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30 יוני 2019 - יוני 2019
06 יולי 2019

יום שני 01 יולי
 רמי בחופש00:00

 ליאור צמודה לשרה
 (במשרד הבינוי והשיכון אצל  מודלים דיור ציבורי10:00 - 11:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןהשרה קומה 3  ל. השרה ירושלים)
 מליאה - תקצוב למיגון בעוטף עזה לרבות 11:00 - 13:00

בערים הגדולות
 פגישה עם תמיר בן משה מנהל מינהל הפיתוח  12:15 - 13:00

 (כנסת חדר 1406)(תואם מול שרונה 02-5601000) 
 מליאה - הצהרת אמונים של מתניהו אנגלמן13:00 - 14:00
  פגישה עם ר' המועצה המקומית כפר ורדים 14:00 - 14:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון(כנסת חדר 1406)

יום רביעי 03 יולי
 המנכ'ל בחופש

 ליאור צמודה לשרה
 נוי בחופש

 (הבורסה  כנס חדשנות בענף הבנייה (נתנאל)09:00 - 10:00
לניירות ערך, אחוזת בית 2 תל אביב)

 נסיעה לדרך השלום להוסטל 10:3098-100 - 11:00
  פגישת עבודה עם מנכל עמיגור - יובל פרנקל11:00 - 13:00

 - לשכת שרת הבינוי (תל אביב בדרך השלום 98-100 (בהוסטל))
והשיכון

 חזרה למשרד בתל אביב13:00 - 13:30
 ישיבת צוות13:30 - 15:00
 תנחומים סילבן שלום15:30 - 16:30
 ועדת שרים של קידום ושילובם של אזרחי 17:15 - 18:45

 - לשכת שרת (במזכירות הממשלה ירושלים)ישראל ממוצא אתיופי
הבינוי והשיכון

יום ראשון 30 יוני
 רמי בחופש00:00

 ריאל - נאום לטקס הפרס ביום שלישי08:30 - 09:30
 - לשכת  (במזכירות הממשלה) פ.ע. בני דרייפוס10:00 - 10:30

שרת הבינוי והשיכון
 ישיבת ממשלה בנושא עובדים זרים (נושא של 10:30 - 13:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (לשכת ראה"מ)המשרד)
 נסיעה לגליליון11:30 - 14:30
 פגישה טלפונית12:30 - 13:30
 כנס הגליל - הוועידה הארצית לבנייה פרטית 14:30 - 15:30

2019 (במקום שעה 10.00 ) (ליאור)תכניות פעולה בדרך אל 
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (מלון גליליון)חזון 2048 

 כנס הגליל - ועידת הנדל"ן בנושא הרחבת 14:30 - 15:30
ההתיישבות בפריפריה הישראלית - אורית קורן - 

 - ליאור פרץ וסרמן (מלון גליליון)053-334-1968
 - (במלון גליליון בצפון) איתן דוידי 054-4495195 15:30 - 16:30

לשכת שרת הבינוי והשיכון
 (במעונה) ניחום אבלים - דור 17:00 - 18:00

יום שלישי 02 יולי
 ליאור וסתיו צמודות לשרה

 יונית- זכרון. מיקום מדויק יקבע בהמשך10:00 - 11:30
 צחי- מול זכרון11:30 - 12:30
 פגישה טלפונית12:30 - 13:30
 סיור בחדרה13:30 - 15:30
 נסיעה לירושלים16:00 - 18:00
 טקס הפרס הלאומי לאיכות ומצויינות ע"ש 18:00 - 19:30

יצחק רבין (מאורגן ע"י נציבות שירות המדינה אגף המצויינות 
 (במוזיאון ארצות איתן חיימוביץ 02-6773643  074-7699404 )

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןהמקרא בירושלים)

יום חמישי 04 יולי
 אביטל בבדיקות

 לירון יוצאת בשעה 14.00 
 נוי בחופש

 סתיו צמודה
 במשרד הקליטה אצל השר גלנט דיור ציבורי 10:00 - 11:00

לעולים והגדלת הסיוע בשכ"ד בהשתתפות השר גלנט ועופר 
 (אצל השר גלנט   משרד הקליטה רחוב אסתר המלכה 6 תל אגולן 

 נסיעה לקרית ביאליק11:00 - 12:30
 פגישה טלפונית12:00 - 12:30
 פגישה עם ראש עיריית ביאליק  אלי דוקורסקי (12:15 - 13:00

 (שדרות ירושלים תואם מול יאנה 054-3304161  04-8780813)
 - לשכת שרת הבינוי וה16 קריית ביאליק קומה 2 לשכת ראש העיר )

 פגישה עם ראש עיריית קריית מוצקין -  חיים 13:30 - 14:30
 (בן גוריון 80 קרייתצורי ( תואם מול רחלי/אורלי 04-8780202 )  

 נסיעה לנהריה14:30 - 15:00
 (בנהריה ב"קפה קפה"  פגישות עם שי בן דוד15:00 - 16:00
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןשדרות הגעתון)
 בר מצווה איתן דוידי 19:30 - 21:30
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07 יולי 2019 - יולי 2019
13 יולי 2019

יום שני 08 יולי
 ליאור צמודה

  ריאל שמיר +  דביר דיגה 052-8084206 - ראיון10:00 - 11:30
(ל. השרה ירושלים)

 "הרחבה בעילבון"  - בהשתתפות השרה  פגישה11:00 - 11:30
עם ראש מועצת עילבון סמיר אבו זייד  + מהנדס המועצה + 

 (במשרד הבינוי והשיכון, אצל יוסי חדד - רח' קלרמוןעמאר סולימאן
 - יוסי חדדגאנו 3, ירושלים (קומת כניסה חדר מס' 006) )

 (ל.  ראיון עם יוחאי דנינו מיום ליום - ריאל שמיר11:30 - 13:00
השרה ירושלים)
 יחיאל זהר - ראש העיר נתיבות -  08-9938700  13:00 - 14:00

 (ל. השרה - ירושלים )דינה 08-9938711 
 ערוץ הכנסת - ריאל שמיר - ניר קבסו ת.ז. 14:00 - 14:30

 (ל. השרה )025736216  רכב 5269074 מזל מועלם 
 - לשכת  (ל. השרה ירושלים) פ.ע. סיגלית גבאי14:30 - 15:00

שרת הבינוי והשיכון

יום רביעי 10 יולי
 ריאל בחו"ל07:00

 סתיו צמודה
 פגישות אישיות10:00 - 14:00
 מליאה -הלס"י - סגירת הוסטלים לנערות 11:00 - 12:00
 (אודיטוריום כנסת)ונערים בסיכון
 נסיעה14:00 - 16:00
 שיחת ועידה לקראת הסיור ביום חמישי עם 16:30 - 17:00

 - השרה (יובל פרנקל, בנימין דרייפוס אריה אביר ורמי רוזן) 
לשכת שרת הבינוי והשיכון

 תומר גלאם - 050-3103105 שיחה טלפונית17:00 - 17:30

יום ראשון 07 יולי
 סתיו צמודה

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 12:00
 נסיעה למשרד12:00 - 12:30
 (ל. השרה  איילת ערוץ 20 צילומים - ריאל12:30 - 13:00

ירושלים)
 פגישה עם דנה ימבורג (054-4399646) -בנושא 13:00 - 13:30

 (משרד הבינוי השיכון קלרמוןאישי + פגישה עם יו"ר ארגון הנכים
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןגאנו 3 )

 (ל. השרה  פאר נדיר 054-5608111 מעמידר 13:30 - 14:00
 - לשכת שרת הבינוי ירושלים קלרמון גאנו 3 משרד הבינוי והשיכון )

והשיכון
 (ל. השרה  ג'ודי (יהודית) סרברו   054-7681776 14:00 - 15:00

(
 ישיבת צוות15:00 - 16:30
 נסיעה לנווה אילן16:30 - 17:30
 (בנווה אילן) שש עם דפנה ליאל - ריאל 17:45 - 18:45
 (ראיון ברדיו ) "קול ברמה"19:00 - 19:30

יום שלישי 09 יולי
 ליאור צמודה
 לירון בחופש

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
11:00 - 10:20ynet (נח מוזס 1 ראשל"צ) אולפן 
 (דניאל יערית שושן - מעונות יום  050-6919226 11:00 - 12:00

קינוחים ההגנה 22 ראשון לציון.)
 נסיעה לכוכב יאיר12:00 - 13:00
  ביקור בכוכב יאיר - ראש המועצה יובל ארד 13:00 - 14:00

 - לשכת שרת הבינוי (מועצה מקומית כוכב יאיר במרכז המסחרי)
והשיכון

 נסיעה למתחם G כפר סבא14:00 - 14:30
 (ארקפה  אלישבע גליקסברג  050-6767697  14:30 - 16:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןמתחם G כפר סבא)

יום חמישי 11 יולי
 ריאל בחו"ל

 אריאל יוצר  12.00-13.30 שאול מרידור 10 איש
 ליאור צמודה

  סיור באשקלון בבית דיור גיל הזהב "לימור"09:00 - 11:30
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון(באשקלון רחוב יואל 13)

 סיור במ.א. חוף אשקלון11:30 - 13:00
 (לשכת השרה  הכנה לקראת ישיבת צוות השרה 13:30 - 14:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןת"א )
 - לשכת שרת  (לשכה בת"א ) ישיבת צוות השרה 14:00 - 15:00

הבינוי והשיכון
 (לשכת השרה) פגישת הכנה צוות + השרה14:00 - 15:00
 - לשכת שרת  (ל. השרה תל אביב) פ.ע. מנכ'ל15:00 - 16:00

הבינוי והשיכון
 פגישה טלפונית16:00 - 17:00
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14 יולי 2019 - יולי 2019
20 יולי 2019

יום שני 15 יולי
 ליאור צמודה
 סתיו צמודה

 ועדת החינוך של הכנסת - סקירה על יישום חוק09:00 - 11:00
 (בכנסת)המעונות 

 (אצל שר  חיים צורי ראש העיר קרית מוצקין10:30 - 11:30
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןהאוצר בתל אביב קומה 23 )

 נסיעה למשרד11:00 - 11:30
 - לשכת  (ל. השרה) אילן אליהו רשם הקבנים11:30 - 12:00

שרת הבינוי והשיכון
 הפסקה טלפונים12:00 - 13:00
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (ל. השרה) פ.ע ביאטה13:00 - 13:30
 פגישה עם ערן דורון מרמת הנגב ( תואם מול 13:30 - 14:30

 (לשכת השרה יובל דדוש 0507-509494   03-5251311 ) 
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןירושלים )

 (אצל  בני כשריאל ראש העיר מעלה אדומים 14:30 - 15:30
השרה (ענת 050-8296390 ))

 בני ביטון - ראש העיר דימונה - שולה 15:30 - 16:30
 (ל.  השרה ירושלים )052-6085160 08-6563101 

יום רביעי 17 יולי
 ליאור צמודה

 בדיקות09:00 - 10:00
 נסיעה למשרד בתל אביב10:00 - 11:00
 עו"ד לילך גגולה 050-8524046 - קבלנית 11:00 - 11:30

 (ל. השרה דרך מנחם בגין 125 עמיגור יוסף גגולה מנכ'ל החברה
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןקומה 10 )

 השרה פדמה קומרי אריאל השרה לניהול 11:45 - 12:30
קרקעות - שרה מנפאל (נדב בן יהודה 054-6313324 )(הפגישה

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (ל. השרה תל אביב)באנגלית)
 - לשכת  (ל. השרה תל אביב) פ.ע. צוות מקצועי12:30 - 13:30

שרת הבינוי והשיכון
 נסיעה לראשל"צ13:30 - 14:30
  רועי ברגמן עורך ממון ידיעות אחרונות - ריאל14:30 - 15:30

(נח מוזס 1 ראשון לציון)

יום ראשון 14 יולי
 ריאל בחו"ל07:30

 סתיו צמודה
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00
 חזרה למשרד13:00 - 14:00
 - לשכת שרת  (ל. השרה) צימצום ועדת חריגים14:00 - 14:30

הבינוי והשיכון
 - לשכת  (ל. השרה ירושלים ) דיור ציבורי לעולים14:30 - 15:30

שרת הבינוי והשיכון
 ישיבת צוות15:30 - 17:00

יום שלישי 16 יולי
 ליאור צמודה

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 פגישת עבודה עם מנכ"ל אגודה לתרבות הדיור-10:30 - 12:00

 (רחוב העצמאות 40 יהוד בניין טופ רסקו קומה 5 לשכת ראובן צדוק
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןמנכ"ל )

 נסיעה למשרד בתל אביב12:00 - 13:00
 שמעון 054-8043231 - מברך וביקש מהשרה 12:45 - 13:00

 (ל. השרה תל אביב)פגישה
 ניצן חברת בניין הארץ - בנושא פל- קל 13:30 - 14:30
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (ל. השרה תל אביב )054-6533377
 נסיעה 14:30 - 15:15
 (הברזל 3, אולפני  חיים אתגר - הקרנה מוקדמת15:15 - 16:00

מימד רמת החייל)
 צילומים לתכנית של חיים אתגר - ריאל - 16:00 - 17:00

 (הברזלמירב-קשת 12 (חיים אתגר יצאת צדיק 052-737-6059- 
3, אולפני מימד רמת החייל)

יום חמישי 18 יולי
 (חגים דתיים יהודיים) צום י"ז בתמוז
 סיור בדרום + כל הצוות08:00 - 16:00
 פגישה טלפונית10:30 - 11:30
 חתונה רויטל וגילי (אמסלם / רחמים)רמי 20:30 - 22:30
 (בקרית שמונה באולמי סיפור אהבה)רחמים המזמין
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21 יולי 2019 - יולי 2019
27 יולי 2019

יום שני 22 יולי
 גלעד החשב בחופש

 לירון בחופש
 סיור מ.א. מטה יהודה10:00 - 14:00
 פרס שר המשפטים לשקיפות השלטונית לשנת 15:30 - 17:30

 (במלון כרמים2019 - מרכז למיפוי ישראל - השרה לא משתתפת
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון)

  (כפר המכביה בטרקלין עסקים ) מפגש עם השרים18:30 - 20:00
- לשכת שרת הבינוי והשיכון

יום רביעי 24 יולי
 גלעד החשב בחופש

 לירון בחופש
 (ל. השרה תל  נוף הגליל/נצרת עילית רונן פלוט11:00 - 12:00

 - לשכת שרת הבינוי אביב-מנחם בגין 125 - 052-3577081  אלונית)
והשיכון

 צביקה ברוט - ראש העיר בת ים  054-6555085 13:00 - 13:30
 -  (ל. השרה תל אביב- מנחם בגין 125, קומה 10)אסתי  03-5558480

 - לשכת שרת  (ל. השרה תל אביב) רוני מזרחי 13:30 - 14:00
הבינוי והשיכון

 (ל.   אסף דעבול 050-5200505 03-9547060 14:00 - 14:45
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןהשרה תל אביב)
 יציאה לדובנוב14:30 - 15:00
 (דובנוב 10, ת"א) פגישה עם יולי אדלשטיין 15:00 - 16:00
 (חדר ועדות  ועדת שרים למינויים בשירות החוץ 16:00 - 17:00

שרים, מזכירות הממשלה )
 נסיעה לאולם טזורו רמת השרון17:30 - 18:30
 טקס חלוקת תעודות לקבלני השיפוצים 18:30 - 20:30

(מצטיינים שעברו את המבחנים - מארגן ערן סיב מנכ'ל התאח

יום ראשון 21 יולי
 גלעד החשב בחופש00:00

 י"ז בתמוז - צום

יום שלישי 23 יולי
 גלעד החשב בחופש

 לירון בחופש
 כנס ראשי רשויות ערי הפיתוח -פתיחת הכנס 10:00 - 11:00

 - לשכת שרת הבינוי  (במטולה )ע"י השרה - השרה לא משתתפת
והשיכון

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 סיור בצפון - גליל11:00 - 15:30

יום חמישי 25 יולי
 גלעד החשב בחופש

 דור - אזכרה
 סיור בהוסטל דרך השלום - דיור מוגן של חברת10:00 - 11:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (ת"א דרך השלום 98 -100 )עמיגור
 איזי, השקמה 3 אזור12:00 - 13:00
 (במלון דן פנורמה חיפה) השר כחלון- חיפה14:30 - 15:30
 אזכרה ממלכתית לירן סעדיה, קרית שמונה18:00 - 19:00
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28 יולי 2019 - יולי 2019
03 אוגוסט 2019

יום שני 29 יולי
 גלעד החשב בחופש00:00

 צילה - שמורה זכרון10:00 - 11:00
 אור עקיבא- חלוקת תיקים עמידר12:00 - 13:00
 פגישת עבודה עם מנכ"ל חלד עו"ד שלמה 13:30 - 14:30

 - לשכת  (רחוב הרצל 36 פתח תקווה קומה 1 לשכת מנכ"ל)לינצר
שרת הבינוי והשיכון

 דיונים בלשכה בתל אביב15:00 - 17:30

יום רביעי 31 יולי
 - לשכת  (משרד ראשי ) יציאה מהמשרד הראשי 10:00 - 10:30

שרת הבינוי והשיכון
 ביקור ברובע היהודי בהשתתפות הרצל בן ארי  10:30 - 13:00

 (אצל הרצל בן ארי ברובע 02-6265901  5516428--050 מירי
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןהיהודי)

 נסיעה לגבעה הצרפתית13:00 - 13:30
 (רחוב  ביקור אצל יעל אבירם  052-8379100 13:30 - 14:30

 - לשכת שרת לוחמי הגיטאות 5/14 ג. צרפתית ירושלים קומה 5 )
הבינוי והשיכון

 נסיעה לרמלה14:30 - 15:30
 ניחום אבלים - משפחת דיקלה חיסדאי  15:30 - 16:30

 (רמלה רחוב בוגנים 054-7290412  האח יאיר 054-2116611
אהרון 8 )

יום ראשון 28 יולי
 גלעד החשב בחופש

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00
 נסיעה  ללשכה12:30 - 13:00
 - לשכת שרת הבינוי  (ל. השרה) פ.ע. בני  דרייפוס13:00 - 14:00

והשיכון
 (לשכת השרה- ראש מועצה כוכב יאיר- יובל ארד14:00 - 15:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןרח' קלרמון גאנו 3, ירושלים)
 (ל. השרה) חיים אביטן14:30 - 15:00
 (ל. השרה  רפי בן שטרית 052-2692055 15:00 - 15:45

ירושלים)
 (ל. השרה ירושלים) ערן כהן15:45 - 16:30
  דיור ציבורי בפרויקטים של התחדשות עירונית16:30 - 17:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון(לשכת השרה ירושלים)

יום שלישי 30 יולי
 יום סיור
 פגישה טלפונית09:30 - 

 (אריה שנקר 61 חיפה) צילומים לקמפיין - יערית10:00 - 12:00
 נסיעה לקרית ים12:00 - 12:30
 (אצל ראש  ראש העיר קרית ים- דוד אבן צור 12:30 - 13:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןהעיר-משה שרת 10, קרית ים)
 נסיעה14:00 - 15:00
 אפרת- שמורה זכרון15:15 - 16:15

יום חמישי 01 אוגוסט
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 דיונים בלשכה בירושלים + הצוות 11:00 - 13:30
 פגישות אישיות14:00 - 16:00
 (בכנסת) ועדת הבחירות16:00 - 18:00
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יום שני 05 אוגוסט
 פגישה טלפונית10:30 - 11:30
 ביקור שרת הבינוי והשיכון,  יפעת שאשא ביטון11:00 - 13:30

בחלמיש בנושא תוכנית עבודה בהשתתפות : בני דרייפוס, נדב 
לחמן, רונן כהן, מאיר דקל, רמי רוזן, ישראל ארליך,  רות  

 מוסקנה, גל פרויקט , ערן יונדלר , ארתור וייס, +  א. צהריים
(בחברת חלמיש - חדר ישיבות קומה 5 שד' ירושלים 45 פינת רח' התק

 ביקור שרת השיכון יפעת שאשא ביטון  בחלמיש11:00 - 13:30
בנושא תוכנית עבודה בהשתתפות : בני דרייפוס, נדב לחמן, 

רונן כהן, מאיר דקל, רמי רוזן, ישראל ארליך,  רות  מוסקנה + 
 (בחדר ישיבות קומה 5 שד' גל פרויקט + ערן יונדלר + א. צהריים

  פגישת עבודה עם מנכ"ל חלמיש ישראל ארליך11:00 - 13:00
( שדרות ירושלים 45 פינת רחוב התקומה תל אביב קומה 5 חדר 

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןישיבות)
 נסיעה ללשכה ת"א13:00 - 13:30
 (ל. השרה תל  פ.ע. בני דרייפוס (נאום באנגלית)13:30 - 14:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןאביב)
 יעל מרים סיני- קשרי כנסת שדולת הנשים  14:30 - 15:30
 - לשכת  (ל. השרה ת"א- מנחם בגין 125 קומה 10 )054-6738481

שרת הבינוי והשיכון

יום רביעי 07 אוגוסט
 סתיו צמודה

 (אצל ז'קי  ביקור השרה בבית שאן 04-6489409 10:15 - 11:45
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןלוי בבית שאן (רחוב ירושלים הבירה 1))

 נסיעה לחולון12:00 - 14:00
 (חולון) מפגש14:00 - 15:00
 נסיעה למשרד בתל אביב15:00 - 15:30
 פגישות אישיות15:30 - 17:00

יום ראשון 04 אוגוסט
 - לשכת שרת  נסיעה לאילת מצטרפים רמי וסתיו08:00 - 12:30

הבינוי והשיכון
 (אילת) ישיבת ממשלה 13:00 - 15:30

יום שלישי 06 אוגוסט
 הקונפדרציה של איגוד הנדל"ן והיזמים בהודו 10:00 - 11:10

(להופיע במקום ראש הממשלה)02-6705447 לירון מאגף 
 (במלון אינטרקונטיננטל הביקורים במשרד רוה"מ (1200 איש)

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןבתל אביב רחוב הירקון)
 קבלת פנים למשלחת ההודית אדריכלים 10:00 - 11:10

 (במלון אינטרקונטיננטל וקבלנים השרה והמנכ'ל נושאים דברים
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןבתל אביב)

 נסיעה לרמת גן11:40 - 12:00
  סיור אתרים  בנושא בטיחות- רונית שבירו12:00 - 15:00

(נפגשים לישיבת צוות במלון לאונרדו סיטי טאואר, רח' זיסמן 14 רמת 
 - גן -יש להגיע ללובי המלון, מעליות מהלובי לקומה 1M אולם ניורק)

לשכת שרת הבינוי והשיכון
 נסיעה לצילומים ליפו14:45 - 15:15
 (אולפני i24 נמל  צילומים לסוגרים חשבון - ריאל15:10 - 16:10

יפו)

יום חמישי 08 אוגוסט
 תזכורת

 - לשכת שרת  (ל. השרה תל אביב ) פ.ע. רונן כהן09:30 - 10:00
הבינוי והשיכון

 פגישה בנושא שיתוף פעולה בין החברות 10:00 - 12:00
 (לשכת השרה בתל אביב דרך מנחם בגיןהמשכנות לעמותת טרם 

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 פ.ע. מנכ'ל - הכנה לקבינט הדיור, פגישות עם 12:15 - 12:45

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (ל. השרה תל אביב)רשויות
 (ל. השרה מחיר למשתכן (מענה לשאלות פונים)12:45 - 13:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןתל אביב )
  פינוי בינוי - דיון הכנה (התאחדות בוני הארץ)14:00 - 14:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון(ל. השרה תל אביב)
 (ל. השרה ת"א-  שלומי מגנזי ועד צור הדסה 14:30 - 15:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןמנחם בגין 125 קומה 10 )
 (ל. השרה תל ראש עיריית בית שמש עליזה בלוך15:00 - 15:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןאביב דרך מנחם בגין 125 קומה 10)
 (בית קפה "ביגה"  סיגל נעים 054-6203434 15:30 - 16:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןבשרונה תל אביב)
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11 אוגוסט 2019 - אוגוסט 2019
17 אוגוסט 2019

יום שני 12 אוגוסט
(2nd day)Eid al Adha  (חגים דתיים מוסלמיים) 

 (ל. השרה  מודלים דיור ציבורי - דיון פנימי11:00 - 12:00
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןירושלים)

 נסיעה למודיעין 12:00 - 13:00
  סיור+פגישת עבודה עיריית מודיעין-חיים ביבס13:00 - 14:30

 - לשכת שרת (אצל ראש העיר- רח' תלתן 1 מודיעין- קומה ראשונה)
הבינוי והשיכון

 (מסעדת רוזה,  דודו סעדה (אור 050-9321613 )14:30 - 15:30
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןישפרו סנטר, שד' המלאכות 1, מודיעין)

 נסיעה לצפת16:00 - 18:30
 כליזמרים בצפת - יסמין 050-7121989 - 2 18:45 - 19:45

 (בית יגאל אלון (יש חניה שמורה))מקומות שמורים

יום רביעי 14 אוגוסט
 ביקור השרה עם ח"כ אורי מקלב בשכונת רמת 10:00 - 11:30

 (רחוב חזון איש, מסוף אגד, רמת שלמה, שלמה-גיא ודורון לוי
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןירושלים)

 נסיעה ללוד11:30 - 12:30
 (אצל ראש העיר- כיכר ראש העיר לוד- יאיר רביבו12:30 - 13:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןקומנדו 1 לוד)
 2ביקור השרה בפרוייקט מחיר למשתכן בשכונת13:30 - 14:30

 (נקודת מפגש - גני איילון (אחיסמך) בלוד (צפריר וזהר שרבט)
 - לשכת שרת בווייז מופיע כמשרדי תדהר אחיסמך הגדולה, לוד)

הבינוי והשיכון
 נסיעה לתל אביב15:00 - 16:00
 מפגש אישי16:00 - 17:00
 פ.ע. רמי רוזן17:00 - 18:00

יום ראשון 11 אוגוסט
Eid al Adha (חגים דתיים מוסלמיים) 

 מוריה בחופש
 צום ט' באב

 (טויוטה א.ד.מ ק"ש) טיפול רכב ליאור09:00 - 10:00
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (זכרון) פגישה ליאור + רמי11:00 - 12:00
 (אלמא זכרון) איתמר עמר 052-6982248 12:00 - 12:30
 (אלמא זכרון) אילנה ברנד058-5447001 12:30 - 14:00
 לעדכן את חני אם מגיעה לנחם את השגריר14:00 - 15:00
 (ל. השרה תל אביב) פגישות צוות16:00 - 18:30
 ניחומים לשגריר ארה"ב דיויד פרידמן על מות 20:15 - 23:30

 (גלי תכלת 40 הרצליה)אימו - לעדכן את חני

יום שלישי 13 אוגוסט
(3rd day)Eid al Adha  (חגים דתיים מוסלמיים) 

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 סיור במ. א. מעלה יוסף11:00 - 14:00
 נסיעה לת"א14:00 - 16:00
 סיגל (מיקום: שמורה)17:00 - 18:00

יום חמישי 15 אוגוסט
Assumption Day - Western (חגים דתיים נוצריים) 

 דור במילואים
 ניר מסיקה 11.30 - 15.00 חדר ישיבות חדר הנהלה ליד 

סתונית
 נתנאל בחדר הישיבות 9.30-12.00 בתל אביב בחטיבה 

הטכנית
 שאול מרידור חדר ישיבות ל-10 איש שעה 8.00-10.00 ל. 

מנכ'ל
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 רותם- השמורה זכרון יעקב10:00 - 11:00
 להצטלם לסרטון של שי אוטברט11:00 - 12:00
 נסיעה12:00 - 13:30
 ישיבת צוות13:30 - 15:00

EdenB
Highlight

EdenB
Highlight

EdenB
Highlight

EdenB
Highlight



8 לשכת שרת הבינוי והשיכון13:20 24/11/2019

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2019

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

18 אוגוסט 2019 - אוגוסט 2019
24 אוגוסט 2019

יום שני 19 אוגוסט
 פ.ע. רמי11:00 - 12:30
 תיאומי לו"ז13:00 - 14:00
 נסיעה לצפון14:30 - 16:00
 (רמדה חדרה) פגישה עם דוד16:00 - 17:00

יום רביעי 21 אוגוסט
 מוריה בחופש 

 (לשכה ירושלים) פגישה עם אביטל11:00 - 12:30
 הפסקת דואר וטלפונים13:00 - 14:00
 ישיבת צוות14:30 - 16:00

יום ראשון 18 אוגוסט
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 פגישת עבודה עם אלי- מאפיית לחמים 10:30 - 12:00

החשמונאים תל אביב- דור וסתיו מתלווים
 פגישה עם סתיו12:30 - 13:30
 הפסקה דואר טלפונים13:30 - 14:30
 פ.ע. ריאל14:30 - 16:00
 נסיעה לאירוע16:00 - 17:30

יום שלישי 20 אוגוסט
 מוריה בחופש 00:00

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 בועז- תל אביב11:00 - 12:00
 לצלם סרטון לשי רוטברט12:00 - 13:00
 נסיעה ללשכה בתל אביב12:00 - 12:30
 (משרד האוצר תל אביב) פגישת עבודה13:00 - 13:45
 (לשכה בכנסת) פגישה עם תמי14:00 - 16:00

יום חמישי 22 אוגוסט
 מוריה בחופש 00:00

Assumption Day – Eastern (חגים דתיים נוצריים) 
 אורה בחופש

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (ל. השרה תל אביב) פ. ע. בנושא ש.ש. -רעיונות11:00 - 12:30
 (ל. השרה תל אביב) פ.ע. סיעור מוחות12:30 - 14:30
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25 אוגוסט 2019 - אוגוסט 2019
31 אוגוסט 2019

יום שני 26 אוגוסט
 לירון בחופש

 מנכ'ל בחופש
 סיור ברמת הגולן + התיישבות11:00 - 14:00

יום רביעי 28 אוגוסט
 לירון בחופש

 מנכ'ל בחופש00:00
 מ.א. גליל עליון11:00 - 15:00
 לילה לבן צאו החוצה בהשתתפות עדן בן זקן 18:00 - 22:30

 - אביחי שטרן (פארק הזהב)ואולטרס 

יום ראשון 25 אוגוסט
 לירון בחופש00:00
 מנכ'ל בחופש00:00

 מוריה בחופש
 שרה בחופש

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00

יום שלישי 27 אוגוסט
 לירון בחופש

 מנכ'ל בחופש
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 ביקור במ. א. גזר + פגישות עבודה11:00 - 13:30

יום חמישי 29 אוגוסט
 לירון בחופש00:00

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 דור אוסף - נסיעה לתל אביב11:30 - 13:00
 הילטון13:00 - 14:30
 נסיעה למשרד14:30 - 15:00
 - לשכת שרת  (ל. השרה תל אביב) פ.ע. מנכ'ל15:00 - 16:00

הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת הבינוי  (ל. השרה תל אביב) רמי רוזן16:00 - 17:00

והשיכון
 נסיעה למודיעין17:00 - 18:00
 - לשכת שרת  (מודיעין רחוב צלע ההר 44 ) מודיעין18:00 - 18:30

הבינוי והשיכון
 נסיעה לירושלים18:30 - 19:30
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (ירושלים) אירוע19:30 - 21:00
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01 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
07 ספטמבר 2019

יום שני 02 ספטמבר
 אורה בחופש

 שמעון מזוז ראש המועצה מיתר בנושא פיתוח 10:00 - 10:45
 - לשכת שרת  (לשכת השרה, קלרמון גאנו 3 ירושלים )כרמית 

הבינוי והשיכון
 (לשכת השרה, רח'  פגישה עם עופר ברקוביץ' 10:45 - 11:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןקלרמון גאנו 3, ירושלים )
 דואר טלפונים11:30 - 12:30
 ישיבת צוות13:00 - 14:30
 פגישה עם שי14:30 - 15:30
 (תל אביב) פגישה במשרד האוצר15:30 - 16:30
 חתונה יפית20:00 - 21:00

יום רביעי 04 ספטמבר
 אורה בחופש

 סתיו במילואים
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (כנסת ) מליאה 11:00 - 13:00
 נסיעה 13:00 - 13:30
 איתי ויסברג ראש מועצה, קרן היסוד 3 בנימינה13:30 - 15:00
 (מול זכרון) פגישה עם רונית15:30 - 17:00

יום ראשון 01 ספטמבר
 אורה בחופש00:00

 סיור בתי ספר
 פתיחת שנת הלימודים תש"פ08:00 - 08:30
 סיור בבתי ספר08:30 - 14:00
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00

יום שלישי 03 ספטמבר
 אורה בחופש

 סתיו במילואים07:00
 נסיעה לירושלים לממשלה08:30 - 10:30
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 12:00
 נסיעה לכנסת 12:00 - 12:30
  ראיון עם איתי מידיעות אחרונות - פרטים ריאל13:00 - 14:00

(כנסת)
 לצלם סרטון13:30 - 14:30
 (בכנסת) פגישה בכנסת - ריאל13:30 - 14:00
 נסיעה לראש העין 14:00 - 15:30
 ביקור בפרוייקט מחיר למשתכן -דניה סיבוס 15:30 - 16:30

 - לשכת שרת הבינוי  (דליה רביקוביץ 7 ראש העין)עמוס לוזון 
והשיכון

 כנס מיוחד עם *ראש הממשלה מר בנימין 19:00 - 20:00
 (באולמי לבן רח׳ התעשייה פינת שלמה בן נתניהו ושרי התנועה*

יוסף ק.אתא.)

יום חמישי 05 ספטמבר
 אורה בחופש00:00
 סתיו במילואים07:30

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
  השרה נושאת דברים בועידת בשבע להתיישבות11:15 - 11:45

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון(בישוב קדם ליד אבני חפץ)
 נסיעה לראשל"צ12:00 - 13:00
 ראש העיר ראשל"צ רז קינסטליך -+ סיור ברמת13:00 - 15:00

 (מפגש בעיריית ראשל"צ אצל רז אליהו רינת 054-4754740
 - לשכתקינסטליך רחוב הכרמל 20 חניון מתחת לבניין זד"ל קומה 5 )

 (שיפודי  צהריים עם אסף דעבול- 050-5200505 15:00 - 16:30
ציפורה, ראשון לציון )

 נסיעה 16:30 - 17:00
 (לשכה בתל אביב ) זמן משרד17:00 - 18:00
 נסיעה לרישפון 18:00 - 19:00
 יום לאומי של חוף השנהב (שרון משרד החוץ 19:00 - 20:00

 050-6203959 ) (ג׳וסלין מזכירת השגריר- 0505534898)
(במעון השגריר החרוב 4 רישפון )

 כנס פעילים- אולמי גל קרית אתא (אלי דבי)19:30 - 20:30
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08 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
14 ספטמבר 2019

יום שני 09 ספטמבר
 דור במילואים

 נסיעה לירושלים08:00 - 10:00
 כנס ישראל מתחדשת - התחדשות עירונית רינת10:10 - 11:40

09-3004940  אורלי כתב  050-5401017   גלית מפיקה  
 - ל (בירושלים מלון רמאדה רחוב שדרות וולפסון 6 )054-6676437 
 נסיעה לכנסת12:00 - 12:30
 (בכנסת) חוק המצלמות   (תמונה יפעת) 13:00 - 14:00
 חברת אשד -יאיר כשר - 052-9247217 בנושא 14:00 - 15:00
 - לשכת שרת הבינוי  (ל. השרה בכנסת חדר 1406)מחיר למשתכן

והשיכון
 העתק: שילה אדלר + אלי כהן + יפעת 15:15 - 16:15
 - Moshe@mof.gov.il (לשכת השר)שאשא-ביטון 

 נסיעה לתל אביב לשדרות שאול המלך17:30 - 19:00
 אירוע של עיתון נשים (רות שטרית. אשת קשר 19:00 - 21:00

אריאנה)
 מפגש השקה למועדון הבריאות והאסתטיקה 19:00 - 20:00

 (אולם שטרית לאומנות להכניס ליומן. 0506428733 אריאנה
שדרות שאול המלך 27 תל אביב)

יום רביעי 11 ספטמבר
 סיור לימודי של המשרד

 ורדה גבעת השלושה09:00 - 10:00
 נסיעה לכנסת10:00 - 11:00
 (ל. השרה בכנסת חדר   יואב אלון  11:00050-5774420 - 12:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון1406)
 מליאה 12:00 - 15:00
 (כנסת) פגישה עם קובי אמסלם12:00 - 13:00
 (לשכה תל אביב) בוטל - ליאור רוטברט12:30 - 13:30
 לצלם את יפעת עם השלט המצורף (אצל 15:00 - 16:00

ליאור)
 נסיעה לחיפה16:00 - 17:30
 (לאון בלום 2) Door to door בחיפה 17:30 - 18:30
 כנס פורדיז19:30 - 20:30
 כנס בחדרה20:00 - 21:00

יום ראשון 08 ספטמבר
 דור במילואים08:00

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 11:30
 נסיעה למשרד  האוצר13:00 - 13:30
 מכרז חברות מנהלות בהשתתפות המנכ'ל 14:00 - 15:00

 -  (משרד האוצר, קומה 1 )ועדיאל שמרון (דלית 073-2021305 )
לשכת שרת הבינוי והשיכון

 העתק: דיון בנושא תמ"א 38- עדיאל 15:00 - 15:45
 - מנכל משרד הבינוי  (לשכת שר האוצר )שימרון+בני דרייפוס

והשיכון
 נסיעה לבנייני האומה16:00 - 16:30
 כנס החינוך בקדמת הבמה - הכנס מתחיל ב- 16:30 - 19:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (בנייני באומה אולם אוסישקין)16.00
 כנס החינוך בקדמת הבמה (הקבינט הציבורי 18:45 - 20:15

לחינוך) דברי השרה 054-2154010 מיכאל (השרה תדבר בין 
 (בירושלים בנייני האומה אולם השעות 19.00-20.00 כ- 10 דקות)

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןאוסישקין)

יום שלישי 10 ספטמבר
 דור במילואים20:00

 סיור לימודי של המשרד00:00
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 נסיעה לפתח תקווה 11:00 - 12:30
 (רח' הנביאים, מסעדת  פגישה עם יואל מוגמי13:00 - 14:30

מאמיס, פתח תקווה )
 נסיעה לקרית אונו14:30 - 15:00
 (בWAZE- אומאמי קרסו פרויקט אומאמי של קרסו 15:00 - 16:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןקרית אונו )
 נסיעה לראש העין16:30 - 17:30
 (רחוב יבניאלי 34  ניחום אבלים - שלום בן משה17:30 - 18:30

ראש העין)
 (כינור דוד האומן 2 בית  בר מצווה נכד יואב רפאל19:30 - 20:30

שמש)

יום חמישי 12 ספטמבר
 סיור לימודי של המשרד00:00

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 ביטול - חיזוק הקשר עם השטח לקראת 11:00 - 12:30

 הבחירות במטה הבחירות בליכוד - טל שמחה - 050-4229151
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון(העמל 1 נצרת עילית)

 נסיעה לזכרון12:30 - 14:00
 (מול זכרון -  בוטל - אלון אזולאי 054-3140091 14:00 - 14:30

ביגה)
 מ. א. עמק חפר פגישות עבודה וסיור15:00 - 18:00
 חתונה יפעה- ביער חדרה20:00 - 21:00
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15 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
21 ספטמבר 2019

יום שני 16 ספטמבר
 המרצה טלפונית15:30

 נסיעה לתל אביב 08:00 - 09:00
 זמן משרד09:00 - 10:00
 - לשכת שרת  (ל. השרה תל אביב ) פ. ע. מנכ'ל10:30 - 11:30

הבינוי והשיכון
 ליאור רוטברט12:00 - 13:00
 אילנה13:00 - 14:00
 (ל. השרה תל אביב) ישיבת צוות14:00 - 15:30

יום רביעי 18 ספטמבר
 צפויה פגישה עם משה- טרם נקבע15:00 - 16:00
 ישיבת סיעה- פרטי מיקום יעודכנו בהמשך18:00 - 19:00

יום ראשון 15 ספטמבר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 הרמת כוסית לראש השנה בכנסת במעמד יו"ר 11:00 - 12:00

 (טרקלין הכנסת)הכנסת
 (אנדרטת בקעת הירדן) ישיבת ממשלה 12:00 - 14:30
 נסיעה למשרד בתל אביב14:30 - 16:30
 פ.ע. אישי רמי+16:30 - 17:30
 (יצחק שדה 10 בת ים קומה 14) ביקור בבת ים18:00 - 19:00
 (אולמי סאנסט הול, דרך בן גוריון 136, כנס בבת ים20:00 - 21:00

בת ים)

יום שלישי 17 ספטמבר
 המרצה טלפונית21:30

 יום בחירות
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 חתונה, הבן של תמי פלד- אולמי אלמה אבן 20:00 - 21:00

יהודה

יום חמישי 19 ספטמבר
 חדר לנתנאל בתל אביב 9.00-12.00 

 מנכ'ל בחופש
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 סיור במ.א. מרום הגליל11:00 - 14:00
 פ.ע. סתיו + אביחי14:00 - 16:00
 נסיעה לקרית שמונה16:00 - 17:00
 (ק"ש) מרוץ בית ספר שחפים ק"ש19:00 - 20:00
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22 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
28 ספטמבר 2019

יום שני 23 ספטמבר
 נוי בחופש

 (במשרדי גוגל- יגאל אלון 98  ישיבת הנהלה-גוגל09:15 - 12:00
תל אביב )

 (ביגאל אלון 94 תל  ברכות לשנה החדשה בגוגל 09:30 - 10:00
אביב)

 Updated invitation: בני דרייפוס/יפעת שאשא 09:45 - 10:15
 (IDT)Mon Sep 23, 2019 09:45 - 10:15  @ ביטון/ברק רגב

(sarat_binui@moch.gov.il)Barak Regev - 
 פגישת היכרות עם מנכ'ל גוגל לקבל סדר יום 10:00 - 10:30

 (ביגאל אלון 94 תל אביב)מנוי של נתנאל 
  מה הציבור רוצה? ציבור ודיור בעידן הדיגיטלי10:30 - 12:00

(יגאל אלון 94 ת אביב)
 נסיעה לירושלים11:00 - 12:00
 ישיבת סיעה בכנסת12:00 - 13:00
 נסיעה לתל אביב13:00 - 14:30
 (ל. השרה תל אביב) אריה14:30 - 16:00

יום רביעי 25 ספטמבר
 נוי בחופש

 ביקור בפרוייקט דירה להשכיר ברעננה - א.א. 10:30 - 11:30
 - לשכת שרת הבינוי  (רח' מניה שוחט 4, דירה 5, רעננה)רובינשטיין

והשיכון
 נסיעה לתל אביב11:30 - 13:00
 (ל. השרה תל אביב) פ.ע. רמי13:00 - 14:00
 (ל. השרה תל אביב) פ.ע. ליאור - לו"ז14:00 - 15:00
 (ל. השרה תל אביב) פ.ע. רשויות15:00 - 17:00
 נסיעה לקרית שמונה17:00 - 19:00
 אביחי חתונה- קרית שמונה20:00 - 21:00

יום ראשון 22 ספטמבר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 פ. ע. ביאטה12:00 - 13:00
  (לובי המשרד ירושלים) הרמת כוסית לראש השנה12:45 - 13:45

- לשכת שרת הבינוי והשיכון
 נסיעה לתל חי14:30 - 17:30
19:30 - 17:30Be התחלת בניית מתחם מגורי סטודנטים  
 - אביחי שטרן(שדרות תל חי)

 מברכת בחנוכת המעונות בק"ש17:30 - 18:00

יום שלישי 24 ספטמבר
 נסיעה לכפר סבא08:30 - 10:00
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
  כנס בטיחות של לשכת הקבלנים בישראל 11:00 - 12:00

(אולמי VALLEY, זאב בלפור 27, כפר סבא )
 נסיעה למשרד בתל אביב12:00 - 13:00
 ישיבת צוות גדול13:00 - 14:30
 נסיעה לרחוב יגאל אלון15:30 - 16:00
 הרמת כוסית לחג - יהודה כתב יו"ר ארגון 16:00 - 17:00

הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז (ורדה 052-3332152 
 (אצל יהודה כתב ארגון הקבלנים רח' אלי רוזנטל) 03-5606957 

יגאל אלון 55 תל אביב (קומה 3))

יום חמישי 26 ספטמבר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 פגישות אישיות11:00 - 16:00
  הרמת כוסית עם רוהמ- פרטים ימסרו בהמשך18:00 - 19:00
(גני התערוכה)
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29 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
05 אוקטובר 2019

יום שני 30 ספטמבר
 ראש השנה

יום רביעי 02 אוקטובר
 -  (ל. השרה תל אביב) פ.ע. מנכ'ל (תמ"א 38)12:30 - 13:00

לשכת שרת הבינוי והשיכון
 (ל. השרה  הכנה לקראת הדיון עם ועד העובדים13:00 - 13:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןתל אביב)
 -  (ל. השרה תל אביב) פגישה עם ועד העובדים13:30 - 14:30

לשכת שרת הבינוי והשיכון
 פגישה עם חברת חלמיש -מנכ"ל חלמיש ישראל14:30 - 15:30

 - לשכת שרת  (לשכת השרה ת"א -מנחם בגין 125,תלאביב)ארליך 
הבינוי והשיכון

 (לשכת השרה ת"א) פגישה עם שלום הלוי15:45 - 16:45

יום ראשון 29 ספטמבר
 ראש השנה00:00

 (חגים דתיים יהודיים) ערב ראש השנה
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00

יום שלישי 01 אוקטובר
 ראש השנה00:00

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00

יום חמישי 03 אוקטובר
 נסיעה לירושלים09:00 - 11:00
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 השבעה לכנסת11:00 - 17:00



15 לשכת שרת הבינוי והשיכון13:20 24/11/2019
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06 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
12 אוקטובר 2019

יום שני 07 אוקטובר
 הרצאה בביס עמק החולה10:30 - 12:00
 נסיעה לתל אביב12:30 - 15:00
 משה- תל אביב15:00 - 17:00

יום רביעי 09 אוקטובר
 יום כיפור 

יום ראשון 06 אוקטובר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 - לשכת שרת  (ל. השרה) לשכת השרה - לו"ז12:30 - 13:30

הבינוי והשיכון
 דואר טלפונים13:30 - 14:30
 (ל. השרה  שמשון אלבוים  054-5720066 15:00 - 15:30

ירושלים רחוב קלרמון גאנו 3 קומה 3)
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (ל. השרה) פ.ע. מנכ'ל15:30 - 16:30
 - לשכת שרת הבינוי  (ל. השרה ירושלים) תמ"א 38 16:30 - 17:30

והשיכון
 נסיעה ללוד ל"אווניו"17:30 - 18:30
 (באולם "אווניו"  השקת ספר של ח״כ ניר ברקת18:30 - 19:30

בשדה התעופה (לוד) רחוב השרון 1 קרית שדה התעופה)

יום שלישי 08 אוקטובר
 ערב יום כיפור 
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00

יום חמישי 10 אוקטובר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 -  (בחריש ) ביקור השרה בחריש - יש תיק ישוב11:00 - 13:00

לשכת שרת הבינוי והשיכון
 מירב בן ארי- קפה ליאתי השל"ה 5 מתחם בזל 14:00 - 15:00

תא.
 אושי- מסיבה20:00 - 21:00
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16 לשכת שרת הבינוי והשיכון13:20 24/11/2019
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13 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
19 אוקטובר 2019

יום שני 14 אוקטובר
 סוכות 

יום רביעי 16 אוקטובר
 חול המועד סוכות

 רופא עור- שיר10:05 - 11:05
 (תיכון דרכ"א  הרמת כוסית מסורתית בגדרה 19:00 - 20:00

רמון, רח' מנחם בגין פינת ציונה צרפת, גדרה)

יום ראשון 13 אוקטובר
 ערב סוכות 

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00

יום שלישי 15 אוקטובר
 חול המועד סוכות

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00

יום חמישי 17 אוקטובר
 חול המועד סוכות 

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 חינה שחר 19:00 - 20:00



17 לשכת שרת הבינוי והשיכון13:20 24/11/2019
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20 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
26 אוקטובר 2019

יום שני 21 אוקטובר
 שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל) 

יום רביעי 23 אוקטובר
 דיונים בירושלים

 יגאל - לשכת שרה ירושלים12:00 - 13:29
 - לשכת שרת הבינוי (ל. השרה ירושלים) פ.ע. מנכ'ל14:00 - 15:00

והשיכון
 (ירושלים) פגישה15:15 - 16:15
 נסיעה לחיפה17:00 - 19:00
 (מתחם השקת רדיו לב העיר - חני 19:20052-8230899 - 20:20

שרונה ספייס, קדושי בגדד 39 חיפה (חנייה בקומה 3))

יום ראשון 20 אוקטובר
 הושענא רבה (חול המועד סוכות)

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00

יום שלישי 22 אוקטובר
 איסרו חג סוכות 

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 פגישת צוות גדול11:00 - 13:00
 פ.ע. ליאור13:00 - 14:00
 פ.ע. רמי14:00 - 15:00
 (ל. השרה ירושלים) תכנון ישיבת קידום15:00 - 16:30

יום חמישי 24 אוקטובר
 נוי בחופש

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (משרד רוה"מ ירושלים) פגישה12:00 - 13:00
 סגור15:00 - 18:00
 חתונה שחר- אולמי תהילה קרית שמונה19:00 - 20:00
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18 לשכת שרת הבינוי והשיכון13:20 24/11/2019
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27 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
02 נובמבר 2019

יום שני 28 אוקטובר
 אורה בחופש

 נסיעה לכנסת13:00 - 15:00
 כנסת15:00 - 18:00
 הכנה לקראת קבינט הדיור (לקבל נושאים 15:00 - 16:00

 - לשכת שרת הבינוי  (מס' חדר 1406, ל. השרה בכנסת)לדיון)
והשיכון

יום רביעי 30 אוקטובר
 אורה בחופש

  מליאה (תורנות מליאה משעה 11:00-14:00) 11:00 - 16:00
(כנסת )

 (כנסת ) תורנות מליאה 11:00 - 13:30
 אמיר מדינה מעונות14:00 - 15:00
 ראש חודש- שלומי19:00 - 20:30

יום ראשון 27 אוקטובר
 אורה בחופש00:00

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 12:30
 נסיעה למשרד בירושלים12:30 - 13:00
 (ל. השרה ירושלים) ישיבת מעקב תכניות עבודה13:30 - 15:00
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) אילנה בראנד15:00 - 16:30

הבינוי והשיכון

יום שלישי 29 אוקטובר
 אורה בחופש

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (ל. השרה תל  יגאל כהן 6707040--050  (3 איש)11:00 - 12:00

אביב דרך מנחם בגין 125 קומה 10 )
 (ל. השרה תל  ליאור רוטברט 052-2749906 12:00 - 13:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןאביב דרך מנחם )
 פ. ע. רמי רוזן 13:00 - 13:30
  (ל. השרה תל אביב) הכנה להתאחדות בוני הארץ13:30 - 14:00

- לשכת שרת הבינוי והשיכון
 (לשכת  יורם קרין ראש מועצה עמק המעיינות14:00 - 15:00

 - לשכת שרת השרה, דרך מנחם בגין 125 (קומה 10), תל אביב )
הבינוי והשיכון

 15:30 - פגישה עם שרת הבינוי והשיכון בנושא 15:30 - 16:30
הסכמי מדף ותמ"א 38 - ראול סרוגו, אמנון מרחב, חיים פייגלין

 הסכם מדף עם התאחדות בוני הארץ          15:30 - 16:30
 (ל. השרה תל 03-5671201/2 רינה      (גל)          052-3745559

 קובי אמסלם16:30 - 17:00
 (ל. השרה תל אביב) אבי קמינסקי 054-4940491 16:45 - 17:45

יום חמישי 31 אוקטובר
 אורה בחופש

 נוי בחופש
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 נדב10:30 - 11:30
 פגישות אישיות11:00 - 13:00
 פ.ע. ליאור11:30 - 12:30
 - לשכת שרת  (ל. השרה תל אביב) פ.ע. מנכ'ל12:00 - 13:00

הבינוי והשיכון
 (ל. השרה תל אביב נפתלי לוגסי - 050-6932709 13:00 - 14:00

דרך מנחם בגין 125 קומה 10 )
 (ל. השרה בתל אביב ) איציק מצליח14:30 - 15:30
 פגישות אישיות15:00 - 17:00
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19 לשכת שרת הבינוי והשיכון13:20 24/11/2019
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03 נובמבר 2019 - נובמבר 2019
09 נובמבר 2019

יום שני 04 נובמבר
 אורה בחופש

 נסיעה למשרד רוה"מ09:00 - 11:00
 וועדת שרים לענייני תכנון, בנייה מקרקעין ודיור11:00 - 12:30

 - לשכת שרת  (מזכירות הממשלה, משרד ראה"מ )("קבינט הדיור")
הבינוי והשיכון

 ישיבת צוות13:30 - 14:30
 (בחדר  טקס אזכרה קצר לרב עובדיה יוסף זצ״ל15:00 - 16:00

סיעת שס בכנסת)
 (אולם ירושלים) ישיבת סיעה15:15 - 16:15
 (כנסת ) מליאה 16:00 - 22:00

יום רביעי 06 נובמבר
 (כנסת ) מליאה 11:00 - 16:00
 (בכנסת) ענת בן גל וצוות מחקר- ראיון11:00 - 12:00
 אתי עטיה12:00 - 13:00
 פגישה עם יו"ר הכנסת13:15 - 13:45
 רופא16:00 - 17:00

יום ראשון 03 נובמבר
 אורה בחופש

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00
 חזרה למשרד14:30 - 15:00
 (ל.  תכניות עבודה ועמידה ביעדים (סיוע בדיור)15:00 - 16:00
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןהשרה ירושלים)
 תכניות עבודה ועמידה ביעדים (תכנון פיתוח 16:15 - 17:15

 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (ל.  השרה ירושלים)ושיווק)

יום שלישי 05 נובמבר
 אורה בחופש00:00

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (ל.השרה תל אביב) פגישה עם דוד11:30 - 12:30
 פגישה עם רונית12:30 - 13:30
 אריה- חולון14:00 - 16:00
 נסיעה לירושלים16:30 - 18:00
 חנוכת מרכז המבקרים - אגמון החולה -יו"ר 18:30 - 19:00
 (במלון וולדורף אסטוריה ירושלים)קק"ל דני עטר 

יום חמישי 07 נובמבר
 (ל. השרה  פגישה עם אורה חכם -08:450543276022 - 09:45

בת"א -מנחם בגין 125 קומה 10 )
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 פגישה אישית11:00 - 12:00
 (ל. השרה תל אביב) גלית גלעד 12:30 - 13:30
 גבי ויואב 13:30 - 14:00
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון פ.ע מנכ"ל14:00 - 14:30
 ראש המועצה  האזורית שומרון יוסי דגן 14:30 - 15:30

 (ל. השרה תל אביב דרך 03-9066406 (ולרי) 054-7877482 
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןמנחם בגין 125 קומה 10 )
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20 לשכת שרת הבינוי והשיכון13:20 24/11/2019

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

דצמבר 2019

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

10 נובמבר 2019 - נובמבר 2019
16 נובמבר 2019

יום שני 11 נובמבר
 בועז- זכרון10:45 - 12:30
 מברכת בכנס יו"רים ומהנדסי ועדות ארצי 13:30 - 16:00

 (רחוב ההגנה 2 , (כולל ארוחת צהריים) - בנצי 050-6810700  
כפר תבור)

 אזכרה- קרית שמונה15:45 - 16:45

יום רביעי 13 נובמבר
 יפעת - מספר סידורי של העט של האייפד08:00 - 09:00
 נסיעה למזכירות הממשלה08:30 - 10:00
 (מזכירות הממשלה ) ישיבת ממשלה10:00 - 11:00
 (כנסת ) מליאה 11:00 - 16:00
 טיסה של רמי רוזן מחיפה לאילת חברת 11:35 - 14:05

ישראייר מס' טיסה3475067 
 רמי נסיעה במונית למלון הרודס לקבל חדר 14:00 - 14:30

ואח"כ להגיע למלון דן
 נסיעה לנתב"ג - לאחר הנחיתה, רכב ההסעות 15:00 - 16:30

 (נסיעה של מלון דן יחכה בחוץ עם שלט - מירי 050-3256002  
 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןלאילת)

 טיסה לאילת מנתב"ג חברת ארקיע מס' טיסה - 16:30 - 17:35
 IZ825(  נמל התעופה בן גוריון) לשכת שרת הבינוי והשיכון - 

 המראה 16:3016:30 - 16:40
 ארגון הקבלנים מחוז תל אביב והמרכז - 17:30 - 18:00

 - לשאוספים משדה תעופה רמון - רכב של מלון דן (יש שילוט)
 נסיעה למלון דן18:00 - 18:30
 (אילת מלון דן ) כנס הנדל"ן השנתי ה-22 21:30 - 22:00

יום ראשון 10 נובמבר
 (ישראל) יום הזיכרון ליצחק רבין

 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00
 ארוחת צהרים עם שר הכלכלה אלי כהן - תואם 13:00 - 14:30

 (מסעדת אמא)עם חפצי
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) פ.ע. רונן כהן15:00 - 16:00

הבינוי והשיכון
 - לשכת שרת  (ל. השרה ירושלים) פ.ע. אלעזר16:00 - 16:30

הבינוי והשיכון
 נסיעה 16:30 - 17:00
 ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של יצחק רבין 17:00 - 18:00

 (בכנסת )בהשתתפות הנשיא ורוה"מ

יום שלישי 12 נובמבר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 -  (לשכת שרה ת"א ) פ.ע. שרה ליאור פרץ וסרמן 11:00 - 11:30

לשכת שרת הבינוי והשיכון
 (לשכת השרה בתל אביב ) פגישה עם יואל מוגמי11:30 - 12:30
 (ל. השרה ת"א- מנחם בגין 125  חריש - עיר חכמה12:00 - 13:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןקומה 10 )
 דואר טלפונים13:30 - 14:00
 - לשכת שרת  (ל. השרה תל אביב) יוסי אבוטבול14:00 - 15:00

הבינוי והשיכון
  פגישה עם ראש מועצת כוכב יאיר יובל ארד 15:30 - 16:30

 - לשכת שרת (לשכת השרה בתל אביב , מנחם בגין 125 קומה 10 )
הבינוי והשיכון

יום חמישי 14 נובמבר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 ראיון לרדיו תל אביב11:05 - 12:05
15:00 - 12:45 6H430 - טיסה מאילת לחיפה טיסת ישראייר  

(נמל התעופה רמון )
 המראה 12:4512:45 - 12:50
 (קרית שמונה אולמי  בר מצווה משפחת בן שמעון19:00 - 20:00
״סיפור אהבה״)
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17 נובמבר 2019 - נובמבר 2019
23 נובמבר 2019

יום שני 18 נובמבר
 יום זכויות הילד בכנסת10:00 - 14:00
  ישיבת סיעה מורחבת - 55 ח"כים בלוק ימין14:30 - 15:30

(כנסת)
 (כנסת ) מליאה 16:00 - 22:00
 יום זכויות הילד במליאה16:00 - 17:00
 אריה- כפר המכביה19:00 - 20:00

יום רביעי 20 נובמבר
 (כנסת ) מליאה 11:00 - 16:00
 (לשכה) פגישה עם גדעון אלון12:00 - 13:00
 (כנסת) תורנות מליאה עד תום הישיבה 14:00 - 17:00

יום ראשון 17 נובמבר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 (לשכת ראה"מ) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00
 דואר טלפונים13:00 - 13:45
 - לשכת שרת  (ל. השרה) הכנה בנושא חריש13:45 - 14:00

הבינוי והשיכון
 (ל.  השרה ירושלים רחוב  נושא תחבורה בחריש 14:00 - 15:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןקלרמון גאנו 3 קומה 3 בניין א')
 (לשכת השרה  מודלים דיור ציבורי  המשך דיון15:30 - 16:30

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןבירושלים )
 - לשכת שרת (ל. השרה ירושלים) פ.ע. חיים אביטן16:30 - 17:00

הבינוי והשיכון
 (ביתן 10 גני התערוכה) כנס חירום - ליכוד19:00 - 20:00

יום שלישי 19 נובמבר
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 גדי- בני ברק10:15 - 11:15
 נתנאל11:30 - 12:30
 הפסקת דואר וטלפונים12:30 - 14:00
 אטילה- קניון רמת אביב14:00 - 15:00

יום חמישי 21 נובמבר
 הזמנה לטיפול רכב ליום ראשון08:30 - 09:30
 כנס אנרגיה - ניר בן חיים 050-4499509 קרן  09:00 - 10:00
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון (מלון רמאדה חדרה)054-6781881 
 פגישה טלפונית10:00 - 11:00
 נסיעה למשרד בתל אביב11:00 - 12:00
 - לשכת שרת  (ל. השרה תל אביב) פ.ע. תמר קציר12:00 - 12:30

הבינוי והשיכון
 דואר טלפונים12:30 - 13:00
 (ל. השרה  רונן רגב מנכ'ל המרכז למיפוי ישראל13:00 - 14:00

 - לשכת שרת הבינוי והשיכוןתל אביב)
 (ל. השרה ת"א- מנחם בגין  ראש המועצה ג'וליס14:00 - 15:00
 - לשכת שרת הבינוי והשיכון125 קומה 10 )

 (לשכה, קומה 10, דרך  פגישה עם אלי אבוטבול 15:00 - 16:00
מנחם בגין 125, תל אביב )
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