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יום שני 28 יוני
 (לשכת  פ.ה. אדית בר מנהלת מנהל פיתוח11:45 - 12:30

 - יאיר הירשמנכ"ל, משרד הפנים,  קפלן 2 ירושלים, קומה 1)

  פ.ה. בנושא עבודת הועדות הגיאוגרפיות 12:15 - 13:15
 - יאיר הירש(לשכת מנכ"ל, משרד הפנים,  קפלן 2 ירושלים, קומה 1)

  פגישת היכרות עם יו"ר הוועדות הגאוגרפיות13:30 - 14:15
 - איילת שקד(אולם ישיבות 1-)

  הכנה לסיור + פגישת מועצת יש"ע - אור+ רז14:15 - 14:45
 - יאיר הירש(לשכת מנכל)

 פגישת היכרות עם המנכ"ל החדש יאיר הירש - 15:00 - 16:30
 (לשכת בנושא צוות הערכות לתקציב מדינה וחוק הסדרים

 - מרדכי כהןמנכ"ל ירושלים)

 - איילת  (חדר ישיבות פנים ) הכנה לראשי יש"ע 16:30 - 17:00
שקד

 -  (לשכה פנים - חדר ישיבות -1) מועצת יש"ע 17:00 - 18:30
איילת שקד

יום רביעי 30 יוני
 - איילת (לשכה פנים) הכנה חוק ההסדרים - פנים 09:00 - 10:30

שקד

 - יאיר הירש (לשכת שרה) חוק הסדרים עם השרה09:00 - 10:30

 פרטי יאיר10:30 - 13:00

 (לשכת מנכ"ל, משרד  פ.ה. עם ממוני מחוזות13:30 - 15:00
 - יאיר הירשהפנים,  קפלן 2 ירושלים, קומה 1)

 (ירושלים, בנייני האומה,  מפגש הנהלה מורחבת15:15 - 16:00
 - מרדכי כהןאולם אשכול 2)

 טקס הוקרה ופרידה ממנכל וסמנכל משרד 16:15 - 17:15
 - מרדכי כהן (ירושלים, בנייני האומה, אולם אשכול 2)הפנים

 מילואים יאיר17:15

יום שישי 2 יולי
 (ת"א) אישי18:00 - 19:00

שבת 3 יולי

יום ראשון 27 יוני
 (חגים דתיים יהודיים)צום י"ז בתמוז

 פגישת היכרות - צוות מטה מצומצם עם המנכל 14:00 - 15:30
 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל ירושלים)החדש יאיר הירש

 (לשכת מנכ"ל, משרד  פ.ה עם צוות לשכת מנכ"ל16:00 - 17:00
 - יאיר הירשהפנים,  קפלן 2 ירושלים, קומה 1)

יום שלישי 29 יוני
 (עיריית קריית מלאכי,  עיריית  קריית מלאכי 09:00 - 10:00

 - איילת שקדז'בוטינסקי 20, קריית מלאכי )

  שדות נגב - פגישה אישית עם יו"ר מרכז 11:00 - 11:10
 - איילת שקד (חדר אוכל קיבוץ עלומים )השלטון האזורי 

  נתיבות - סיור רכוב בעיר בהובלת ראש העיר 13:00 - 13:30
 - איילת שקד(מרכז ההפעלה העירוני נתיבות )

 (מרכז ההפעלה העירוני  נתיבות - ארוחת צהריים 13:30 - 14:10
 - איילת שקדנתיבות )

 (מרכז  נתיבות - פגישה אישית עם ראש העיר 14:10 - 14:30
 - איילת שקדההפעלה העירוני נתיבות )

 (עיריית  דימונה - פגישה אישית עם ראש העיר 16:00 - 16:15
 - איילת שקדדימונה )

 - איילת  (עיריית דימונה ) דימונה - דיון מקצועי 16:15 - 17:30
שקד

  (מתנ"ס דימונה ) דימונה - פגישה עם אלברט לוי 17:15 - 17:30
- איילת שקד

יום חמישי 1 יולי
 מילואים יאיר12:30

 (רח הארבעה ישיבת הנהלה של השלטון המקומי12:40 - 13:10
 - איילת שקד19)

 - יאיר (מנחם בגין 125 ת"א קומה 13) פ.ע. רועי דהן13:45 - 14:45
הירש

 - יאיר  (מנחם בגין 125 ת"א קומה 13) שוטף יועצים15:00 - 16:00
הירש

 (ת"א) אישי17:15 - 18:15
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יום שני 5 יולי
 - איילת שקד (25)חוק ההסדרים - פנים 

 (לשכת  הכנה להסדרים תכנון- באחריות שירי09:30 - 10:15
 - יאיר הירשמנכ"ל, משרד הפנים,  קפלן 2 ירושלים, קומה 1)

 (שער טקס  הנפקת דרכון דיפלומטי משרד החוץ12:00 - 12:30
 - יאיר הירש-בוויז:  יואל זוסמן 3)

 פ.ה. סיון להבי  מנהל אגף תקצוב - באחריות רז12:45 - 13:30

 צבא16:00

יום רביעי 7 יולי
 (לשכת  משוריין לגאל גרינוולד+הרב דורון פרץ09:00 - 09:30

 - יאיר הירשמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 הכנה לשרה - קוים מנחים וארנונה קלצ"פ 09:30 - 11:00
 (לשכת מנכ"ל, משרד הפנים,  קפלן 2 נתב"ג - באחריות רז

 (לשכת  פ.ה. יהודה זמרת - יועמ"ש משרד הפנים11:00 - 11:45
 - יאיר הירשמנכ"ל, משרד הפנים,  קפלן 2 ירושלים, קומה 1)

 (משרד הפנים,  שירי  - הכנה לשלומי הייזלר11:45 - 12:00
 - יאיר הירשלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.ה. שלומי הייזלר12:15 - 13:00
 - יאיר הירשקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 - יאיר הירש סיור במשרד13:00 - 13:15

 הכנה לישיבה בנושא הקצאת קרקעות - שיחת 13:50 - 14:00
 - איילת שקד (טלפוני)ועידה 

 -  (משרד האוצר ) הקצאת קרקעות לתעשייה 14:00 - 16:00
איילת שקד

 ישיבה מיוחדת להצהרת אמונים של נשיא 16:00 - 17:00
 (כנסת)המדינה הנבחר בפני הכנסת

  פגישה עם האוצר בנושא הערכות להסדרים18:00 - 19:00

יום שישי 9 יולי

שבת 10 יולי

יום ראשון 4 יולי
 (לשכת מנכ"ל, משרד  הכנה לדיון עם האוצר10:30 - 11:00

 - יאיר הירשהפנים,  קפלן 2 ירושלים, קומה 1)

 (לשכת מנכ"ל,  פע עם האוצר - חוק הסדרים11:00 - 12:00
 - יאיר הירשקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 הכנות לדיוני ערב בנושא תכנון - באחריות שירי12:45 - 13:15

  חוק הסדרים עם ליאור פרבר ושלומי הייזלר13:15 - 14:00
 - יאיר הירש(משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 פ.ה. גלית וידרמן מנהלת בקרת הון אנושי - 14:30 - 15:15
 - יאיר הירש (לשכה ירושלים)באחריות אור 

  ישראל מלאכי + יאיר הירש + אלון דברי 15:30 - 16:00
 - איילת שקד(לשכה פנים )

 -  (לשכה פנים) תיקון 128 + ותמ"ל הצעת חוק16:00 - 17:15
איילת שקד

 - איילת שקד (לשכה פנים) שוטף אלון + יאיר  17:15 - 18:00

  מינויים משתתפים: שלומי, דניאל, יאיר, אלון 18:00 - 19:00
 - איילת שקד(לשכה פנים)

יום שלישי 6 יולי
כנס באילת - מנכלי מועצות 

 צבא09:00

 מילואים06:00 - 10:00

 - יאיר הירש (טרמינל 1) הגעה לנתב"ג09:00 - 09:30

 - יאיר  (טרמינל 1) טיסת ישראיר 6H431 לרמון10:20 - 10:50
הירש

 יאיר מדבר בכנס12:45 - 13:30

 (מלון מלכת שבא אילת,  מפגש עם מנכלי מ.א.13:30 - 14:45
 - יאיר הירשאולם ספיר קומה מינוס 1)

 (מלון  פ.ה מנחם לייבה מנכ"ל עיריית תל אביב15:15 - 15:45
 - יאיר הירשמלכת שבא אילת - טרקלין קומה 12)

  פ.ה עופר תודר מנכ"ל עירית אום אל פאחם15:45 - 16:15
 - יאיר הירש(מלון מלכת שבא אילת - טרקלין קומה 12 )

  פ.ה יודפת אפק ארזי מנכ"לית עיריית בת ים16:15 - 16:45
 - יאיר הירש(מלון מלכת שבא אילת - טרקלין קומה 12)

 - יאיר הירש נסיעה לרמון18:00 - 18:30

יום חמישי 8 יולי
 - איילת שקד ישיבת צוות הכנה מקצועית 08:30 - 09:00

 (פלמחים) טקס גדולים במדים 10:00 - 11:00

 (דרך מנחם  רונן פלוט - ראש מועצת נוף הגליל 12:00 - 12:30
 - איילת שקדבגין 125  קומה 13, ת"א )

 - איילת  (לשכה ת"א ) ראשי מועצות / כפר ברא 12:30 - 13:00
שקד

 (מנחם בגין  פ.ע. כרמית פנטון- ממונת מחוז ת"א13:30 - 14:00
 - יאיר הירש125 ת"א קומה 13)

 - יאיר הירש (קישור בגוף הזימון ) זום בנושא נתב"ג14:00 - 14:30

 כינוס מליאת ראשי ערים של פורום ה-15 עם 14:50 - 16:30
 שרת הפנים, איילת שקד

(https://us02web.zoom.us/j/82707639655)(חיצוני) איתן אטיה - 

  פורום ה 15 15:00 - 16:30
(https://us02web.zoom.us/j/82707639655)איילת שקד - 
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11 יולי 2021 - 
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יום שני 12 יולי
 (שיחת ועידה  09:00 שיחת ועידה בנושא הסדרים09:00 - 09:15

 - שני מזלתריםטלפונית)

 ( בית הדפוס 12 קומה 7  קווים מנחים לארנונה09:30 - 10:30
 - איילת שקדחדר ישיבות אודם)

  הכנה להכנה אצל השרה חוק הסדרים תכנון11:15 - 12:00
 - יאיר הירש(לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

  ראשי מועצות אזוריות - רותם ידלין, שי חג'ג' 12:15 - 13:00
 - איילת שקד(לשכה פנים)

  ראשי מועצות אזוריות - רותם ידלין, שי חג'ג' 12:15 - 13:00
 - יאיר הירש(לשכת השרה)

 - איילת (לשכה פנים) הכנה חוק ההסדרים תכנון 13:00 - 14:30
שקד

 הכנה לישיבה אצל השרה בנושא הקרן לצמצום 14:45 - 15:15
 -  (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)פערים ומענק נתב"ג 

 - יאיר הירש (לשכת מנכל) פ.ה שרון אפריל15:30 - 16:00

 - איילת שקד (לשכה פנים) הכרות משרד האוצר16:15 - 16:30

 - איילת שקד (לשכה פנים) חוק ההסדרים - פנים 16:30 - 17:00

 - איילת שקד (לשכה פנים) חוק ההסדרים - תכנון17:00 - 18:00

יום רביעי 14 יולי
  (לשכה פנים) השר אלקין בנושא חוק ההסדרים 09:00 - 10:00

- איילת שקד

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   דיוני תקציב 10:30018 - 11:45
 - יאיר הירשירושלים)

 פ.ה. חוה מונדרוביץ - מנהלת אגף בכיר רישוי 11:45 - 12:30
 (משרד הפנים, קפלן 2 ירושלים, קומה 1 עסקים-באחריות אור

 (לשכת מנכ"ל, משרד הפנים, פ.ה.  מושי צדרבויים12:30 - 13:00
 - יאיר הירש קפלן 2 ירושלים, קומה 1)

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   הכנה ליו"ש13:30 - 14:00
 - יאיר הירשירושלים)

 אלימות בחברה הערבית + לירית סרפוס משרד 14:00 - 14:45
 (לשכת מנכ"ל, משרד הפנים,  קפלן 2 ירושלים,רה"מ+ מצגת לדיון

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים) פ.ע.  יו"ש15:00 - 16:00

  סני + אמיר כוכבי ראש עיריית הוד השרון15:00 - 15:30
 - איילת שקד(לשכה פנים )

 -  (Zoom) הקרן לצמצום פערים ומענק נתב"ג 16:30 - 17:30

 פ.ה.  יפעת ענבר חשבת המשרד +ראני 17:30 - 18:15

 נסיעה לתל אביב 18:30 - 19:30

יום שישי 16 יולי

שבת 17 יולי

יום ראשון 11 יולי
 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   פ.ע. יפעת וראני09:20 - 09:30

 - יאיר הירשירושלים)

 פ.ה. ליאור שחר - מנהל אגף בכיר לתכנון 09:30 - 10:00
 - יאיר הירש (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)ומדיניות

 (לשכת מנכ"ל, קומה  פ.ה פאיז ממונה מחוז חיפה10:15 - 11:00
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  ביזור סמכויות12:15 - 13:15
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 פ.ה. אתי הראלי - מנהלת אגף חשבים מלווים 13:45 - 14:15
 -  (לשכת מנכ"ל, משרד הפנים,  קפלן 2 ירושלים, קומה 1)ומינויים

 הכנה לפגישת השרה בנושא קוים מנחים 14:15 - 15:15
 - יאיר הירש (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)וארנונה

 פ.ה. דודי ספיר מנהל אגף בכיר לתאגידים 15:30 - 16:15

  פ.ה אמנון מרחב מנכ"ל התאחדות הקבלנים16:25 - 17:00

 דהמש פינוי פסולת - יהודה + יהונתן + סיון 17:00 - 17:30

 (משרד הפנים,   פ.א. דביר כהנא - מנכ"ל תפוצות17:30 - 18:15

יום שלישי 13 יולי
 (CityZone TLV - דבורה הנביאה 121 (פארק  אישי09:30 - 10:00

 - יאיר הירשעתידים 2, קומה 4))

 כנס וועדות גיאוגרפיות 2021 - חלוקת הכנסות:10:00 - 11:00
 - יאיר הירש (CityZone TLV - דבורה הנביאה 121)מבט לעתיד

 קריית אתא - פגישה אישית אריה מייזליס + 12:00 - 12:15
 - איילת  (עיריית קריית אתא, רח'  המייסדים 8, קומה 2)ראש העיר 

  קריית אתא - פ.ע צוות משרד וצוות עירייה12:15 - 13:30
 - איילת שקד(עיריית קריית אתא, רח'  המייסדים 8, קומה 2)

 -  קריית ביאליק - פגישה אישית ראש העיר 13:45 - 14:00
איילת שקד

  קרית ביאליק - פ.ע צוות משרד וצוות עירייה 14:00 - 14:40

 (בית יד לבנים, סמוך  קריית ביאליק - א. צהריים 14:40 - 15:10

 (שלום  עכו - חנוכת לשכת רשות האוכלוסין 15:20 - 15:40

 (עיריית עכו,  עכו - פ.ע צוות משרד וצוות עירייה 15:45 - 16:45

 (עיריית עכו, עכו - כנס ראשי אשכול גליל מערבי 16:45 - 18:00

 - יאיר (עכו) עכו - כנס ראשי אשכול גליל מערבי 16:45 - 18:00

 נסיעה דרום18:00 - 20:00

 (עיריית  עכו - ראש ישיבת ההסדר וראש העיר 18:00 - 18:30

יום חמישי 15 יולי
 (חדר ישיבות לשכת מנכל לידיעה 8:30-12:00 פורום סמנכלים

קומה 1 ירושלים)

 FW: לידיעה:  8:30-14:00 הוועדה הבינמשרדית 08:30 - 
 לרישוי עסקים

 משה כחלון09:30 - 10:30

 (קרית  משוריין לרפאל טרבלסי (טבריה)11:00 - 11:30
 - יאיר הירשהממשלה ת"א, מנחם בגין 125 קומה 13)

 - יאיר הירש (מנחם בגין 125 ת"א קומה 13) אישי11:45 - 12:15

 - איילת שקד (לשכה ת"א ) עוזי ברוך 12:00 - 12:30

 (קרית הממשלה ת"א, מנחם בגין 125  שלומי וריאט13:00 - 13:30
 - יאיר הירשקומה 13)

 (דרך מנחם בגין  אמציה סמקאי + שלומי הייזלר 13:30 - 14:15
 - יאיר הירש125  קומה 13, ת"א )

 (מנחם בגין 125 ת"א קומה  רישוי עסקים הסדרים15:00 - 16:00

 - איילת שקד (לשכה ת"א) שוטף יאיר + אלון 16:00 - 16:30

 יעקב זוהר16:30 - 17:00

 (שרונה תל אביב ) אישי17:00 - 18:00

 דובדב קק״ל18:30 - 19:30
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יולי 2021

18 יולי 2021 - 
24 יולי 2021

יום שני 19 יולי
 (ירושלים) אישי08:00 - 09:00

 -  (לשכה פנים) סגן ר"ע עפולה - חביב פרץ 09:20 - 10:00
איילת שקד

 (לשכת מנכ"ל,  מאיר שפיגלר  - ביטוח לאומי 10:00 - 10:15

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן  משוריין לועדות ג"ג10:15 - 11:15

 (לשכת מנכ"ל,  ראיון יועצת מנכ"ל אביטל גרשון11:45 - 12:00

 (לשכת מנכ"ל,  ראיון יועצת מנכ"ל נעמי אברהם12:00 - 12:15

 (לשכת מנכ"ל,  ראיון יועצת מנכ"ל  אליה עבדה12:15 - 12:30

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1  דיוני תקציב 06 -פנימי13:00 - 13:30

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   פ.א רונן פרץ13:15 - 13:45

 גיבוש מדיניות המשרד בנושא ההצעות השונות 14:15 - 15:15

 (לשכת מנכ"ל,  דוד יפרח ראש מועצת שדות דן15:15 - 15:45

 מוטי נגר + דוד יפרח ראש מועצת אחיעזר / 15:45 - 16:30

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   ריאל שמיר בלאט17:00 - 17:15

 נסיעה לנחשונים17:30 - 18:30

 שיחת ועידה בנושא אישור 3 סגנים +גלית 17:30 - 17:45

 (נחשונים) מילואים18:30 - 19:30

יום רביעי 21 יולי
 צבא13:00

 פ.ע. ראש עיריית אשקלון - תומר גלאם (דניאל)10:30 - 11:00

 - מנכל מטה (ועידה) הכנה לאוצר11:45 - 12:15

  הכנה לפגישה עם שר האוצר על התקציב  12:15 - 13:15
 - יאיר הירש(לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 -  (לשכה פנים) הכנה - סגן השר אביר קארה13:15 - 13:30
איילת שקד

 (לשכה  סגן השר אביר קארה - ארנונה עסקית 13:30 - 14:00
 - איילת שקדפנים )

  פגישת הכנה לשר האוצר (חוק ההסדרים)14:00 - 15:30
 - איילת שקד(לשכה פנים )

 פ.ה. עמיר אריהן - הרשות לניהול מאגר 15:30 - 16:00
 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)ביומטרי

 זום עם ראשי רשויות + מנכ"ל + חיים ביבס - 16:30 - 17:00
 - איילת שקד (ZOOM)בנושא החיסונים לקורונה 

 - איילת שקד (לשכה פנים ) הכנה - חריש 18:00 - 18:15

 יוסי גולדמן  + יצחק קשת ראש עיריית חריש 18:15 - 18:45
 - איילת שקד (לשכה פנים )(דניאל, אלון)

יום שישי 23 יולי

שבת 24 יולי

יום ראשון 18 יולי
תשעה באב

 (חגים דתיים יהודיים)תשעה באב

 אישי10:00 - 11:00

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 עבודה בתל אביב 12:00 - 17:00

יום שלישי 20 יולי
 מועד הגשת תגובה לבג"צ בנושא תקנות נתב"ג07:00 - 07:30

 - איילת שקד (טלפוני) ועידת הכנה לסיור 08:30 - 09:00

 (כיכר מנחם  פ.א עם ראש העיר רוביק דנילוביץ' 09:30 - 10:00
 - איילת שקדבגין 1, בניין עיריית ב"ש, לשכת ראש העיר, קומה 2 )

 ישיבה מקצועית הנהלת המשרד ובכירי העירייה10:00 - 11:30

 פ.ע עיריית באר שבע - הנהלת משרד הפנים + 10:00 - 11:30
 (כיכר מנחם בגין 1, בניין עיריית הנהלת העירייה בראשות השרה

 -  (מבנה מזכירות, יישוב רתמים ) יישוב רתמים 12:15 - 12:45

 (מבנה מזכירות ישוב  סיור השרה ביישוב רתמים12:15 - 12:45

 כנס ראשי המועצות וסגניהם - הכינוס השנתי 13:00 - 15:00

 - יאיר  (קדמא) יאיר נואם  בכנס מועצות אזוריות13:10 - 13:25

 כנס ראשי מועצות וסגנים ( פותחת את הכנס) 13:30 - 15:00

 - יאיר הירש (זום מצ"ב קישור) פ.ע. גלית וידרמן15:30 - 16:00

  שדרות - פ.א עם אלון דוידי ראש המועצה  16:00 - 16:15

 -  (עיריית שדרות, בר לב 6) ביקור השרה בשדרות16:15 - 17:30

 (עיריית שדרות, בר לב  שדרות - ישיבה מקצועית 16:15 - 17:30

 צבא17:00

יום חמישי 22 יולי
 יאיר הירש + אלי רגב + אדית בר + נציגה 09:15 - 09:45

 - איילת שקד (לשכה ת"א )מהמל"ל

 (מנחם בגין 125 ת"א פ.א. מנכל כלכלה דוד לפלר09:45 - 10:30
 - יאיר הירשקומה 13)

 (קרית הממשלה ת"א, מנחם בגין 125  מכוני  מיון10:30 - 11:15
 - יאיר הירשקומה 13 / זום)

 (מנחם בגין 125 ת"א  המשך פ.ע. כרמית פנטון11:30 - 12:00
 - יאיר הירשקומה 13)

 פ.ה. אבי אגניהו - מנהל אגף בכיר לביקורת 12:00 - 12:30
 - יאיר הירש (מנחם בגין 125 ת"א קומה 13)ברשומק

 טל שלו - תקשורת13:00 - 14:00

 יוסי כלכלי14:00 - 15:00

 - יאיר הירש (לשכת מנכ"ל, ת"א) זמן יועצים14:45 - 16:15

 -  (לשכת מנכל תל אביב) ראיון עם לירון מסיוט 16:15 - 16:45
יאיר הירש
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יולי 2021

25 יולי 2021 - 
31 יולי 2021

יום שני 26 יולי
 יוסי ברודני - ראש עיריית גבעת שמואל  09:00 - 09:30

 - איילת שקד (לשכה פנים)(דניאל) 

 דימי ראש מועצת קצרין09:30 - 09:45

 (לשכת   פ.ה פאני מועלם - יו"ר ועד עובדים09:45 - 10:15
 - יאיר הירשמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 פ.ע. איריס נחמני - מנהלת אגף בכיר לביקורת 10:15 - 10:45
 - יאיר הירש (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)פנימית

 (לשכת  תקנות מכרזים בתאגידים עירוניים11:00 - 12:00
 - יאיר הירשמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (לשכת פ.ה יונתן בר סימן טוב ממונה מחוז מרכז12:30 - 13:15
 - יאיר הירשמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 -  (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים) תקציב 14:00 - 15:30
מנכל מטה

 - מנכל מטה (כנסת) הכנה לותמל15:30 - 16:00

 (חדר סיעת ימינה בכנסת, קומת סיעות 1,  ותמ"ל 16:15 - 18:00
 - איילת שקדחדר 122)

 צבא18:00 - 00:00

 לידיעה - כנס השקת הספר משפט מסחרי 18:00 - 19:00

יום רביעי 28 יולי
לידיעה- פרויקט רשת אינטרנט אלחוטית במועצה האזורית 

נווה מדבר

 (ירושלים) אישי08:00 - 09:00

 (ירושלים) אישי09:15 - 10:15

 הגשות ועדת חיפה: קריית אתא-  זבולון, אלונה 11:30 - 12:30
 (חד"ן מרתף קומה 1- רח' קפלן 2, ירושלים / קישור – זכרון-הכנה

 (לשכת מנכל פנים הכנה לשרה ועדות גאוגרפיות12:30 - 13:30
 - יאיר הירשירושלים)

 - איילת  (לשכה פנים ) הכנה ליו"ר האשכולות 13:30 - 14:00
שקד

 פגישת היכרות עם יו"ר האשכולות (אלון, 14:00 - 15:30
 - איילת שקד (חדר ישיבות, קומה 1-, לשכה פנים)דניאל)

 (לשכת מנכ"ל,  פ.א. מתניה שפירא + שלו קיים15:45 - 16:15
 - יאיר הירשקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   פ.א. רועי דהן16:20 - 16:40
 - מנכל מטהירושלים)

  הכנה לישיבות עם משמ ואגף תקציבים האוצר17:00 - 17:30

 (משרד הפנים, לשכת  תקציבים עם צוות משמ17:30 - 18:30

יום שישי 30 יולי

שבת 31 יולי

יום ראשון 25 יולי
 (חדר  הגשת דו"ח בר אילן ובאר יעקב למנכ"ל09:30 - 10:30

 - יאיר הירשישיבות מרתף/משרד ראשי)

 (חדר  הצגת דו"ח מפעלי ים המלח למנכ"ל10:30 - 11:15
 - יאיר הירשישיבות מרתף/משרד ראשי)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 (לשכת מנכ"ל, קומה פ.ע חיים יפרח +ליאור שחר11:45 - 12:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   פ.ע. אדית13:00 - 13:30
 - יאיר הירשירושלים)

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   תמרוץ חיסונים15:30 - 16:00
 - מנכל מטהירושלים / זום)

 פורום ראשי רשויות - עם  פרוייקטור הקורונה 17:00 - 18:00
 - איילת שקד (ZOOM)סלמן זרקא ונציגים מהבט"פ

 מנסור עבאס + סעיד אל חרומי - בנושא ועדת 18:45 - 19:30
 - איילת שקד (לשכה פנים)הפנים 

יום שלישי 27 יולי
מנהל פיתוח בסיור לימודי + גיבוש - אדית וכל הצוות לא 

נמצאים

 - איילת שקד הכנה טלפונית לסיור 08:30 - 09:00

 זום -  וועדים גדולים 09:30 - 10:30

 פגישת המשך עם יאיר הירש מנכ״ל משרד 09:30 - 10:30
 הפנים בנושא יישובים גדולים

 סיור השרה ברעננה + יונתן +אדית+ סיון + 10:30 - 12:00
 - מנכל מטה (מיקום מדויק בהמשך)גלית וידרמן

 (לשכת ראש העיר, בית העירייה, אחוזה  רעננה 10:30 - 12:00
 - איילת שקד103, רעננה (כניסה לחנייה מרחוב רמב"ם 10))

 זום עם חיים ביבס +שלמה דולברג+איתי 12:00 - 13:00
 - יאיר הירש (קישור בגוף הזימון)חוטר+רם סידיס

 (פ.ע. לשכת ראש העיר, נורדאו 17, בת ים,  בת ים 14:00 - 15:15

 סיור השרה בבת ים +כרמית +אדית + סיון 14:00 - 15:15

 (רח' מוטי קינד 10, פתיחת סניף רשות האוכלוסין 16:00 - 16:30

 סיור השרה ברחובות +יהונתן + אדית + סיון+ 16:30 - 18:30

 -  (בילו 2, רחובות ) רחובות - פ.א ראש העיר 16:45 - 17:00

 - איילת  (בילו 2, רחובות ) פ.ע. הנהלת העירייה  17:00 - 18:30

יום חמישי 29 יולי
 - איילת שקד הכנה טלפונית מזכירות הקיבוץ 08:15 - 08:45

 -  (טלפוני) טלפוני - מאיר דויטש מנכ"ל רגבים08:45 - 09:00
יאיר הירש

 (לשכה  מזכירות הקיבוץ הדתי - אמיתי פורת 09:00 - 09:30
 - איילת שקדת"א )

 -  (מנחם בגין 125 ת"א קומה 13 ) פ.א. נשאת כיוף09:30 - 10:00
מנכל מטה

 (מנחם  פ.ע ראש עיריית בית שמש עליזה בלוך10:00 - 11:00
 - יאיר הירשבגין 125 ת"א קומה 13 \ קישור לזום מצורף בחלון הזימון)

 - יאיר הירש (מנחם בגין 125 ת"א קומה 13 ) אישי11:00 - 11:30

 - איילת שקד (לשכה ת"א) יאיר + אלון - שוטף11:45 - 12:30

 לא לקבוע 15:00 - 19:30
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אוגוסט 2021

1 אוגוסט 2021 - 
7 אוגוסט 2021

יום שני 2 אוגוסט
 - איילת שקד הכנה טלפונית - ראשי רשויות 08:30 - 08:45

 - איילת שקד (ירושלים) אישי12:30 - 13:30

 - איילת  (לשכה כנסת ) אבי כהן + יאיר הירש 14:00 - 14:30
שקד

 (כנסת - קומה  סעיד אלחרומי  יו"ר וועדת הפנים14:30 - 15:15
 - יאיר הירש1 חדר 1200 )

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן  הכנה לתמיר עידאן15:30 - 16:00
 - מנכל מטה2  ירושלים)

 (משרד  פ.ע ראש מועצת שדות נגב תמיר עידאן16:00 - 16:45
 - יאיר הירשהפנים, קפלן 2 ירושלים)

 נסיעה לבית נחמיה17:00 - 18:00

 פורום ראשי רשויות דרוזיות - עם פרויקטור 17:00 - 17:30
 - איילת שקד (טלפוני)הקורונה פרופ' סלמן זרקא (בזום)(דניאל)

 (משק 81, דרך הכלנית, בית  סיכום אימון חטיבתי 18:00 - 22:30
נחמיה)

יום רביעי 4 אוגוסט
 פורום המפקדים הבכירים במילואים בראשות 07:30 - 13:00

 (מחנה חיל אויר פלמחים)הרמטכ"ל

 הצעת מחליטים תמרוץ חיסונים + יהודה + 13:15 - 13:45
 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ראני+ יפעת + סיון+ איתן

 (לשכת מנכ"ל,  הכנה לועדות ג"ג אצל השרה13:45 - 14:30
 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 - איילת שקד (חדר ישיבות ) ועדות גאוגרפיות 14:30 - 15:30

 - מנכל  (לשכת שרה) דלית אל כרמל אצל השרה15:30 - 16:15
מטה

 רפיק חאלבי ר"מ דלית אל - כרמל + עוספייה 15:30 - 16:15
 - איילת שקד (לשכה פנים )(דניאל)

  איציק חולבסקי - ראש מועצת מגידו (דניאל)16:15 - 17:00

 - מנכל מטה (לשכת שרה) מגידו אצל השרה16:15 - 17:00

  זיו דשא - ראש מועצת זיכרון יעקב (דניאל)17:00 - 17:45

 - מנכל מטה (לשכת שרה) זכרון יעקב אצל השרה17:00 - 17:45

 גדי ירקוני - ראש מועצה אזורית אשכול (דניאל)17:45 - 18:30

 - מנכל  (לשכת שרה) מ.א. אשכול אצל השרה17:45 - 18:30

 FW: פגישה בעניין קצרין+ אלכס קושניר+ 18:45 - 19:15

יום שישי 6 אוגוסט

שבת 7 אוגוסט

יום ראשון 1 אוגוסט
 -  (טלפוני) הכנה - ראשי מועצות (טלפונית)08:45 - 09:15

איילת שקד

  סטטוס תקציב 18 + סיון להבי+ איתן כהן09:30 - 10:15
 - מנכל מטה(לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (לשכת  הסדרים + יהודה זמרת + נתן בביוף 10:15 - 10:45
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 ישיבת תקציב11:00 - 22:00

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 - יאיר הירש (משרד רוה"מ) ישיבה עם האוצר12:00 - 12:30

 ניר אורבך + עידית סילמן - בנושא חוק 13:00 - 14:00
 - איילת שקד (לשכת רה"מ)ההסדרים 

 (לשכה   אדיר נעמן - ראש מועצה אזורית שפיר 15:00 - 15:30
 - איילת שקדפנים )

 (לשכה  קרן גרין - ראשת מועצת קדימה צורן 15:30 - 16:00
 - איילת שקדפנים )

יום שלישי 3 אוגוסט
 (ראשלצ)לידיעה :19:00  פרידה מדן אלדד

 - איילת שקד הכנה טלפונית - ראשי רשויות 09:30 - 10:00

 (לשכת  חוה מונדרוביץ - הכנה לאביר קארה10:00 - 10:30

 פרטי יאיר10:30 - 12:30

 - מנכל  (לשכת שרה) מבשרת ציון אצל השרה10:30 - 11:15

 ר"מ מבשרת ציון יורם שמעון  + ג'רמי סולטן 10:30 - 11:15

 איציק בן דוד - צור הדסה + שלומי מגנזי - מטה 11:30 - 12:00

 (לשכה  פ.ע. יוסי קליין - כפר חב"ד (דניאל)12:00 - 12:30

  חה"כ אביר קארה - ביטול פריטי רישוי עסקים 12:30 - 13:15

 - מנכל  (לשכת שרה) קרית יערים אצל השרה13:30 - 14:15

  יצחק רביץ - ראש מועצת קריית יערים (דניאל)13:45 - 14:30

 (לשכת מנכ"ל,  הכרות לילי פיינטוך - מחוז דרום14:45 - 15:15

 - מנכל מטה (לשכת שרה) תפן אצל השרה15:30 - 16:15

 פ.א. סיגל שאלתיאל - ראש מועצת תפ"ן 15:45 - 16:15

 -  (לשכת שרה) ניר וגנר מ.א. תמר  אצל השרה16:15 - 17:15

  ניר ונגר - ראש מועצת תמר ים המלח (דניאל)16:15 - 17:15

פריטים נוספים...

יום חמישי 5 אוגוסט
 - איילת שקד הכנה - ראשי רשויות (טלפוני)08:30 - 09:00

 ראיד דקא - ר"מ באקה אלגרבייה + ח"כ וואליד 09:00 - 10:00
 - איילת שקד (לשכה ת"א)טאהא (דניאל)

 תקנות מכרזים בתאגידים עירוניים + פגישת 09:45 - 11:30
 (לשכת מנכל תל אביב/זום - קישור בגוףהמשך רפורמה בתאגידים

 - מנכל מטההזימון)

13:00 - 11:00  

 (מנחם בגין 125  פ.ע בורבא - תאגידים עירוניים11:30 - 12:30
 - יאיר הירשת"א קומה 13)

 (לשכה ת"א) מסירת אייפד מפעל הפיס ליאיר13:00 - 13:05

  חובב צברי - ראש מועצת קריית עקרון (דניאל)14:00 - 14:15
 - איילת שקד(לשכה ת"א )

 (לשכת  קרית עקרן אצל השרה + קישור לזום14:15 - 14:30
 - מנכל מטהשרה בתל אביב)

 - איילת שקד (לשכה ת"א ) צבי וייס 14:30 - 14:40

 - איילת שקד (לשכה ת"א ) עמיעד טאוב15:00 - 15:30

 עמיעד טאוב15:30 - 16:00
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יום שני 9 אוגוסט
 שיחת ועידה: מיכי אלפר (סגן ר"ע חיפה) + 09:00 - 09:30

 - איילת שקדדניאל + יאיר הירש

 התנעה לפרויקט החיסונים - רשויות ומוסדות 10:00 - 11:00
 - יאיר הירש (זום - קישור בגוף הזימון)לימוד - מתן תמריצים

יום רביעי 11 אוגוסט
 (לשכת מנכל, קומה  1 קפלן 2 ירושלים) זמן יועצים09:30 - 10:30

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2    פ.ע. אדית11:00 - 11:45
 - מנכל מטהירושלים)

 (לשכת מנכל, קומה  1 קפלן 2  הכנה לאוצר12:00 - 12:45
 - מנכל מטהירושלים)

 (לשכת מנכל, קומה  1 קווים מנחים, קלצפ נתב"ג13:00 - 14:00
 - מנכל מטהקפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה פ.ה ישי בן אלי14:30 - 15:15
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 (לשכת מנכ"ל, משרד הפנים, ארועים חד פעמיים 15:30 - 16:15
 - יאיר הירשקפלן 2 ירושלים, קומה 1)

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)  אילן רם 16:30 - 17:15

 -  (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים) אישי17:15 - 17:45
יאיר הירש

 יציאה להרצליה18:00 - 19:00

יום שישי 13 אוגוסט

שבת 14 אוגוסט

יום ראשון 8 אוגוסט
 (משרד ראש הממשלה - קפלן 3,  ישיבת ממשלה 11:00 - 13:00

 - איילת שקדירושלים, ישראל)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 FW: הזמנה: פ.ע היכרות , יום א׳ 8 באוגוסט 18:45 - 19:15
(IDT) .(נחשונים, משרד מח"ט)2021, 6:45 אח. - 7:15 אח  - 

idf.hativa11@gmail.com

יום שלישי 10 אוגוסט
בחירות באילת

 - איילת שקד ועידת הכנה - טלפונית 09:30 - 10:00

  פ.ע. פיני בדש - ראש עיריית עומר (דניאל)13:00 - 13:45
 - איילת שקד(לשכה ת"א)

 פ.ע. איתי וייסברג - ראש מועצת בנימינה 15:00 - 15:45
 - איילת שקד (לשכה ת"א)(דניאל)

 -  (לשכה ת"א) פ.ע. משה ליבר - ר"מ חבל יבנה16:15 - 16:45
איילת שקד

 זום עם משהב"ט - חוסן לאזרח הרחבת היקף 16:30 - 17:30
 - מנכל מטה (קישור בגוף הזימון)הרשויות

 - איילת שקד (ZOOM) ראשי רשויות ערביות 18:45 - 19:15

יום חמישי 12 אוגוסט
 (אריאל)08:30 - 08:45

 (MEET IN PLACE ,   10:00 - פורום מנכ"לים10:00 - 14:00
 - יאיר פינסרוטשילד 57, ת"א )

 צוות משימה לתכלול ותיאום פעולות הממשלה 14:30 - 16:00
 (במתחם "מיט אין פלייס" (meet in place), רח' בחברה הערבית

 - מנכל מטהרוטשילד 57, תל אביב. )

 אישי16:15 - 17:30
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15 אוגוסט 2021 - 
21 אוגוסט 2021

יום שני 16 אוגוסט
 (זום) קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי09:00 - 10:00

 (לשכת  פאיז בנושא אור עקיבא+ משפטית09:30 - 10:15
 - יאיר הירשמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע פאיז10:15 - 10:45
 - יאיר הירשקפלן 2  ירושלים)

 - מנכל מטה (לשכה ירושלים) בי"ד למשמעת11:00 - 11:30

 פגישה עם יו"ר ועדת הפנים והגנ"ס בנושא ריבוי12:00 - 13:00
 (חדר וועדת הפנים מקרי טביעה בים והסדרת חופי הרחצה

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1  המשך פע שרון אפריל13:30 - 14:00
 - יאיר הירשקפלן 2  ירושלים)

 פ.ה חסאן  טאופרה ראש הרשות לפיתוח כלכלי14:15 - 15:00
 - יאיר הירש (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)חברה ערבית

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   פ.ה ריאן גאנם15:00 - 15:45
 - מנכל מטהירושלים)

 - יאיר הירש לא לקבוע15:45 - 19:00

 טלפוני - יוני פת בנושא הוועדה לבחינת שכר 16:00 - 16:15
 - יאיר הירש (טלפוני)בכירים ברשויות המקומיות

 טלפוני - ישראל דניצגר16:15 - 16:30

יום רביעי 18 אוגוסט
 (משרד הפנים,  פ.ה. נעמה שולץ+יאיר הירש09:00 - 10:00

 - יאיר הירשלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (זום) קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי10:15 - 11:15

 -  (באמצעות zoom) 11:15- פגישה בנושא אסית11:15 - 12:00
יאיר פינס

 (משרד הפנים, לשכת  הערכות לבחירות 12:152023 - 13:00
 - יאיר הירשמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (לשכת  פ.ה ירון לוץ מנכ"ל האגודה להתנדבות 13:30 - 14:15
 - יאיר הירשמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (לשכת  פ.ע צביה אפרתי חברת וועדת בר אילן14:15 - 15:00
 - יאיר הירשמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 פרטי יאיר15:00 - 22:00

יום שישי 20 אוגוסט
 (זום) קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי09:00 - 10:00

שבת 21 אוגוסט

יום ראשון 15 אוגוסט
 - רועי דהןחלוקת שי לראש השנה התשפ"ב

10:00 - 09:30032 

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   וועדות גאוגרפיות10:00 - 11:30
 - מנכל מטהירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 פ.א. נפתלי קאיקוב11:30 - 11:50
 - מנכל מטה ירושלים)

 פגישה עם הנהלת אונ' בר אילן - ועדת חקירת 12:15 - 13:15
 - יאיר הירש (לשכת מנכל, קומה  1 קפלן 2 ירושלים)גבולות

 (לשכת  הכנה לדיון בנושא החלטת ממשלה 13:15923 - 14:15
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 - מנכל מטה (ישלח קישור זום) חוסן לאזרח14:15 - 15:00

 (לשכת  פ.א הראל טובי מנכ"ל בית הנשיא15:00 - 15:45
 - יאיר הירשמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (מינהל תכנון, בית  פ.ה דלית זילבר+יאיר הירש16:15 - 17:15
 - מנכל מטההדפוס 12 בניין C קומה 7 חדר 722)

 זמן למידה במשרד - יאיר17:15 - 22:30

יום שלישי 17 אוגוסט
 (זום) קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי09:00 - 10:00

  10:30- דיון בנושא השלכות נזקי השריפה10:30 - 11:30
(ZOOM באמצעות)יאיר פינס - 

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים) אישי11:30 - 12:30

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   פ.א. בועז יוסף12:30 - 13:15
 - מנכל מטהירושלים)

 (לשכת  משוריין למוריס מיארה - בית שאן13:30 - 14:00
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 פגישת עבודה ראשת העיר נתניה מרים 14:00 - 15:00
 - יאיר  (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)פיירברג-איכר

הירש

 שיחת זום בנושא סטנדרטיזציה במכרזים של 15:30 - 16:00
הרשומק + גרה קאשינסקי  מנהל אגף תשתיות בהתאחדות 

 - יאיר הירש (זום- מצורף קישור) אישי16:00 - 16:15

 יהודה זמרת +שירי אסית לקראת הפגישה אצל 16:30 - 17:00
 - יאיר הירש (לשכת מנכל קומה 1)מנכ"ל רוהמ

18:30 - 17:30zoom (לשכת מנכל) צבא 

 נסיעה18:30 - 19:30

יום חמישי 19 אוגוסט
 (זום) קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי09:00 - 10:00

 דירקטוריון מפעל הפיס -  בזום - קישור בגוף 10:00 - 12:30
 הזימון 

 (זום -  זום עם כפר ורדים בנושא ועדת גבולות 12:30 - 13:00
 - מנכל מטהקישור בחלון הזימון)

 (קרית הממשלה ת"א, מנחם בגין 125  תנועת אור13:15 - 14:00
 - יאיר הירשקומה 13   מצ"ב קישור לזום)

 -  (מנחם בגין 125 ת"א קומה 13 ) פ.א. אופיר פינס14:00 - 14:30
מנכל מטה

 (מנחם בגין  ערי חוף עם אופיר פינס ומשה פדלון14:30 - 15:00
 - מנכל מטה125 ת"א קומה 13 / קישור לזום בחלון הזימון)

 (מנחם בגין  פ.ע גל טלית חברת וועדת בר אילן15:15 - 16:00
 - יאיר הירש125 ת"א קומה 13 )

 (קרית  פ.ה עדי אביני  סגן ראש העיר ראש העין16:00 - 16:30
 - מנכל מטההממשלה ת"א, מנחם בגין 125 קומה 13 )

 פ.ה. עאטף חיראלדין - מנהל אגף (אתרי רחצה 16:30 - 17:00
 - יאיר הירש (לשכת מנכל תל אביב )ארצי)

 לא לקבוע 17:00 - 20:00
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28 אוגוסט 2021

יום שני 23 אוגוסט
 - איילת  ועידת הכנה טלפונית - ראשי רשויות 08:30 - 09:00

שקד

 (קישור  זום הכנה לפגישות עם הרשויות  - הכנה08:30 - 09:00
 - יאיר הירשלזום)

 (זום) קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי09:00 - 10:00

 זום ראשי רשויות בנושא היערכות לחגי תשרי 09:00 - 09:30
 -  (ZOOM)(משתתפים: יאיר הירש, מוני מעתוק, חיים ביבס) 

  עידו גרינבלום - ר"מ קריית טבעון (דניאל) 11:00 - 11:45
 - איילת שקד(לשכה פנים )

 ראפע חג'אג'רה - ראש מועצת כעבייה טאבש 11:45 - 12:15
 - איילת שקד (לשכה פנים )(דניאל)

 (לשכה  משה קונינסקי - ר"ע כרמיאל (דניאל)12:15 - 13:00
 - איילת שקדפנים )

 (לשכת מנכ"ל,  חגי תשרי + ראני + סיון להבי13:15 - 14:00
 - יאיר הירשקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

  (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים) רועי דהן14:30 - 15:00

 פראס בדחי - ר"מ כפר קרע + חה"כ ווליד טהא 15:45 - 16:30

 (הערבה  ביקור של מנכל פנים במשלט הקורונה16:00 - 17:00

יום רביעי 25 אוגוסט
 אישי07:45 - 08:45

 (זום) קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי09:45 - 10:45

  פ.ע רישוי עסקים - הכנה לפגישה עם מש"מ11:15 - 12:00
 - יאיר הירש(לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 שיחת זום עם שר הביטחון וראשי רשויות - 12:00 - 12:45
 -  (לשכת שר הביטחון, הקריה בת"א)פרויקט "חוסן לאזרח"  

איילת שקד

 ועד ראשי רשויות מקומיות בחברה הערבית 13:00 - 14:30
 - יאיר  (חדר ישיבות 1- / מצורף קישור לזום)בנושא תוכנית חומש

 (משרד  תקנות מכרזים בתאגידים עירוניים15:00 - 15:45
 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

  כביש חמד חוצבים - יורם שמעון - מבשרת15:30 - 16:30
(לשכת יו"ר המטה לתכנון לאומי ,רחוב אליעזר קפלן 2 קרית 

 (לשכת מנכ"ל,  פ.ה תמי נאסה ממונה מחוז יו"ש16:30 - 17:00
 - יאיר הירשקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 העברת תקציבים לרשויות המקומיות למימוש 17:15 - 18:00
 - מנכל מטה (זום - קישור בחלון הזימון)הרפורמה

 לא לקבוע 18:00 - 21:45

יום שישי 27 אוגוסט
 (זום) קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי09:00 - 10:00

שבת 28 אוגוסט

יום ראשון 22 אוגוסט
 (זום) חיתוך מצב09:30 - 10:00

 -  ועידת הכנה טלפונית - הכרה במרר כעיר 10:00 - 10:15
איילת שקד

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 עדי אביאני - סגן ר"ע ראש העין [14:45 - 15:00 - 15:45
מצטרפים בזום: חה"כ ווליד טהא, מנכ"ל כפר קאסם ויפה 

 זעפרני (פעילה חברתית מראש העין) - בנושא תחנת הכוח]
 - איילת שקד(לשכה פנים )

יום שלישי 24 אוגוסט
 (זום) קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי10:30 - 11:30

יום חמישי 26 אוגוסט
 (זום) קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי09:00 - 10:00

 ועדת בוחנים מכרז פומבי מנהל/ת אגף דוברות 09:30 - 12:30
 - ענבר יצחקי (לשכת מנכ"ל)תקשורת והסברה

 הפסקת צהריים12:30 - 13:00

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   פ.א נעה סגל13:00 - 13:30
 - יאיר הירשירושלים)

 פ.ה גדי אלפסי נאות חובב                                 15:00 - 15:45
 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2                                                       

 - יאיר הירשירושלים)

 -  (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים) אישי16:00 - 16:30
יאיר הירש

 (לשכת מנכ"ל, קומה  ליאור שחר - תכנית עבודה16:30 - 17:15
 - מנכל מטה1 קפלן 2  ירושלים)

 שיחת זום בנושא מערב בנימין-פרופ חיים 18:00 - 19:00
 - יאיר הירש (מצ"ב קיושר לזום)גבירצמן+ מוטי יוגב 
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יום שני 30 אוגוסט
 - איילת שקד הכנה טלפונית - המצוק החופי 08:15 - 08:45

 (זום) קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי09:00 - 10:00

 (לשכה פנים  נציגי הנהלת גוש עציון וראש צורים10:00 - 10:30
 - איילת שקד)

 עופר בן אליעזר - ראש מועצת רמת ישי (דניאל)10:30 - 11:15

 (לשכה פנים יוחאי דמרי - ר"מ הר חברון (דניאל)11:15 - 12:00
 - איילת שקד)

 (לשכת מנכ"ל, משרד הפנים,  קפלן  חומש ערבים 12:15 - 13:00

 (לשכת  חומש מניעת אלימות בחברה הערבית13:00 - 13:45

  קובי גור אריה - יו"ר מצפה כרמים (דניאל)13:00 - 13:45

  ראש מועצת גני תקווה - ליזי דלריצ'ה (דניאל)13:45 - 14:30

 (משרד הפנים, לשכת  הרמת כוסית לשכת מנכל14:30 - 15:00

 (חדר ישיבות, קומה 1-,  המצוק החופי (אלון) 15:00 - 15:45

 פגישת המשך אגת - תימרוץ  דיור, ועדות 16:00 - 17:00

 ארקדי פומרנץ' - ראש עיריית מעלות תרשיחא 17:15 - 18:00

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן  אבי אגניהו - המשך 18:00 - 18:45

 - איילת שקד (לשכה פנים ) פ.ע יאיר + אלון 18:30 - 19:00

יום רביעי 1 ספטמבר
  08:15-09:15 קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי08:15 - 09:15

(זום)

 אישי09:00 - 10:00

 10:15-11:00 הכנה לוועדות גאוגרפיות אצל 10:15 - 11:00
השרה - נעה סגל+ אדית+ אפי הורביץ + יהודה זמרת+ 

 - יאיר הירש (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים )אבינועם ביר

 - איילת שקד (לשכה פנים ) ועדות גאוגרפיות 11:15 - 12:30

 12:30-12:45 פ.א ווהיב  חביש ראש מועצת 12:30 - 12:45
 - מנכל מטה (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)ירכא

 12:45-13:30 פ.ע ירכא ווהיב חביש +אורי אילן 12:45 - 13:30
 - מנכל  (לשכת מנכל, קומה  1 קפלן 2 ירושלים)+ סאלאח  חוטבא

מטה

 -  (לשכה פנים) עזורי שרוני - ר"מ אליכין (דניאל)13:30 - 14:15
איילת שקד

 (לשכת  14:30-15:15 בת ים  + כרמית + סיון14:30 - 15:15
 - יאיר הירשמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 15:30-16:30 הצגת עקרונות המתווה - חשבים 15:30 - 16:30
 - יאיר הירש (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)מלווים

יום שישי 3 ספטמבר
 חתונה עמרי13:00 - 14:00

שבת 4 ספטמבר

יום ראשון 29 אוגוסט
 (נחשונים) מילואים08:30 - 12:30

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 -  (זום - קישור בגוף הזימון) פנימי - ביזור סמכויות12:30 - 13:00
יאיר הירש

  פנימי - איגוד ערים כנרת + הלשכה המשפטית13:00 - 13:45
 - יאיר הירש(שיחת ועידה)

 מילואים יאיר16:00 - 21:00

יום שלישי 31 אוגוסט
הרמת כוסית לראש השנה התשפ"ב בשילוב כנס גיוון 

 - רועי  (היכל התרבות מעלה אדומים)תעסוקתי ומניעת גזענות 

 (זום) קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי09:00 - 10:00

 כנס בנושא גיוון וגזענות+ הרמת כוסית לראש 09:30 - 14:00
 (היכל התרבות מעלה אדומים)השנה

 יאיר מדבר בכנס גיוון וגזענות11:30 - 11:40

 - איילת שקד (טלפוני) הכנה לשגריר רוסיה13:00 - 13:30

 -  (לשכה פנים ) שגריר רוסיה - אנטולי ויקטורוב 13:30 - 14:15
איילת שקד

 נסיעה חזרה למשרד14:00 - 15:00

  ווליד טהא + יאיר הירש + ליאור שחר + זיאד 14:15 - 14:45
 - איילת שקד(לשכה פנים )

 (לשכת  פ.ע יהודה וולמן  חבר וועדת בר אילן 15:00 - 15:30
 - מנכל מטהמנכל, קומה  1 קפלן 2 ירושלים)

 15:40-16:40 הסבה מפיתוח או מקרקעין 15:30 - 16:30
 (זום - קישור בגוף הזימון)לשוטף +יונתן + סיון + לשכה משפטית

 הסבה מפיתוח או מקרקעין לשוטף +יונתן + 15:30 - 16:30

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   אורי בוסקילה16:30 - 16:45

יום חמישי 2 ספטמבר
פעילות משותפת - מנכל״י הממשלה 

  08:00-09:00 קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי08:00 - 09:00
(זום)

 (נחשונים) יאיר צבא09:00 - 10:30

 נסיעה10:30 - 11:00

 - יאיר הירש אישי11:00 - 11:30

 נסיעה לאולמי האחוזה, שד' התעשיות 14, 11:30 - 12:00
מודיעין 

 (אולמי  הרמת כוסית - מרכז שלטון המקומי 12:00 - 13:00
 - איילת שקדהאחוזה, שד' התעשיות 14, מודיעין )

 יאיר הירש + בני ביטון + שלמה ללוש מעלה 13:00 - 13:30
 - יאיר  (אולמי האחוזה, שד' התעשיות 14, מודיעין קומה 2)אפרים

 (בוויז: אוריאל קוסטה 7 תל  נסיעה לפלורנטין13:30 - 14:00

 הרמת כוסית  "פותחים שנה של בניה חדשה"" 14:00 - 14:45

 נסיעה לקרית הממשלה14:45 - 15:00

 פ.ה יובל ארד ראש מועצת כוכב יאיר - צור יגאל16:15 - 17:00

 17:10 שיחת ועידה- הכנה לג'ים אנדרסון 17:10 - 17:40

 (ההיכל, הגלבוע 4 קרית  נסיעה לאיירפורטסיטי18:15 - 19:00
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יום שני 6 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב ראש השנה

 (זום) קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי09:20 - 10:20

יום רביעי 8 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום השני)

יום שישי 10 ספטמבר

שבת 11 ספטמבר

יום ראשון 5 ספטמבר
 (זום) קורונה - חיתוך מצב לאומי יומי08:15 - 09:15

 (משרד  אורי מנכל גד"ש הר חברון בנושא רמ"י08:15 - 09:00
 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (קומה  הרמת כוסית אגף תקציבים של המשרד09:00 - 09:30
 - מנכל מטה6, משרד הפנים)

 הגשה למנכ"ל - חברי וועדת מרכז -  חלוקת 09:30 - 11:00
הכנסות מקבת יהודה, חלוקת הכנסות כפר קאסם ראש העין, 

 (זום - קישור  מ.א זבולון - וועדת גבולות ק.אתא11:00 - 11:30
 - מנכל מטהבגוף הזימון )

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 אשכולות - הצגה לפורום הנהלה מורחב משרד 13:00 - 14:00

 (משרד הפנים, לשכת  הכנה לפגישה עם מש"מ14:00 - 14:30

 - מנכל מטה (זום ) מטה מול מטה מש"מ 14:30 - 15:30

 (משרד הפנים,  פגישה עם ג'ים מקרן בלומברג15:45 - 16:45

 פ.ה. יוני פת סגן בכיר ממונה על השכר מ. 17:00 - 17:45

 (לשכת מנכ"ל, קומה פ.ה תומר לוטן מנכ"ל בט"פ18:00 - 18:45

  פרחי כמורה- הצגה למנכ"ל לפני הגשה לבג"צ18:45 - 19:15

יום שלישי 7 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום הראשון)

 - איילת שקד ראש השנה08:00 - 16:00

יום חמישי 9 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)צום גדליה

 -  (לשכה בתל אביב מנחם בגין 125 קומה 13) אישי09:00 - 10:00
יאיר הירש

 (מצב קישור) חתמצ09:20 - 09:50

 (קרית הממשלה ת"א, מנחם בגין פ.א כרמית פנטון10:00 - 10:30
 - מנכל מטה125 קומה 13)

 (לשכת מנכל תל אביב/זום -  הכנה לזום עם משמ10:30 - 11:00
 - מנכל מטהקישור בגוף הזימון)

 זום עם מש"מ בנושא עריכת מבחנים במכון מיון11:00 - 12:00
 - מנכל מטה (מצב קישור)למשרה בדרגה גבוהה 

 (מנחם בגין 125 קליטת אוכלוסייה מפונה בחירום12:00 - 12:45
 - מנכל מטהת"א קומה 13 /זום - קישור בגוף הזימון)

 - איילת שקד (לשכה ת"א) הכנה - ראשי רשויות 12:20 - 12:45

  רפי סער - ראש עיריית כפר סבא (דניאל) 12:45 - 13:30
 - איילת שקד(לשכה ת"א )

 - מנכל  (לשכת שרה בת"א) גבעתיים אצל השרה14:15 - 15:00

 (לשכה רן קוניק - ראש עיריית גבעתיים (דניאל)14:15 - 15:00

 (מנחם בגין 125  מוטי לנדאו ראש מועצת סביון15:30 - 16:15
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יום שני 13 ספטמבר
 08:40 שיחת ועידה: ארז קמיניץ, רועי שיינדורף, 08:40 - 09:10

 - איילת שקדניב יערי, כרמית יוליס, יאיר הירש

 (זום- לשכת  דברי ברכה יום עיון רישוי עסקים09:00 - 09:30
מנכ"ל)

 (חדר  ועדות גאוגרפיות - קבלת החלטות (אלון)09:30 - 11:00
 - איילת שקדישיבות, לשכה פנים)

 הכנה למנכ"ל - חלקו ותפקידו של משרד הפנים 11:15 - 12:00
 (לשכת מנכ"ל, בתוכנית החומש לאור מסקנות החומש הקודם  

 - איילת שקד (לשכה פנים ) הכנה - ראשי רשויות 12:00 - 12:30

 (לשכה  ד"ר גלית שאול - ר"מ עמק חפר (דניאל)12:30 - 13:15
 - איילת שקדפנים )

 לין קפלן - ראש מועצת תל מונד (דניאל) (10 13:15 - 14:00
 - איילת שקד (לשכה פנים )דק' ראשונות לר"מ)

 הכרות עם השותפים ומיזם בית הספר לניהול 14:30 - 15:15
 - מנכל  (משרד הפנים, קפלן 2 ירושלים)בכיר בשלטון המקומי

 דיון בנושא: חלקו ותפקידו של משרד הפנים 15:30 - 16:30
 (לשכת מנכלית-בתוכנית החומש לאור מסקנות החומש הקודם  

 17:00- ישיבה בנושא תוכנית למיגור האלימות 17:00 - 18:30

יום רביעי 15 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב יום כיפור

יום שישי 17 ספטמבר

שבת 18 ספטמבר

יום ראשון 12 ספטמבר
 שיחת ועידה - אבי בניהו וראש מועצת זמר08:00 - 08:30

 (מצ"ב קישור לזום ) חתמ"צ קורונה08:15 - 09:15

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   פ.ע .אלי רגב09:30 - 10:00

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   אבי חליבה10:15 - 10:45

 (לשכת מנכל  שיחת ועידה יאיר-פאיז-לירון10:45 - 11:00

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   וועדות גאוגרפיות11:15 - 12:45

  הכנה לפגישה בנושא ביומטרי אצל השרה12:45 - 13:15

 שיחת הכנה - פורום קהלת: יאיר הירש + אדית 13:00 - 13:30

 פגישת היכרות - הרשות הביומטרית (מאיר 13:30 - 14:00

 דיון מקדים בנושא הוראת שעה - המאגר 14:00 - 14:30

 דיון בנושא הוראת שעה - המאגר הביומטרי 14:30 - 15:30

 (לשכה השרה לשוויון חברתי - מירב כהן (יונתן)15:30 - 16:15

 -  (לשכה פנים ) שי אלון - ר"מ בית אל (דניאל)16:15 - 17:00

 -  (לשכה פנים ) שיחת הכנה - בית אל (דניאל)16:15 - 16:30

  כנס רשויות מקומיות - פורום קהלת (אלון) 17:00 - 17:30

 נא להגיע לדיון - הכנה לדיון על תוכנית 17:15 - 18:15

יום שלישי 14 ספטמבר
 (משרד הפנים,  פגישה עם מצפה רמון- רוני מרום09:45 - 10:45

 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

  09:45- דיון בנושא מבני מגורים בסכנת קריסה09:45 - 10:30
(ZOOM באמצעות)יאיר פינס - 

 הרפורמה בארנונה - הצגה למנכ"ל טרם דיון 11:00 - 12:00
 - מנכל מטה (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)בג"ץ

 (משרד הפנים,  פ"ע  קרית שמונה-אביחי שטרן 12:00 - 13:00
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים,  הכנה עם חשב מלווה גלבוע 13:00 - 13:15
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (לשכת  פגישה עם עובד נור  ראש מועצת גלבוע13:15 - 14:00
 - מנכל מטהמנכל רחוב קפלן 2 ירושלים)

 (לשכת מנכל רחוב קפלן 2 פגישה עם חוף הכרמל15:00 - 16:00

 -  (לשכה פנים ) טקס הוקרה ליוני בוצ'קובסקי16:00 - 17:00

 רו"ח עינב פרץ - יו"ר איגוד המבקרים ברשויות 16:15 - 17:00

 קלאנסווה + יונתן בר סימן טוב + סיון להבי 17:15 - 18:00

 (זום) חתמ"צ קורונה18:00 - 19:00

 - יאיר הירש (לשכת מנכל) פ.א איתן כהן18:30 - 18:45

יום חמישי 16 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)יום כיפור
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19 ספטמבר 2021 - 
25 ספטמבר 2021

יום שני 20 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב סוכות

יום רביעי 22 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חג סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)

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

יום שישי 24 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)

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

שבת 25 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הרביעי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד סוכות (היום השלישי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

יום ראשון 19 ספטמבר
 אישי08:45 - 09:45

 הנחה בארנונה לקשישים - מנכ"ל פנים, מנכ"ל 11:00 - 11:30
 (זום- הביטוח הלאומי, חיים ביבס, שי חג'ג' והשרה מירב כהן

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 ועדה ג"ג חיפה - חלוקת הכנסות אור עקיבא, 11:30 - 13:00
בנימינה, גבעת עדה, ג'סר א זרקא, מבוא כרמל, גבולות 

  פ.ע קריית ביאליק בנושא רישום מוסדות חינוך 13:15 - 14:15
 - יאיר הירש(לשכת מנכל, קומה  1 קפלן 2 ירושלים)

 -  (טלפוני ) שיחת ועידה עם דוד יפרח- שדות דן 14:15 - 14:30
מנכל מטה

 (לשכת   ישיבה עם המועצה הלאומית לכלכלה14:30 - 15:30
 - יאיר הירשמנכ"ל, משרד הפנים,  קפלן 2 ירושלים, קומה 1)

 (משרד  פ.ע. יהודה - מעורבות המשרד בחירום15:45 - 16:00
 - מנכל מטההפנים, קפלן 2 ירושלים, קומה 1 לשכת מנכ"ל)

 (לשכה פנים  פגישת היכרות - בועז יוסף (דניאל)17:00 - 17:30

 נסיעה17:30 - 18:30

 הנחה בארנונה לקשישים - מנכ"ל פנים, מנכ"ל 18:30 - 19:00

יום שלישי 21 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)סוכות (ישראל)

יום חמישי 23 ספטמבר
 (חגים דתיים חול המועד סוכות (היום הראשון-מחוץ לישראל)

יהודיים)

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)
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26 ספטמבר 2021 - 
2 אוקטובר 2021

יום שני 27 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)הושענא רבה (חול המועד סוכות)

 (https://mfa.zoom.us/j/89924589521) חיתוך מצב09:00 - 12:00

יום רביעי 29 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג סוכות (ישראל)

 - איילת שקד הכנה טלפונית - ראשי רשויות 08:30 - 09:00

 (משרד  היערכות לשינוי אקלים - למידה פנימית 10:00 - 11:00
 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 -  (לשכה פנים) הסדרת היישוב עופרה (אלון)11:00 - 11:45
איילת שקד

  אריאל למברג - הקמת יישוב נווה חב"ד בנגב 11:45 - 12:15
 - איילת שקד(לשכה פנים )

 דימיטרי אפרצב - ר"מ קצרין + שרון רואס + 12:15 - 13:00
 - איילת שקד (לשכה פנים )חה"כ צביקה האוזר (דניאל)

 (לשכה איתמר רביבו - ר"מ חוף אשקלון (דניאל)13:45 - 14:30
 - איילת שקדפנים )

 (לשכה פנים  ישראל גל - ר"ע קרית אונו (דניאל)14:30 - 15:15

 ההתיישבות הבדואית והפשיעה הערבית 15:15 - 16:00

 (משרד  הכנה פנימית- החלטת ממשלה חריש16:00 - 16:30

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1  החלטת ממשלה חריש 16:30 - 17:30

 (משרד הפנים, קפלן 2 ירושלים,  פ.ע. ריאן גאנם17:40 - 18:00

 Zoom meeting invitation - פורום ראשי 18:00 - 19:00

יום שישי 1 אוקטובר

שבת 2 אוקטובר

יום ראשון 26 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד סוכות (היום הרביעי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

יום שלישי 28 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)שמיני עצרת (מחוץ לישראל)

 (https://mfa.zoom.us/j/89924589521) חיתוך מצב09:00 - 12:00

יום חמישי 30 ספטמבר
 אישי09:00 - 10:00

 (זום-קישור בגוף הזימון / וועדת היגוי מערכת ברק 10:00 - 11:00
 - מנכל מטהקרית הממשלה ת"א, מנחם בגין 125 קומה 13)

 הגשה למנכ"ל - ועדת ירושלים - בני עיש – באר11:00 - 13:00
 טוביה, גזר – רמלה, צור הדסה , חלוקת הכנסות בסיס תל נוף 

(קרית הממשלה ת"א, מנחם בגין 125 קומה 13, אולם ישיבות גדול 
 - יאיר הירשמינהל תכנון )

 - מנכל מטה (זום ) פרידה מאבינועם ביר 12:30 - 13:00

 - יאיר הירש אישי13:00 - 14:15

  גבעת קוסלובסקי עם לייבה, אלי לוי  וקוניק14:30 - 15:30
 - מנכל מטה(קרית הממשלה ת"א, מנחם בגין 125 קומה 13)

 (המשרד באמות משפט, דה וינצ׳י 17,  השר פרג׳16:45 - 17:45
קומה 12)

 נסיעה דרומה 17:45 - 18:45

 - יאיר הירש (טלפוני) שיחת טלפון תמיר עידאן18:30 - 19:00

 (זום - קישור בחלון הזימון) חתמ"צ קורונה18:45 - 19:45
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9 אוקטובר 2021

יום שני 4 אוקטובר
 (שדה  08:00-08:45 טיסה לטרמינל 1, נתב"ג08:00 - 08:45

התעופה רמון, אילת)

 - יאיר הירש (נחשונים) מילואים יאיר09:00 - 17:00

 09:00-14:30 פורום מומחים בנושא משחקים 09:00 - 14:30
 (מרכז תאו, הרצליה פיתוח (ישנה חניה באחריות של מפעל הפיס

צמודה))

 פ.ה אלי לנקרי09:00 - 10:00

יום רביעי 6 אוקטובר
 - מנכל מטהעידן הרשקוביץ במילואים 

 (בוויז:  יום עיון משרדי בנושא הערכות לחירום08:30 - 14:00
 - מנכל מטהבית תרבות הצריף, צובה)

 (בוויז: בית תרבות הצריף  פגישה עם שוקי אמרני11:30 - 12:15
 - מנכל מטהקיבוץ צובה)

 (בוויז: בית תרבות  אמיתי כהן האיחוד הלאומי12:15 - 13:00
 - מנכל מטההצריף קיבוץ צובה)

 - מנכל מטה (קיבוץ צובה) פ.ע יונתן בר סימן טוב 13:00 - 13:30

 - יאיר הירש נסיעה למשרד13:30 - 14:30

 ( משרד הפנים,  רשויות איתנות ע"פ מבוקר 14:302019 - 16:00
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 פגישה עם חדרה + מלכיאל אלבז סגן ראש 16:00 - 16:30
 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  העיר+ יעקב זגדון מנכ"ל העיריה

 נסיעה 16:30 - 17:00

 פ.ה ד"ר גיל לימון משנה ליועץ המשפטי 17:00 - 18:00

 (משרד פ.ע. מר  יאיר הירש מנכ"ל משרד הפנים 17:00 - 18:00

  פרטי18:00 - 20:00

 דיון בראשות פרופ' זרקא בנושא "מבצע חיסון 18:00 - 19:00

יום שישי 8 אוקטובר

שבת 9 אוקטובר

יום ראשון 3 אוקטובר
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ"ע יהודה זמרת09:30 - 10:00

 - יאיר הירשקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן10:00 - 10:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 -  (ועידה טלפונית) הכנה לפגישה עם שר הרווחה10:30 - 11:00
יאיר הירש

 - איילת (לשכה פנים) רשות ההסדר - שר הרווחה 11:00 - 12:00
שקד

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

  צוות שרים לענייני הפשיעה בחברה הערבית 12:30 - 13:45
 - איילת שקד(חד"ן קבינט - משרד רה"מ קומה 2 )

 (לשכת  תקנוני תכנון באיו"ש - אלעזר בן הרוש 15:00 - 16:00
 - יו"ר מטה התכנון הלאומי, רחוב אליעזר קפלן 2 קומה 1 ירושלים)

שלומי הייזלר

 (טרמינל 1, נמל  17:20-18:20 טיסה לאילת 17:20 - 18:20
התעופה בן גוריון)

יום שלישי 5 אוקטובר
הצגת תכנית החומש בתחום הפעילות של משרד הפנים

מילואים יאיר - אימון מפקדים

 (לשכת ר"ע נצרת, קומה 2 -  פגישה עם ר"ע נצרת 09:30 - 10:30
 - מנכל בוויז לשים עריית נצרת – ביג פאשן (זה בכניסה למתחם)  )

מטה

 - מנכל מטה נסיעה 10:30 - 10:45

 (עריית נוף הגליל,  פגישה עם ר"ע נוף הגליל10:45 - 11:45
שדרות מנחם אריאב 1, קומה 6, חדר ישיבות (חניון תת קרקעי, להגיד

 - מנכל מטהלשומר שמגיעים לר"ע))

 נסיעה11:45 - 12:00

 (מתחם שפרינצק וקריית  סיור עם ר"ע נוף הגליל12:00 - 13:30
 - מנכל מטההממשלה (סדר הסיור יוחלט בפגישה עם ר"ע))

 (בוויז: תחנת דלק TEN, נוף  נסיעה למחוז צפון 13:30 - 14:00
הגליל, כניסה מס' 1, קומה 2   )

 נא לעלות לזום - הצגת תכנית החומש בתחום 14:00 - 15:00
הפעילות של משרד הפנים + חסאן טאופרה ראש הרשות 

 נסיעה15:00 - 16:00

 (רמת הגולן) מילואים16:00 - 00:00

יום חמישי 7 אוקטובר
 (קרית הממשלה ת"א, מנחם  פ.ה. עם תומר ביטון 09:30 - 10:00

 - מנכל מטהבגין 125 קומה 13)

 (קרית הממשלה ת"א, מנחם בגין  פ.ה עוזאל ותיק 10:00 - 10:30
 - מנכל מטה125 קומה 13, לשכת מנכל)

 (קרית הממשלה  שיעור לימוד במענק האיזון 10:30 - 12:00
 - מנכל מטהת"א, מנחם בגין 125 קומה 13, לשכת מנכל)

 זיו שדה11:45 - 12:00

 פגישה - יאיר הירש ואסנת אלרואי - (אצל יאיר 12:30 - 13:00
 -  (קרית הממשלה, רח' מנחם בגין 125, קומה 13, תל אביב )בת"א)

ירון לוסקי (חיצוני)

 פגישה בנושא התכנית למניעת אלימות בחברה 13:00 - 14:00
 - מנכל מטה (לשכת מנכ"ל ת"א / זום-קישור בגוף הזימון )הערבית 

 (מנחם בגין 125 ת"א  הכרות עם בנק מרכנתיל14:00 - 15:00
 - יאיר הירשקומה 13)

 (זום-  פגישה דחופה - חלוקת הכנסות מ.א תמר 15:15 - 16:00
 - מנכל מטהקישור בגוף הזימון )
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10 אוקטובר 2021 - 
16 אוקטובר 2021

יום שני 11 אוקטובר
 (רמת הגולן)ועידת מקור ראשון

 (לטרון- מול  07:45 טיסה מלטרון לרמת הגולן07:40 - 08:40
מסעדת אסא )

 - איילת שקד הכנה לקריית שמונה - טלפוני09:00 - 09:30

 - איילת שקד סיור בקריית שמונה09:30 - 11:00

 (רמת הגולן 10:30 יאיר מדבר בכנס מקור ראשון 10:30 - 12:00
 - מנכל מטה)

 11:50 יציאה מחיספין לאליעד וטיסה חזרה 11:50 - 12:50
 (אליעד)ללטרון 

 (לטרון) נסיעה למשרד12:50 - 13:40

  13:45- דיון בנושא מבני מגורים בסכנת קריסה13:45 - 14:45
(ZOOM באמצעות)יאיר פינס - 

 (משרד הפנים, לשכת  פגישה עם דוד אלחיאני 15:00 - 16:00
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת  ועדות ג"ג הצגה למנכ"ל 16:15 - 18:15
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1, קפלן 2, ירושלים)

 - מנכל  (לשכת מנכל ירושלים) פ.ע יוסי בנישתי18:30 - 19:00
מטה

יום רביעי 13 אוקטובר
 - איילת שקד (טלפוני) הכנה ראש פינה08:00 - 08:30

 - איילת  (טלפוני) הכנה לועדת הכספים -יאיר08:40 - 08:50
שקד

 - איילת שקד (כנסת ) ועדת כספים 09:00 - 10:30

 (לשכת מנכל קומה 1 ביקור החשב הכללי במשרד11:30 - 12:00
 - מנכל מטהקפלן 2 ירושלים)

 -  (כנסת 255) אלקין + שלומי + אביעד פרידמן 12:00 - 13:00
איילת שקד

 (כנסת) מעין - רמטית בני גנץ13:00 - 13:30

 - יאיר  (כנסת) בכנסת עם השרה+ ש. הביטחון14:15 - 14:45
הירש

 - איילת שקד (לשכה פנים) מענקי איזון (אלון)15:45 - 16:30

 פגישה עם שלומי הייזלר בנושא הקמת ישובים 16:30 - 17:15
 - איילת שקד (לשכת שרת הפנים )בנגב (אלון)

 (לשכה  מוטי חטיאל - ר"מ ראש פינה (דניאל)17:15 - 18:00
 - איילת שקדפנים )

 (לשכת מנכל, קומה  1 קפלן 2  אוריה לוברבום18:00 - 18:30

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2  אישי18:30 - 19:00

יום שישי 15 אוקטובר

שבת 16 אוקטובר

יום ראשון 10 אוקטובר
 - איילת שקד הכנה טלפונית לפגישה עם אלקין 08:30 - 08:45

 - מיכל  שיחת ועידה הכנה למפגש ערבה תיכונה08:45 - 09:00
מזרחי

 דיון ליישום התכנית הלאומית למאבק באלימות09:00 - 10:30
ובפשיעה בחברה הערבית  בראשות סגן השר לביטחון פנים 

  ישיבה עם השר אלקין ומטה משרד הבינוי09:00 - 10:00

 נסיעה10:30 - 11:00

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   פ.ה. שב"כ11:00 - 11:30

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30

 פגישה עם ערבה תיכונה, חבל איילות ומ.א תמר11:30 - 12:30

  ועדות גיאוגרפיות - משרד השיכון - למידת 12:30 - 13:00

 (זום/ משרד  פנימי - העסקת חשבים מלווים13:00 - 13:30

 (לשכת  פנימי - חוסנן הפיננסי של הרשומ"ק13:30 - 14:00

 (לשכת מנכל, קומה  1  פנימי  - משילות בנגב 14:00 - 14:30

  ראשות הצוותים של נקודת ראות  - עו"ד ציונה 14:30 - 16:00

 נסיעה16:00 - 18:00

 - מנכל מטה (מלון דויד, ים המלח) ברכה לצוערים18:00 - 18:45

יום שלישי 12 אוקטובר
 - יאיר הירש (ג'וליס)  יאיר מילואים 09:00 - 11:30

 (לשכת שרת  פגישה בנושא הסרת פרטי רישוי09:30 - 10:00
 - איילת שקדהפנים, אליעזר קפלן 2 קומה 1)

 נסיעה לנתבג11:30 - 12:30

  13:15-14:15 טיסת ארקיע נתב"ג - רמון13:15 - 14:15
 - יאיר הירש(טרמינל 1, נמל התעופה בן גוריון)

 יאיר נואם בכנס רישוי עסקים של נפתלי 15:00 - 17:00
 - יאיר הירש (מלון מג'יק פאלאס, אילת)קאיקוב

 נסיעה לרמון17:00 - 17:30

 (נמל  18:30-19:30 טיסת ארקיע רמון - נתב"ג18:30 - 19:30
 - יאיר הירשהתעופה רמון, אילת)

יום חמישי 14 אוקטובר
 (היכל לידיעה - כנס "גליל במרכז" בין השעות 09:30-13:00 

 - יאיר הירשהתרבות החדש של עכו, (רחוב גיבורי סיני 24 עכו))

 (רח' ירושלים 58, בני  נסיעה לעיריית בני ברק07:30 - 09:15
ברק)

 (עירית בני ברק) יוסי דגן09:15 - 10:00

 פ.ע אברהם רובינשטיין - ראש עיריית בני ברק 10:00 - 11:00
 - איילת שקד (בני ברק)(דניאל)

 נסיעה לעכו היכל התרבות עכו, רח' גיבורי סיני 11:00 - 12:30
 (שד' בן גוריון 80, קרית מוצקין - המחסום לחנייה מול בי"ס 24, עכו 

 הכנה לכנס. השרה+ יאיר+ 11:15 - 11:45
 - איילת שקד (טלפוני)שלומי+אדית+תומר

 (היכל התרבות עכו, רח' גיבורי כנס לפיתוח הגליל 12:30 - 13:00

 (שד' בן גוריון 80,  נסיעה לעיריית קריית מוצקין13:00 - 13:30

 - איילת  (טלפוני ) הכנה לפגישה בקריית מוצקין 13:15 - 13:30

  קריית מוצקין - א. צהריים בלשכת ראש העיר 13:30 - 14:00

 קריית מוצקין - ישיבת עבודה עם צוות 14:00 - 14:30

 (מקאם נבי אלח'דר , כפר  נסיעה לכפר יאסיף14:30 - 15:30

 (מקאם נבי אלח'דר ,  ביקור אצל השיח' טאריף15:30 - 17:00
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יום שני 18 אוקטובר
 (ישראל)יום הזיכרון ליצחק רבין

 - מנכל מטה (לשכת מנכל ) הכנה לצוות מכרזים 09:30 - 10:00

 (משרד הפנים,  צוות מכרזים ברשויות מקומיות10:00 - 11:30
 - מנכל מטהקפלן 2 ירושלים, קומה 1- חד"ן מרתף / זום)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  מענק איזון12:00 - 12:30
 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים,  הרפורמה בתאגידים עירוניים 12:30 - 13:30
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

  מסיבת פרידה ממריה ג'יריס- אשת האשכולות!14:00 - 14:15
(משרד הפנים- אליעזר קפלן 2 ירושלים- חדר ישיבות מרתף, קומה 

 - אדית בר1-)

 (משרד הפנים, לשכת  פ.ע עם ח"כ מנסור עבאס14:45 - 15:30
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 פגישה בנושא הכנה לבחירות 2023- שירותי ענן16:00 - 17:00
 -  (משרד הפנים, קפלן 2,  ירושלים, קומת 1 לשכת מנכל)חו"ל 

מנכל מטה

 פגישה בנושא תקנות מכרזים עם שלמה דולברג17:00 - 18:00

 נסיעה18:00 - 20:00

יום רביעי 20 אוקטובר
 (ביתן 2, אקספו ת"א) נסיעה למוני אקספו ת"א 08:30 - 09:45

10:45 - 09:45 MuniExpo - ועידת השלטון המקומי לחדשנות 
 - איילת שקד (ביתן 2 - אקספו תל אביב (גני התערוכה))2021

 -  (גני התערוכה, ת"א) יאיר בפאנל  מוני אקספו11:00 - 12:00
יאיר הירש

 נסיעה15:15 - 16:00

 - איילת שקד (zoom ) זום השרה+  שי חג'ג'+ יאיר15:30 - 15:50

 באר יעקב - ישיבת עבודה + הכרזה על היותה 16:00 - 18:00
 - איילת שקד (באר יעקב )עיר (דניאל)

 העתק: באר יעקב - ישיבת עבודה + הכרזה על 16:00 - 18:00
 - איילת שקד (בוויז: טופז 6 באר יעקב)היותה עיר (דניאל)

 (בוויז:  נסיעה למוני אקספו יש להגיע עד 18:45 17:30 - 18:30
ביתן 2 אקספו ת"א)

 (גני התערוכה  ערב גאלה במעמד נשיא המדינה18:00 - 20:00
 - יאיר הירש-ביתן 2)

יום שישי 22 אוקטובר

שבת 23 אוקטובר

יום ראשון 17 אוקטובר
 שיחת ועידה בנושא מכרזים ברשויות המקומיות 08:15 - 08:45

 - מנכל מטההערביות 

 (נציבות שירות  רצ"ב הזמנה לוועדת בוחנים09:00 - 13:30
 - דבורה שרףהמדינה,  רח' בית הדפוס 12, אגף A, קומה 5, ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 - איילת (טלפוני ) ועידת הכנה - פרדס חנה כרכור13:30 - 13:45
שקד

 נסיעה13:30 - 14:00

 (משרד הפנים, לשכת  הצגת האשכולות למנכ"ל 14:00 - 14:45
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 הגר פרי יגור - ראש מועצת פרדס חנה-כרכור 15:45 - 16:30
 - איילת  (לשכה פנים, אליעזר קפלן 2 קומה 1 ירושלים )(דניאל)

שקד

 השר זאב אלקין + יו"ר ועד מבוא חורון - דודו 16:45 - 17:20
 - איילת שקד (לשכה פנים )עצאר (אלון)   

 (משרד הפנים, לשכת  דיון בנושא כ"א במשרד 17:30 - 19:00
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

יום שלישי 19 אוקטובר
עמיר אריהן במילואים

 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה -פנים - טבריה10:30 - 10:45

 - איילת שקד שגריר רוסיה 11:00 - 13:00

 11:00-11:10 נפגשים במרכז הימי (ליד מלון גני 11:00 - 11:30

 -  11:10-11:25 שייט בסירה לכיוון גן הרוסים 11:10 - 11:25

 11:30-12:15 סיור בגן הרוסים והצגת הבעיות 11:30 - 12:15

 12:15-12:45 התכנסות באולם בגן הרוסים 12:15 - 12:45

 - מנכל  12:45-13:15 חזרה בסירה למרכז הימי13:00 - 13:30

 - איילת שקד סיור - אשכול כינרת ועמקים 13:15 - 16:15

 (רחוב  13:15-13:45 מפגש במשרדי האשכול13:30 - 14:00

 (מלון גלי כנרת  13:45-14:15 ארוחת צהריים14:00 - 14:30

 (מלון גלי כנרת  14:15-14:45 דברי השרה14:15 - 14:45

 (מלון גלי כנרת  14:45-15:30 ישיבת עבודה14:45 - 15:30

 (מלון גלי  15:30-16:00 פורום מנהיגות נשים15:30 - 16:00

 (רח' טבור הארץ,  16:00 נסיעה לעיריית טבריה16:00 - 16:15

 - איילת שקד איגוד ערים כינרת בועז יוסף16:15 - 17:00

פריטים נוספים...

יום חמישי 21 אוקטובר
 לידיעה- הצגת רעיון מרכזי למש"מ 'אומגה' 07:00 - 07:30

 (9:00-15:00 )(בראשות רה"מ)

 משוריין לשימוע רשות איתנה - מועצה מקומית 09:00 - 10:15
 - מנכל מטה (קרית הממשלה ת"א, מנחם בגין 125 קומה 13)להבים

 10:00 ישיבה בנושא תוכנית החומש (חד"ן 10:00 - 11:00
 - לוז מזכיר ההמשלה-שלום שלמהמנכ"ל בקריה)

 נסיעה11:00 - 11:15

 (קרית הממשלה שימוע רשות איתנה - רמת הנגב12:00 - 13:30
 - מנכל מטהת"א, מנחם בגין 125 קומה 13)

 (מנחם בגין  שימוע רשות איתנה - דרום השרון13:30 - 15:00
 - מנכל מטה125 קומה 13 קרית הממשלה ת"א)

 (קרית הממשלה ת"א, מנחם בגין   פ.ע גבי מימון 15:00 - 15:30
 - מנכל מטה125 קומה 13)

 (קרית הממשלה ת"א, מנחם בגין  פ.ע יעקב לוגסי15:30 - 16:00
 - מנכל מטה125 קומה 13)

 17:00-פגישה בנושא תכנית החומש לחברה 17:00 - 18:00
 - יאיר פינס (לשכת מנכ"ל, קריה )הערבית

 אישי18:30 - 19:45
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24 אוקטובר 2021 - 
30 אוקטובר 2021

יום שני 25 אוקטובר
לידיעה- פסטיבל מידברן 

 הגשה למנכל ועדת גליל מערבי -גבלות 09:30 - 10:30
עראבה, מעמד מונציפאלי,מעאר,שטח ללא שיפוט מצפון 

 הגשה למנכ"ל - ועדת גליל עליון - עמק יזרעאל10:30 - 11:45
– עפולה, מעמד מוניציפאלי בוסתן אל מרג', חלוקת הכנסות 

 -  (לשכת שרת הפנים ) ועדות גאוגרפיות (אלון)12:00 - 13:30
איילת שקד

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2   פ.ע. עוזאל ותיק13:45 - 14:15
 - מנכל מטהירושלים)

 (לשכת  פ.ע.  עם עיריית ת"א (איתנות הרשות)14:15 - 15:00
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים / זום)

 נסיעה15:00 - 15:30

 (לשכת שרה כנסת יו"ר ועדת חוקה - גלעד קריב 15:30 - 16:00

 נסיעה16:00 - 16:30

 (זום/  הנהלה אסטרטגית- נא לעלות/ להגיע 16:30 - 17:30

 פגישה בנושא התיישבות בחבל לכיש- לבקשת 17:30 - 18:00

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.ע אתי הראלי 18:00 - 18:30

 (לשכת מנכ"ל,  מפעמים ובי"ס לשלטון מקומי18:30 - 19:15

יום רביעי 27 אוקטובר
 - מנכל מטה חשבות ביום עיון 00:00

 - מנכל מטה (טלפוני) הכנה למערכת ברק08:05 - 08:15

 -  (טלפוני) הכנה - יהוד מונסון, אלעד, כסייפה08:30 - 08:45

 - איילת שקד (טלפוני) הכנה - רכסים, ריינה08:45 - 09:00

  ועידה- ישראל מלמד בנושא בעיות בעותניאל 09:15 - 09:30

 מערכת ברק- חיתוך מצב מול הספק, חברת 09:30 - 10:30

 (לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן  פ.ע יאיר הירש 10:30 - 11:00

 (משרד הפנים,  פגישה עם הרשות הביומטרית11:00 - 12:00

 (לשכת שרת הפנים, דן כהן - ר"מ רכסים (דניאל)12:15 - 13:00

 (משרד  שימוע רשות איתנה - עיריית רעננה13:00 - 14:00

 נסיעה 14:00 - 14:15

  מכרזים ברשויות ערביות  עם מנכ"ל אוצר14:15 - 15:05

 - מנכל מטה נסיעה 15:05 - 15:20

  עבד אלעזיז נסאסרה - ר"מ כספייה (דניאל)15:15 - 16:00

 -  (לשכה פנים ) ג'מיל בסול - ר"מ ריינה (דניאל)16:00 - 16:45

 פגישה עם ראש עיריית אלעד ישראל פורוש 16:45 - 17:10

פריטים נוספים...

יום שישי 29 אוקטובר

שבת 30 אוקטובר

יום ראשון 24 אוקטובר
 - יאיר הירשיאיר במילואים 

 - מנכל מטה טנטטיבי מילואים 08:00 - 19:30

 דיון ליישום התכנית הלאומית למאבק באלימות09:00 - 10:30
ובפשיעה בחברה הערבית  בראשות סגן השר לביטחון פנים 

 - יאיר הירש (בזום - קישור מצורף)יואב סגלוביץ

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 (זום -  ועדות ג"ג - הכנה להצגה אצל השרה15:45 - 16:45
 - יאיר הירשקישור בגוף הזימון)

יום שלישי 26 אוקטובר
 - מנכל מטה חשבות ביום עיון 00:00

 (הבית של רועי מוחרר,  פגישה עם משה דוידוביץ 08:30 - 09:20
 - מנכל מטהמושב אחיהוד )

 נסיעה 09:20 - 10:00

 ביקור במועצה מקומית סאג'ור - פורום ראשי 10:00 - 12:30
 -  (בניין המועצה המקומית סאג’ור )רשויות דרוזיות וצ’רקסיות 

 סיור שרה מועצה מקומית סאג'ור - פורום ראשי 10:00 - 12:30
 (בניין המועצה סאג'ור (בוויז לרשום: רשויות דרוזיות וצ'רקסיות 

  נסיעה לביתו של ר"מ ויו"ר הפורום (ג'בר חמוד)12:30 - 12:45
 - מנכל מטה(רח' אלעין, סאג'ור)

 -  (בית ראש המועצה) ביקור וארוחת צהריים 12:45 - 13:30

 ביקור וארוחת צהריים ראשי הרשויות והשרה 12:45 - 13:30

 נסיעה13:30 - 16:00

 - מנכל מטה (טלפוני) תקנת נגישות (דרכים)14:00 - 14:15

 (משרד פ.ע מנכ"ל משרד הפנים עם ליאור פרבר 16:15 - 16:45

 (משרד הפנים,  שביט מס רמ"ט שר המשפטים17:00 - 17:30

 הערכות להעברת מידע פלילי לרשויות 17:30 - 18:30

 פרטי יאיר18:30 - 20:30

יום חמישי 28 אוקטובר
מילואים יאיר

 דירקטוריון מפעל הפיס - בזום - קישור בגוף 10:00 - 12:30
 המייל 

https://us02web.zoom.us/j/82630263269?pwd=Qnd3bCtMVWpRW)
(VJENkM2TlU4QU5NUT09(חיצוני) ירון לוסקי - 

  Zoom meeting invitation - מטה אשר13:07 - 14:00
https://us02web.zoom.us/j/82851552042?pwd=ckZmWXRvOU9BZ)

(mxOMDNENVJRVnRBZz09שלומי הייזלר - 
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6 נובמבר 2021

יום שני 1 נובמבר
מילואים - תרח"ט סימולטיבי

פאיז במילואים

 (מרכז  הערכת מצב מנכ"ל, תרגיל חירום לאומי15:00 - 16:00
 - מנכל מטההפעלה- משרד הפנים קפלן 2 ירושלים קומת מרתף)

יום רביעי 3 נובמבר
מילואים - תרח"ט סימולטיבי

 (לשכת  עמיר ריטוב - ר"מ לב השרון (דניאל)11:15 - 12:00
 - איילת שקדשרת הפנים ירושלים, אליעזר קפלן 2 קומה 1  )

 פגישה עם ראש מועצת שער הנגב - אופיר 12:00 - 13:00
 (לשכת שרת הפנים ירושלים, אליעזר קפלן 2 ליבשטיין (דניאל)

 - איילת שקדקומה 1  )

 פגישה עם יגאל להב - ראש מועצת קרני שומרון13:00 - 14:00
 -  (לשכת שרת הפנים ירושלים, אליעזר קפלן 2 קומה 1  )(דניאל)

איילת שקד

 תחומי אחריות משרד הפנים - ד"ר מיכל שראל 14:00 - 15:00
 (חדר + ד"ר מורן נגיד + מיכל זליקוביץ' - פורום קהלת (אלון)

 - איילת שקדישיבות, לשכה פנים)

יום שישי 5 נובמבר

שבת 6 נובמבר

יום ראשון 31 אוקטובר
 מילואים - תרח"ט סימולטיבי00:00

 - מנכל מטהרז עובר דירה

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 -  (Zoom) פגישה הכרה בעדות חדשות (יונתן)14:00 - 15:00
איילת שקד

יום שלישי 2 נובמבר
מילואים - תרח"ט סימולטיבי

 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה לחיפה08:45 - 09:00

 סיור בעיריית אריאל +פ.ע. ראש העיר אלי 09:00 - 10:30
 - איילת שקד (לשכת ראש העיר, רח' יהודה 5, אריאל)שבירו 

 שיחת אסטרטגיה לפגישה עם ראש עיריית 11:45 - 12:15
 (לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן 2 חיפה - עינת קליש רותם 

 - איילת שקדקומה 1 )

  ראש עיריית חיפה - עינת קליש רותם (דניאל)12:30 - 13:15
 - איילת שקד(לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן 2 קומה 1 )

יום חמישי 4 נובמבר
 מילואים - תרח"ט סימולטיבי00:00

 - איילת שקד הכנה לשיחה עם קארין אלהרר10:00 - 10:15
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יום שני 8 נובמבר
 (מצ"ב קישור חדשששש לזום/ משרד  צוות מכרזים09:00 - 10:00

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פגישה חבל איילות 10:00 - 10:30
 - מנכל מטהקומה 1, קפלן 2, ירושלים)

 (*)דיון בועדה לבטחון פנים לעניין תכנית 11:00 - 11:30
 -  (כנסת)האלימות בחברה הערבית - הצגת תכנית המשרד

 ניב ויזל ראש מועצת מטה יהודה בנושא צור 11:45 - 12:30
 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)הדסה

 (משרד הפנים, לשכת  נתי אלפסי ר"מ מגדל12:30 - 12:45
מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד  ניצן פלג ר"מ גליל תחתון ואלון דביר12:45 - 13:00

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.ע. תומר ביטון13:30 - 14:30

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  פ.א. רועי דהן14:30 - 14:45

 (משרד הפנים,  פגישה עם ר"ע אילת - אלי לנקרי15:00 - 16:00

 (לשכת מנכ"ל,  שיחה קצרה על מגדל העמק16:00 - 16:30

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  פא דודי ספיר16:30 - 16:45

 (לשכת שרת  נשיא בר אילן - פרופ' אריה צבן 16:45 - 17:15

 -  (לשכה שרת הפנים ) ועדות גאוגרפיות (אלון)18:00 - 19:30

יום רביעי 10 נובמבר
 - מנכל מטה (נחשונים) (*) יאיר מילואים09:00 - 10:00

 10:00- סיור מנכ"ל רה"מ בבית שמש עם ר' 10:00 - 12:30
עיריית בית שמש, מנכ"ל פנים, מנכ"ל בינוי ושיכון, מנכ"ל רמ"י,

מנכ"ל התחדשות עירונית, מנהלת מינהל התכנון, מנכ"לית 

 10:00- סיור מנכ"ל רה"מ בבית שמש עם ר' 10:00 - 12:30
עיריית בית שמש, מנכ"ל פנים, מנכ"ל בינוי ושיכון, מנכ"ל רמ"י,

 נסיעה12:30 - 13:30

 איציק דיעי + יוסי ברודני - ראש עיריית גבעת 13:30 - 14:15
 - איילת שקד (חדר ישיבות 1- )שמואל 

 השר חמד עמאר - תכנון ובנייה במגזר הדרוזי 14:15 - 15:00
 - איילת שקד (חדר ישיבות  1- )והעיר מרר (חזקי) 

 נסיעה 15:00 - 15:30

 (*) שיחת מנכל בפני צוערים בשנה הראשונה 15:30 - 16:00
 (מלון גני ירושלים, זאב וילנאי 4, ירושלים, קומה 0, כיתה להכשרה 

 נסיעה16:00 - 16:30

 (משרד הפנים,  הכנה לקראת סוף שנה - מענקים16:30 - 18:00
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 לא לקבוע 18:00 - 20:00

יום שישי 12 נובמבר

שבת 13 נובמבר

יום ראשון 7 נובמבר
 (מרכז שלווה)יום מובילי תכנון משרד הפנים

 (*) יאיר מברך בכנס מובילי התנעת תכנון 09:30 - 10:00
 (מרכז שלווה, דרך שלווה 1. החניון נמצא משמאל לכניסה 2022

 - איילת שקד (טלפוני) הכנה - משגב 09:45 - 10:00

 (*) דיון ליישום התכנית הלאומית למאבק 10:00 - 11:30
באלימות ובפשיעה בחברה הערבית  בראשות סגן השר 

 נסיעה חזרה למשרד11:00 - 11:30

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.ע. אריק קב"ט11:30 - 12:00
 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 עליזה בלוך בנושא קידום החלטת ממשלה בית 12:00 - 13:00

 (משרד הפנים, פגישה עם עזרא ימין, מנכ"ל ערים13:00 - 14:00

 ארוחת צהריים14:00 - 14:30

 (לשכת מנכ"ל, משרד  קווים מנחים לועדות ג"ג 14:30 - 16:45

  דני עיברי - ראש מועצה אזורית משגב (דניאל)16:45 - 17:30

 (לשכת מנכ"ל,  הכנה לועדות ג"ג אצל השרה 17:30 - 18:30

 נסיעה למנכל רה"מ18:30 - 19:00

יום שלישי 9 נובמבר
 יציאה -משרד ראש הממשלה ירושלים07:30 - 08:00

 - יאיר פינס סיור בגולן 08:00 - 19:00

 - יאיר  (רמת הגולן ) סיור בגולן עם מנכ"ל רה"מ08:00 - 19:00
הירש

 תחנת רכבת ראש העין צפון (נקודת איסוף)08:30 - 09:00

 מלון מרום גולן 10:30 - 11:30

 סיור רכוב 11:30 - 13:00

 יקבי רמת הגולן13:00 - 13:45

 13:45 אזור תעשיה קצרין13:45 - 14:30

 פיני ורדי - סגן ר"מ חוף כרמל + שי גלבוע + 14:15 - 14:45
 (לשכת שרת הפנים ירושלים, אליעזר קפלן 2 מיכל וייס (דניאל)

 - איילת שקדקומה 1  )

 14:30 קצרין14:30 - 15:00

 (דבורנית 3, קצרין  ) מרכז צעירים קצרין 15:00 - 16:30

 יציאה לכיוון דרום16:30 - 17:30

יום חמישי 11 נובמבר
 (קומת מנל ירושלים, מול  תרגיל משמ אומגה10:00 - 19:00

 - מנכל מטהמשרד החוץ/ ג'נרי)

 (משרד  (*)שימוע רשות איתנה -חוף השרון13:00 - 14:00
 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
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14 נובמבר 2021 - 
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יום שני 15 נובמבר
 (מלון וורט נתניה) כנס שנתי פורום ערי החוף09:30 - 11:15

 נסיעה11:15 - 13:00

  שיחה קצרה עם יוחאי דמרי- ר"מ הר חברון 12:00 - 12:30
 - מנכל מטה(טלפוני )

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.א. יוסי דגן13:30 - 13:45
 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת  בקשות חריגות בארנונה14:15 - 15:30
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1, קפלן 2 , ירושלים)

 (משרד הפנים, תקנות מכרזים ותאגידים עירוניים15:30 - 16:00
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים,  רשויות איתנות - דיון סטטוס16:00 - 17:00
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

18:00 - 17:15JNF לשכת מנכ"ל,  פ.א. אריק מייקלסון, מנכ"ל) 
 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 לא לתאם18:00 - 20:30

יום רביעי 17 נובמבר
 - רועי דהן (ים המלח) סיור לימודי 00:002021

 ישיבה צוות משימה לתיאום ותכלול בין פעולות 11:00 - 12:00
 - מנכל מטה (זום)ממשלה הנוגעות לחברה הערבית 

 - מנכל מטה אישי16:30 - 17:15

 -  (מלון vert לגון, רח' קהילת צפת 1 נתניה) זיו דשא17:30 - 18:15
מנכל מטה

יום שישי 19 נובמבר
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  ועדות ג"ג09:30 - 10:30

 - יאיר הירשקפלן 2  ירושלים)

שבת 20 נובמבר

יום ראשון 14 נובמבר
 - (טלפוני) ראיון מנכ"ל בקלמן ליברמן - רשת ב' 08:30 - 09:00

עוזאל ותיק

 אישי09:30 - 11:00

  Fwd: יום עיון הכשרה לחברי הדירקטוריון 11:00 - 17:00
(במלון מלון דיוויד אינטרקונטיננטל - פרופסור יחזקאל קויפמן 12, תל 

 - ירון לוסקי (חיצוני)אביב )

 (במלון מלון  יום עיון דירקטוריון מפעל הפיס11:00 - 17:00
דיוויד אינטרקונטיננטל - פרופסור יחזקאל קויפמן 12, תל אביב. חניה- 

פרטים בזימון)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 נסיעה16:00 - 16:30

 פ.ע עם רם סידיס- מנכ"ל החברה למשק 16:30 - 17:30
 (הארבעה 19 (מגדל התיכון), קומה 8, ת"א, חניה בחניון וכלכלה 

 - מנכל מטההתיכון (להביא פתק ויחתימו בלשכה של רם סידיס))

 נסיעה18:00 - 19:00

יום שלישי 16 נובמבר
 - מנכל מטה אישי09:00 - 09:30

 (משרד  מענקי סוף שנה - אומדן מענק איזון10:00 - 11:00
 -הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים/ זום (קישור בזימון))

מנכל מטה

 (משרד  11:00-12:00 פגישה עם אריק ברבינג11:00 - 12:00
 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים,  הנהלה מטה (סדר יום בזימון)12:00 - 13:30
 - מנכל לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים / זום (קישור בזימון))

מטה

 - מנכל  (לשכת מנכל תקשר) שיחת הכנה שדרות13:45 - 14:15
מטה

 נסיעה14:30 - 16:00

 16:15-17:00 פגישה עם אלון דוידי, ראש עיריית16:15 - 17:00
 - מנכל מטה (רח' בר לב 6, עיריית שדרות)שדרות

יום חמישי 18 נובמבר
 - רועי דהן (ים המלח) סיור לימודי 00:002021

 לא לקבוע - פרטי יאיר14:00 - 22:00
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יום שני 22 נובמבר
 נסיעה08:30 - 11:00

 - מנכל מטה (רמת הגולן) יאיר מילואים11:00 - 15:30

 13:30-14:45 לידיעה- כינוס ועדת המנכ"לים 13:30 - 14:00
 - מנכל מטה (כנסת )מטעם ועדת השרים לענייני מילואים 

יום רביעי 24 נובמבר
 - מנכל מטה (תל אביב) פורום מנכלי ממשלה16:00

 - איילת שקד (טלפוני ) הכנה - לוד 08:15 - 08:30

 (חדר ישיבות לשכת מנכ״ל ) פ.ע יאיר רביבו - לוד 09:00 - 09:30

 (לשכת שרת   מענקים. יאיר + השרה + אלון 10:00 - 10:45
 - איילת שקדהפנים,אליעזר קפלן 2 קומה  1)

 נסיעה11:00 - 11:30

 11:30 ישיבה בראשות מנכ"לים - פגישה עם 11:30 - 12:00
נציגי המרכז הבהאי בנושא גביית ארנונה והיטלים ע"י עריית 

 (ירושלים, רח' צלאח אדין 29, חדר ישיבות גדול קומה 1-, משרד עכו

 פגישה של משרד המשפטים עם נציגי הבהאיים 11:30 - 12:00

 12:00 ישיבה פנים ממשלתית בנושא גביית 12:00 - 13:30
 (ירושלים, רח' צלאח אדין 29, ארנונה והיטלים מהמרכז הבהאי

 - Eran Davidiחדר ישיבות גדול קומה 1-, משרד המשפטים)

 נסיעה13:30 - 14:00

 שרות החינוך, הכלכלה, התחבורה, הגנת 14:00 - 16:00
הסביבה ויושבי ראש האשכולות  - בנושא האשכולות האזוריים 

 (מלון מרקט האוס, רח'  16:30 פורום מנכ"לי ממשלה16:30
בית אשל 5, יפו (צמוד לכיכר השעון))

יום שישי 26 נובמבר

שבת 27 נובמבר

יום ראשון 21 נובמבר
 (משרד  פגישה עם אריאל אלמליח, יו"ר ועד עלי10:00 - 10:30

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 10:40 נסיעה למשרד רה"מ10:30 - 10:50

 (משרד רה"מ, רח' קפלן 3, ירושלים ישיבת ממשלה11:00 - 13:00
(חד"ן וע"ש, קומה 2, ליד מזכירות הממשלה))

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.א. מרדכי כהן13:00 - 13:30
 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. תומר14:00 - 15:00
 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים)

 15:00 - פגישה בנושא אסית עם מנכ"ל פנים, 15:00 - 16:00
 יהודה זמרת, שלומי הייזלר, אורית קוטב ושלומית ברנע

 (משרד  פגישה עם מנכלית הגנהס גלית כהן16:00 - 17:00
 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

  הכנה לקראת סוף שנה - ארנונה ומענקים17:00 - 18:15
 - מנכל מטה(משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.א. תמיר עידאן18:15 - 18:45

יום שלישי 23 נובמבר
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  פ.ה ראש רחל 09:15 - 09:45

 - מנכל מטה1, קפלן 2, ירושלים)

 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - מרחבים 09:45 - 10:00

  שי חג'ג' - ראש מועצה אזורית מרחבים (דניאל)10:00 - 10:45
 - איילת שקד(לשכה פנים )

 (לשכת שרת הפנים, אליעזר  הכנה למפגש שרות 10:45 - 11:00
 - איילת שקדקפלן 2 קומה 1 )

 (לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן  פ.ע יאיר הירש 11:00 - 11:30
 - איילת שקד2 קומה 1 )

 (לשכת שרת  פטורים רישוי עסקים -אביר קארה 12:15 - 13:00
 - איילת שקדהפנים, אליעזר קפלן 2 קומה 1 )

 היערכות תקציבית לקראת שנת 2022 עם 13:00 - 14:00

 נסיעה14:00 - 15:00

 - מנכל  (לשכת מנכל תקשר) שיחה עם רוני פלמר14:00 - 14:30

 (מפעם מישור יהודה, רחוב  פרידה מתומר ביטון15:00 - 15:30

 נסיעה לירושלים15:30 - 16:30

 (צלאח אל דין 29  משרד המשפטים - דיון סגור16:30 - 17:30

 עבודה במשרד17:30 - 20:30

יום חמישי 25 נובמבר
 - מנכל מטה (תל אביב) פורום מנכלי ממשלה16:00

 (מלון מרקט האוס, רח'  16:30 פורום מנכ"לי ממשלה15:30
בית אשל 5, יפו (צמוד לכיכר השעון))

 (לשכת שרת אריה גרלה - ר"מ בני עי"ש (דניאל)10:30 - 11:15
 - הפנים בקרית הממשלה בתל אביב, דרך מנחם בגין 125 קומה 13 )

איילת שקד

 ראשי רשויות ופורום רשויות החוף - אופיר פינס 12:00 - 13:00
 (לשכת שרת הפנים, מנחם בגין + משה פדלון + צבי וייס (אלון)

 - איילת שקד125, קומה 13. תל אביב )

 (קריית הממשלה ת"א, רח'  ניר אורבך + גלעד אך 15:00 - 16:00
 - איילת שקדמנחם בגין 125 )

 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  שעור אנגלית16:30 - 18:00
 - מנכל מטההממשלה ת"א)

 (לשכת מנכל תקשר) הכנה טלפונית לראיון מנכל18:00 - 18:30

 מרוץ בית שמש 18:30 - 19:30
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28 נובמבר 2021 - 
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יום שני 29 נובמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה

 (זום- קישור (*) צוות מכרזים ברשויות המקומיות 09:30 - 10:30
 - מנכל מטהמצורף לזימון)

 ( משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 אישי10:30 - 11:15
 - מנכל מטהירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת  11:15 פ.א. ביבס + יאיר11:15 - 11:30
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

  פגישה עם מש"מ בנושא בי"ס לשלטון מקומי 11:30 - 12:30
 - מנכל מטה(משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 הדלקת נרות חנוכה בהשתתפות השרה 12:15 - 13:30
 - רועי דהן (zoom)והמנכ"ל 

 (חדר ישיבות  הדלקת נרות חנוכה משרד הפנים 12:20 - 13:20
 - איילת שקד1- מרתף )

 (משרד הפנים,  שינויי חקיקה עבור בחירות 2023 13:30 - 14:30
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1, קפלן 2, ירושלים)

 (משרד הפנים,  פ.ע אמיר הלוי מנכ"ל תיירות15:00 - 15:45

  מענקי סוף שנה הכנה לפגישה עם השרה מחר16:15 - 16:45

 יציאה הביתה מוקדמת - הדלקת נרות חנוכה17:00 - 18:00

יום רביעי 1 דצמבר
 חופש יאיר00:00

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השלישי)

 שיחת הכנה - יאיר, יהודה זמרת, אלון בנושא 10:45 - 11:00
 - איילת שקד (טלפוני )הבחירות בקריית ארבע 

 לידיעה- הכנס הבין- לאומי לציון יובל שנים 15:00 - 19:30
 - מנכל מטהלנציבות תלונות הציבור

יום שישי 3 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום החמישי)

שבת 4 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השישי)

יום ראשון 28 נובמבר
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  צילומים לגלובס08:00 - 08:30

 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  ראיון לגלובס08:30 - 09:00
 - מנכל מטה1 קפלן 2  ירושלים)

 דיון ליישום התכנית הלאומית למאבק באלימות09:00 - 10:30
ובפשיעה בחברה הערבית  בראשות סגן השר לביטחון פנים 

 הכנה לפגישה עם משמ על בי"ס לשלטון מקומי10:30 - 11:15

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים,  פ.ע. אישורים חריגים ארנונה 11:30 - 12:45

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  תווי מזון 13:00 - 14:00

 (משרד הפנים,  פגישה עם עספיא- בהיג מנצור14:30 - 15:00

 פגישה עם אביגדור קפלן בנושא חידוש יישוב 15:00 - 15:30

 (לשכת מנכ"ל, משרד  פ.ע פאיז - ואדי ערערה 15:30 - 16:15

 (לשכת מנכ"ל, משרד הפנים,  גמישות ניהולית 16:10 - 16:30

 ישיבה בנושא מיפוי קמפינג משולב וקרוונים + 16:30 - 17:30

 - מנכל מטה אישי16:30 - 17:00

 יציאה הביתה מוקדמת - הדלקת נרות חנוכה17:00 - 18:00

יום שלישי 30 נובמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השני)

 08:30 שיחת ועידה עם אמיתי רויטמן בנושא 08:30 - 09:00
 - מנכל מטה (שיחה טלפונית)ליבי גיספן  

 - איילת שקד (טלפוני) הכנה לתע"ש09:00 - 09:15

 - איילת שקד (טלפוני) הכנה לדרום השרון 09:15 - 09:30

 (רמת   סיור ברמת השרון במתחם התע"ש 09:30 - 11:00
 - איילת שקדהשרון- לוז בהמשך )

 09:30-10:00 פגישה מצומצמת (ראשי ערים 09:30 - 10:00

 (חדר ישיבות,  10:00-10:30 דיון קצר וכיבוד10:00 - 10:30

 10:30-11:00סיור במתחם תע"ש (יציאה 10:30 - 11:00

 (רח' סוקולוב 111, רמת  נסיעה לבית קפה 11:00111 - 11:30

 - איילת  (סוקולוב 111, רמת השרון) בית קפה 11:30111 - 12:30

 (מועצה  נסיעה למועצה אזורית דרום השרון12:30 - 13:00

 ביקור אצל אושרת גני גונן ראש מועצה האזורית13:00 - 15:30

 13:00-14:30 ביקור במועצה אזורית דרום 13:00 - 14:30

 (רח'  14:30-14:45 נסיעה לאזור תעשיה בנימין14:30 - 14:45

 14:45-15:30 חנוכת אזור תעשיה בנימין והנחת 14:45 - 15:30

יום חמישי 2 דצמבר
 חופש יאיר00:00

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום הרביעי)
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5 דצמבר 2021 - 
11 דצמבר 2021

יום שני 6 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השמיני)

 - מנכל מטהיפעת ענבר בחופש 

 - מנכל מטה (אבניו, צומת אל-על )לידיעה - יום עיון גזברים

 (מוזיאון רוקפלר, ירושלים)לידיעה - פרידה מארז קמינץ

 שיחת ועידה - החלטה לפני ועדת שרים בנוגע 08:45 - 09:15
 - מנכל מטה (טלפוני)למעורבות המשרד בתרחיש הייחוס 

 (כיכר מנחם בגין 2,  09:00 הגעה למקום המפגש09:00 - 10:00
 - מנכל מטהבניין עיריית באר שבע, אולם מועצת העיר)

 10:00-11:30 מפגש ראשי רשויות בנושא 10:00 - 11:30
 (כיכר מנחם בגין 2, בניין עיריית הפשיעה בחברה הערבית בדרום

 - מנכל מטה 11:30-12:00 נסיעה לגבעת תצפית11:30 - 12:00

 12:15-13:30 הגעה לתצפית באזור רהט 12:15 - 13:30
(סקירה של המפכ"ל, תצוגת אמצעים, הצהרה לתקשורת ושיח 

 נסיעה למשרד13:30 - 15:15

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה פגישה עם פ"ת15:15 - 16:00

 (מצ"ב  (*)דיון רבעוני- סקירת מצב רשויות 16:00 - 17:30

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.ע. שייח טריף17:30 - 18:00

 ישיבת המשך - שינויי חקיקה עבור בחירות 18:15 - 19:00

יום רביעי 8 דצמבר
 (נציבות שירות  רצ"ב הזמנה לוועדת בוחנים09:00 - 14:00

המדינה,  רח' בית הדפוס 12, אגף A, קומה 5, ירושלים. חניה: לב 
 - דבורה שרףהגבעה, רח' בית הדפוס 11 (מול הנציבות))

 - מנכל מטה (נתב"ג, טרמינל 1 ) נסיעה 14:00 - 15:00

 - (התייצבות לטיסה בשעה 14:50 ) המתנה לטיסה 15:00 - 16:20
יאיר הירש

 (17:20 נחיתה רמון  16:20 המראה- טיסה לאילת 16:20 - 17:20
 - מנכל מטה)

 נסיעה למלון (מלכת שבא)/ לכנס (מלון 17:20 - 18:00
 - מנכל מטה (ליאיר יש מקום ברכב של השרה )הרודס)  

 - מנכל מטה (הרודס, אילת ) כנס עיר הנדלן18:00 - 20:30

יום שישי 10 דצמבר

שבת 11 דצמבר

יום ראשון 5 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  הכנה לחברות גביה09:00 - 09:45
 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

  הצגת תכניות העתודות של משרד הפנים 10:00 - 11:00
 - מנכל מטה(משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1, קפלן 2, ירושלים)

 הכנה לדיון מענק רשויות סמוכות לפארק 11:00 - 11:45
 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)קיסריה 

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים,  שוטף הממונים על המחוזות 11:45 - 13:00

 הדלקת נר שמיני של חנוכה מינהל שלטון מקומי12:15 - 13:15

  התנעת עבודת הצוות המשרדי לביזור סמכויות13:30 - 14:15

  הצגת התכנית הכלכלית של מעלה אפריים 14:30 - 15:30

  הכנה לקראת ועדת איתור - ממונה מחוז צפון15:30 - 16:00

  פ.א. חשב מלווה טובא זנגריה- אחמד אבו עטא16:00 - 16:30

 (משרד הפנים, לשכת  פגישה עם טובא זנגריה 16:30 - 17:30

 (לשכת שרת  ראש עיריית נתניה מרים פיירברג 17:00 - 17:45

 יציאה הביתה מוקדמת - הדלקת נרות חנוכה17:45 - 18:45

יום שלישי 7 דצמבר
 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - סיור דרום 08:00 - 08:15

 -  (טלפוני) שיחת הכנה - חטיבה להתיישבות 08:15 - 08:30
איילת שקד

 - איילת שקד (דרום ) סיור עם שר הרווחה 09:00 - 13:00

 (בית עידן הנגב-  בית עידן הנגב- מרכז סוויטש09:00 - 09:30
 - מנכל מטהמרכז סווטיש)

 - מנכל מטה סיור בשכונות הדרומיות של רהט 09:30 - 10:00

 לקיה  תצפית על היישוב- סוגיית תביעות 10:15 - 10:45
 - מנכל מטה (שכונה 30 לקיה (תצפית))הבעלות 

 - מנכל מטה (אום בטין שכונה 1) אום בטין10:45 - 11:15

 -  (שכונה מזרחית ואל מת'לה תל שבע) תל שבע 11:15 - 11:45
מנכל מטה

 - מנכל מטה (ח'שם זאנה) ח'שם זאנה12:00 - 12:30

 - מנכל מטה (נבטים ) ארוחת צהריים וסיכום12:30 - 13:00

 נסיעה 13:00 - 14:00

 (מבואות  סיור - חטיבה להתיישבות מבואות ערד14:15 - 17:00

 (תחנת  סיור חטיבה להתיישבות מבואות ערד14:15 - 17:00

 (זום) יאיר מילואים18:00 - 19:30

יום חמישי 9 דצמבר
 (ראש פינה, מינהל חירום בסיור ברשויות אשכול גליל מזרחי

קריית שמונה, גליל עליון, גולן, קצרין )

  10:50- 11:30 יאיר משתתף בקבינט סיכום 10:30 - 11:30
 - מנכל מטה(מלון הרודס)

 לנקרי ראש עירית עכו11:30 - 12:00

 (שדה תעופה נסיעה לשדה התעופה אילת, רמון  12:00 - 12:55
 - מנכל מטהרמון )

 - (התייצבות לטיסה בשעה 12:55 ) המתנה לטיסה 12:55 - 14:25
יאיר הירש

 (נחיתה  14:25 המראה טיסה חזרה מאילת 14:25 - 15:10
 - מנכל מטהנתב"ג, טרמינל 1)

 נסיעה לאריאל15:30 - 17:00

 לעלות בבקשה לזום - צוות גיבוש ארגז כלים 16:15 - 17:15
 - מנכל מטה (זום - קישור בתוך הזימון)לרשויות המקומיות

 (אריאל) פרטי יאיר17:00 - 18:00

 נסיעה18:00 - 19:00



25 יאיר הירש15:01 07/03/2022

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
3031

ינואר 2022

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

דצמבר 2021

12 דצמבר 2021 - 
18 דצמבר 2021

יום שני 13 דצמבר
 (טלפוני ) שיחת ועידה עם ערן יעקב ויאיר הירש 08:15 - 08:30

  שיחה עם מנכ"ל משפטים בנושא הבהאיים 08:30 - 09:00
 - מנכל מטה(טלפוני)

 ישיבה 1 - ועדת איתור למשרת ממונה מחוז 09:00 - 12:00
 - מנכל  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)צפון

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ"ע תומר ביטון12:00 - 12:30
 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  הכנה לאורן אהרוני12:30 - 13:00
 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים,  פגישה עם אורן אהרוני, כאן 13:0011 - 13:45
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת  הכנה לדליית אל כרמל 14:00 - 14:15
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים,  פגישה עם ר"מ דלית אל כרמל14:15 - 15:15

 נסיעה לכנסת15:15 - 15:30

 - איילת שקד (כנסת חדר 255 ) סוגיית הפלקל 15:20 - 15:50

 (לשכת יו"ר מטה וועדה מרחבית הראל - מבשרת 16:00 - 16:45

 (לשכת שרת ועדות גיאוגרפיות - קבלת החלטות 16:45 - 18:45

יום רביעי 15 דצמבר
 - מנכל (טלפוני ) הכנה לפגישה עם עמותת אומץ 08:00 - 08:30

 -  פעילות פרטית08:30 - 08:45

 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה מסעדה 08:45 - 09:00

 טל גן צבי וסיבוני09:00 - 09:30

 (לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן  פ.ע יאיר הירש 09:15 - 09:45

 קביעת סדרי עבודת הוועדה בוועדת מנהל 10:00 - 10:15

 קביעת סדרי עבודת הוועדה בוועדת מנהל 10:00 - 10:15

 נסיעה10:15 - 10:30

  (משרד הראשי מבקר המדינה) כנס מבקר המדינה10:30 - 12:15

 נסיעה11:30 - 12:00

 פגישה בנושא עמותת אומץ- הרפורמה בארנונה12:00 - 13:00

  ג'אבר חמוד + יאסר ג'דבאן ר"מ כסרא סמיע 13:00 - 13:45

 (לשכת שרת מתי אבני - מועצה מקומית מסעדה 13:50 - 14:35

 (משרד הפנים,  פגישה עם ר"ע מעלות תרשיחא 14:35 - 15:05

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  זמן יועצים15:05 - 15:30

 הכנת מערכת אביב לבחירות עם רשות 15:30 - 16:30

פריטים נוספים...

יום שישי 17 דצמבר
 טנטטיבי- ועדת היגוי בחירות לרשויות 14:00 - 15:00

  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)המקומיות 
- מנכל מטה

שבת 18 דצמבר

יום ראשון 12 דצמבר
 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - שדרות 08:00 - 08:15

 - מנכל מטה (לשכת מנכל ירושלים) פ.א מושי08:45 - 09:00

 (*) דיון ליישום התכנית הלאומית למאבק 09:00 - 10:00
באלימות ובפשיעה בחברה הערבית  בראשות סגן השר 

 (לשכת שרת הפנים, פ.ע אלון דוידי - ר"מ שדרות 09:30 - 10:00
 - איילת שקדאליעזר קפלן 2 קומה 1 )

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.ה נעמי פרידמן 10:00 - 10:30
 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 ועדת גליל עליון – הקמת ועד מקומי רמת 11:00 - 11:30
 טראמפ + שינוי גבולות שיבלי אום אל גנם – הגליל התחתון

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 (לשכת מנכ"ל,  הכנה לועדות ג"ג אצל השרה 11:30 - 12:30

 ועדת ירושלים – הקמת ועד מקומי גבעות עדן +12:30 - 13:30

 (לשכת מנכ"ל,  פגישה עם ר"ע קריית מלכי 13:45 - 14:30

 נסיעה14:30 - 15:15

 שיחת ועידה בנושא החלטות ארנונה בנושא 14:30 - 15:00

 (נחשונים)  יאיר מילואים15:00 - 21:00

יום שלישי 14 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)צום י' בטבת

 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - כפר יונה08:00 - 08:15

 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - מוטי ששון 08:15 - 08:30

 (מנחם בגין 125  הכנה עם רז - מענקי סופשנה09:45 - 10:30
 - מנכל מטהקומה 13 קרית הממשלה ת"א)

 (מנחם בגין 125  פגישה עם שמעון לנקרי (עכו) 10:30 - 11:00

  פגישה עם שמעון לנקרי ונציגי המרכז הבהאי11:00 - 12:00

  שושי כחלון כידור - ראש עיריית כפר יונה 12:00 - 12:45

 (קריית הממשלה , רח' מנחם בגין  תיקון עיוותים 12:45 - 13:25

 (קריית  פ.א אדמונד חסין מנכ"ל חכ"ל אפרת 13:30 - 14:00

 (משרד  פ"ע לירון בנושא ארנונה לדירות שירות14:00 - 14:20

 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית הממשלה ת"א) אישי14:30 - 15:00

 מוטי ששון +חיים ברוידא בעניין קואליציות 15:20 - 16:00

  פגישה עם עמוס דאבוש ואורי וייס מקרדן נדלן16:00 - 16:30

 פגישה עם דן בן סימון מ"מ מנכ"ל רשות 16:30 - 17:15

 (קריית  פ.ה. תמר פלד אמיר -עתודות לישראל17:30 - 18:00

 שיחת ועידה -  אנלייט: גלעד יעבץ + פרח לרנר 18:30 - 19:00

יום חמישי 16 דצמבר
 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - חוף אשקלון08:00 - 08:15

 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - אשקלון 08:15 - 08:30

 סיור מ.א חוף אשקלון - (מצורפים חומרים 08:40 - 10:30
 - מנכל מטה (נקודת המפגש ויתר המיקומים - בתוך הזימון )בזימון)

 (נקודת מפגש ויתר  סיור מ.א חוף אשקלון 08:45 - 10:30
 - איילת שקדהמיקומים - בתוך הזימון )

 (עיריית אשקלון, רח' הגבורה 7,  סיור אשקלון 11:00 - 13:15
 - איילת שקדאשקלון)

 (עיריית סיור אשקלון - (חומרים מצורפים בזימון)11:00 - 13:15
 - מנכל מטהאשקלון, רח' הגבורה 7, אשקלון)

 (לשכה ירושלים רח' הצבי  מועצת מקרקעי ישראל12:00 - 15:00
 - נועה לוי 15 קומה 8בניין בזק יש חניה בבניין נטלי 0733426002)

 אישי14:00 - 15:00

 ריאן בחו"ל 14:00 - 14:30

 נסיעה לת"א15:00 - 16:00

 פרטי יאיר16:30 - 20:00

 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  שעור אנגלית16:30 - 18:00
 - מנכל מטההממשלה ת"א)
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יום שני 20 דצמבר
 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - מעלה יוסף 09:15 - 09:30

 -  (בניין עיריית גבעת שמואל )  סיור גבעת שמואל 09:30 - 10:30
איילת שקד

 (בניין העירייה  09:30-10:30 סיור בגבעת שמואל09:30 - 10:30
 - יאיר הירש- רח' דוד בן גוריון 24,  גבעת שמואל)

 נסיעה10:30 - 11:00

 (קריית הממשלה, רח ' מנחם בגין  פ.ע. סיון להבי 11:00 - 12:00
 - מנכל מטה125 קומה 13 )

 - איילת שקד (ZOOM ) שמעון גואטה- מעלה יוסף 12:00 - 12:45

  (*) פגישה עם משה ישעיהו בנושא נווה תמרים12:45 - 13:30
 - יאיר הירש(מנחם בגין 125, קומה 13, קריית הממשלה, ת״א)

 (מנחם בגין 125 קומה 13  פ.ה. פרופ' רוני גמזו13:30 - 14:00

 זום יאיר הירש+ אילן לביא מנכ"ל +אליאב 14:00 - 14:30

 (זום - קישור מצורף לזימון  פגישה עם דרום השרון14:30 - 15:00

 - יאיר  15:30-16:00 נסיעה לנתב"ג - טרמינל 15:301 - 16:00

 - יאיר הירש 16:00-16:50 המתנה לטיסה16:00 - 16:50

 16:50-17:40 טיסה לאילת (שדה התעופה רמון)16:50 - 17:40

 18:45-20:00 ערב פתיחת ההשתלמות השנתית 18:45 - 20:00

יום רביעי 22 דצמבר
 (זום - קישור 08:00-09:00 חתמ"צ בראשות רה"מ08:00 - 09:00

בזימון)

 09:00 - הכנה טלפונית לביזור סמכויות עם 09:00 - 09:15
 - יאיר פינס (שיחה טלפונית )מנכ"ל משרד הפנים 

 הכנה בראשות מנכ"ל רה"מ - לישיבה בנושא 09:00 - 09:15
 - מנכל מטה (טלפוני )ביזור סמכויות 

 (משרד  הכנה לפגישה עם מנכ"לית רווחה 09:15 - 10:00
 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 10:00 - פגישה בנושא החלטת ממשלה צוות 10:00 - 11:30
 (באמצעות מנכ"לים לטובת ביזור סמכויות לשלטון המקומי

 (משרד  המשך הכנה לפגישה עם מנכלית רווחה11:30 - 12:00

 (משרד  (*) פגישה עם מנכ"לית משרד הרווחה12:30 - 13:30

 פגישת המשך (19.8)  עם מנכ"ל תנועת אור רוני13:30 - 14:30

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.א אפרת אורבך 14:30 - 15:00

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.ה שיקי הראל 15:15 - 16:00

 נא להגיע לדיון - ועדות ג.ג א אצל המנכ"ל - 16:15 - 17:15

 17:30 - הקמת יישובים חדשים בנגב עם מנכ"ל 17:30 - 18:30

 פרטי יאיר18:00 - 20:30

יום שישי 24 דצמבר

שבת 25 דצמבר

יום ראשון 19 דצמבר
 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - נתיבות 08:15 - 08:30

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.ע. תומר ביטון09:30 - 10:15
 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.ע. עם החשבות10:15 - 11:15
 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 הכנה לפגישה - חלופות ארגוניות לניהול 11:15 - 11:30
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  תקציב המשרד 

 (משרד  חלופות ארגוניות לניהול תקציב המשרד11:30 - 12:30
 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

  הכנה לקראת סוף שנה - ארנונה ומענקים12:30 - 13:30

 נסיעה13:30 - 14:00

 אישי14:00 - 15:30

 נסיעה15:30 - 15:45

 (משרד  החזרת היישוב רתמים לישוב מתוכנן16:00 - 16:45

 (משרד הפנים,  פ.ע קרית יערים- הרחבת גבולות 17:00 - 17:30

 (לשכת שרת הפנים יחיאל זוהר-נתיבות  (דניאל) 17:30 - 18:15

יום שלישי 21 דצמבר
 09:30-10:00 יאיר מדבר - "תכנית משרד הפנים09:30 - 10:00

 - מנכל מטה (מלון "מג'יק פאלאס", אילת )לחיזוק רשויות"

 12:00 מנכ"ל פנים + מנכ"ל שירותי דת + 12:00 - 12:45
מנכ"ל פריפריה נגב וגליל + שלומית ברנע + גיל לימון + 

יועמ"ש משטרה + משה אדרי + קצין אג"מ נגב + נציגי כבאות 
ZOOMעמי (בנושא הילולת הבבא סאלי) (קישור בפנים) - ב + 

 12:45-13:00 נסיעה מהמלון לשדה התעופה 12:30 - 12:45
 - יאיר הירשרמון

 (שדה התעופה רמון, 13:00-14:00 המתנה לטיסה13:00 - 14:00
 - יאיר הירשאילת)

 - יאיר  14:00-14:45 טיסה מאילת לטרמינל 14:003 - 14:45
הירש

 הכנה פנימית- לזום עם מנכ"ל רה"מ ביזור 14:15 - 14:45
 - מנכל מטה (מצב קישור לזום)סמכויות לשלטון המקומי 

 נסיעה מנתב"ג למשרד בת"א15:00 - 16:30

 (לשכת שרת הפנים בקרית  פ.ע יאיר הירש 17:15 - 17:55
 - איילת שקדהממשלה בתל אביב, דרך מנחם בגין 125 קומה 13 )

 (משרד  פגישה עם יעקב חדד מנכ"ל לוטם 18:30 - 19:15
 - מנכל מטההפנים, קומה 13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)

יום חמישי 23 דצמבר
s Zoom Meeting'לשכת מנכל משרד הפנים

 -  (Zoom) זום עם ראש ומנכ"ל מועצת מנשה 09:00 - 09:30
איילת שקד

 (מנחם בגין 125 קומה 13  פגישה עם שוקי אמרני 09:30 - 10:00
 - מנכל מטהקרית הממשלה ת"א)

 דירקטוריון מפעל הפיס - בזום - קישור בגוף 10:00 - 11:30
 הזימון 

 (רח'  סיור במכללת יוניברסיטי של מש"מ11:00 - 12:30
הארבעה 19 מגדל התיכון. להתקשר לאלינית- תפגוש את יאיר 

  וועדת מלגות - בזום - קישור בגוף הזימון 12:30 - 13:30
https://us02web.zoom.us/j/81696200790?pwd=TlNSTzd1RFVGVTF)

 (קרית  (*)פגישה עם חגית רשף מהנציבות13:00 - 13:45
הממשלה ת"א, מנחם בגין 125 קומה 13,  לשכת מנכ"ל, משרד 

 (קרית הממשלה ת"א, מנחם בגין 125  ישיבת צוות 13:45 - 14:30

 פגישה בנושאים: צור הדסה + ועדה גיאוגרפית 14:30 - 15:30

 (מנחם בגין דירוג רשויות במסגרת ביזור סמכויות16:00 - 16:30

 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  שעור אנגלית16:30 - 18:00

 אישי18:30 - 19:30
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דצמבר 2021

26 דצמבר 2021 - 
1 ינואר 2022

יום שני 27 דצמבר
 09:00-10:00 חתמ״צ קורונה09:00 - 10:00

 (*) ישיבה 2 - ועדת איתור למשרת ממונה מחוז 09:30 - 12:15
 - מנכל  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)צפון

 הכנה לפגישה עם שר החקלאות +שר הבינוי 09:30 - 09:45
 - איילת שקד (טלפוני )והשיכון+

  הכנה לועדת שרים לענייני החברה הערבית 09:45 - 10:00
 - איילת שקד(טלפוני)

 (כנסת  פ.ע. ישראל פורוש רה"ע אלעד (דניאל)10:30 - 11:00
 - איילת שקדחדר 255)

 -  (Zoom) ועדת שרים לענייני החברה הערבית 12:45 - 14:45
איילת שקד

 (*) המשך ישיבה 2 - ועדת איתור למשרת 13:00 - 15:30
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ממונה מחוז צפון

 - יאיר הירש תיקון עיוותים - הכנה לשרה15:00 - 16:00

 (לשכת שרת הפנים,  ביטול פרטי רישוי עסקים16:15 - 16:45

 (לשכת שרת  המשך ביטול פרטי רישוי עסקים 16:45 - 17:00

 (לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן 2 תיקון עיוותים 17:00 - 18:00

 17:30- וועדה בין משרדית להסדרת חסמי 17:30 - 19:30

יום רביעי 29 דצמבר
 - מנכל מטה (טלפוני) שיחת הכנה - עמק יזרעאל 08:30 - 09:00

 (זום - קישור בגוף  09:00-10:30 חתמ״צ קורונה09:00 - 10:30
הזימון)

 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - נשר 09:00 - 09:15

 - איילת שקד שיחת הכנה קרין אלהרר  09:15 - 09:30

 (זום- קישור מצורף לזימון  פגישה עם עמק יזרעאל 09:30 - 10:30
 - מנכל מטה)

 שיחה בפני צוערים לשלטון מקומי, מחזור י' באר10:30 - 11:00
 - מנכל מטה (זום - קישור בגוף הזימון )שבע, תואר 1 

  פגישה עם ראש עיריית נשר - רועי לוי (דניאל)11:00 - 12:00
 - איילת שקד(לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן 2 קומה 1 )

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.א. ישראל דנציגר12:00 - 12:45
 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 שרת האנרגיה קרין אלהרר בנושא תאגידי מים 14:30 - 15:15

 נסיעה15:15 - 15:45

 קבלת מועד הפנים השנתית המסורתית לראשי 15:30 - 17:00

 נסיעה17:00 - 17:30

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פע יהודה18:00 - 18:15

יום שישי 31 דצמבר

שבת 1 ינואר

יום ראשון 26 דצמבר
 דיון ליישום התכנית הלאומית למאבק באלימות09:00 - 10:00

ובפשיעה בחברה הערבית  בראשות סגן השר לביטחון פנים 

 פ.ע. מענקי סוף שנה, תמרוץ דיור ותיקון 10:00 - 11:30
 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)עיוותים

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה שוטף רועי דהן11:00 - 11:30
 - יאיר הירש1 קפלן 2  ירושלים)

 (לשכת מנכ"ל,  פ.ע. עמיעד טאוב+יעקב סולר11:30 - 12:00
 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

  ועדות ג.ג על ועדים מקומיים  ועמק יזרעאל12:15 - 12:45
 - מנכל מטה(משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 הגשה למנכל ועדת ועדים מקומיים  - עמק חפר 12:45 - 13:45
 (מצ"ב קישור /משרד הפנים, לשכת מרום גליל ,מעלה יוסף משגב

  בזום - מדד ההון האנושי +גלית + דב לסקר13:15 - 14:00
 - תומר ביטון(בזום - קישור מצורף)

 (משרד  (*) פגישה בנושא טייבה ( ללא הרשות)14:00 - 14:40

 (משרד הפנים, לשכת  רישוי עסקים תומר וחוה14:45 - 15:00

 (משרד  (*) חשבים מלווים- החלטת מנכ"ל 15:30 - 17:00

 יציאה - פרטי יאיר17:00 - 19:00

יום שלישי 28 דצמבר
 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - מצפה רמון08:00 - 08:15

 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - רמת הנגב08:15 - 08:30

 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - ירוחם 08:30 - 08:45

 08:45 ועידה טלפונית - חברי ועדת איתור 08:45 - 09:00

 -  (בוויז: שדרות בן גוריון 14 ) סיור - מצפה רמון 10:00 - 11:00

 10:00-10:30 הגעה למצפה רמון ודיון עם נציגי 10:00 - 10:30

 10:30-11:00 סיור רכוב במצפה רמון (המסלול 10:30 - 11:00

 11:00-11:30 סיור ברמת נגב - נסיעה לנקודת 11:00 - 11:30

 11:30-12:10 נסיעה משותפת ליישוב "עבד׳ה" 11:30 - 12:00

 (נקודת מפגש: צומת עין עבדת  סיור - רמת נגב 11:40 - 13:10

 - מנכל 12:10-12:20 נסיעה ל"מדרשת בן גוריון"12:00 - 12:30

  12:20-13:30  ישיבת עבודה - סיור רמת נגב12:20 - 13:30

 13:30-14:30 שיחה בין השרה ל-41 חניכי 13:30 - 14:30

 (מדרשת בן  שדה בוקר מדרשת בן גוריון (תומר)13:30 - 14:30

 14:30-15:00 פגישה עם דרור אלוני מנכל 14:30 - 15:00

 פגישה  עם דרור אלוני מנכ"ל מדרשת שדה 14:30 - 15:00

פריטים נוספים...

יום חמישי 30 דצמבר
 - איילת שקד (טלפוני) הכנה לפגישות 08:15 - 08:30

 ניר ונגר - יו"ר מועצה אזורית תמר ים המלח 08:45 - 09:20
 (לשכת השרה, רח' מנחם בגין 125 קומה 13 קריית הממשלה (אלון)
 - איילת שקדת"א )

 ניר ונגר + שי חג'ג' + מאיר צור ערבה תיכונה 09:15 - 10:00
 (לשכת השרה, רח' מנחם בגין 125 קומה 13 קריית הממשלה (אלון)
 - איילת שקדת"א )

 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  זמן יועצים11:00 - 12:30
 - יאיר הירשהממשלה ת"א)

 נסיעה12:45 - 13:00

 - מנכל מטה אישי13:00 - 14:30

 (זום - קישור בגוף  16:00-17:30 חתמ״צ קורונה16:00 - 17:30
הזימון)


