 15:30

 (קלרמון גאנו 3,  הקדמת תשלומים חודש דצמבר 15:30 - 16:00

 נסיעה לרחוב דב הוז - חנוכת המבנה לאחר 16:30 - 17:00

 חנוכת פרויקט בניין דב הוז - מזוזה והדלקת 17:00 - 18:00

יום רביעי 05 דצמבר
 ורד סולומון ביפן

 חיים אביטן בחופש

 הילה בחופש

 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השלישי)

 רויטל חופש

 רונן חופש

 שלמה פיבלוביץ בחופש

 נסיעה לירושלים לכנסת08:30 - 10:00

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע שר מנכ"ל10:00 - 11:00
והשיכון

 נסיעה למשרד11:00 - 11:30

 תקציב שיקום  שכונות מיעוטים בהשתתפות שני12:00 - 12:30

 פ.ע. אלעזר במברגר - תביעות של מחוז 12:30 - 13:30

 (ל.מנכ"ל-  ישיבת עבודה עם עיריית בית שמש13:30 - 14:30

 נסיעה לרביבים15:30 - 17:30

 -  (חדר ישיבות1)  וועדה לתכנון ופיתוח 16:00 - 18:00

 יחיאל לינה במשאבי שדה19:30 - 20:30

יום ראשון 02 דצמבר
 ורד סולומון ביפן

 חיים אביטן בחופש00:00

 חדר ישיבות גדי מארק 15:00-17:00

 (מועצה אזורית מגידו ועיריית  סיור ביקנעם ומגידו10:00 - 12:00
 - ועדה גאוגרפית חיפהיקנעם עילית)

 הצגת סטטוס פרסום מכרז פיילוט ביה"ס 10:00 - 10:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)לניהול אתרי מגורים 

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ. ע. אסנת קמחי11:30 - 12:00

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח11:30 - 12:00

  תקצוב בנייה מקווה ובריכת אגירת מים באפרת 12:00 - 13:00

 (ל.  החלטת ממשלה מס' 2025 בנושא הממד"ים12:30 - 13:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת  גנאדי+ סיגלית14:00 - 14:30

 - סימה  (לובי משרד הראשי) חלוקת שי חנוכה 14:00 - 15:00

 נסיעה לרביבים למסיבת חנוכה לנווה ולשילה14:30 - 17:00

 - יעלה  (מוהליבר 28 יהוד) הכנסת ספר תורה16:00 - 17:00

 מסיבת חנוכה ברביבים17:00 - 21:00

 יחיאל משאבי שדה - לינה21:00 - 22:00

יום שלישי 04 דצמבר
 ורד סולומון ביפן

 חיים אביטן בחופש

 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השני)

 רויטל בחופש 

 רונן חופש

 (לובי משרד הבינוי  מסיבת חנוכה לילדי המשרד09:00 - 13:00

 - חגי רזניק (מועצה ארצית)09:00 - 10:00

 חזרה למשרד בתל אביב10:30 - 11:00

 (ל. מנכ"ל- דרך  לפ"מ- לקראת קמפיין חריש11:00 - 12:00

 -  (לובי בניין א') מסיבת חג חנוכה לילדי המשרד 11:00 - 12:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע בני דרייפוס12:00 - 12:30

 (דרך מנחם בגין 125, קומה  ירון לוי 12:45054-4017178 - 13:00

 (דרך מנחם בגין  צילום קרן חיות 13:00052-6420178 - 14:00

 (ל. מנכ"ל- דרך מנחם  שיר ספרי 13:30054-6374273 - 14:00

 נסיעה לנס ציונה14:30 - 15:30

 (בלשכתו של אריה  FW: המגרש של סא"ל מ' 15:00 - 16:15

פריטים נוספים...

יום חמישי 06 דצמבר
 ורד סולומון ביפן

 חיים אביטן בחופש

 סיגלית בחופש00:00

 אלעזר בחופש

 הילה בחופש

 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום הרביעי)

 רונן חופש

 נסיעה לתל אביב לביקור בית09:00 - 10:00

 ביקור אצל סמדי בושי הילה ממן ת"ז 10:00 - 10:30

 נסיעה למשרד10:30 - 11:00

 ישיבת פורום מעקב תכנית אסטרטגית - תכנית 11:00 - 14:30

 (ל. מנכ"ל- דרך מנחם עדי גוואטה 052-8023676 11:00 - 11:30

 (אצל בני דרייפוס ל. מנכ'ל תל גבעת ברנר - גדרה11:30 - 12:30

 (ל. מנכ'ל דרך  חמי סל - עין שמר 052-3795045 12:00 - 13:00

 (שרונה) ארוחת צהריים13:00 - 14:00

 (דרך מנחם בגין  הכנה לפגישה עם הרב גרוסמן 14:00 - 15:00

פריטים נוספים...
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יום שני 10 דצמבר
 חיים אביטן בחופש

 גלעד בחופש

 חדר ישיבות -בני דרייפוס 11:00 עד 12:30

 חדר ישיבות גדי מארק 18:00-19:30

 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השמיני)

 -  (ל. מנכ'ל) ועדת חריגים ( קרית אונו) - דחוף10:30 - 11:30

  הצגת תוכנית לגור בכבוד - לעיר הנדל"ן 11:30 - 12:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. תמר קציר12:00 - 12:30

 הפסקה גדלקין    ????????12:30 - 13:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה  יאיר פרג'ון 13:00050-6915858 - 14:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3,  מפת עדיפות לאומית 14:00 - 15:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) התייעצות מפ"י14:30 - 15:00

 (ל.  אביהו סופר 054-5606721 ת.ז 15:00022725477 - 15:30

 נסיעה לכנסת15:30 - 16:00

 התייעצות אורלי לוי 052-5628020  16:00 - 17:00

 נסיעה למשרד האוצר18:00 - 18:30

 (אצל  צד"ל בהמשך לדיון עם מזכיר הממשלה18:30 - 19:30

יום רביעי 12 דצמבר
 אורה בחופש

 (באילת) עיר הנדל"ן מארגן ערן רולס (שירי שניידר)

 אסנת קמחי, יוסי שבת נירית מיכאלי בקורס דירקטורים

 גדי בעיר הנדלן

 (אילת) עיר הנדל"ן - ערן רולס09:00 - 16:30

 מושב דיור ציבורי - פנאל לגור בכבוד - האמנם?11:15 - 13:15
 (באילת מלון רויאל ביץ')מהפיכת הדיור הציבורי בישראל 

 נסיעה לדימונה14:00 - 16:30

  ביקור בית יהושע פרזזקר 050-5887886 16:30 - 17:30
(בדימונה טיילת הספורט 1057/11 )

 נסיעה לבאר שבע17:30 - 18:00

 לינה ברביבים???????????20:00 - 21:00

יום ראשון 09 דצמבר
 ורד סולומון ביפן00:00

 חיים אביטן בחופש

 סיגלית בחופש00:00

 איילת חופש

 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השביעי)

 נסיעה לירושלים11:00 - 12:30

 (קלרמון גאנו  הצעת חוק המכר - הסדרי אכיפה 12:30 - 13:00
 - חגי רזניק3, קומה 3, לשכת מנכ"ל ירושלים)

 - חגי (ל. מנכ"ל) אליס היימן  פנ"צ 13:00052-8055093 - 13:30
רזניק

 - חגי (ל. מנכ'ל) פ.ע. יוסי שבת - הפעלת התקציב13:30 - 14:00

  פ.ע. יוסי חדד - הצעת חוק לאוכלוסיה הדרוזית14:00 - 14:30

 יורם קרין - ראש המועצה עמק המעיינות (שושי14:15 - 15:00

 -  (ל. מנכ'ל) שיווקים ביו"ש - זמביש +רונן פרץ15:00 - 16:00

 הדלקת נרות חנוכה עם הרב הולצברג + הנכד 16:00 - 16:30

 הרב הולצברג - רעיון בנושא דיור להשכרה  16:00 - 16:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל) יהודה משי זהב- מטה זק"א16:30 - 17:30

יום שלישי 11 דצמבר
 חיים אביטן בחופש00:00

 אורה בחופש00:00

 (באילת) עיר הנדל"ן מארגן ערן רולס (שירי שניידר)00:00

 גדי בעיר הנדלן 

 חדר ישיבות 08:30-13:15 טלי 

 יום הולדת להילה

 מלי בחופש

 (מפגש עם חנן גינת בנאות  ביקור בחבל אילות11:00 - 14:00
 - חגי רזניקסמדר)

 נסיעה לאילת14:00 - 15:00

 ראיון עם מרינה קיגל מתכנית סודות הנדל"ן 15:00 - 15:30
 (במלון רויאל ביץ' )052-5903327 רותם 

 עיר הנדלן - ערן רולס מליאת הפתיחה של עיר 16:00 - 18:00
 (אילת במלון רויאל ביץ' באולם המליאה (3--5-4 )בקומת הנדל"ן

הכנסים)

 (אילת  לינה באכסניית "אנא"  - סגור עם נטלי22:00 - 00:00
ליד הקלאב הוטל)

יום חמישי 13 דצמבר
 אורה בחופש00:00

 (באילת) עיר הנדל"ן מארגן ערן רולס (שירי שניידר)00:00

 גדי בעיר הנדלן 

 הילה בסון בתל אביב

 כנס ראשי רשויות ערביות במתנ"ס שפרעם מארגן יוסי חדד

 (אילת) עיר הנדל"ן - ערן רולס09:00 - 16:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. עמית אדרי 11:00 - 11:30

 (ל.  דוח ליקויים - תכנית לעידוד ההתיישבות11:30 - 12:00
 - חגי רזניקמנכ'ל תל אביב)

 ליאור שמחי - מזכיר נצר סירני 052-3863100 12:30 - 13:30
 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך מנחם בגין 125 קומה 10 )עדנה 

 (ל. מנכ'ל  תומר השומר הצעיר 058-7800758 14:00 - 14:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל  תל אביב) פ.ע. סיגלית גבאי14:30 - 15:00

 (דרך מנחם בגין שלמה אבוטבול - 15:00054-9110339 - 15:30

 (ל. יהודה כהן - קבלני השיפוצים 053-2496818 15:30 - 16:30

 פ.ע. טלי הירש שרמן - התקינה בבנייה 16:30 - 17:00

 אישי מרכז18:45 - 23:45
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יום שני 17 דצמבר
 תמר בחופש חו"ל

 (ל.  פ. ע. ורד סלומון - סיכום המשלחת של יפן10:00 - 10:30
 - חגי רזניקמנכ'ל)

 קול קורא למימון מיזמי התחדשות עירונית 10:30 - 11:15
 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3, קומה 3, חברתית- מגדל העמק

 פ"ע אלון דוידי - ראש העיר שדרות (גילה 11:15 - 12:00
 (קלרמון גאנו 3, לשכת מנכ"ל 052-6051089 /08- 08-6620200)

 (לשכת השר, רחוב קלרמון  פגישה עם און רגוניס12:15 - 13:00
 - שר הבינוי והשיכוןגאנו 3, קומה 3, ירושלים)

 -  (לשכת השר) פגישה עם האדריכל יעקב פרץ13:00 - 14:00

  הכנה לקראת ביקור השר בצפת ובמרום הגליל14:00 - 14:30

 -  (ל. מנכ'ל) פ.ע. מלי שרביט + נושא מצפה רמון14:30 - 15:00

 נסיעה למשרד החינוך15:00 - 15:45

 התייעצות קצרה 02-5603528 (סיוון) 15:45 - 16:15

 נסיעה למשרד רוה"מ16:15 - 17:00

 רעידות אדמה - דו"ח מבקר - 02-6706173 כליל17:00 - 18:30

 נסיעה לבית החייל18:30 - 19:30

 (בית החייל  ראיון  איש קשר נדב : 19:30054-5649111 - 20:00

יום רביעי 19 דצמבר
 תמר בחופש חו"ל

 נסיעה לחריש12:00 - 13:30

 +סיור בחריש עם מנכלית החברה להגנת 13:30 - 15:00
 - חגי (משרדי הועדה המיוחדת -מבוא נחל דן 1 )הטבע- איריס האן 

רזניק

 נסיעה ליקנעם15:00 - 16:00

 -  (חדר ישיבות 1) וועדה לתכנון ופיתוח16:00 - 18:00
zeevb@mof.gov.il

  פגישה עם סימון אלפסי - ראש מועצת יקנעם 16:00 - 17:00
 - חגי רזניק(רחוב צאלים 1 יקנעם , בנין העירייה קומה 2 )

 הפסקה19:30 - 20:00

יום ראשון 16 דצמבר
 תמר בחופש חו"ל

 יוסי במילואים

 כנס יזמים בבית שמש נוה שמיר 11.30 

 ועדת בוחנים למשרת משנה למנכ'ל  (דבורה 10:00 - 11:00
 - חגי רזניק (בנציבות שירות המדינה)072-3201930 )

 ועדת בוחנים למשרת משנה למנכ'ל  (מועמד 1 10:00 - 11:00
 (בנציבות שירות )רגולציה שרות וחדשנות (נינה 072-3201900

 (נציבות שירות  רצ"ב הזמנה לוועדת בוחנים10:00 - 11:00

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח10:30 - 11:00

 חזרה למשרד11:00 - 11:30

 FW: כנס יזמים לשיווק 990 יח"ד בנווה שמיר 11:30 - 13:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ. א. ציפי שוקר11:45 - 12:00

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3,  מחאה נגד אלימות נשים12:00 - 12:30

 (ל. מנכ'ל ירושלים) jnf  אריק מייקלסון מנכ'ל12:30 - 13:00

  ליאור נחמה דירות במצפה רמון  052-7204600 13:00 - 13:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת מנכ"ל לגור בכבוד 13:30 - 14:30

 - חגי רזניק (קלרמון גאנו 3 ירושלים ) צד"ל - דחוף 14:30 - 15:30

יום שלישי 18 דצמבר
 תמר בחופש חו"ל

 - גדי מארק גדי במילואים ??

 אסנת קמחי יוסי שבת נירית מיכאלי בקורס דירקטורים

 (חגים דתיים יהודיים) צום י' בטבת

 משתתפת לימור פרידמן  052-8557406  09:30 - 10:30

 נסיעה לתל אביב10:30 - 11:30

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך נרי שטרן  054-6734532 11:30 - 12:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) אריה בר 12:00 - 13:00

 (לשכת מנכ"ל דרך ויטה חנין נייד: 13:00052-2325236 - 13:30

 "גרנות" - בן יצחק עמית(סילביה 04-6321200 /13:30 - 14:00

 (ל. מנכ'ל תל אביב קומה מרקי לוי 052-4204716 14:00 - 14:30

 יניב שגיא - גבעת חביבה (אסתי ג'ברה 14:30 - 15:15

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) תכניות עבודה15:15 - 15:45

 הרשות לחדשנות ( גיל שאקי 050-6240067/ 15:45 - 16:30

 (דרך מנחם  אליזבת יוספי -נייד 052-3346476 16:30 - 17:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב) פ.ע. נדב לחמן לזר17:00 - 17:30

פריטים נוספים...

יום חמישי 20 דצמבר
 תמר בחופש חו"ל00:00

 גדי במילואים 

 גוש עציון לקשר את המנכ'ל עם ראש המועצה

 (קפה אילן "ס"" רח' קרליבך  עמית אדרי - בוקר09:00 - 10:30
 - חגי רזניק20)

 חזרה למשרד10:30 - 11:00

 (דרך מנחם בגין  רדמיקס (ריקי 054-2326818)11:00 - 11:30
 - חגי רזניק125 ת"א- לשכת מנכ"ל קומה 10 )

 (דרך  דנה יוסף מאיילת השחר 050-3350450 11:30 - 12:00

 (ל. מנכ"ל- דרך מנחם  יוסי אבוטבול + רונן כהן12:00 - 12:30

 - חגי רזניק (ל מנכ'ל תל אביב) לגור בכבוד12:30 - 14:00

 נסיעה לרחוב ארלוזורוב 14:0093 - 14:30

 פ"ע יו"ר ההסתדרות עובדי מדינה (דינה 14:30 - 15:30

 חזרה למשרד15:30 - 16:00

 (ל. מנכ'ל תל עו"ד שרגא בירן 03-7773939 גינגי16:00 - 16:30

 (ל.  מורן מוסקל - בנושא מי עמי 052-8529997 16:30 - 17:00

 נסיעה לשדרות שאול המלך18:00 - 18:30
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יום שני 24 דצמבר
 (ל.  ריקי רט תואם מול שירה 10:00050-2006506 - 11:00

מנכ'ל דרך מנחם בגין 125 קומה 10 תל אביב )

 נסיעה למרכז רבין בתל אביב11:00 - 11:30

 מושב בכנס שנתי של קרן שחף (צחי בן אגי 11:30 - 13:00
 (במרכז רבין בתל אביב רחוב חיים לבנון 8 רמת 054-4777095 )

אביב)

 נסיעה לירושלים13:00 - 14:30

 משפחת קדמון (רחל 054-5684748 / 14:30 - 15:00
 -  (קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת מנכ"ל ירושלים)054-5624141)

 (ל. מנכ'ל) ג'וחה 15:00050-6205101 - 15:30

 נסיעה לכנסת15:30 - 16:00

 (לשכת השר  הכנה לסיורים בצפת ומרום הגליל16:00 - 16:30
 - שר הבינוי והשיכוןבכנסת)

 (משרד האוצר, רח' קפלן 1 מועצת מקרקעי ישראל16:30 - 18:30
 - נועה ניזרי ירושלים, קומה 1 לשכת השר חדר ישיבות 1+2)

 רביבים 18:30 - 21:30

 לינה של יחיאל במשאבי שדה - צביקה 20:00 - 21:30
 050-7769078

יום רביעי 26 דצמבר
St. Stephen's Day (חגים דתיים נוצריים) 

 גדי בחופש

  ישיבה עם אגף שכר משרד האוצר 02-5317355 10:00 - 11:00
 - חגי רזניק(ל. מנכ'ל)

 (קלרמון  יואב לביוד + מיכאל גוסטמן משלומית 11:00 - 11:30
 - חגי רזניקגאנו 3, קומה 3, לשכת מנכ"ל ירושלים)

 נסיעה לכנסת11:30 - 12:00

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע שר מנכ"ל12:00 - 13:00
והשיכון

 נסיעה למלון יהודה13:00 - 13:30

 הרצאה של המנכ'ל ביום עיון של משרד 13:30 - 14:30
הכלכלה בפני אגף הלשכה המשפטית (קרן 02-6662206 / 

 חזרה למשרד14:30 - 15:00

 רמ"א שער הנגב - אופיר ליבשטיין 15:00 - 16:00
 (קלרמון גאנו 3, קומה 3, לשכת מנכ"ל (08-6806225 סיגלית) 

 -  (חדר ישיבות1)  וועדה לתכנון ופיתוח 16:00 - 18:00
zeevb@mof.gov.il

 (מסעדת עזרא (על האש)  גיבוש משרד ראשי20:00 - 20:30

יום ראשון 23 דצמבר
 גדי בחדר הישיבות 15.00-17.00 

 חדר ישיבות 12:30 עד 15:00 אלעזר לשכה משפטית

 (ל. מפגש עם מנכ"לי החברות המובילות בחריש10:00 - 11:30

 (גדי מארק- משרד  הכנה לועדה לתכנון ופיתוח10:00 - 10:30

 -  (קלרמון גאנו 3 ירושלים ) פגישה עם עמי לאור 11:30 - 12:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) עמידר - מיצוי זכויות12:00 - 13:00

 - חגי רזניק (ל.מנכ'ל) בעיית דיור אהרון צרקצי12:30 - 13:00

 גיבוש המלצות ובחינת ההיתכנות להקמת 13:00 - 14:00

 (קלרמון גאנו 3 קומה 3  וועדה למבנים פגומים14:00 - 14:45

 ועדת מכרזים מיוחדת לקידום התחדשות 14:30 - 16:30

  עמותת אחריי (שי גולדברג 052-4827727 )14:45 - 15:30

 (ל.מנכ'ל  בית דיור גיל הזהב - מענה למבקר15:30 - 16:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. אייל עמרוסי16:00 - 16:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע.יוסי שבת16:30 - 17:00

  תפיסת מבנים בהמשך לתרגיל רעידות אדמה17:00 - 17:30

 הקמת אתרים זמניים בהמשך לתרגיל רעידות 17:30 - 18:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 25 דצמבר
Christmas Day - Western (חגים דתיים נוצריים) 

 אסנת קמחי יוסי שבת נירית מיכאלי בקורס דירקטורים

 ורד סלומון בסיור אגפי

 חדר ישיבות לשיווק 10:00-12:00

 - שר הבינוי והשיכון (מראר) ביקור במראר09:30 - 11:15

 (במשרד בקומה 1-  ברכות בכנס עובדים חדשים 12:00 - 12:30

 - שר הבינוי  (רחוב ירושלים 50, צפת) ביקור בצפת12:30 - 13:30

 (קלרמון גאנו 3, קומה  אבי רואה  12:30052-56661111 - 13:00

 (ל. מנכ'ל) הרב פייג13:00 - 13:30

 - חגי רזניק (ל. מנכ"ל) פגישה עם יצחק פסח13:30 - 14:00

 המשך ישיבה - המרכז לעיוור בישראל  ( 14:00 - 14:30

  03-6072706/1 (אושרה או דנה) פגישה עם 14:30 - 15:30

 (מועצה אזורית מרום גליל,  ביקור במרום הגליל14:30 - 15:30

 (קלרמון גאנו 3,  הראל שמואל -  15:30054-448-8865 - 16:00

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) פ.ע. סיגלית גבאי16:00 - 16:30

  (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3, קומה 3 , ירושלים) פלקל16:30 - 17:00

פריטים נוספים...

יום חמישי 27 דצמבר
 גדי בחופש

 נסיעה לתל אביב09:00 - 10:00

 (ל. מנכ'ל תל אביב  מאיה איידן 10:30054-4233303 - 11:30
 - חגי רזניקקומה 10 )

 תכנית לצמצום פערים באמצעות זכויות תכנון - 11:30 - 12:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל תל אביב)דיון דחוף

 (ל. מנכ'ל תל אביב דרך  דוד כהן 050-6568044 12:30 - 13:15
מנחם בגין 125 קומה 10 )

 - חגי רזניק (ל. מנכל תל אביב)  אילנית בן שטרית13:15 - 13:30

  אדם עזרן מנהל מתנ"ס מרחבים  14:00052-5313123 - 14:30
 - חגי רזניק(ל. מנכ'ל תל אביב דרךמנחם בגין 125 קומה 10 )

 (ל.  און רוגניס 054-5660011 (שביל הבנים)14:30 - 15:00
 - חגי רזניקמנכ'ל תל אביב דרך מנחם בגין 125 קומה 10 )

 תכנית עבודה לביקורת פנים על עמידר לשנת 15:00 - 16:00
 - חגי  (ל. מנכ"ל- דרך מנחם בגין 125, קומה 10, תל אביב)2019

 בניית מאגר מידע - גלעד נחום (ליאת 16:00 - 16:30

 נסיעה לרביבים 17:00 - 19:00

 לינה ברביבים19:00 - 21:00
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יום שני 31 דצמבר
 אדם בחופש

 ועידת משרד הפנים במעמד נשיא המדינה ושר 08:00 - 16:30
 (אולם AVENUE הפנים- מעצבים יחד את עתיד השלטון המקומי

 ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור10:30 - 12:00
 (קריית הממשלה רח' מנחם בגין 125 קומה 6 חדר ("קבינט הדיור")

 קבינט הדיור קומה 6 דרך מנחם בגין 125 אצל 10:30 - 12:00
 - חגי רזניק (תל אביב)רמ"י

 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל) כ"א10:45 - 11:15

 נסיעה לרובע היהודי לטקס12:30 - 13:00

 טקס הנחת אבן יסוד - בית הכנסת "תפארת 13:00 - 14:30
 - שר הבינוי  (מוזיאון הרובע ההירודיאני, כיכר החורבה)ישראל"

 טקס הנחת אבן פינה לביה"כ תפארת ישראל 13:00 - 14:30
 (התכנסות במוזיאון ווהל לארכיאולוגיה ברובע בהשתתפות השר

  (לשכת מנכ"ל - חדר ישיבות) ישיבת מועצת רש"א14:00 - 16:00

 חזרה למשרד14:30 - 15:30

  ללא דלית - ועדת היגוי תמ"א 48/1 - הוד השרון15:30 - 17:30

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו 3,  פגישה עם משה בר16:30 - 17:00

 לינה במשאבי שדה - יחיאל דהן לינה בכפר 20:00 - 21:00

יום רביעי 02 ינואר
 11.00-15.00 ורד סלומון חדר ישיבות גדול קומה 3 

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) שיחה אישית09:20 - 09:30

 (חדר  פורום מנהלים - פרידה מהשר והמנכ"ל09:30 - 10:00
 - שר הבינוי והשיכוןישיבות, קומה 3)

 -  (בחדר הישיבות קומה 3) פרידה מהשר והמנכ'ל09:30 - 10:00
חגי רזניק

 - חגי רזניק (בלובי המשרד) טקס פרידה שר ומנכ'ל10:15 - 11:15

 נסיעה לתל אביב לרחוב הברזל 11:30 - 13:00

 ראיון בתכנית זמן נדל"ן (ערוץ רשת 13 ) מנחה 13:00 - 14:30
שי לי שינדלר (איתי ברק 050-5588015 )תכנית לגור בכבוד 

 - חגי רזניק (רחוב הברזל 23 תל אביב)של הדיור הציבורי

 (לשכת  פגישה דחופה בנושא ספורטק-גדרה15:00 - 16:00
מנכ"ל המועצה, רח' פינס 4, בניין המועצה המקומית קומה שניה, 

 - פנינה נגרגדרה.)

יום ראשון 30 דצמבר
 מלי מלון 

 מנכל החברה הממשלתית לתיירות - עידן 10:30 - 11:30
 - חגי רזניק (ל. מנכל)מועלם 

 תומר גלאם ראש העיר אשקלון 052-7078587  11:30 - 12:30
 (ל. מנכ'ל ירושלים יערה 08-6792381  גלית  054-9908510 

 הכנה לסיור השר במ.א. עמק לוד-(שדות דן) 12:30 - 13:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)ובגדרה וברמלה

 אי קידום ביצוע מוסדות ציבור באמצעות חברות13:00 - 14:30
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)מנהלות

 (קלרמון גאנו 3,  אהוד מרדכי 052-8855375 14:30 - 15:00
 - חגי רזניקקומה 3, לשכת מנכ"ל ירושלים)

 הירתמות של המכינות בפעילות של שיקום 15:00 - 16:00
 - חגי רזניק (ל. מנכ'ל)שכונות

 (ל. מנכ"ל- קלרמון גאנו  סיוע לאנשים חסרי בית16:00 - 17:00
 - חגי רזניק3, קומה 3, ירושלים)

  (ל. מנכ"ל- ירושלים) סיכום תרגיל רעידות אדמה 17:00 - 18:00
- חגי רזניק

 - חגי רזניק (לשכת מנכ"ל ) פ.ע אלעזר 18:00 - 19:00

יום שלישי 01 ינואר
 אסנת קמחי יוסי שבת נירית מיכאלי בקורס דירקטורים

 שיחת ועידה טלפונית בנושא (באר שבע) אזור 09:30 - 10:00
עדיפות לאומית מירן שפילברג מעיתון 7 +סימונה + צביקה  

 - חגי רזניק052-2399203

 - שר הבינוי  (רחוב ויצמן 1, רמלה ) ביקור ברמלה10:00 - 11:30
והשיכון

 (רביבים) רביבים (מלי קבעה)10:00 - 11:00

  (רחוב ז'בוטינסקי 2, באר יעקב) ביקור בבאר יעקב12:00 - 13:30
- שר הבינוי והשיכון

 אישי15:00 - 17:00

יום חמישי 03 ינואר
 אלעזר בחופש 

 (מועצה מקומית כוכב יאיר,  ביקור בכוכב יאיר 12:30 - 14:00
 - שר הבינוי והשיכון(מרכז מסחרי פתוח))

 ארוע ספיר 19:00 - 20:30


