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2 ינואר 2022 - ינואר 2022
8 ינואר 2022

יום שני 3 ינואר
 (משרד הפנים,  ועדות גאוגרפיות פגישת עבודה 10:20 - 11:20

 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 פגישת הכנה- התכנסות הועד המנהל של מיזם 12:30 - 13:00

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים בית הספר 
 - מנכל מטה(קישור לזום עבור יניב בתוך הזימון))

 (זום - ישלח  (*) צוות מכרזים- סיווג רשויות 13:00 - 14:00
 - מנכל מטהקישור)

  התכנסות הועד המנהל של מיזם בית הספר 14:00 - 15:30
 - אדית בר(שיחת זום- קישור בגוף הזימון)

 דיון במעמד הסייבר במשרד הפנים- קבלת 15:30 - 16:15
 (לשכת מנכ"ל, משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קפלן 2  החלטה 

 - מנכל מטהירושלים, קומה 1 )
 (משרד הפנים,  פגישה עם מ.א. תמר - ערבה16:30 - 17:30

 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (ירושלים) פרטי יאיר17:30 - 20:00

יום רביעי 5 ינואר
 (בוויז: מועצה אזורית  פגישה עם מ.א גלבוע 10:00 - 10:45

 -הגלבוע (צומת תל יוסף). לשכת ר"מ, קומה 3. חניה מחוץ לבניין.    )
מנכל מטה

 - מנכל מטה נסיעה - יציאה לסיור 10:45 - 11:15
 (אזור התעשייה מבואות הגלבוע  סיור במ.א גלבוע 11:15 - 12:30

 - מנכל מטה)
 נסיעה 12:30 - 13:00
 (נק' מפגש: בוייז: מנחת מגידו ) סיור בעמק יזרעאל13:00 - 15:00
 נסיעה15:00 - 15:30
 (כינוס- בית יד לבנים, שדרות  סיור במגדל העמק 15:30 - 17:00

 - מנכל מטהצבי אלדרוטי 1, מגדל העמק)
 (בית קפה באזור) יאיר אישי17:00 - 18:30
  מפגש התנעת פורום האקלים הישראלי17:45 - 19:00

https://us02web.zoom.us/j/84980617803?pwd=TjVpT3kzbUlFWkxE)
(Q2tQNkh3SE5vZz09Climate - 

יום שישי 7 ינואר

שבת 8 ינואר

יום ראשון 2 ינואר
 (אגודת הספורט, הפועל (*) צילומי פורטרט- יאיר 08:45 - 09:45

 - מנכל מטה1, בניין 4, קומה 4. חניה מול הבניין. הגן הטכנולוגי )
 נסיעה10:00 - 10:15
 שיחת ועידה - הכנה לחברות גביה (ועדת פנים 10:30 - 11:00
 - מנכל מטה (לשכת מנכל תקשר)בכנסת ב 12)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פגישה עם עמנואל11:00 - 11:45
 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 נסיעה11:30 - 12:00
 (כנסת) דיון בוועדת הפנים בנושא חברות גביה12:00 - 13:00
 נסיעה13:00 - 13:30
 (משרד  פגישה עם ניב ויזל, ר"מ מטה יהודה 15:00 - 16:00

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד  אישור תכנית עבודה - איריס נחמני16:15 - 16:45

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים,  פגישה עם איציק בלומנטל, חנ"י 16:45 - 17:15
 (לשכת מנכ"ל, משרד הפנים,  מדד הון אנושי 17:15 - 17:45
  זום עם מנכ"לית תחבורה בנושא מאגר תמונות18:00 - 18:30
 נסיעה18:30 - 19:00

יום שלישי 4 ינואר
יום הדרכה- מינהל הרכב

 - מנכל מטה (טלפוני) הכנה לבית שמש 08:20 - 08:30
 -  (זום ) יאיר מברך בכנס רישוי עסקים ארצי 09:10 - 09:20

מנכל מטה
 (משרד  פגישה עם בית שמש - החלטת ממשלה 09:20 - 10:00

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן פ.ע יאיר הירש  10:00 - 10:45

 - איילת שקד2 קומה 1 )
 צוות שרים בראשות ראש הממשלה בנושא 11:00 - 12:30

 (משרד ראש אלימות בחברה הערבית - דיון ברמת סיווג סודי 
 (לשכת מנכ"ל,  פגישת הכנה- תאגידי המים13:15 - 14:00

 - מנכל מטהמשרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קפלן 2  ירושלים, קומה 1 )
 (לשכת מנכ"ל, משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  אישי14:00 - 14:30
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. סיון14:45 - 15:30
 נסיעה15:30 - 16:30
 - מנכל  (טלפוני ) שיחה טלפונית עם ינקי קווינט 15:30 - 15:45
 - Rani Dudai (zoom) רני + אורי + יאיר הירש16:00 - 16:30
 -  (משרדי 433 פסח לב 1 לוד) פגישה עם יאל"כ16:30 - 17:30

יום חמישי 6 ינואר
 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  פ.ע אלי רגב09:45 - 10:30
 - מנכל מטההממשלה ת"א)

 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  פ.ע שיקי הראל 11:00 - 11:45
 - מנכל מטההממשלה ת"א. להתקשר כמגיעים לקומה)

 - מנכל מטה (זום - קישור מצורף ) תכנון שבועי 12:30 - 13:00
 נסיעה14:00 - 14:30
 - מנכל מטה יאיר אישי14:45 - 15:45
 לידיעה 16:00 - דיון החלטת ממשלה בנושא 16:00 - 16:15

 - יאיר פינס (באמצעות ZOOM)שטפונות- סטטוס
 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  שעור אנגלית16:30 - 18:00
 - מנכל מטההממשלה ת"א)
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9 ינואר 2022 - ינואר 2022
15 ינואר 2022

יום שני 10 ינואר
 -  (כנסת ) קריאה שניה ושלישית- חברות גבייה 10:00 - 12:00

מנכל מטה
 נסיעה12:00 - 12:30
 (זום - קישור בגוף  הכנה פנימית - צוות מכרזים 13:10 - 13:55

 - מנכל מטההזימון)
 (כנסת חדר  ח"כ אלון שוסטר סגן שר הביטחון14:00 - 14:30

 - איילת שקד255)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1,  מיזוג מרצון14:45 - 15:45

 - מנכל מטהקפלן 2, ירושלים / זום למבודדים בלבד )
 (משרד  הכנה לועדת פנים - בנושא ועדות ג"ג 15:45 - 16:45

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1, קפלן 2, ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.ע. שיקי הראל16:45 - 17:15

 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים,  מתחילים עכשיו - ביזור סמכויות17:45 - 18:30

 - מנכל לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים / זום למי שבבידוד )
מטה

יום רביעי 12 ינואר
הכנה למועצות אזוריות 

 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - צפת08:45 - 09:00
 (מצב קישור לזום/ משרד  פגישה עם אום אל פחם 09:15 - 10:15

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1, קפלן 2 , ירושלים)
 פגישה עם השרה מרב כהן בנושא קידום נשים 10:15 - 11:00

 - איילת שקד (Zoom)בשלטון המקומי (יחזקאל)
 (לשכת שרת  פ.ע צפת - שוקי אוחנה (דניאל)11:00 - 11:45

 - איילת שקדהפנים, אליעזר קפלן 2 קומה 1, ירושלים)
 עדכון חומרים שהוצגו במפגש- ספידייט מינהל 11:30 - 12:00

 (שיחת זום- הפיתוח- היכרות כללית עם המינהל-  גב' אדית בר
 חשיפת העבודה ומשרד הפנים לפורום טמרץ' 12:15 - 12:30
 (משרד הפנים,  הכנה לפגישה עם מנכלי מ.א. 13:15 - 13:45
 (מצ"ב  הכנה לפגישה עם צוות מבקר המדינה 14:00 - 14:30
 פ.ה צוות מבקר המדינה החטיבה לביקורת 14:30 - 15:30
 יאיר אישי15:40 - 17:00
 (משרד הפנים, לשכת  פגישה עם מנכלי מ.א17:00 - 18:00
 נסיעה 18:15 - 18:45
 - מנכל מטה (ירושלים) אישי18:45 - 19:25

יום שישי 14 ינואר

שבת 15 ינואר

יום ראשון 9 ינואר
 דיון ליישום התכנית הלאומית למאבק באלימות09:00 - 10:00

ובפשיעה בחברה הערבית  בראשות סגן השר לביטחון פנים 
 - יאיר הירש (זום - קישור בגוף הזימון)יואב סגלוביץ

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  תכנון שבועי 10:30 - 11:00
 - מנכל מטה1, קפלן 2, ירושלים)

 חשבים מלווים - דיון המשך לישיבה מיום 11:3026/12 - 12:30
 פגישת המשך עם מנכלית רווחה בנושא בדואים14:00 - 14:45
 (לשכת מנכ"ל קומה 1 / זום  הכנה לחברות גביה15:00 - 15:30

 - מנכל מטהלמבודדים - קישור בפנים)
 - מנכל  (לחייג 08-9726010) שיחה עם חיים ביבס15:45 - 16:00

מטה
 - איילת שקד (טלפוני) הכנה לתמר זנדברג16:00 - 16:15
 - איילת  (zoom ) השרה תמר זנדברג (יחזקאל)17:30 - 18:30

שקד
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  פ.א. רות יוסף18:30 - 19:30

 - מנכל מטה1 קפלן 2  ירושלים)

יום שלישי 11 ינואר
  שיחת הכנה - מצפה יהודה  וגבעת אדומים 08:30 - 08:45

 - איילת שקד(טלפוני)
 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - באר טוביה08:50 - 09:00
  נא להגיע/לעלות לזום!! מפעמים- דיון המשך 10:00 - 10:45

(לשכת מנכ"ל, משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קפלן 2  ירושלים / זום 
 - מנכל מטהלמבודדים)

 נסיעה 11:00 - 11:30
 מצפה יהודה וגבעת אדומים - שימו לב לשינוי 11:30 - 13:00

 -  (בכניסה למעלה אדומים - מיקום מדוייק יישלח)בזמני הסיור 
איילת שקד

 (בניין  באר טוביה  - שימו לב לשינוי בזמני הסיור14:00 - 16:00
 - איילת שקדמועצה אזורית באר טוביה, ניר 1 )

 (תל אביב ) יאיר אישי16:30 - 18:30

יום חמישי 13 ינואר
 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - הרצליה08:40 - 08:50
  הכנה טלפונית לפגישה עם מנכלית כללית 08:50 - 09:00

 - איילת שקד(טלפוני)
 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית הממשלה ת"א) אישי09:30 - 10:15
 (לשכת השרה,  השופטת ציפורה בראון (אלון)10:30 - 11:00

 - איילת שקדרח' מנחם בגין 125 קומה 13, ת"א  )
 - איילת שקד (ZOOM) ראש עיריית אילת  (דניאל)11:00 - 11:45
 (קריית הממשלה, רח ' מנחם בגין 125 קומה  אישי12:30 - 13:30

 - מנכל מטה13, להתקשר כשמגיעים לקומה)
 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  פ.ע. בן אור פרץ14:00 - 14:45
 - מנכל מטההממשלה ת"א)

 (קריית  מנכ"לית כללית רות רלבג (אלון)14:45 - 15:25
 - איילת שקדהממשלה תל אביב, רח' מנחם בגין 125 קומה 13 )

 (מנחם בגין 125 קומה 13  פ.א עם מיכאל שראל 15:45 - 16:30
 - מנכל מטהקרית הממשלה ת"א)

 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  שעור אנגלית16:30 - 18:00
 - מנכל מטההממשלה ת"א)

 ניחום אבלים-18:30 - 19:00
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16 ינואר 2022 - ינואר 2022
22 ינואר 2022

יום שני 17 ינואר
 (חגים דתיים יהודיים)ט"ו בשבט

 08:30-09:00 שיחת הכנה להכנה עם השרה - 08:30 - 09:00
 - מנכל מטה (לשכת מנכל תקשר)מבואות חרמון
 - איילת  (טלפוני) שיחת הכנה מבואות חרמון 09:10 - 09:25

שקד
 פגישה עם מיכל סלבני כבביה ובת גלים שער - 10:00 - 10:45

 - מנכל מטה (זום - קישור בגוף הזימון )יום האחדות
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.ע. עמרם קלעג'י11:00 - 11:30

 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)
  הצגת הצעת מחליטים לתכנית לב הגליל 11:30 - 12:00

( ZOOM)איילת שקד - 
  בני בן מובחר בנושא: וועדת גבולות (אלון)12:00 - 12:45

 - איילת שקד(לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן 2  קומה 1, י-ם)
 (זום זום עם אלי רגב - הצעת מחליטים אזורי חיץ14:00 - 14:30

 - מנכל מטה- קישור בגוף הזימון )
 - מנכל  (זום - קישור בגוף הזימון ) רשויות יציבות14:30 - 15:15
 המשך פגישה בנושא שינויי חקיקה בחירות 15:30 - 16:15
 - מנכל  (לשכת מנכ"ל ) יאיר+אלון ועדות ג"ג17:00 - 17:15

יום רביעי 19 ינואר
 פ.ע אדית בר09:10 - 09:30
 (משרד הפנים,  דיון פנימי תאגידים עירוניים09:30 - 10:30

 - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים / זום - קישור בגוף הזימון)
 נסיעה למשרד רה"מ10:30 - 10:45
 פגישה אצל מזכיר הממשלה בנושא דרישות 11:00 - 11:45

 - מנכל מטה (לשכת מזכיר הממשלה, משרד רה"מ)רעמ
 נסיעה למלון קינג דיויד11:45 - 12:10
 נסיעה למשרד13:15 - 13:30
  גבי מימון יו"ר  ועדה גיאוגרפית מרכז (אלון) 14:00 - 14:30

 - איילת שקד(לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן 2 קומה 1 )
 עתיד תעשיית הפוספט בישראל - רביב צולר 14:30 - 15:15

 - איילת שקד ICL(ZOOM) (חזקי)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  פ.א. גבי מימון15:15 - 15:45
 (זום   פגישה עם ר"מ הר אדר בנושא חוסן ישובי 15:45 - 16:45
 זום עם משהב"ט בנושא מכרזים ברשויות 16:45 - 17:30
 (משרד הפנים, לשכת  17:45 פ.ע. שיקי הראל17:45 - 18:15
 נסיעה לכנסת18:15 - 18:30
 18:30:19:15 פגישה עם ח"כ מנסור עבאס וח"כ18:30 - 19:15

יום שישי 21 ינואר

שבת 22 ינואר

יום ראשון 16 ינואר
 09:00-09:30 ראיון טלפוני עם בר פלג ורפאלה 09:00 - 09:30

 - יאיר הירש (ועידה טלפונית)גויכמן - כתבי ״הארץ״
 (לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן  פ.ע יאיר הירש 10:00 - 10:30

 - איילת שקד2 קומה 1 )
 (זום - קישור בגוף  שוטף הממונים על המחוזות 10:45 - 12:15

 - מנכל מטההזימון )
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.ע. מנחם ארסלן12:30 - 13:15

 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 שיחת טלפון מנכלית רווחה - מתווה להקמת 13:30 - 13:40
 - מנכל מטה (לשכת רווחה 02-6752889)ישובים בדואים
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.ע. יעקב אפרתי13:45 - 14:30

 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 - שלומי  (זום) וועדה מרחבית הראל - מבשרת14:30 - 15:30

הייזלר
 הכנה עצמאית לתאגידים15:30 - 16:00
  הרפורמה בתאגידים העירוניים - פגישת הכנה 16:00 - 17:00
 -  (zoom ) פ.ע חיים צורי- קריית מוצקין (דניאל)17:00 - 17:45
 רז קינסטליך בנושא: פינוי מטווח 24 הבסיס 18:45 - 19:15

יום שלישי 18 ינואר
 - נועה לוי  מועצת מקרקעי ישראל - בזום09:00 - 11:30

(LNURITN)
09:30 - 09:00(ZOOM) איילת שקד - 
 דיון בועדת הפנים בנושא הצעת חוק לתיקון 10:00 - 12:00

פקודת העיריות (מס' 149) (חברות גבייה), התש"ף-2020  
 - מנכל מטה (מצב קישור לזום) הכנה לבאר טוביה 11:30 - 12:00
 - מנכל  (מצ"ב קישור לזום) זום עם באר טוביה12:00 - 13:00

מטה
 חיזוק שיתוף פעולה רמ"י ורשויות מקומיות 13:15 - 14:00

 (מצ"ב קישור לזום/משרד הפנים, לפתרון חוסר שימוש בקרקעות 
 - איילת  (טלפוני) שיחת הכנה מעלה אדומים 14:15 - 14:30

שקד
 - איילת שקד (ZOOM ) פ.ע מעלה אדומים (דניאל)14:30 - 15:15
 - מנכל מטה (מצ"ב קישור לזום) פגישה עם טמרה 15:30 - 16:30
 נסיעה16:30 - 18:00
  17:00 שיחת ועידה בנושא ארנונה בבאהיים17:00 - 17:30

 - מנכל מטה(שיחת ועידה טלפונית)
 (מתחם התחנה, תל אביב ) אישי18:00 - 19:30

יום חמישי 20 ינואר
 (תל אביב רחוב  דיון פנימי תאגידים עירוניים09:30 - 10:30

 - מנכל מטהמנחם בגין 125 תל אביב/קישור לזום בתוך הזימון)
 - מנכל  (זום - קישור בגוף הזימון ) תכניות המראה10:30 - 11:30

מטה
 -  (זום - קישור בגוף הזימון ) פגישה עם שער הנגב11:30 - 12:30

מנכל מטה
 - מנכל  (זום - קישור בגוף הזימון ) פגישה עם ערד13:00 - 14:00

מטה
 14:00-14:45 הדרכה בנושא שיחות משוב 14:00 - 14:45
 - מנכל מטה (זום - קישור בגוף הזימון )והערכת עובד
 פגישה שר המשפטים בנושא הגבלת כהונת 15:00 - 16:00
 (דרך מנחם בגין 125, קומה 9  - תל אביב-יפו, ישראל)ראשי רשויות 

 (קרית הממשלה, מנחם בגין 125, קומה 13,  אישי16:15 - 17:15
 - מנכל מטהתל אביב)

 - מנכל  (זום - קישור בגוף הזימון ) החלטה בדואים17:15 - 17:30
מטה

 (תל אביב ) אישי 18:00 - 19:30
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23 ינואר 2022 - ינואר 2022
29 ינואר 2022

יום שני 24 ינואר
 -  (זום - קישור בגוף הזימון ) פ.א עם עומר מואב 09:00 - 09:30

מנכל מטה
 נסיעה לכנסת09:30 - 09:45
 ועדת בט"פ הצגת המדדים לבחינת התכנית 10:00 - 12:00

 (אולם נגב, כנסתהממשלתית לטיפול בפשיעה בחברה הערבית 
 -  (זום - ישלח קישור) פגישה עם ערערה בנגב 11:15 - 12:00

מנכל מטה
 פגישה עם יגאל להב וקרן גפן בנושא אשכול 12:00 - 12:45

 - מנכל  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)יו"ש
 (לשכת  תנאי ראשי רשויות (דניאל) -חיים ביבס12:20 - 13:00

 - איילת שקדשרת הפנים, אליעזר קפלן 2  קומה 1, י-ם)
 הרפורמה בתאגידים העירוניים - יישום 13:30 - 14:30

 (לשכת מנכ"ל, משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1, הרפורמה
 - מנכל  (מצ"ב קישור לזום) פגישה עם כפר קאסם 14:30 - 15:15

מטה
 (*) היכרות מנכ"ל משרד הפנים עם מנכ"לי 16:00 - 17:30
 - מנכל מטה (זום) פ.ע איריס18:00 - 18:30
 נסיעה להרצליה 18:30 - 19:30

יום רביעי 26 ינואר
יום הצגת תכניות עבודה מינהל פיתוח

 שיחת הכנה לקראת  דיון בוועדת הפנים בנושא 08:15 - 08:45
הצעת טיוטת תקנות העיריות - תקנות  היוועדות חזותית 

 - איילת שקד (טלפוני ) הכנה לאורנה ברבאי08:30 - 08:45
  דיון בוועדת הפנים בנושא הצעת טיוטת תקנות09:00 - 11:30

 -  (כנסת)העיריות - תקנות  היוועדות חזותית בישיבות מועצה
 נסיעה11:00 - 11:30
 פגישת הכרות מבקר המדינה - מתניהו אנגלמן 12:00 - 13:00

 - איילת שקד (Zoom)(אלון)
 הגברת יכולות ביצוע של רשויות(מעורבות 13:00 - 14:00

ארגוני פשיעה בהליכי רכש), משתתפים: יאיר הירש-מנכל 
 - איילת שקד (Zoom ) פ.ע יאיר הירש 14:00 - 14:40
  עמיעד טאוב בנושא סגני ראשי ערים (דניאל)14:40 - 15:25

(Zoom)איילת שקד - 
 (מצב מיזוג מרצון כעביה - פ.ע עם משרד האוצר15:30 - 16:15

 - מנכל מטהקישור לזום)
 - מנכל מטה (מצב קישור) פגישה עם תומר גלאם16:15 - 17:00
 - איילת שקד זום - המכון הישראלי לדמוקרטיה 17:00 - 18:00

יום שישי 28 ינואר

שבת 29 ינואר

יום ראשון 23 ינואר
 08:15 הכנה לפגישה עם מאיר בינג, מנכ"ל 08:15 - 08:45

 -  (ועידה טלפונית)המשרד לשוויון חברתי בנושא תכנית החומש
 דיון ליישום התכנית הלאומית למאבק באלימות09:00 - 10:00

ובפשיעה בחברה הערבית  בראשות סגן השר לביטחון פנים 
 ועדת שרים לעניין פנים, שירותים, תכנון ושלטון09:30 - 10:00

 - מנכל  (זום - קישור יישלח ממזכירות הממשלה בסמוך לדיון)מקומי
 נסיעה לכנסת10:00 - 10:10
 10:15-11:00 פגישה עם יו"ר ועדת הכספים, 10:15 - 11:00

 (לשכת יו"ר ועדת הכספים, קומהח"כ אלכס קושניר בנושא נתב"ג
 11:00-11:15 נסיעה למשרד11:00 - 11:15
  הכנה לועדות ג"ג אצל השרה (ישיבה ב-27.1) 12:00 - 13:30
 (*) פגישה עם מאיר בינג, מנכ"ל שוויון חברתי 13:30 - 14:30
  הכנה לפגישה בנושא מערכת ברק - עדכון 14:30 - 15:00
 הכנה לדיון בוועדת הפנים בנושא חברות גביה 15:15 - 16:00
 (זום - קישור  מערכת ברק - התעדכנות מנכ"לים 16:00 - 17:00
 פגישה עם אורנה שטרקמן וסוזי בר בנושא חברי17:00 - 17:45
 נסיעה17:45 - 18:30
 - מיכל מזרחי חתונה18:30 - 21:30

יום שלישי 25 ינואר
 - איילת שקד (טלפוני ) הכנה לגוש עציון 08:00 - 08:15
 (Use Waze to drive to הנהלת  פ.ע גוש עציון 09:00 - 10:30

(https://waze.com/ul/hsv8up5hq7 :המועצה האזורית גוש עציון - 
איילת שקד

 לידיעה - דיון בוועדת הפנים בנושא הצעת חוק 09:30 - 12:00
לתיקון פקודת העיריות (חברות גבייה) - הכנה לקריאה שנייה 

 - מנכל מטה (כנסת / זום - קישור בחלון הזימון)ושלישית
 -  (בית עלמין סנהדריה  ירושלים) לוויה מרים נאור12:00 - 14:00

מנכל מטה
  הכנה פנימית לקלנסוואה (לקראת הפגישה 14:45 - 15:30

 - מנכל מטה (זום - קישור ישלח בהמשך)ב06.02)
 (לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן 2  קובי אלירז 16:00 - 16:30

 - איילת שקדקומה 1 )
 פגישת זום - אלון דוידי, אופיר ליבשטיין, אראל 17:30 - 18:00

 - איילת שקד (ZOOM)מרגלית 

יום חמישי 27 ינואר
 (ישראל)יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

 (לשכה ת"א, קריית הממשלה,רח'  פ.ע יאיר הירש 10:45 - 11:30
 - איילת שקדמנחם בגין 125 קומה 13, תל אביב)

 - מנכל מטה יאיר אישי12:30 - 14:00
 (זום - קישור  לעלות בבקשה לזום!! זום על נתבג14:40 - 15:10

 - מנכל מטהבגוף הזימון)
 (קריית הממשלה, תל אביב.  ועדות גיאוגרפיות 15:30 - 17:30

 - איילת שקדרח' מנחם בגין 125 קומה 13 )
 17:00- בנושא ערים מעורבות עם מנכ"ל שיויון 17:00 - 17:30

 (באמצעות ZOOM)חברתי, מנכ"ל פנים, מנכ"ל משפטים וצחי דוד
 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית הממשלה יאיר אישי18:00 - 18:30

 - מנכל מטהת"א)
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30 ינואר 2022 - ינואר 2022
5 פברואר 2022

יום שני 31 ינואר
 שיחת הכנה - ועדת הפנים בכנסת בנושא ועדות08:45 - 09:00

 - מנכל מטה (טלפוני)ג"ג 
 - מנכל מטה (טלפוני) הכנה טלפונית- סח'נין 09:15 - 09:45
 10:00-12:00 דיון בוועדת הפנים בנושא ועדות 10:00 - 12:00

גבולות וחלוקת הכנסות (ועדות גיאוגרפיות) - דיווח תמונת 
 - שני מזלתרים (כנסת / זום)מצב ויעדי מדיניות

 12:00-13:30 לידיעה - דיון בועדת הפנים והגנת12:00 - 13:30
הסביבה ישיבה בנושא: התמודדות רשויות השלטון עם תהליכי 

 - שני מזלתרים (כנסת)הרס המצוק החופי
 -  (זום- מצורף קישור ) פגישה עם עריית סח'נין 13:45 - 14:45

מנכל מטה
 (זום- מצורף  חברות גביה - הכנה לדיון מסכם15:45 - 16:30

 - מנכל מטהקישור )
 - מנכל (זום - ישלח קישור) החלטת ממשלה חריש 17:00 - 18:00

מטה

יום רביעי 2 פברואר
 פגישה בנושא חווה חקלאית לחינוך מיוחד 13:30 - 14:00

 - איילת שקד (לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן 2 קומה 1 )באלעד 
 -  (זום - מצורף קישור ) פ.ע ועדות גאוגרפיות 14:00 - 15:45

מנכל מטה
 פגישה עם מנכ"ל אשל ג'וינט בנושא מהלך 17:00 - 17:45

 - מנכל מטה (זום- קישור בגוף הזימון)רשותי 
 ועדה מרחבית מבשרת (משתתפים בגוף הזימון)17:45 - 18:45

יום שישי 4 פברואר
 אישי08:00 - 09:00

שבת 5 פברואר

יום ראשון 30 ינואר
 נסיעה 08:30 - 11:30
 - מנכל  (זום - מצורף קישור ) ישיבת צוות- לו"ז 10:00 - 10:30

מטה
 ישיבת דירקטוריון מפעל הפיס - בנושא היתר 10:30 - 12:00

 חדש - בזום - קישור בגוף הזימון 
https://us02web.zoom.us/j/86582232095?pwd=SmVCYVRhM0luekt)

(BMkJIeGVRK3RJQT09(חיצוני) ירון לוסקי - 
 - יאיר הירש (צפת ) יאיר במילואים - פצ"ן11:30 - 20:30

יום שלישי 1 פברואר
 9:30- לידיעה: הצעת טיוטת תקנות העיריות 09:30 - 10:00

(שינוי הוראות התקנון שבתוספת השנייה לפקודה) (הוראת 
 - מנכל מטה (כנסת )שעה) התשפ"ב 2022 

 - מנכל מטה (זום- מצורף קישור ) פ.ע שיקי הראל09:30 - 10:00
 10:00-סיור בחריש עם ראש העיר מנכ"ל פנים, 10:00 - 12:00

מנכ"ל בינוי ושיכון, מנכ"לית תחבורה, מנכ"ל כלכלה, מנכ"לית
 מנהל התכנון, מנכ"ל רמ"י, מנכ"ל אוצר, נציג משפטית ואביאל

 - יאיר פינס(חריש )
 פרידה ממושי צדרבוים היקר- מנהל אגף 11:00 - 11:30

 - אדית בר (שיחת זום- קישור בגוף הזימון)עתודות
 - מנכל מטה (זום- קישור מצורף ) צמודי דופן ביו"ש16:00 - 16:45
 - מנכל  (זום- מצורף קישור ) פ.ע רישוי עסקים 17:00 - 18:00

מטה

יום חמישי 3 פברואר
 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - נהריה 10:05 - 10:10
 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - קריית גת 10:10 - 10:15
 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - זבולון 10:15 - 10:20
 (דרך מנחם בגין  פ.ע. רה"ע קריית גת (דניאל)12:00 - 12:45

 - איילת שקד125 - תל אביב-יפו)
  פ.ע מועצה אזורית זבולון - עמוס נצר(דניאל)14:00 - 14:45

(ZOOM)איילת שקד - 
 (דרך מנחם  Fwd: פ.ע רונן מרלי - עיריית נהריה 17:00 - 17:45

 - איילת שקדבגין 125 - תל אביב-יפו)
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6 פברואר 2022 - פברואר 2022
12 פברואר 2022

יום שני 7 פברואר
 הפקת לקחים מתקציב המדינה 21/22 והתנעת 09:45 - 10:30

 (לשכת מנכל, קומה  1 קפלן 2 הליך תקציב והסדרים הבא
 - מנכל מטהירושלים)

 (לשכת מנכל, קומה  1, קפלן 2,  תקציב כח אדם11:30 - 12:15
 - מנכל מטהירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה חשבים מלווים 13:00 - 14:15
 - מנכל מטה1 קפלן 2  ירושלים / זום- לממוני מחוזות )

 (משרד הפנים, לשכת  צור הדסה עם האוצר15:00 - 15:45
 - מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים / קישור למבודדים בגוף הזימון)

מנכל מטה
 (קומה כניסה, חדר 17:30 דיון המשך בנושא יפיע 17:30 - 18:30

 - מנכל מטה1200, כנסת)
 נסיעה18:30 - 19:15

יום רביעי 9 פברואר
 10:00-12:15 ביקור במוא"ז חוף הכרמל וסיור 10:00 - 12:00

 - מנכל מטה (בוויז: מועצה אזורית חוף הכרמל)בעתלית
 נסיעה לקיסריה12:00 - 12:30
 12:30-14:00 ביקור בחברה הכלכלית לפיתוח 12:30 - 14:00

 - מנכל מטה (רח' האשל 2, פארק תעשייה דרומי קיסריה)קיסריה
 נסיעה למנשה14:00 - 14:30
 14:30-17:00 סיור מנכ"ל במועצה אזורית מנשה14:30 - 17:00
 נסיעה לחיפה17:00 - 18:00
 ניחום אבלים 18:00 - 19:00

יום שישי 11 פברואר

שבת 12 פברואר

יום ראשון 6 פברואר
 זום צוותי העבודה ליישום התוכנית למאבק 09:00 - 10:00

 (קישור בגוף באלימות ופשיעה בחברה הערבית (לירון תשתתף)
 - מנכל מטההזימון)

 ( משרד הפנים,חדר ישיבות  פגישה עם קלנסוואה 10:15 - 11:00
 - מנכל מטהקומת מרתף  1-, קפלן 2  ירושלים )

 תגמול וחיזוק חברי מועצה, התמודדות עם 11:15 - 12:15
 (לשכת מנכ"ל, משרד מועצה לעומתית ותנאי ראשי הערים

 נסיעה12:30 - 12:45
 פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים מר' יאיר הירש 13:00 - 14:00
 (לשכת יו"ר ועדת הכספים, קומה 3, חדר 3835, בנושא נתב"ג

 נסיעה לג׳וליס14:00 - 15:00
 (מחנה ג׳וליס) מילואים יאיר15:30 - 17:00
 פגישה עם שר החקלאות+ שר הבינוי והשיכון  17:15 - 18:00

בנושא אזורי עדיפות לאומים ופרויקטים, הגדרת קריטריונים 
 הכנה ליאיר לקראת ועד מנהל עתודות לישראל 18:00 - 18:30

 - מנכל מטה (זום - מצורף קישור)ב 10.2
 -  (זום- מצורף קישור ) Fwd: הכנה לצור הדסה18:30 - 19:00

מנכל מטה

יום שלישי 8 פברואר
 - איילת שקד (Zoom) פ.ע יאיר הירש 11:00 - 11:45
 (מנחם בגין 125 קומה 13  פגישה עם ר"מ סביון 12:00 - 12:45

 - מנכל מטהקרית הממשלה ת"א/ זום - קישור בזימון )
 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  פ.א. רם סידיס13:30 - 14:00
 - מנכל מטההממשלה ת"א)

 פגישה עם אבי פרחן ומזכירות קהילת "אל הים"14:15 - 14:45
 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  פ.ע. כרמית14:45 - 15:15
 - מנכל מטההממשלה ת"א)

 פגישה 1 ועדת איתור למשרת ראש הרשות 15:30 - 16:40
 - מנכל מטה (זום - קישור בגוף הזימון)לניהול המאגר הביומטרי

 קישור חדש בתוך הזימון - פגישה עם מנכל 16:45 - 17:30
 (מנחם בגין 125 קומה 13 תל אביב / זום דתות - אמות מידה 2022

 - מנכל מטה-מצ"ב קישור למשרד הדתות)
 נסיעה17:45 - 18:45
 פרטי יאיר18:45 - 21:15

יום חמישי 10 פברואר
 טנטטיבית-שיחה עם חאלד חוג׳יראת, ר״מ ביר 10:30 - 11:00

 - יאיר הירש (טלפוני)אל מכסור
 (קישור  הכנה להצגת תכנית עבודה לנציבות11:00 - 11:30

 - מנכל מטהלזום בגוף הזימון)
 (תל אביב ) לוז רוהמ12:00 - 13:30
 14:15 צוות מכרזים ברשויות המקומיות- הצגת 14:15 - 15:45

 (זום - קישור בגוף תוצרי הצוותים וסיכום הפעולות הנדרשות 
 - מנכל מטההזימון )

 15:30 - ועד המנהל עתודות לישראל (חומר 15:30 - 17:00
 - יאיר פינס (באמצעות ZOOM )בת"ת)

 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  פ.ע. שיקי הראל17:00 - 17:30
 - מנכל מטההממשלה ת"א)

 (תל אביב ) המשך לשכת רוהמ 18:00 - 20:30
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13 פברואר 2022 - פברואר 2022
19 פברואר 2022

יום שני 14 פברואר
 09:20-10:15 פ"ע עם ראפע חג'אג'רה, ראש 09:20 - 10:05

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, מועצת כעביה-טבאש-חג'אג'רה
 (חד"ן ועדות  ועדת שרים - בראשות שר הביטחון10:00 - 12:30

 - מנכל מטהממשלה (ליד מזכירות הממשלה), משרד רה"מ)
 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - שדות נגב 11:00 - 11:15
 (לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן 2 פ.ע שדות נגב 11:20 - 11:50

 - איילת שקדקומה 1 )
 (לשכת  12:30-13:15 פגישה עם ראש פינה 12:30 - 13:15

 - מנכל מטהמנכ"ל, משרד הפנים, קומה 1, קפלן 2  ירושלים )
 הנהלה אסטרטגית - מתחילים בזמן!! להגיע/ 13:30 - 15:00

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן לעלות לזום בבקשה!!
 נסיעה15:00 - 15:30
 (הר המנוחות ) אישי15:30 - 16:45
 נסיעה16:45 - 17:00
  17:00-17:30פ.ה עם רז קינסטליך ר"ע ראשל"צ17:30 - 18:00

 - מנכל (לשכת מנכ"ל, משרד הפנים, קומה 1, קפלן 2  ירושלים )
  רועי פרידמן ממונה יישומיים ביומטריים פגישת18:15 - 19:00

היכרות והצגת נושאי ליבה בפרויקט התיעוד הלאומי + עומרי 

יום רביעי 16 פברואר
 (כפר עציון) מילואים יאיר17:00

 (משרד הפנים,  09:00-10:00 הכנה לועדות ג"ג09:00 - 10:00
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  פ.א. עובד נור10:30 - 10:45
 - מנכל מטה1 קפלן 2  ירושלים )

 בחינת שיתוף פעולה בין משרד הפנים ופורום 11:00 - 11:45
 - מנכל מטה (זום- מצורף קישור)קוהלת 

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע.  שיקי12:00 - 12:30
 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה פ.א. דודי ספיר12:30 - 12:45
 - מנכל מטה1 קפלן 2  ירושלים)

  המשך דיון בנושא חלופות לביצוע מכרזים12:45 - 13:30
 (לשכת שרת   יוסי הרוש + דוד יפרח (דניאל)13:30 - 14:00
 (לשכת שרת הפנים, אליעזר  ועדות גיאוגרפיות 14:30 - 16:00
 נסיעה 16:00 - 17:00
 דיון מנכלי בט"פ ומשרד הפנים בנושא הצוות 16:30 - 18:00
 - מנכל מטה (כפר עציון) יאיר במילואים17:00 - 22:00
 דב ליטבינוף ראש מועצת תמר לשעבר ויזאק 17:00 - 17:30

יום שישי 18 פברואר

שבת 19 פברואר

יום ראשון 13 פברואר
 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה - קריית ארבע 08:00 - 08:15
 - איילת שקד שיחת הכנה -  רמת הנגב 08:15 - 08:30
 (נחשונים) יאיר מילואים09:00 - 10:00
 (לשכת שרת הפנים,  פ.ע ערן דורון רמת הנגב 09:00 - 09:45

 - איילת שקדאליעזר קפלן 2 קומה 1 )
 נסיעה10:00 - 11:00
 (זום -  10:30-11:00 הכנה לפגישה עם ירכא10:30 - 11:00

 - מנכל מטהקישור בתוך הזימון)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. לילי11:50 - 12:20

 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים )
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. יהודה12:45 - 13:30

 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים )
 (משרד 13:45-14:30 פגישה בנושא קריות חינוך 13:45 - 14:30

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, חדר ישיבות  ועדת היגוי בחירות14:00 - 15:00
  פ.ע אליהו ליבמן - ר"מ קריית ארבע חברון 14:45 - 15:30
 (משרד  15:30-16:30 פגישת המשך- ירכא 15:30 - 16:30
 ועדה גיאוגרפית מרכז – שינוי גבולות טירה, 17:30 - 18:30

יום שלישי 15 פברואר
 (חגים דתיים יהודיים)פורים קטן

 09:00-09:45 דיון בנושא חלופות לביצוע 09:00 - 09:45
 - מנכל מטה (זום - קישור בזימון)מכרזים

 - מנכל מטה (זום-קישור ישלח) פ.ע עמרם קלעג'י10:20 - 10:50
 - איילת  (ZOOM) פגישת הכנה  - יקנעם מגידו 11:30 - 12:00

שקד
 11:45 התכנסות בנקודת מפגש ונסיעה לנקודה 11:45 - 12:00

 - שני מזלתרים (תחנת דלק "סונול שער הכרמל״ (בוויז))ראשונה
 11:45 התכנסות בנקודת מפגש ונסיעה לנקודה 11:45 - 12:00

 - שני מזלתרים (תחנת דלק "סונול שער הכרמל״ (בוויז))ראשונה
 - איילת שקד סיור יקנעם + מגידו12:00 - 15:00
 נסיעה לקידה 15:00 - 16:30

יום חמישי 17 פברואר
 (כפר עציון) מילואים יאיר18:00

 - מנכל מטה (כפר עציון) יאיר במילואים08:00 - 22:00
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20 פברואר 2022 - פברואר 2022
26 פברואר 2022

יום שני 21 פברואר
 לידיעה 10:00 - דיון בועדת חוקה בנושא הדיוור הדיגיטלי

 שיחת ועידה בנושא חלופות לביצוע מכרזים 09:00 - 09:30
 - אלון דביר (ZOOM) זום תושבי כרמית 09:30 - 10:00
 (משרד הפנים,  10:15 פ.ה אביאל פנסאפורקאר10:15 - 10:45
 חננאל דורני + יוחאי דמרי +שי אלון + שלמה 11:00 - 11:45
 (משרד הפנים,  11:45 הערכת עובד - תמי נאסה11:45 - 12:15
  דיון עם שלמה נאמן, ראש מוא"ז גוש עציון12:15 - 13:00
 (משרד הפנים, לשכת  פגישה עם מ.א. שומרון13:15 - 13:45
 נסיעה14:00 - 14:30
 משוריין לפגישה עם נציב שירות המדינה-  14:30 - 15:00
 נסיעה15:00 - 15:30
 (משרד  15:30-16:00 הערכת עובד - אתי הראלי15:30 - 16:00
 (זום - קישור  מערכת ברק - התעדכנות מנכ"לים 16:00 - 17:00
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  חברות גביה17:00 - 17:30
 מפעל חיסונים בהשתתפות החשב הכללי יהלי 17:00 - 17:30
 פ.א. יאיר רביבו (בתפקידו כיור ועדת פנים של 17:30 - 18:00
 (לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן  פ.ע יאיר הירש 18:15 - 18:55

יום רביעי 23 פברואר
  יאיר מברך בסיור לימודי אגף עדות לא יהודיות09:30 - 10:30

 - מנכל מטה(מלון מעלה החמישה)
 -  (טלפוני) שיחת הכנה לדיון בנושא מפרץ חיפה 10:00 - 10:15

איילת שקד
 - איילת  (טלפוני ) ועידה עם נעמה שולץ (אלון)10:15 - 10:30

שקד
 נסיעה10:30 - 11:15
 (בוויז: פיקוד  ביקור אצל אלוף פקע"ר אורי גורדין11:15 - 12:30

 - מנכל מטההעורף, רמלה (מהש.ג יהיה לווי ללשכת האלוף))
 נסיעה12:30 - 13:15
 (משרד הפנים, לשכת  ארוחת צהרים לשכת מנכל13:15 - 14:15
 (זום - ישלח  הצגה ליאיר- קמפיין רישוי עסקים14:15 - 15:00
 צוות יישום בין משרדי - משרד הפנים וישראל 15:00 - 15:45
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה פ.א. אשר דולב15:45 - 16:00
 - מנכל מטה (טלפונית) שיחה טלפונית סיגל מורן16:30 - 16:45
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, סטטוס רישוי עסקים16:45 - 17:15
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע.  שיקי17:30 - 18:00
 משרד רוהמ 18:30 - 21:30

יום שישי 25 פברואר

שבת 26 פברואר

יום ראשון 20 פברואר
 09:00-10:00 דיון ראשי צוותי העבודה ליישום 09:00 - 10:00

התוכנית למאבק באלימות ופשיעה בחברה הערבית בראשות 
 יאיר  אישי -  סיור בנימין09:30 - 11:30
 (משרד 12:30-13:00 הערכת עובד - יהודה זמרת12:30 - 13:00

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד  13:00-13:30 הערכת עובד - עוזאל ותיק13:00 - 13:30

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
  פגישה עם עדי מאמו- פגישת רקע, אתר כיפה 13:45 - 14:30

 - מנכל מטה(משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 -  (לשכת מנכל רחוב קפלן 2 ירושלים) פ.א יוני פת14:30 - 15:00

מנכל מטה
 (משרד הפנים,  פגישה בנושא חוק עזר גוש עציון 15:15 - 16:00

 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (לשכת שרת הפנים,  ח״כ וואליד טאהא (דניאל)17:00 - 17:30

 - איילת שקדאליעזר קפלן 2  קומה 1, י-ם)
 פגישת הכרות שמרית ביינהורן+הדס 17:15 - 18:00

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1ברכה+יאיר הירש+אדית בר
 פגישה בנושא חובת המכרזים לבחירת גוף 18:00 - 18:45

יום שלישי 22 פברואר
 12:00 לידיעה - דיון בוועדת הפנים בנושא חברות גבייה

 - שני מזלתרים(כנסת)
 (לשכת ראש מועצה אזורית הר  סיור  הר חברון10:00 - 13:00

 - איילת שקדחברון )
 10:00-11:00 ישיבת עבודה במועצה וארוחת 10:00 - 11:00

 - מנכל מטה (בוויז: מועצה איזורית הר חברון)בוקר
 11:00-11:30 נסיעה לאתר המורשת הלאומי 11:00 - 11:30

 - מנכל מטהסוסיא הקדומה
 11:30-12:30 ביקור באתר המורשת הלאומי 11:30 - 12:30

 - מנכל מטהסוסיא הקדומה
 - מנכל מטה 12:30-13:00 סיור באביגיל12:30 - 13:00
 - איילת שקד ביקור במערת המכפלה13:30 - 14:30
 נסיעה חזרה למשרד14:30 - 15:30
 (משרד הפנים, לשכת  פגישה עם ערבה תיכונה16:00 - 16:45

 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים,   הערכת עובד - לילי פיינטוך16:45 - 17:15
  פ.ע עם יאסר ג'דבאן, ראש מועצת כסרא-סמיע17:30 - 18:15
 (לשכת מנכל  פ.ע תומר- סטטוס ביזור סמכויות18:30 - 20:00

יום חמישי 24 פברואר
 - איילת שקד (טלפוני ) שיחת הכנה אבן יהודה 08:00 - 08:15
 (מנחם בגין 125 קומה 13  הכרות עם מחוז ת"א09:00 - 09:45
 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה קריית ביאליק09:00 - 09:15
 נסיעה09:45 - 10:15
 (רח' השלושה 2 תל  פגישה עם מנכלית חינוך10:15 - 11:00
 (לשכה ת"א, קריית  פ.ע אבן יהודה (דניאל)10:20 - 11:05
 -  פעילות פרטית10:20 - 11:05
 נסיעה11:00 - 11:30
 (קריית  פ.א עם עו"ד איתן ואורי הברמן 11:30 - 12:00
 בקשות להנחות בארנונה - מד"א, עמותות בנות 12:15 - 13:15
 הכנה לגנים הבאהאים (פגישה אצל גיל לימון ב13:15 - 13:30
 (קריית הממשלה תל אביב, רח' פ.ע קריית ביאליק 13:30 - 14:15
 (מנחם  פגישה עם המכון הישראלי לדמוקרטיה14:30 - 15:15
 (לשכת שרת הפנים, קריית הממשלה , רחק  פ.ע 14:40 - 14:45
 פ.ה דניאלה פז ומולי שפיגל - פז כלכלה +יאיר 15:30 - 16:15
 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  שעור אנגלית16:30 - 18:00

פריטים נוספים...
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27 פברואר 2022 - פברואר 2022
5 מרץ 2022

יום שני 28 פברואר
 (משרד הפנים, לשכת  הערכת עובד- סיון להבי 09:30 - 10:00

 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. סיון10:00 - 10:30

 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים )
 הכנה לדיון בועדת הפנים והגנ"ס בנושא: 11:00 - 11:10

 - איילת  (טלפוני)סקירת שרת הפנים על פעילות משרד  -יאיר 
שקד

 השרה מציגה - דיון בועדת הפנים והגנ"ס 12:00 - 14:00
 - מנכל  (כנסת)בנושא: סקירת שרת הפנים על פעילות משרד 

מטה
  ישיבת חיתוך מצב - הרפורמה בתאגידים 14:30 - 15:15

 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)העירוניים
מנכל מטה

 (משרד  15:30-16:00 הערכת עובד - ליאור שחר15:30 - 16:00
 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע.  שיקי16:15 - 16:45
 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים)

 נסיעה16:45 - 17:00
 מילואים - אימון אוגדה 17:00 - 20:00

יום רביעי 2 מרץ
 יאיר מילואים09:00 - 13:00
 - רז  דיון בנושא תווי מזון בכנסת. רז משתתף 09:00 - 10:00

מורן
 - רז  דיון בנושא תווי מזון בכנסת. רז משתתף 09:00 - 10:00

מורן
 - (חדר ישיבות קומה 1-) מסיבת פרידה מרועי דהן 12:00 - 13:00

רחלי פרץ
 (דרום) פרטי יאיר13:00 - 18:30

יום שישי 4 מרץ
 אימון11:00 - 12:00

שבת 5 מרץ

יום ראשון 27 פברואר
 יאיר אישי08:15 - 09:15
 09:15-10:00 וע"ש פנים, שירותים, תכנון 09:15 - 10:00
  (זום - קישור ישלח ממזכירות הממשלה בסמוך לדיון)ושלטון מקומי

 (*) פגישה 2 ועדת איתור למשרת ראש הרשות 09:30 - 12:00
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 לניהול המאגר הביומטרי

 סיור היכרות סמנכ''ל בכיר הון אנושי ומינהל - 12:30 - 13:30
 מר משה הראל בהשתתפות מנכ''ל המשרד מר יאיר הירש 

 שלומי + יאיר + יהודה + ועד קציר  בנושא: 13:30 - 14:00
 - אלון דביר (לשכה פנים )קציר 

 (משרד הפנים, חדר ישיבות  ועדת היגוי בחירות14:00 - 15:00
 - מנכל מטהקומה מינוס 1, קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים,  14:00 הערכת עובד - ריאן גנאם14:00 - 14:30
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 נסיעה לת"א14:30 - 16:00
 - נועה לוי  (בזום) מועצת מקרקעי ישראל בזום14:45 - 15:15

(LNURITN)
 FW: תרגיל "מרכבות האש"- פגש מנכ"לים- 16:00 - 17:30
 (תל אביב ) יאיר אישי18:00 - 19:00

יום שלישי 1 מרץ
 - מנכל  (מלון רמות, מ.א. גולן)פתיחת כנס ראשי מועצות אזוריות

מטה
 - איילת שקד (Zoom) שיחת הכנה מזכרת בתיה08:00 - 08:15
 - איילת שקד (Zoom) שיחת הכנה מועצת קדומים 08:15 - 08:30
 - איילת שקד (Zoom) שיחת הכנה כפר כנא 08:45 - 09:00
 הדרכה בנושא אלימות כנגד עוסקים ברישוי 09:00 - 10:30
  דיון בוועדת הפנים - הצעת חוק לתיקון פקודת 09:30 - 12:30
 (לשכת משרד הפנים, אליעזר  פ.ע מזכרת בתיה 10:00 - 10:45
 (לשכת שרת הפנים  פ.ע יאיר הירש - טנטטיבי10:30 - 11:00
 (אליעזר קפלן 2 משרד  פ.ע מועצת קדומים 10:45 - 11:30
 (משרד   הערכת עובד - יונתן בר סימן טוב13:00 - 13:30
 (משרד הפנים,  הערכת עובד - כרמית פנטון13:30 - 14:00
 (לשכת שרת הפנים,  פ.ע ראש מועצת כפר כנא 14:00 - 14:45
 (משרד הפנים,  פ"ע + הערכת עובד תומר ביטון15:00 - 15:45
 - איילת שקד (zoom ) זום בנושא חומש בדואים 16:00 - 17:00
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1  ישיבת צוות17:00 - 18:00
 FW: שיחה טלפונית - מנכ"ל משפטים + פנים - 18:30 - 18:45

יום חמישי 3 מרץ
 - איילת שקד (ZOOM ) הכנה לחצור + קצרין 08:00 - 08:15
 - איילת שקד (zoom ) זום עם שי אלון - בית אל 08:30 - 09:30
 (מלון  כנס ראשי המועצות האזוריות וסגניהם 10:00 - 11:30
 פגישה עם ניר וגנר ויוחאי דמרי בנושא שני 10:15 - 10:30
 (בוויז: כפר הנופש רמות,  כנס מועצות אזוריות11:00 - 11:15
  11:30-12:00 נסיעה למועצה מקומית קצרין11:30 - 12:00
 -  (קישור למיקום מדוייק בוויז - בזימון ) סיור קצרין 12:00 - 13:30
 12:00-12:45 מפגש ודיון עם מועצה מקומית 12:00 - 12:45
  12:45-13:30 סיור בפרויקטים החדשים בקצרין12:45 - 13:30
 13:30-14:00 נסיעה למועצה מקומית חצור 13:30 - 14:00
 14:10-14:30 התכנסות במועצה ונסיעה לסיור 14:00 - 14:30
 (מועצה מקומית חצור הגלילית רח' יצחק  סיור חצור14:10 - 16:10
 14:30-15:00 סיור ברחבי היישוב (פירוט בגוף 14:30 - 15:00
 (רח'  15:00-15:15 נסיעה חזרה לבניין המועצה15:00 - 15:15
 15:15-15:45 פגישת עבודה עם ר"מ חצור 15:15 - 15:45
 (מלון "בית בגליל",  15:45-16:15 ארוחת צהריים15:45 - 16:15

פריטים נוספים...
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6 מרץ 2022 - מרץ 2022
12 מרץ 2022

יום שני 7 מרץ
 יאיר אישי08:00 - 09:00
 9:00 דיון בנושא מחליטים אשכול נגב מזרחי 09:00 - 10:00

בראשות נעמה שולץ - מנכל משרד הפנים, אדית בר, סיוון 
 - איילת שקד (ZOOM) הכנה לגבעת זאב09:30 - 09:45
 (משרד הפנים,  פגישה עם מנכ"לית מוא"ז תמר10:30 - 11:15

 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 11:15-11:30נסיעה11:15 - 11:30
 פגישה עם חיים ביבס+ווליד טהאא בנושא 11:30 - 12:30

 - מנכל מטה (חדר מס' 0226, כנסת)חברות גביה 
 12:30-12:45 נסיעה12:30 - 12:45
 (לשכת  גבעת זאב - ראש מועצה יוסי אברהמי 13:00 - 13:45

 - איילת שקדשרת הפנים, אליעזר קפלן 2 קומה 1 )
 (משרד  (*) הצגת תכניות עבודה מינהל פיתוח13:45 - 15:45
 15:45-16:00 נסיעה15:30 - 16:00
 (*) פגישה עם מודר יונס, אדגר דקוואר יאיר 16:00 - 16:45
 - איילת שקד (כנסת חדר 255 ) פ.ע יאיר הירש 17:00 - 17:45
 נסיעה17:40 - 17:50
 Canceled: הצגת תכניות עבודה - רשות 17:50 - 18:50

יום רביעי 9 מרץ
הכנה לפגישה עם מנכ"ל משהב"ט ב 10.3.22 

  08:45 - דיון המשך בנושא דיור לקליטת עולים08:45 - 09:45
(ZOOM באמצעות)יאיר פינס - 

 (משרד הפנים, לשכת  הערכת עובד-לילי פיינטוך10:30 - 11:00
 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים,  שוטף הממונים על המחוזות 11:00 - 12:30
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 (משרד הפנים,  12:30 הערכת עובד - פאיז חנא12:30 - 13:00
 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 ישיבת המשך - שינויי חקיקה עבור בחירות 13:30 - 14:00
 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)2023 

 הצגת האתגרים והצעות לפתרון וביזור 14:00 - 14:20
 14:50-15:00 נסיעה למשרד האוצר14:50 - 15:00
 15:00-16:30 דרישות תקציביות בעקבות 15:00 - 16:30
 ישיבה בנושא ישובים צמודי גדר: שלומי, 16:30 - 17:15
 16:30 נסיעה למשרד16:30 - 16:45
   הכנה לפגישה עם מנכ"ל משהב"ט ב 10.3.22 17:45 - 18:15
 יאיר אישי18:30 - 19:30

יום שישי 11 מרץ

שבת 12 מרץ

יום ראשון 6 מרץ
 זום צוותי העבודה ליישום התוכנית למאבק 09:00 - 09:30

 - מנכל  (קישור בגוף הזימון)באלימות ופשיעה בחברה הערבית
  סיור היכרות (המשך) סמנכ''ל בכיר הון אנושי 09:30 - 10:15

ומינהל - מר משה הראל בהשתתפות מנכ''ל המשרד מר יאיר 
 (משרד  10:45-11:15 הערכת עובד - אדית בר10:45 - 11:15

 - יאיר הירשהפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת  11:15-11:45 פ.ע-אדית בר11:15 - 11:45

 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים,  12:00 קווים מנחים לועדות ג"ג 12:00 - 13:00

 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 13:00-14:15 ועדה גיאוגרפית דרום – איחוד 13:00 - 14:15

נאות חובב ובאר שבע, שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בסיס 
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,   פ"ע בנושא אעבלין15:00 - 15:30

 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד  15:30-16:00 הערכת עובד - חיים יפרח15:30 - 16:00

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת  16:15-17:00 פ.ע.  שיקי16:15 - 17:00
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,   אישי 17:1517:15-17:45 - 17:45

יום שלישי 8 מרץ
 - איילת שקד (zoom) הכנה מגדל 08:15 - 08:30
  08:45 - פגישה בנושא דיור לקליטת עולים 08:45 - 09:45

( ZOOM באמצעות)יאיר פינס - 
 - איילת שקד (מועצה מקומית מגדל) מגדל09:30 - 10:30
  09:30-09:45 פא שרה עם ראש מועצת מגדל09:30 - 09:45

 - מנכל מטה(בוויז: מועצה מקומית מגדל (רח' נוף הארבל))
 09:45-10:30 פ"ע מקצועי צוות משרד הפנים 09:45 - 10:30
 - מנכל (לשכת ראש המועצה, מועצה מקומית מגדל)וצוות המועצה
 10:30-11:00 סיור במקטע החוף - ציר המלונות 10:30 - 11:00

 - מנכל מטה (מ.א מגדל (נסיעה משותפת מהמועצה))החדש
 -  (עפולה, יהושע חנקין 47 קומה 3) ביקור בעפולה11:15 - 11:45

מנכל מטה
 (רח' יוסף קארו 8, שכונת   נסיעה לקריית אתא11:50 - 12:30

 - יאיר הירשהתימנים, קרית אתא (ביה"ס נעם))
 (נקודה ראשונה : רח' יוסף קארו 8  קריית אתא12:25 - 13:45

 - איילת שקדשכונת התימנים קרית אתא)
 (פל ים 15 (בנין הטיל) קומה 4  סיור במחוז חיפה14:30 - 15:30

 - מנכל מטהחיפה )

יום חמישי 10 מרץ
 (FW: 08:15  ;zoom אוקראינה08:15 - 08:45

https://moch-gov-il.zoom.us/j/88381039356?pwd=NXFtZDRIVk5Yaz
(NJY083YXpuOGk5dz09מנכל משרד הבינוי והשיכון - 

 09:00-10:00 פ"ה עם אמיר אשל, מנכ"ל 09:00 - 10:00
 - יאיר  (שער בגין (מול עזריאלי), בניין משהב"ט, קריה)משהב"ט

הירש
 Fwd: ישיבת דירקטוריון מפעל הפיס - בזום - 10:00 - 12:30

 קישור בגוף הזימון 
https://us02web.zoom.us/j/81433970977?pwd=NVo5VW8wUWl0cV)

 וועדת מלגות מפעל הפיס - בזום - קישור בגוף 12:30 - 14:00
 הזימון

 (מנחם בגין 125 קומה  פ.ע יוסי חוגי+חיים פייגלין12:30 - 13:15
 - מנכל מטה13 קרית הממשלה ת"א)

 בבקשה לעלות לזום מתחילים בזמן - פ.ה חגי 14:00 - 14:30
 (מנחם בגין 125 קומה 13, רונן- מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל 

 15:00-15:30 פגישה עם דקלה הראל - הצעת 15:00 - 15:30
 (מנחם בגין 125 קומה 13 פתרונות לנושא הטביעות בחופי הים

 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  פ.ע. תומר15:45 - 16:30
 - מנכל מטההממשלה ת"א )
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13 מרץ 2022 - מרץ 2022
19 מרץ 2022

יום שני 14 מרץ
 (משרד  09:30-10:00 הערכת עובד - אלי רגב09:30 - 10:00

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 10:10-10:55 הצגת תכניות עבודה- מינהל 10:10 - 10:55

 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)חירום 
 (משרד הפנים, לשכת 11:30-12:00 פ.ה עינב פרץ11:00 - 11:30
  (חדר ישיבות ) 11:30-12:00 יום הולדת לשכתית11:30 - 12:00
 (משרד הפנים, לשכת  פגישה עם מרום הגליל 12:00 - 12:45
 (לובי (כניסה למשרד)) מסיבת פורים משרדית12:45 - 13:15
  ארקדי פומרנץ ראש עיריית מעלות תרשיחא13:30 - 14:00
 (לשכת שרת הפנים, אליעזר קפלן  פ.ע יאיר הירש 14:00 - 14:30
 14:45-15:00 נסיעה למשרד רה"מ14:30 - 14:45
 (משרד רה"מ,  15:00-16:30 ישיבת ממשלה15:00 - 16:30
 16:30-16:45 נסיעה חזרה למשרד16:30 - 16:45
 הצגת תוכניות עבודה-רשות ביומטרית נא 17:30 - 18:15
 (משרד 17:30-18:00 הערכת עובד - עמיר אריהן17:30 - 18:00
  הצגת קמפיין רישוי עסקים משרד הפנים 17:45 - 18:30
 18:30- דיון בנושא המלצות הצוות הבין משרדי 18:30 - 20:00

יום רביעי 16 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)תענית אסתר

 08:15 - דיון בנושא החלטת ממשלה ערים 08:15 - 08:30
מעורבות עם מנכ"ל בינוי ושיכון, מנכ"ל פנים, מנכ"ל שיוויון 

 פ.ה עם מנכ"ל תיירות הנכנס, דני שחר ומנכ"ל 09:15 - 10:00
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)משרד פנים 

 בחירות (הצגת תכנית עבודה + המשך ישיבת 10:15 - 11:00
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  עבודה בחירות)
  (מזכירות ממשלה) 11:00 -  קבינט עלייה וקליטה11:00 - 12:30

sara@moia.gov.il -
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, פגישה בנושא חדרה12:30 - 13:00

 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים,  פגישה עם עלי סלאם, ר"ע נצרת 13:00 - 13:45

 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד  פגישה עם עיריית יוקנעם-שינוי גבולות14:00 - 14:45

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת  מערכת ברק-עדכון מנכ"ל14:45 - 15:30

 - מנכל מטהמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 יציאה - קריאת מגילה16:00 - 19:30

יום שישי 18 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)שושן פורים

שבת 19 מרץ

יום ראשון 13 מרץ
 - איילת שקד (zoom) הכנה לירושלים 08:45 - 09:00
   סיור עמותת על"ה עם אורן אלימלך+ קפה09:15 - 10:45

 - יאיר הירש(אברבאנל 111 בני ברק)
 (אליעזר קפלן 2  פגישת היכרות חשבות(אלון)10:40 - 11:10

 - איילת שקדמשרד הפנים)
 נסיעה10:45 - 12:00
 רפורמה בשכר הבכירים ברשויות המקומיות- 12:00 - 12:45
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  הצגה למנכ"ל 
 (משרד הפנים, הערכת עובד - איריס נחמני שוחט13:00 - 13:20

 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 דיון בממצאי דוח אגף בכיר לביקורת פנים 13:20 - 14:05

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 בנושא חופי רחצה בישראל
 (משרד הפנים, חדר ישיבות  ועדת היגוי בחירות14:00 - 15:00
 (משרד הפנים, לשכת  פגישה עם מודיעין עילית14:30 - 15:30
 הצגת פעילות הסוכנות לעסקים קטנים 15:45 - 16:30
 נסיעה16:30 - 17:00
  (עיריית ירושלים ) פגישת עבודה עיריית ירושלים 17:00 - 18:30
 נסיעה18:30 - 19:30

יום שלישי 15 מרץ
 (כפר הרוא״ה) ניחום אבלים 08:30 - 09:00
 (לשכה ירושלים  ישיבת מועצת מקרקעי ישראל09:00 - 12:00

בניין בזק  רח' הצבי 15 קומה 8 יש חניה בבניין תואם עם נטלי 
(0733426002(LNURITN) נועה לוי - 

 (זום ) שיחת חתמצ רה"מ בנושא עליה וקליטה 10:15 - 10:45
  הצגת תכניות עבודה - מינהל שלטון מקומי12:15 - 14:15

 - מנכל מטה(משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קומה  1  פ.ע. סיון14:30 - 15:15

 - מנכל מטהקפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פ.א. דוידלה בארי15:15 - 15:45

 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים,  פ.ה.  ג'ף שוורץ + הדס ברכה16:00 - 17:00

 - מנכל מטהלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, פ.ע שיקי+תקציב 17:3006 - 18:15

 - מנכל מטהקומה 1 קפלן 2  ירושלים)

יום חמישי 17 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)פורים

 נסיעה18:00 - 19:00
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20 מרץ 2022 - מרץ 2022
26 מרץ 2022

יום שני 21 מרץ
  הנה זה קורה! - כנס אסטרטגיה - משרד הפנים 00:002022

 - יותם שדה(מלון יהודה, ירושלים )
 (מלון  כנס אסטרטגיה משרד הפנים - היום השני08:00 - 16:00

 - יותם שדהיהודה )
 FW: דיון - צוותי העבודה ליישום התוכנית 09:00 - 10:00

 למאבק באלימות ופשיעה בחברה הערבית בראשות סגן השר 
 - יואב(באמצעות  zoom  (מצ"ב לינק )     (חד פעמי הועבר ליום שני))

סגלוביץ'
  שיחה טלפונית עם מנכ"ל מל"מ אודי וינטרוב13:30 - 13:45

 - מנכל מטה(טלפון)
 (זום -  חתמצ בנושא עליה וקליטה מאוקראינה  13:45 - 14:15

קישור בגוף הזימון)
 שיחה עם מנכלית משרד החינוך16:15 - 16:30

יום רביעי 23 מרץ
 יאיר מדבר בכנס השנתי של יועמשים ברשויות 10:00 - 10:45

 - יאיר הירש (ישרוטל אגמים אילת)מקומיות
 נסיעה לרמון10:45 - 11:15
 - מנכל (שדה התעופה רמון, אילת)  המתנה לטיסה11:15 - 12:05

מטה
 ספידייט מינהל הפיתוח- אגף תכנון ובניה- מר 11:30 - 12:00

 אלעד לב
https://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBt)

(YklESjBzY1dzdz09אדית בר - 
 (שדה התעופה רמון,  12:05 טיסה מרמון לנתב"ג 12:05 - 13:05

 - מנכל מטהאילת)
 14:30- בנושא קווי חיץ עם מנכ"ל פנים, מנכ"ל 14:30 - 15:00

בט"פ, מנכ"לית רשות הטבע והגנים, מנכ"לית הגנ"ס/נציג, 
 - יאיר פינס (באמצעות ZOOM )יועמ"ש/נציג, חשכ"ל/נציג ואורי

 -  (טלפון) שיחה טלפונית בנושא שכר לימוד 18:00 - 18:30
מנכל מטה

יום שישי 25 מרץ
 (ראשון לציון) אישי11:30 - 12:30

שבת 26 מרץ

יום ראשון 20 מרץ
  הנה זה קורה! - כנס אסטרטגיה - משרד הפנים 00:002022

 - יותם שדה(מלון יהודה, ירושלים )
 Fwd: כנס אסטרטגיה משרד הפנים - היום 08:00 - 21:30

 - יותם שדה (מלון יהודה, ירושלים)הראשון

יום שלישי 22 מרץ
 - מנכל מטה (אצטדיון סמי עופר, חיפה )ועידת המפרץ לאיזוריות 

 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה חדרה 08:15 - 08:30
  ועידת המפרץ לאזוריות 2022 (פז גליקמן ) 09:15 - 11:15

(vip אצדיון "סמי עופר" כניסת אורחים)איילת שקד - 
 11:00-11:10 יאיר מדבר בועידת המפרץ 11:00 - 11:10

 (אצטדיון סמי עופר )לאזוריות 2022 (פז גליקמן ) 
 - (חדר ישיבות מרתף) מסיבת פרידה מצהלה חיים11:00 - 12:00

לבנה בראשי
 מנכל פנים יאיר הירש/סיגל מורן מנכ"לית 12:00 - 12:30

 -  (שיחת טלפון)רווחה/יריב מן-עיר מקדמת הזדקנות מיטבית
 שיחת ועידה בנושא קידום הצעות להחלטה 12:25 - 12:55

 לממשלה שנוגעות למשרד שלכם (ישובים / בדואים וכו')
 נסיעה לנתבג12:30 - 14:30
 13:00- ועדת מנכ"לים בנושא דיור לעולים 13:00 - 14:00

 - יאיר פינס (באמצעות ZOOM )חדשים 
 - מנכל מטה (טרמינל 1, נתב"ג)  המתנה לטיסה 14:30 - 15:20
 -  (טרמינל 1, נתב"ג) 15:25 טיסה מנתב"ג לרמון15:25 - 16:25
 יאיר מדבר בועידה שנתית של גזברי הרשויות 17:30 - 18:00

יום חמישי 24 מרץ
 - מנכל  (טלפון) שיחה טלפונית- הכנה לבסמה09:00 - 09:15

מטה
 (מנחם בגין  09:45-10:15  פ.א ארז רובינשטיין 09:45 - 10:15

 - מנכל מטה125 קומה 13 קרית הממשלה ת"א )
 (מנחם בגין 125  10:15-11:00 פגישה עם בסמה 10:15 - 11:00

 - מנכל מטהקומה 13 קרית הממשלה ת"א )
 11:00-  המשך ועדת מנכ"לים בנושא דיור 11:00 - 12:00
 - יאיר פינס (באמצעות ZOOM)לעולים חדשים
 (לשכה ת"א, קריית הממשלה,רח'  פ.ע יאיר הירש 11:00 - 11:45
 (מנחם בגין 125 קומה 13  פגישה עם ר"מ אזור 11:45 - 12:30
 (zoom) חתמ"צ עלייה וקליטה12:30 - 13:15
 האצלת סמכויות של הון אנושי לרשויות 13:20 - 13:30
 יאיר מברך את הרשויות המצטיינות במדד הון 13:25 - 13:40
 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  פגישה עם רעננה13:30 - 14:15
 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית הממשלה יאיר אישי15:00 - 15:30
 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית הממשלה יאיר אישי15:45 - 16:30
 (מנחם בגין 125 קומה 13 קרית  שיעור אנגלית16:30 - 18:00
  זום עם ראש עיריית אופקים-איציק דנינו  18:30 - 19:15
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27 מרץ 2022 - מרץ 2022
2 אפריל 2022

יום שני 28 מרץ
 כנס תאגידים עירוניים00:00

 (מלון דן, רחוב טקס מצטייני המשרד לשנת 09:002021 - 11:45
 - הדרכהלחי 32, ירושלים (הר הצופים))

 נסיעה לאוצר11:45 - 12:00
 (*)ישיבת פנים- אוצר - כלים לטיפול במבנה 12:00 - 13:30

 -  (משרד האוצר,רח קפלן 1 קומה 2 חדר 243)התמריצים בארנונה
מעין ספיבק (חיצוני)

 דוח ועדה ג"ג רמת חובב- התייחסות משרד 13:30 - 14:15
 - מנכל מטה (משרד האוצר,רח קפלן 1 קומה 2 חדר 243)האוצר

 נסיעה לנתבג14:15 - 15:10
 15:00 צוות מנכ"לים בנושא הנגב בראשות שר 15:00 - 16:30

 (לשכת שר הרווחה, רח' אליעזר הרווחה בהנחיית ראש הממשלה
 - מאיר כהן - שר הרווחהקפלן 2, קומה 5, י-ם)

 15:10 התייצבות בנתב"ג (סגירת צק אין 15:10 - 16:40
 - מנכל מטה (טרמינל 1, נתב"ג)ב-16:00)

 (לשכת שרת הפנים,  ישיבה בנושא לוח 2 (אוהד)16:15 - 16:45
 - איילת שקדאליעזר קפלן 2  קומה 1, י-ם)

 - מנכל מטה 16:40-17:30 טיסה לאילת16:40 - 17:30

יום רביעי 30 מרץ
כנס תאגידים עירוניים

 ספידייט מינהל הפיתוח- אגף תכנון מפת 11:30 - 12:00
השלטון המקומי- צלילה לעומק בנושא מדד האיתנות 

הפיננסית של הוועדות הגיאוגרפיות - מר אפרים הורוביץ ומר 
 כמאל סעאד

https://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBt)
(YklESjBzY1dzdz09אדית בר - 

יום שישי 1 אפריל
 טיסה חזור לונדון - נתב"ג (המראה 09:45 שעון 09:30 - 16:20

 (Luton Airport (London))לונדון. נחיתה 16:35 שעון ישראל)

שבת 2 אפריל

יום ראשון 27 מרץ
 מילואים יאיר 08:00 - 14:00
 (טלפון שיחה טלפונית בנושא בדואים סיון+אור 13:15 - 13:45

 - מנכל מטה)
 (בוויז - מועצה  14:00-16:30 סיור בכפר קרע 14:00 - 16:30

 - מנכל מטהמקומית כפר קרע)
 (משרד הפנים, חדר ישיבות  ועדת היגוי בחירות14:00 - 15:00

 - מנכל מטהקומה מינוס 1, קפלן 2  ירושלים)
 שיחה טלפונית בנושא חשב מלווה קריית שמונה16:00 - 16:15
 נסיעה ליפיע16:30 - 17:00
 (קישור למיקום המועצה 17:00-19:00 סיור ביפיע 17:00 - 19:00

 - מנכל מטהבגוף הזימון)

יום שלישי 29 מרץ
כנס תאגידים עירוניים

 - איילת שקד (טלפוני) שיחת הכנה נתניה08:45 - 08:55
 (לשכת ראש העיר, הצורן 6  סיור נתניה (אוהד)09:00 - 11:30

 - איילת שקדנתניה)
 10:00-11:15 יאיר משתתף בכנס תאגידים 10:00 - 11:15

 - יאיר הירש (הרודס אילת)עירוניים
 12:00-13:20 התייצבות והמתנה ברמון (סגירת 12:00 - 13:20

 - מנכל מטה (שדה התעופה רמון)צק אין ב- 12:40)
 שיחה טלפונית בנושא קריית החינוך במבשרת 12:30 - 12:45

 - איילת שקד (טלפוני)ציון 
 - מנכל  13:20-14:05 טיסה לנתב"ג (טרמינל 1)13:20 - 14:05

מטה
 - מנכל  נסיעה ומעבר מטרמינל 1 לטרמינל 14:103 - 14:20

מטה
  14:30-17:35 התייצבות והמתנה לטיסה14:30 - 17:30

 - מנכל מטה(טרמינל 3, נתב"ג)
 14:30 - וועדת מנכ"לים בנושא דיור לעולים 14:30 - 15:30
 - (טרמינל 3, נתב"ג) 17:35 טיסה המראה ללונדון17:35 - 23:05

יום חמישי 31 מרץ
 כנס תאגידים עירוניים00:00


