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6 נובמבר 2022 - נובמבר 2022
12 נובמבר 2022

יום שני 7 נובמבר
 (אולם וואלי, כפר סבא רח' בלפר  יום עיון גזברים09:00 - 09:45

 - מנכל מטה27 )
 נסיעה לבית הפנאי,משה לוי 6,נס ציונה 09:45 - 10:45
 מפגש מנהלי הון אנושי ברשויות שקיבלו 11:00 - 12:00

 (בית הפנאי,משה לוי 6, נס ציונה . חניה צמוד האצלת סמכויות 
 - מנכל מטהלמבנה -יש למנכ"ל חניה שמורה בהצגת ת.ז )

 נסיעה למשרד בי-ם12:00 - 13:00
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע יהודה 12:50 - 13:35

 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים)
 (אליעזר קפלן 2 ירושלים לשכת  פ.ע יאיר הירש13:40 - 14:10

 - איילת שקדהשרה )
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  ועדת היגוי בחירות14:30 - 15:15

 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 יאיר מילואים15:30 - 17:00
 נסיעה 17:00 - 18:00
 אישי17:45 - 18:45

יום רביעי 9 נובמבר
 הצגת תוכנית העבודה 2022, תכנון מול ביצוע- 08:45 - 09:30

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  אגף דוברות 
 - מנכל מטהירושלים)

 הצגת תוכנית העבודה 2022, תכנון מול 09:30 - 10:00
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ביצוע-מחוז מרכז

 - מנכל מטהירושלים)
 10:10-10:20 יאיר מברך בועדה הממשלתית 10:10 - 10:20

 (משרד הפנים, חדר ישיבות קומת לבחינת מבנה תוכנית הצוערים
 - מנכל מטהקרקע/משרד ראשי)

 הצגת תוכנית העבודה 2022, תכנון מול 10:45 - 11:30
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, ביצוע-אגף חשבים מלווים ומינויים

 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 הצגת תוכנית העבודה 2022, תכנון מול 11:30 - 12:00

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ביצוע-מחוז יו"ש
 - מנכל מטהירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת  הצגת קמפיין רישוי עסקים12:15 - 12:30
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 אישי 13:00 - 16:00

יום שישי 11 נובמבר

שבת 12 נובמבר

יום ראשון 6 נובמבר
 (ישראל)יום הזיכרון ליצחק רבין
 (ישראל)יום הזיכרון ליצחק רבין

 הצגת תוכנית העבודה 2022, תכנון מול ביצוע- 09:30 - 10:15
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  אגף בחירות

 (משרד הפנים,  צוות בחינת סמכויות-עמיר אריהן10:30 - 11:15
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, קפלן הכנה למנכלית דיגיטל-שיקי11:30 - 11:45
 - מנכל מטה2 ירושלים, קומה 1 לשכת מנכ"ל)

 (משרד הפנים, קפלן 2  פ.ע אלפון דיגיטלי 12:00 - 12:45
 - מנכל מטהירושלים, קומה 1 לשכת מנכ"ל)

 (משרד הפנים, לשכת  סטטוס תכנית המראה13:00 - 13:30
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 הפסקה13:30 - 14:00
 הצגה של דו"ח הוועדה הגיאוגרפית ירושלים, 14:00 - 15:00

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)יו"ש ושפלה
 פגישה עם מנכ"לית מערך הדיגיטל- שירה לב 15:15 - 16:00

 - מנכל (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)עמי 
 הצגת תוכנית העבודה 2022, תכנון מול ביצוע- 16:15 - 17:00

יום שלישי 8 נובמבר
 פרטי יאיר15:15 - 16:15

יום חמישי 10 נובמבר
 (המלאכה 4 לוד, כניסה B קומת  פ.א הדס ברכה 09:30 - 10:00

 - מנכל מטהקרקע ( חניה בכתובת)  )
  פ.ע שמרית מנכ"לית מעוז+הדס ברכה10:00 - 11:30

(המלאכה 4 לוד, כניסה B קומת קרקע ,( חניה בקומה 2- ,מס' חניה 
 - מנכל מטה180))

 נסיעה לקריה שער בגין 11:30 - 12:30
 פ.א- מנכ"ל פנים יאיר הירש+מנכ"ל ביטחון 12:45 - 13:30

 - מנכל מטה (קריה ת"א שער בגין )אמיר אשל 
 נסיעה ללשכה בת"א 13:30 - 13:45
 (מנחם בגין 125 פגישה עם אלי בוך-קרן רוטשילד13:45 - 14:30

 - מנכל מטהקומה 13 קרית הממשלה ת"א )
 (מנחם בגין 125 פ.-א אביעד פרידמן מנכ"ל שיכון15:30 - 16:00

 - מנכל מטהקומה 13 קרית הממשלה ת"א )
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13 נובמבר 2022 - נובמבר 2022
19 נובמבר 2022

יום שני 14 נובמבר
 ניחום אבלים10:00 - 10:30
 - מנכל מטה (טרמינל 1, נתב"ג) התייצבות וצק אין 10:50 - 12:20
 - מנכל מטה 12:20-13:20 טיסה לאילת12:20 - 13:20
  (זום-חומרים בזימון) בזום-ועדת שירות-הרשקוביץ14:00 - 14:30

- מנכל מטה
 - דניאל הרשקוביץ (חיצוני) (בזום) ועדת שירות 14:00 - 14:30

 (מג'יק פאלאס  כנס רישוי עסקים (נפתלי קאיקוב)16:00
אילת)

יום רביעי 16 נובמבר
 (בוויז-תחנת  יאיר ביום גיבוש עם מינהל פיתוח 09:30 - 10:30

 - יאיר הירשאלנבי,יהודה הלוי ת"א)
 נסיעה למשרד י-ם10:30 - 11:30
 הצגת תוכנית העבודה 2022, תכנון מול ביצוע- 12:30 - 13:45

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  מינהל הון אנושי 
 - מנכל מטהירושלים)

 פרטי13:45 - 15:00
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע-יהודה15:00 - 15:45

 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים,  הכנה לפגישה עם מנכ"ל מל"מ16:15 - 17:00

 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  תביעה ייצוגית17:15 - 18:00

 - מנכל מטה1 קפלן 2  ירושלים)
 נסיעה18:30 - 19:00

יום שישי 18 נובמבר

שבת 19 נובמבר

יום ראשון 13 נובמבר
 דיון - צוותי העבודה ליישום התוכנית למאבק 09:00 - 10:00

 באלימות ופשיעה בחברה הערבית בראשות סגן השר  
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. עידן 10:00 - 10:15

 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, הצגת תמרוץ דיור וישובים גדולים 10:30 - 10:45

 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 הצגת תוכנית העבודה 2022, תכנון מול 11:00 - 11:30

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ביצוע-מחוז חיפה 
 הצגת תוכנית העבודה 2022, תכנון מול 11:45 - 12:15

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ביצוע-מחוז צפון
 הצגת תוכנית העבודה 2022, תכנון מול 12:30 - 13:00

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ביצוע-מחוז דרום
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  בקרה רבעונית 13:15 - 15:00
 הפסקה15:00 - 15:30
 הצגת תוכנית העבודה 2022, תכנון מול ביצוע 15:30 - 17:00
 - מנכל מטה 17:10-17:30 נסיעה לניחום אבלים17:10 - 17:30
 ניחום אבלים 17:30 - 18:00
 נסיעה לת"א18:00 - 19:20

יום שלישי 15 נובמבר
בחירות ביבנה- לידיעה

 (מג'יק פאלאס  כנס רישוי עסקים (נפתלי קאיקוב)10:00
אילת)

 - מנכל מטה (שדה"ת רמון, אילת) התייצבות10:00 - 11:30
 - מנכל  ( ) 11:30-12:15 טיסה רמון - נתב"ג 11:30 - 12:15

מטה
 נסיעה ללשכה בי-ם12:15 - 13:30
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע שיקי15:20 - 16:05

 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים)
 יאיר אישי16:00 - 17:00

יום חמישי 17 נובמבר
 (מלון  כנס סיום עונת הרחצה-יאיר מברך ב09:009:00 - 12:00

 - מנכל מטהרמדה נתניה )
 הכנה לצוות שכר בכירים עם משרד האוצר ( 10:30 - 11:30

 - מנכל מטה (מלון רמדה נתניה )20/11)
 - מנכל מטה תכנון שבועי13:30 - 14:00
 - מנכל מטה תכנון שבועי13:30 - 14:00
 - מנכל מטה בטלפון-עיינה15:00 - 15:15
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20 נובמבר 2022 - נובמבר 2022
26 נובמבר 2022

יום שני 21 נובמבר
 (נחשונים) מילואים09:00 - 15:00

יום רביעי 23 נובמבר
 (משרד הפנים, פגישת הכרות יאיר+ מנכ״ל מל״ם09:15 - 09:30

 - מנכל מטהקפלן 2 ירושלים, קומה 1 לשכת מנכ"ל)
 (נחשונים) יאיר מילואים10:30 - 18:30
 ( נחשונים) יאיר מילואים18:30 - 21:30

יום שישי 25 נובמבר
 מרוץ מודיעין07:00 - 08:00

שבת 26 נובמבר

יום ראשון 20 נובמבר
 (משרד הפנים,  09:00-09:15 פ.ע-עיינה(זירה)09:00 - 09:15

 - מנכל לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים/ זום (קישור בזימון))
 (משרד  09:15-09:30 סטטוס תכנית המראה09:15 - 09:30

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד  שוטף-אגף תקציבים משרד האוצר09:30 - 10:30

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 נסיעה למשרד רה"מ10:45 - 11:00
 ישיבת ממשלה11:00 - 12:00
 נסיעה למשרד 12:00 - 12:15
 FW: צוות שכר בכירים - הצגת תוצרים למנכ"ל 12:45 - 13:45

 -  (קפלן 2 קומה 1 חדר מנכ"ל )משרד הפנים והממונה על השכר
 - מנכל מטה יאיר אישי14:00 - 15:00
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  פ.ע-איתן כהן 15:00 - 15:45

 - מנכל מטה1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, קפלן 2  עדכון פירוק צור הדסה15:45 - 16:30

 - מנכל מטהירושלים, קומה 1 לשכת מנכ"ל)
 (משרד הפנים, לשכת  ישיבת מעקב שער שומרון16:30 - 17:15

 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

יום שלישי 22 נובמבר
 הצגה ואישור לפרסום הנחיות לבחירות 09:00 - 09:30

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ברשויות המקומיות 
 - מנכל מטהירושלים)

 (משרד הפנים, קפלן 2 ירושלים,  סטאטוס 09:30550 - 10:15
 - מנכל מטהקומה 1 לשכת מנכ"ל)

 (משרד הפנים, לשכת  הצגת דוח השירותיות10:45 - 11:45
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 נסיעה לנגב12:15 - 14:00
 (ועידה  12:30 סמכויות אגף אזוריות ומחוזות12:30 - 13:00

 - מנכל מטהטלפונית )
 (שיחה טלפונית) שיחת טלפון- אישי 13:00 - 13:30
 - מנכל מטה (נקודות מפגש בגוף הזימון) סיור בנגב14:00 - 18:00
 - איילת שקד סיור נגב14:00 - 18:00

יום חמישי 24 נובמבר
 (ועידה  שיחת ועידה בנושא חשב מלווה ק"ש08:45 - 09:15

 - מנכל מטהטלפונית)
 אישי 09:00 - 10:00
 (רח' כיכר 10:00-11:30 ביקור בעיריית באר שבע10:00 - 11:30

 - מנכל מטהמנחם בגין 1, באר שבע (אולם מועצת העיר))
 נסיעה לניחום אבלים 11:30 - 12:30
 ניחום אבלים 12:30 - 13:00
 מילואים13:00 - 14:30
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27 נובמבר 2022 - נובמבר 2022
3 דצמבר 2022

יום שני 28 נובמבר
 מילואים09:00 - 20:00

יום רביעי 30 נובמבר
 מילואים09:00 - 20:00
 טקס האזכרה הממלכתי לדוד בן גוריון (49 12:00 - 13:00

 (שדה בוקר)שנים לפטירתו) 

יום שישי 2 דצמבר

שבת 3 דצמבר

יום ראשון 27 נובמבר
 מילואים09:00 - 20:00

יום שלישי 29 נובמבר
 מילואים08:00 - 19:00
 מאבק באלימות נגד נשים- הרצאה "חוסר עניין 13:00 - 14:30

 לציבור" גב' לירון ברייר דנציגר
(https://us02web.zoom.us/j/84740750138)מיכל פורת - 

יום חמישי 1 דצמבר
 מילואים09:00 - 20:00
 - יאיר הירש (זום) גאנט מנכ"ל10:00 - 11:00
 - מנכל מטה (זום - קישור בזימון ) תכנון שבועי11:30 - 12:00
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4 דצמבר 2022 - דצמבר 2022
10 דצמבר 2022

יום שני 5 דצמבר
 FW: 09:00 יאיר הירש מנכ"ל פנים + לירן 09:00 - 10:00

 -  (קפה קדוש (שלומציון המלכה))אבישר, מנכ"לית שתקשורת
 נסיעה למשרד10:00 - 10:30
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  פ.ע איתן כהן 10:30 - 11:15

 - מנכל מטה1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת  סטטוס תכנית המראה11:30 - 12:00

 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 הצגת תוכנית העבודה 2022, תכנון מול 12:00 - 12:30

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ביצוע-אגף עדות
 הפסקה12:30 - 13:00
 (משרד הפנים, לשכת  פ.א יוסי ניסן, ר"מ להבים13:00 - 13:30

 - מנכל מטהמנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 הצגת תוכנית העבודה 2022, תכנון מול 13:45 - 14:15

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ביצוע-מחוז ת"א
 (משרד הפנים, לשכת  אישור תקציב דיגיטל 14:20 - 14:50

 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 - יאיר הירש יציאה לתל אביב14:50 - 15:50
 אישי16:30 - 18:00

יום רביעי 7 דצמבר
עיר הנדל״ן אילת

 - מנכל מטה (טרמינל 1 ) התייצבות וצ'ק אין08:00 - 09:40
 - מנכל מטה (טרמינל 1) 9:40-10:40 טיסה לאילת09:40 - 10:40
 (איסוף משדה תעופה  נסיעה למלון מלכת שבא 10:40 - 11:40

רמון)
 (מועדון הקצינים ראיון עם יאיר- כנס עיר הנדל"ן 13:00 - 13:15

 - מנכל מטה)
 (הרודס, אילת) עיר הנדל"ן 2022 (ערן רולס) 13:30 - 20:00

יום שישי 9 דצמבר

שבת 10 דצמבר

יום ראשון 4 דצמבר
 יאיר אישי08:00 - 09:30
 נסיעה09:30 - 09:45
 - מנכל  (שיחה טלפונית ) בטלפון- שיר-רבינוביץ 11:45 - 12:15

מטה
  פגישה עם מטריקס-סטטוס פרויקט מחוזות 12:30 - 13:15

 - מנכל מטה(משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 הפסקה13:30 - 14:00
 14:00 דיון על חברת ערים בהשתתפות: ישי בן 14:00 - 15:00

 (ZOOM; אלי, מנכ"ל פנים ומנכ"ל משב"ש
https://moch-gov-il.zoom.us/j/89857921814?pwd=U2RQVXR4M3Rm

 (משרד  הרחבת מנדט שומרון- שער שומרון15:00 - 15:15
 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע יהודה 15:30 - 16:15
 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע.  שיקי16:30 - 17:15
 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים)

 נסיעה לאיירפורט סיטי 17:15 - 18:00
 איירפורט סיטי18:00 - 18:30

יום שלישי 6 דצמבר
 עיר הנדל״ן אילת00:00

 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  פ.ע תומר ביטון09:30 - 10:15
 - מנכל מטההממשלה ת"א )
 (מנחם בגין 125 קומה  אישורים חריגים בארנונה 10:15 - 11:00

 - מנכל מטה13 קרית הממשלה ת"א )
 - איילת שקד זום ופרונטלי אישורים וארנונה 11:00 - 12:00
 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית הממשלה  פ.ע סיון12:30 - 13:00

 - מנכל מטהת"א )
 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית הממשלה פ.ע עיינה13:30 - 14:15

 - מנכל מטהת"א )
 (תל אביב, מנחם בגין 125 קומה  המשך פע תומר14:30 - 15:00

 - מנכל מטה13)
 (תל אביב, מנחם בגין 125 קומה  המשך פע תומר14:30 - 15:00

 - יאיר הירש13)
 נסיעה 15:00 - 15:20
 אישי15:30 - 16:15
 - יאיר הירש (מוני אקספו תל אביב) ערב גאלה17:30 - 20:30
20:30 - 17:30MUNI EXPO ביתן 2, אקספו תל אביב  ערב גאלה) 

יום חמישי 8 דצמבר
 עיר הנדל״ן אילת00:00

 (הרודס, אילת ) עיר הנדל"ן 09:002022 - 13:30
 (אילת) נסיעה לשדה התעופה רמון 13:30 - 14:30
 - מנכל  (שדה"ת רמון, אילת ) התייצבות וצ'ק אין14:30 - 16:00

מטה
 (שדה"ת רמון,  16:00-17:00 טיסה רמון- נתב"ג16:00 - 17:00

 - מנכל מטהאילת)
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11 דצמבר 2022 - דצמבר 2022
17 דצמבר 2022

יום שני 12 דצמבר
ODT מנכל מטה (יקבע בהמשך)ימי פיתוח מנהלים - 

 (בוויז: פאודה בייס - Fauda  סדנת הנהלה בכירה08:30 - 16:30
 - מנכל מטהBase, מיני ישראל)

 - מנכל  (בטלפון) שיחה טלפונית-יהלי רוטנברג09:00 - 09:15
מטה

יום רביעי 14 דצמבר
 נסיעה לדובאי00:00

 - מנכל מטה נסיעה לשדה תעופה דובאי17:30 - 18:30
 - מנכל מטה התייצבות בשדה תעופה דובאי18:50 - 20:50

יום שישי 16 דצמבר

שבת 17 דצמבר

יום ראשון 11 דצמבר
 דיון - צוותי העבודה ליישום התוכנית למאבק 09:00 - 10:00

 באלימות ופשיעה בחברה הערבית בראשות סגן השר  
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.ע-עמיר אריהן09:30 - 10:15

 - יאיר הירשקומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 תיק חפיפה10:15 - 11:00
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע-שיקי11:00 - 11:45

 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים)
 אישור תכנית עבודה-אגף חשבים מלווים 13:45 - 14:30

 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)ומינויים
  המשך- הצגת מודל כלכלי בית ספר "מקומות" 14:30 - 15:00

 - מנכל מטה(משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד סטאטוס תקציב הבחירות-הצגה למנכ"ל15:00 - 15:30

 - מנכל מטההפנים, קפלן 2 ירושלים, קומה 1 לשכת מנכ"ל)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה פ.ע. ריאן גאנם15:30 - 15:45

 - מנכל מטה1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  פ.ע-איתן כהן16:00 - 16:30

 - מנכל מטה1 קפלן 2  ירושלים)
 יציאה - פרטי יאיר16:30 - 18:30

יום שלישי 13 דצמבר
 נסיעה לדובאי00:00

 - מנכל מטה טיסת LY0971 לדובאי06:05 - 11:15
 - מנכל מטה (זום) אישורים חריגים בארנונה13:00 - 13:30

יום חמישי 15 דצמבר
חתימת שר האוצר ושרת הפנים על צווי ארנונה- לידיעה

 (זום-קישור  אישור תכנית עבודה-מחוז צפון 08:30 - 09:00
 - מנכל מטהבזימון)

 (משרד הפנים,  אישור תכנית עבודה-מחוז דרום09:15 - 09:45
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 אישור תכניות עבודה- מינהל פיתוח, אגף תכנון10:15 - 11:00
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומהמפת השלטון המקומי (יפתח) 

 - מנכל מטה1 קפלן 2  ירושלים)
 תיק חפיפה12:30 - 14:00
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18 דצמבר 2022 - דצמבר 2022
24 דצמבר 2022

יום שני 19 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה

 (משרד הפנים, קפלן  8:45-9:00 פ.א. מריה ג'ריס08:45 - 09:00
 - מנכל מטה2 ירושלים, קומה 1 לשכת מנכל)

 (משרד  אישור תכניות עבודה- תכנון מדיניות 09:00 - 09:45
 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.א-בת שבע יונה 10:15 - 10:30
 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד  אישור תכניות עבודה- רשות ביומטרית11:00 - 11:45
 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  פ.ע-איתן כהן 12:00 - 13:00
 - מנכל מטה1 קפלן 2  ירושלים)

  אישור תכניות עבודה- סמנכ"ל הון אנושי 13:00 - 15:00
 - (משרד הפנים, קפלן 2  ירושלים, חדר ישיבות מרתף, קומה 1-)

 15:00-15:15 נסיעה לכנסת15:00 - 15:15
 פ.ע-משרד הפנים+אורלי עדס בנושא כ"א 15:15 - 16:00

 (כנסת, קומה 1- ועדת הבחירות . לשכהבחירות ברשויות מקומיות 
 נסיעה ללטרון16:00 - 17:00
 (לטרון) ארוע שירות הבטחון 17:00 - 18:30

יום רביעי 21 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השלישי)

יום שישי 23 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום החמישי)

שבת 24 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השישי)

יום ראשון 18 דצמבר
 (לשכת מנכ"ל,  אישור תכנית עבודה-מחוז מרכז09:15 - 09:45

 - מנכל מטהמשרד הפנים, קומה 1, קפלן 2  ירושלים )
 (משרד  אישור תוכניות עבודה מינהל חירום 10:00 - 10:45

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד  אישור תכנית עבודה-מחוז ירושלים11:30 - 12:00

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 צוות ארנונה 12:15 - 12:30

 - יאיר הירשקפלן 2  ירושלים)
  אישור תכניות עבודה- מינהל שלטון מקומי 12:30 - 15:00

 - מנכל מטה(משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 יציאה מוקדמת הדלקת נר ראשון15:00 - 16:00

יום שלישי 20 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השני)

 (מוזה מועצה אזורית לידיעה - כנס ראשי רשויות של מחוז חיפה
חוף הכרמל)

 (לשכת שרת הפנים, אליעזר  לירון חזקי ויאיר בזום10:00 - 10:30
 - איילת שקדקפלן 2  קומה 1, י-ם)

יום חמישי 22 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום הרביעי)

 (בית מפעל הפיס, ישיבת דירקטוריון מפעל הפיס 10:00 - 12:30
 - ירון לוסקי (חיצוני)רחוב הפטמן 3, תל אביב )

 - איילת שקד תיקון עיוותים10:00 - 10:30
 (בית מפעל הפיס,  וועדת מלגות מפעל הפיס 12:30 - 14:00

 - ירון לוסקי (חיצוני)רחוב הפטמן 3, תל אביב )
 - איילת שקד (ZOOM) תיקון עיוותים13:30 - 14:00
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25 דצמבר 2022 - דצמבר 2022
31 דצמבר 2022

יום שני 26 דצמבר
 - לבנה בראשי (סינמה סיטי ראשל"צ)save the date -יום משפחות

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השמיני)
כנס חשבים מלווים מחוז מרכז בשעות הבוקר

 (סינימה סיטי ראשון לציון) יום משפחות משרד12:00 - 18:00
 מילואים 17:30 - 19:00

יום רביעי 28 דצמבר
 אישי10:00 - 11:00
 (משרד  המשך תוכנית עבודה מינהל הון אנושי 11:45 - 12:30

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע שיקי13:30 - 14:15

 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, סטטוס מערכת ברק14:30 - 15:00

 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 נסיעה15:15 - 16:15
 דירקטוריון מפעל הפיס - בזום - קישור בגוף 15:30 - 16:30

 הזימון 
https://us02web.zoom.us/j/87432946175?pwd=WWpFaU5BTGJ1RT)

(VXTmtqcVAzZnN6dz09(חיצוני) ירון לוסקי - 
 יאיר מרצה - בתוכנית הכשרה מקצועית בתכנון 16:30 - 18:00

 - מנכל מטה (אוניברסיטת בר אילן)ובנייה

יום שישי 30 דצמבר

שבת 31 דצמבר

יום ראשון 25 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)

 (שיחה  בטלפון-הכנה לפגישה אצל השרה08:30 - 08:45
 - מנכל מטהטלפונית)

 (אליעזר קפלן 2  אלון יוניאן וראשי מועצה 09:30 - 10:00
 - איילת שקדירושלים לשכת השרה )

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע שיקי10:00 - 10:30
 - יאיר הירשקפלן 2  ירושלים)

 אישור תכניות עבודה - מינהל פיתוח, אגף בכיר 10:15 - 10:45
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומהפיתוח כלכלי ברשומ"ק (עידן)

 (משרד הפנים,  10:45-11:00 פ.ע תומר ביטון 10:45 - 11:00
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1, קפלן 2, ירושלים)

 - איילת שקד יאיר הירש 11:00 - 11:30
 אישור תכניות עבודה- מינהל פיתוח, אגף בכיר 11:45 - 12:45
 נסיעה14:15 - 15:30
 בטלפון-רותם ברמלי 14:30 - 14:45
 בטלפון-יוסי להבים15:00 - 15:30
 אישי 15:30 - 16:30
 ניחום אבלים17:00 - 18:00

יום שלישי 27 דצמבר
 (בסיס תה"ש) יאיר מילואים אימון מפקדים 08:00 - 16:00
 (מושב ישיבת פתיחת התקציב - מועצה שדות דן 15:00 - 16:00
 - איילת שקדמשמר השבעה )

יום חמישי 29 דצמבר
מחוז חיפה- הרמת כוסית לשנה האזרחית החדשה 

 אישי08:30 - 09:30
 אישי09:45 - 10:45
  משוריין לטקס קבלת פנים ראשי עדות נוצריות17:00 - 17:45

 - יאיר הירש(בית הנשיא )


