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 האזרחית הזירה מוכנות 9:00חופש רחלי
 שר בראשות חירום למצבי

קרן ■ ( שרים הבטחון)ועדת

06:00
 כבר הם השמים ■ רחפנים 11:00

ועד טיול משפטית־ לשכה

ועד ■טיול

 לנהגים+ הרכב אגרת הוזלת 9:30
ההעבזרה פקורת לתיקון חוק

06:30
ינו 13 עדמילואים צור

בכנסת לוועדות הערכות 8:30
 לשכה

טרנר קרן

י קידוד 10:30
 לשכה

טרנר קרן

ו שוטף 10:00
 לשכה

 טרנר קרן
 ל תבנה 11:00
 י ־" ר.מ לשכת

 טרנר קרן
 לשר הכנה שירות- מוניות 12:00
 ירושלים המנכלית לשכת

ר קרן מ ט
בתח־צ השירות שיפור 13:00
 ירושלים לשכה

טרנר קרן

חכמה תחבורה 15:00
 לשכה

טרנר קרן

שדוד נמל בין מחלוקות 8:00  א
להנ*׳
 ירושלים המנכ־לית לשכת

טרנר קיו

הנמלים ת1מנהל9:30
 המנכלית לשכת

טרנר קרן

 ותיקים □קנו עד- 11:00
ופורעים

 ירושלים רוול, רמת מלון
טרנר קרן

 ביקור ועד- טיול 9:30
חסנב״לית

 דליה קיבוץ
טרנר קרן

 יוצאת קרן
בצומו רמזוו־ים חנוכת שר- 15:00מוקדם

 דניאל נודה צומת
קרןטרנר

71 כביש 8:00
 המנכליו לשכת

ר טרנ קרן
התכנונים תכנית 9:00
 לשכה

טרנר קרן

הכמה תחבורה מחליטים 11:00
 המנכלית לשכת

טרנר קרן

1 על ממונח לוי אמיר אצל 12:30
 האוצר מערד

טרנר ר»רן

אדריכל עם פגיעה ־ נסיעה

בית תכנון אדריכל■ יעיבר.
מעה צור

הופע קרן

 שר- 11:00
 בנמל ביקור

אשדוד
 אשדוד נמל
טרט־ קת

 לקבוע לא
 קרן ישיבות-

לעומר יוצאת
C

O
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העמק מועדון 21:00 ■ 20:00

חיכח מו־ת - תכנת 17:00
—ארלתוו רחוב ההסתדרות בנ״ן

_____________________קרוטרגר
 חיפח נתל מו*ת 18:00

 ארלתורוב רתוב קורן, ניסך אבי אצל
טרנר קרן

טרנר קרן25/03/20181 11:46
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810
 1ינ 5 מהתאריך >_
תגים י צום  יהודיים( דתיים בטבת)

חגים י צום יהודיים( דת״ם בטבת)

מילואים צור

11

תרל שנער דני

121314

ינו 31 ער

 מעקב בנושא: מהיר" ־ריוך 12:00

 המשרדים פעילות ערכון 14:30

 השימוש להסררת חוק הצעת 9:30

לימור׳ סיור - תשתיות אגף

 והצגת עבודה שנת סיכום 11:00
רשות תעבורה- תוכנית עיקרי

B E Emm
אגרות לעדכון חוק הצעת 9:30

חופש קובי-

הערכות 8:00
טי קרן לשכה;  הכנה 8:30

לדיון
 המנכליו לשכת

טרנר קין

בו! 10:30 עי  מחליטים ממעלה י
בצפון

 הממעלה מזכירות
טרנר קת

מן 12:00 )-:אוכל ז

צוות ישיבת 13:00
טרנר קרן לשכה;

הנהלה ישיבת 8:00
 המנכל־ת לשכת

 יה פ־ע 08:45טרנר קרן
 ט קרן ; לשכה ג'נצ ״עפ 9:00

המנכ־ל׳ לשכת

מוקדם יוצאת קרן

ד 11:30 ת מ־ ד ע ת ו ת כלכל ב כ  ר
ש קלת + בגו ת קו דן כ כ ר וו

תקצו תכנון נומנכ־ל פ־ע 16:30
טרנר קרן לשכה;

תיו ננול 17:30
המנכ־ל■ ל&כי׳, :!ן ■ -

י הכנה 18:30

 +םנחרות1 בכביש ס׳זד 10:00
הראל
נקופה בית הקבלן, משרדי

סתר קיו

כנסת סופיה- פע 13
טרנר קיו לשכה;

 בתל שיבעה מוקרם- יוצאת
נזונד

מנו כע 10:00
טר קרן לשכה; 10:15

תוכניות
 לשכה

טרנר קרן

אוכל 12:00

 מנהלת 13:30
4 ת״ !00: ב י  ט! קרן ; לשכה י ט

המנכליו לשכת

אב תוכנית מנהל פ־ע 15:00
טרנר קרן ירושלים; לשכה

ראשי מדען פ־ע 16:00
טרנר קרן ;לשכה

נהיגת בוחני 8:00
פלור אבנר ; ת״א קרן אצל

42 תמ־א - ודילמות פערים 9:00
 בית 8 המלאכה אביב, הל לשכה
 8 קומה נכסים

טרנר קרן
 תחנות 2017-2018 ת־ע 10:30

מרכזיות
 אביב תל המנכלית, לשכת

טרנר קרן
אנגלית שיעור 12:00
 8 המלאכה רהוב ,המנכל־ת לשכת

 אביב תל 4 קומה נכסים בית
טרנר קרן

 בוהן -13:30
 אביו תל לשכר. הכנות 14:00
אביו תל לשכה

 לקבוע לא
 קרן ישיבות-

לעומר יוצאת
):

עבת־ה מובניה! - עמך מם 7:30
 המכבייה כפר
טרנר קח

 - ועירה שיחת 19:00 19:30 - 19:00 אגד)לשכת מרמ 19:30 21:00 - 19:30
הר.גבלים)טלפ רשות של הכנס בענייו 5 קומה 5 ישראל בנק רחוב המנכ־לית,

 רמדה)זאב במלון לינה 21:30 - 20:00
(רמדה מלון וילנאי

 מביאח בחול- •וני 07:00 - 06:00
עומריקו את ומחדרר.
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15161718192021
11’ 9 מהתאיץ־

לגן עומר את לוקחת קרן

בכנסת לוועדות הערכות 8:00
טרנר קרן ירושלים; לשכר,

ממעלה ישיבת 10:00
טרנר קת רה־ס; משרד

ן התעופה אגודת - הכנה 11:30
טרנר קרן הנזנכלית; לשכת

הי לפקודת מייעצת וועדה 13:30
מר קרן המנכל־ת: לשכת ט

0 0 :1 s 1 שיחה
10 קרו טלפוני;

 יוצאת קרן
מוקדם

חשמל הפסקת 21:30 עד 18(:
רנר0 ץ

 לחיי נזמשית וסכנה קיפוח 12:00
מוקד ■ 4 כביש ציר על אדם

הגבלת בנושא ציבור פניות 14:00

מבקר דעת לחוות בקשר. 9:00

•7מ בועדת לדיון הכנה דיון 8:00
ר>0 קרן ירושלים; המנכ־לית לשכת

בתח־צ-ישיו השירות שיפור 9:00
רנר0 קרו לשכה;

1ל נייר גבי על רכב רישיון 10:00
ישראי בנק רחוב המנכיל־ת, לשכת

ורוש+ר*׳9 השר +סגן שר 11:00
טרנר קרן ; ירושלים לשכה

יהודה אבן ר־מ שר- 12:00
רנר0 קת לשכה;

גלבוע מ“ר שר- 13:00
רנר0 קת השי; לשכת

ד 15:00 ר אר י
ירושלים לשכה

1 מנהל 16:30
0 קרן ;לשכר.

׳ הצגה 14:30
ירושלים לשכר,

התייעו 16:00
י0 קרן לשכה;

 קנם( )עבירות התעבורה צו 10:30

 תשלומים מוסר חוק הצעת 11:00

 לתחבורה חזון גיבוש 9:00

עיון יום ציבורית■ לתחבורה רשות

פע
ו סרני קי

יועצ פ״ע 9:00
קו לשכה;

רוב פ־א 8:30
ת לשכה; ו0 ק

צוות ישיבת 10:00
ת לשכה; מר ק ס

כלכל לתכנון סמנכל פ״א 11:00
ר קרן ;לשכה מ ס

אוכל 12:00
סרנר קרן

לעובדים הסעות הכנה- 13:00
טרנר קרן המנכלית; לשכת

1 שיחה 14:30
1 קרו טלפונית;

 יוצאת קרן
מוקדם

חרל שנער רני

 טכנולוגיות לקידום חסמים 9:00
רוח לאנרגיית חשמל להפקת

הפליה איסור חזק הצעת 9:30

מוסף ערך מם חוק הצעת 9:30

יכו 31 עד
בישראל והתחבורה הרכב לענף השנתית הוועידה

 עמך- ידם 7:30
 תוכניות
עבודח

 המכבייה כפר
טרנר קרן

 מם 7:30
 תוכנמת עמן-

עבודה
 המכבייה כפר
טרנר קח

 לקבוע לא
 קרן ישיבות-

מר יוצאת  לעו
):

לאוד־ הפתעה מסיבת 21:00 ■ 20:00
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rat?/
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28

חופש אילן• סופיה
מחלה ימי קרן-

 לבטיחות הרשות חוק הצעת 12:00
כלכלה( )וערת בדרכים

 תשלומים מוסר חוק הצעת 9:30
 הגבלת חוק הצעת לספקים+

 למוסדות ספקים אשראי
הכלכלה( המדינה)ועדת

 באמצעי הקלה חוק הצעת 9:00
 בעלי על המוטלים משמעת

מוסדרים, מקצועות

בקשר. מעקב ישיבת 14:15

הממשלתיים השירותים 11:00

שירותים רישוי תקנות 9:30 אי)וערת המגזר 11:30 חינוך( הבדו
עדת בענף ומקצועות הרכב)ו הממשלתיים הש־חתים 13:00

תרל דפנה זכויות שיוויון תקנות 13:30

להגבז הרשות של כנס 13:35

חרל צרל׳
 ינו 31 ער

ינו 30 עד
 לשואה הבינלאומי הזיכרון יום

)ישראל(

 לשואה הבינלאומי הזיכרון יום
)ישראל(

בכנסת לוועדות הערכות 8:00
O טרנר קרו ירושלים; לשכר.

החומש תוכנית שד- 10:30לרופא תור ישיבת 10:30
ליו־ש ממשלח•
השר לשכת תחבורה

טרנר קרן naan נציג(
הממש• מזכירות

טרט־ קת

ש עיתונאים- מסיבת מד- 11!00
 נתב־ג

סרנו־ קרו

בדי כנס 8:30 חצגו המשרד- לעו
ירושלים 0 קומה הדרכה, חדר

המימית השנתית הועידה 11:00
אביב תל התערוכה גני 2 ביתן
סרנו־ קרו

י הממך השר- לדיון הכנה 13:30
 ישראל בנק רחוב המנכ־לית, לשכה

טרנר קרן

1 תוכנית למר- הכנה דיון 15:00
טר קרן ; ירושלים המנכ־לית לשכת

מא השר לדיון הכנה 16:00 נ בנו
 ירושלים המנכ־לית לשכת

טרנר קרן

ת סמנכל טלפונית שיחר. 15:00
טרנר קרן טלפונית;

׳ קרית פרוייקטים תיעדוף 16:00
טרנר קרן ירושלים; מנכלית לשכת

מוקדם יוצאת קרן

- רת־א14:00
הסנכליו לשכת

בראשו 14:00
ט קובי אצל בלי

מ15:00 פדויק תיעדוף שלומי- ר"
טרנר קרן ; ירושלים לשכר.

לו - בטהון למנכ־ל הבנה 16:00
טרני קרן ירושלים; המנכלית לשכה

שיתופיות מוניות 17:00
טר קרן ירושלים; המנכ־לית, לשכת

טף מסר- אלון 18:00 שו
1טר קרן ירושלים; המנכ־לית לשכת

רח״ל ראש פ־ע 8:00
מץ’ ישיבות חרר אביו תל 3 קומה ס

ת 09:45 חוך מנב׳־ל בדאעו - מו
 o קרייוז, ״ 14 קומה הבטחון, מ/גורד

טרנר קרן

אנגלית שיעור 12:00
אגף 3 קומה יסמין, ישיבות חרר  הו )
טרנר קרן

הרישוי פנימי-סניפי 13:30
אביב תל 3 קומה יסמיו ישיבות חדר

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :
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29 30
ל שנער דני ינו 9 מהחארץ־ ר וז

צרפת שר

10:00 pitch ההירחאלי 
 י בפרק לדיון המשנה ועדת 11:30

 עם פגישה לבטיחות■ רשות 13:00

 המחסור עם התמודדות 13:00

בעידן הפרטיות הגנת 9:30

31

 להולכה יי)תשתיות בפרק 11:30
)ועדת נפט( של ולאחסון

דירקטוריון קובי 11:30

 משאבי של צודקת חלוקה 12:30
צפון בישוב־ ציבורית תחבורה

במועצות צהובים אוטובוסים 9:30

1 ■■:ff 5 # * m m

M S ®
ח״לים תנאי את ווהש בחינת 9:30

חיילים תנאי השוואת בחינת 9:30

לתאם לא - נמצא לא קובי

עבודה תוכניות כנם חן- מאיר

on *ע3 8:30
ירושלים לשכה

 ועדת 10:00
רק־ל היגוי

 המנכ־ל׳ לשכת
טרנר קרן

אוכל

אתן ראש פא
קבעה קרן

 יוצאת קרן
מוקדם

ג־׳.

הערכות 8:00
",T ירו לשכה

מוקדמת 9:30
המנכלי, לשכת

;ישיבת 11:30
טר! קרן לשכה;

אגן מנחל פע
טרנר קרן

ת׳ פ־א 14:00
טו קרן לשכה;

גדר, צמודי

נגישות מוניות 8:00
טרנר קרן המנכ־לית; לשכת

שרוו! הכנות על לעבור

בכי יועץ 9:30
טו קרן לשכה;

צוערים 9:00
ט! קרן ;לשכה

תקנח 10:00
קו לשכה;

לתחצ רשות מנהל פ־ע 11:00
טרנר קרן לשכה;

אוכל 12:00

 ועדת 9:30
 בוחנים-
 בביר סמנכ־ל
למינוזל

 חדר 4 קומה
 נציבות 429

 ירושלים
טרנר קח

נ 13:30
י לשכה;

נ 13:15
;לשכה

13:00
• לשכה;

14:00
י לשכה;

הרש חוק - מדיניות גיבוש 15:15
ר קרן ירושלים; לשכה מ ט

לעובדים הסעות 16:30
ר מנכ״לית לשכת שי ר התחבורה, מ

 ער• 12:00
 ביקוד

 ות במבוא
חרמון
 מבואות מועצת
חרמון

סרנר קיז

ב ־ פטור ועדת • טלפונית 15:00
טרנר קרן ; טלפונית ועירה

עיניי! 4 16:00
העוגן קפה

 נמל עיתונאים מסיבת 10:30
הדש אשדוד

 הרחם־ של"נמל ההקמה אתר
 באשדוד

טרנר קח

"גוגל■ הברת נציגי 14:00
 ,98 אלון יגאל רחוב גוגל משרדי
 ו תל 29 קומה אלקטרה מגדלי

טרנר קח

וקו קרוואנים לאופק מנכ־ל 8:30
אגן מנהל של חדר אביב תל לשכה

אנגלית שיעור - בושקו 9:30
קומה , נכסים בית 8 המלאכה רחוב

באדום־ •אנשים עמותת 10:30
1 המלאכה רחוב המנכ־לית, לשכת

מנכ + יו־ר הכרות פגישת 11:30
חרר 2 קומה 8 המלאכה רחוב

car sharlngl3:00
8 המלאכה רחוב המנכ־לית, לשכת

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

טלבי אילנה הולדת יום
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2017 מרץ2017 פברואר
ש ו ה ר ג ב א ש ו ה ד ג ב א
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 ־ 2017 פברואר 5
2017 פברואר 11

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםרא^ון יום

5 6
מילואים פר1ם שי

 על התיירות שר דיווח 12:00

 תחבורה בנושא ציבור פניות 14:00

חופש אורי-

חרל חן מאיר

השתלחות רור■ עין דפנה

 הרישוי- אגף עבודה תוכניות 9:00
)מלון העוזרים אחד קרן ללא

 עילית נצרת העיר של מצבה 9:30
של הצעתו לה, הסיוע ודרכי

10 11
פבר 17 ער

מרץ 13 עד •יחיל וקסנר קרן סופר- שי

ם ־ו0 חגי יהודיים( דת״ם בשבט)

ם ־ו0 חגי יהודיים( דת״ם בשבט)

הערכות 8:00

o צ ישיבת 8:30
שיפור 9:00טי קרן לשכה;

השירות
 ירושלים לשכה

טרנר קרן

 המעודכן המכרז הצגת 10:30
התעופה לשדה מוניות בנושא
 ירושלים המנכל־ת לשכת

טרנר קרן

אוכל
טר קרן לשכה; פרויקט 12:30

המנכ־ל׳ לשכת

הכנה- 13:30
ירושלים לשכה התייעו 14:00

 יוצאת קרן
מוקרם

o

ר ט קרן לשכה;

1 שיחת 15:00
נ קרן טלפונית;

הנהלה ישיבת 08:00
 ירושלים לשכה

טרנר קר!

ליקויים תיקון צוות 9:30
 המנכ־לית לשכת

טרנר קרו

לעיר מהיר סטאטוס דיון 8:30 החוקר באגף ביקור 8:30
ירושלים לשכה הראש•

טרנר קרן נתב־ג
טרנר קרן

in שר- 11:30
טר קת לשכה;

מכרז 11:00
טר קרן לשכה;

תקצי אגף מנהל סגן פע 15:15
טרנר קרן ■רושליסישראל; לשכה

ס־ע שר- 16:30
טרנר קרן ;השר לשכת

1 היפה- תעופה שדה שר- 17:30
טרנר קרן לשכה;

במעדר סיור 10:30
 לנ1במ/צ נפג׳צוים

רנר0 קח

תשתיות נזמנכל פ־ע 13:00
1ק הרכב אגף מנהל של •שבות חדר

תחבורה לתכנון מודלים 14:30
קימה הרכב אגף מנהל ישיבות חרר

שר לדיוני הכנות 15:30
קומו הרכב אגף מנהל ישיבות חדר

פרטית פעילות

ם)כוביזרמון ניהום 10:30 אבלי
׳גרמנית מושבה 7 הצפירה רחוב , :

לירוק נעים 8:00
טרנר קרן אביב; תל לשכה

לו הישראלי הארגון נציגי 9:00
. 8 המלאכה רחוב הסנכל־ת, לשכת

הכ> התעופה אגורת יו־ר 10:00
ה רחוב אביב, תל המנכ־לית לשכת

מגוריו שכונת הקמת שר- 18:30

רא פ״ע 12:00
טרו קרן לשכה;

חתי׳ - 11:30
המנכליו לשכת

ה! ההגבלים רשות ממונה 13:00
טרנר קרן לשב;

פרוטוקוו אישור להשכל+ מכתב
טרנר קרן

מנכלית עוזרת פ־ע 15:00
טרנר קרן לשכה;

שר- 16:30
־וירושלים לשכה

בריטניה שגריר שר- 11:00
Iטרנר קרן אביב; תל לשכה
אנגלית שיעור בושקו- 12:00
 8 המלאכה רחוב המנכ־לית לשכת

 אביב תל 4 קימה נכסים בית
טרנר קרן

המוניות ארגון 13:30
טרנר קרן אביב; תל לשכה

אביב תל חברות מפגש

שר+ר* 16:00
ירושלים לשכת

ר־ם שר 17:00
טרו קרן לשכה;

חריש ר־מ שר- 18:00
טרנר קרן ;לשכה

חיפש ביום אלי 22:00 - 21:00
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2017 מרץ2017 פברואר
ש ו ה ד ג ב א ש ו ה ר ג ב א
4 3 2 1 4 3 2 1
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 - 2017 פברואר 12
2017 פברואר 18

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

1216 15 14 13
 פבר 7 מהתאריך

פבר 10 מהתאריך

חרל חן מאיר

קסנר סופר- ש־ חרל - קרןו

1718

מרץ 13 עד
חופש אלי בן ישי

 להכשרת ציבור פניות 14:00

 פקודת לתיקון חוק הצעת 9:30

חזפש קובי

 שינוי - התעבורה תקנות 10:00
 ניקור בדבר השישית התוספת

ת)ועדת כלכלה( לעבירו

לביצוע תוכניות שר- 11:לצרל׳ שמר ת־א ישיבות חדר
a לחיילים כדרורים יום 14:

הולרת יום סופיה

נ פערים 8:45
ירושלים לשכר.

הערכות 8:00
0יר’ לשבי׳

הו תכנון 9:30
המנכליו לשכת

־בטיחות חקיקה סטאטוס 10:30
רנר0 קרן המנכלית; לשכת

צוות ישיבת 11:30
סרנר קרן לשכה;

- בסניפים השירות שיפור 13:30
בנק רחוב החבורה, הנכ״לית לשכת

מוקדם יוצאת קרן

שעות 8 צום דם בדיקת

 אב תכנית הצגת 8:00
למטענים

 ירושלים לשכה
ר קרן טונ

קפיטל חברת נציגי 9:30
א׳ בנק רחוב ,המנכ־לית לשכת שי י

לה: החברה מנכ״לית פ־ע 10:30
טרנר קרן ; ירושלים לשכה

)נוש 315 תעבורה תקנת 11:30
טרנר קרן לשכה;

אוכל
ו 13:00
י לשכה;

12:30
י לשכה;

7ל ממיא 9:00
מאור יגאל אצל

 +הספנות ות בר/ז ביקור 10:00
קהל מקבלי יחידות, מגחלי

 חיפה הספנות ר/^ות
תר קרן ט

צוערים קורא קול

ו 13:45
לש

כ א.ד\ הברת 14:30
1רחו המנכ־לית לשכת

דניאלה• 8:30
קי לשכה;

לו הבנה 8:00
טר קיו לשכה;

יו*ד פ־ע 9:00
המנכ״ל׳ לשכת

ש האינטרנט אתר מעבר 10:00
ישראל בנק רתוב המנכ־לית לשכת

שירות מוניות 11:00
טרנו קרן ירושלים; המנכלית לשכת

ת פורום 12:00 1 התתבורד. הביו
 ישראל בנק רחוב הסנכילית, לשכת

טרנר קרן

ת 13:45  רח*מ־ מנב״ל בראעו
 תחבורח תוכנית היגוי צוות

חכמח
 כניסה, קומת ,רה*מ מנכ־ל לעוכת

טרנר קח

חומרים על מעבר
טרנר קרן

סליגט הברת 8:30
המלא רחוב המנכ־לית, לשכת

אלטשולר יניב ד*ר 9:30
ר.מלו רחוב ,המנכילית לשכת

 לקבוע לא
 קרן ישיבות-

לעומר יוצאת
):

 מתנה השמלא׳, סופרפארם,
לרננה
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 2017 מרץ

ש ו ר. ד ג ב ש ו א
 2017 פברואר

ה ד ג ב א
mam m₪m m  ■ ■ m  tarn v

פברואר 25 2017
1 2 3 4 

7 8 9 10 11 
14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28 29 30 31

3 4
10 11 6 5 
17 18 12 13 
24 25 19 20 

26 27

2
9

16
23

1
5 6 7 8 

12 13 14 15 
19 20 21 22 
26 27 28

בח1ע /׳אלי̂אלי יום ,חמי/!! יום רביעי יום ש' יום לי ש ני1ע יום רא^ון יום

25 24 23 22 21 20 19
_< מרץ 13 ער חרל - וקסנר קרן סופר־ שי פכר 10 מהתאריף »_

 תעופה שירותי חוק הצעת 9:30
של וסיוע )פיצוי  סיסה( ביסול ב
כלכלה( )וערת

 הממשלה החלטת יישום 11:30
תקציב הקצאת על והאוצר

מידע מאגרי אבטחת 12:00  הקו מנהרות כריית תחילת 11:30
 בתל הקלה הרכבת של האדום
תי וגוש אביב א ---—גיל, גלי ת)

חופש סופיה
 נהיגה רישיון הגבלת 14:00

ה בהוצאה לחייבים עד על)ו לפו פקודת לתיקון חוק הצעת 12:30 טרנר קרן ־ גן( רמת

קשיי בנושא ציבור פניות 15:00 ע מאגרי אבטחת 13:00 מז

לפרויקטים תקציבים 8:30 קשיי בנושא ציבור פניות 14:00

שדות רשות של האגרות 9:30

07

08  מנהל סיכונים ניהול 8:00
התשתית חברות תשתיות-

 נכסי! בית 8 המלאכה רחוב , לשכה
י קין נ סי

 מ עתרת 8:00
״ ען,, 8:30 אביו תל לשכה מ

אש לפועל בהוצאת חייבים 8:00
קר כנסת; ראשונה קומה 1211 חדר

בכנסת לוועדות הערכות 8:00
טרנר קרו ירושלים; לשכה

09 חרב׳ט במיגהל הכשרה 9:00 ב יועצת 9:00 1'אב תל 'כי^ הדרבים בתאונות התאבק 9:00 > )מצגת 9:00
)נושאיב תקציבים אגף פ־ע 9:30

תר קרן אביב; תל לשכה ס
עי בנושא הממשלתי  מכרזים ד

ת־ז( עם לבוא )חובת
נ.פ9;30 נ מ אביו תל שלכה ע  הלאותית חדשות ותפקוד

תבקר דוה - בדרבים לבטיחות י1ל/צ בט קציני 9:30 ו1"’: 'כ  °' י
טרו קרן לשכה;

10 בית עיצוב יום נתנאל ,הממשלתי הרכש מנהל מנו פע 10:00 'אב- תל 'כי1'*ל הסחנה לביקורת ועדה
H ______________1ברק בני מירי אצל רגבה ר חב' מנכ־ל הכרות- 10:30 י t ד גחללירושלים חונים חדר , 1 ארך אביו תל לשכה טרנר קרן מנחתי□ סטאטוס 10:30

11
טרנר קרן ; אביב תל לשכה הע הספנות- רשות מנהל 11:00 טרנו קרן ירושלים; המנכל־ת לשכת

אנגלית שיעור בושקו- 11:30 טרנר קרץ
טרנר קרן אביב; תל לשכה רש״ת אגרות 11:30

בג רהוב ירושלים, המנכ־לית לשכת
12

נ 8 המלאכה רחוב המנכל־ת לשכת בטחון+ אגף מנהל פ־ע 12:00 צוות ישיבת 12:00
3 איכילו בי־ת אדום קו שר- 12:30 טרנר קרן ; אביב תל לשכה טרנר קרן לשכה;

13
סתר קח אביב; תל לשכה יועצת 13:00 ר 13:00 פר ס

ס״פ 13;30  תל לשכה ע
אבע תל לשכה

 טי קרן לשכה; ,ציער 13:30
תחבורח-

14 1 4 11 c 1 ̂ ו ל % ת י ועידה 14.13־־־*• הימי ל/מכת
נ קרן טלפונית; לקבוע לא טרנר קרן מוקדם יוצאת קרן 14:30

15
 קרן אויבות•

לעומר יוצאת
ברכבו רצון /מביעות סקר 15:30
טרנר קרן ל/מכר.;

16

17 אדריכל ת מר+ 17:00 דוס חמ/מפטים־ עד
טרנר קרן ;כנסת ה/מר ל/מכת

18 ■! o
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 ־ 2017 פברואר 26
2017 מרץ 4

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםעוני יוםראשון יום

 פבר 10 מהתאריך
 תהיה לא רור־ עין דפנה

1/׳חופ סופיה

262728
חרל - וקסנר קרן סופר- ש'

 פקודת לתיקון חוק הצעת 10:00

 הלאומית התוכנית מצב 10:00

 פקודת לתיקון חוק הצעת 11:30

 מיכל בנושא התפתחויות 12:00

 עם הרשויות התמודדות 13:30

 שמור תא ישיבות תדר 13:30

 הע־כיב בנושא ציבור פניות 14:00

הולרת יום אלבאום• אורי

 חרל רוזן אפי

חרל יעל

 לדרור שמור ישיבות חדר 14:30
תל אביב( גנון)

 תעופה שירותי חוק הצעת 9:30
של וסיוע )פיצוי  טיסה סביטזל ב

ה()ועדת שינוי או  בתנאי
בלבלר.(

מעוז תוכנית קרן-

06:30 מילואים טיב• 06:00

 לעולים בע־פ רישוי
(כנסת והקליטה, )וערתהעל״ה

 מרץ 13 ער

 מרץ 8 עד

מרץ 8 ער

מרץ 16 עד

תנגב, עידור, שכר עיבר׳ שדו

סמכויו 8:00 הער>־י״ 8:00
אביו תל לשכה O ירי לשכה

מחלול ראו״ם+ שימוש דמי 9:00
8 המלאכה רחוב המנכ־לית לשכת

אחזק מדיניות המשך דיון 10:00
8 המלאכה רחוב המנכ־לית, לשבת

שירות מוניות - שר 11ו30
 אביב תל לשכה

]טרנר קרן

1 סמנכל 8:45
ירושלים לשכה

מנכ־ל 11:10
המנכ־ל לשכת

אח׳>י>־ 8:00
קו לשכה;

9:30 * * ד ד1ב
 vש מגיב לשכת

טרנר קרן

בעניין אויר- צילומי אופק 13:00
. 8 המלאכה רחוב המנכלית, לשכת

 יוצאת קרן
מוקדם

פו רר דגני, עו
7 החירות שר

אב שר- 11:00
ירושלים• לשכה

דואר/מיילים מעבר

 מננ יועץ 9:00
 אביו תל לשכה ,עבןרות 9:30

 המנכ־ל׳ לשכת
טרנר קרן

 ישיבת 11:00
30! !  אבי! תל לשכה גז| ע-פ .

אבינ תל לשכה

מנכלית עתרת פ־א 12:30
ר קרן אביב; תל לשכה מ ט

ר 13:30 ת ש ת ל ונחריים אדו ב־ מנ
• 7 שטת p רחוב ־גבריאל־ מסערת

חמשך 15:15
ט! קרו :לשכר.

לפני ושבועיי□ חלב טיפת תור ע 16:00 מג פ־
רם נזפירת לעשות '•V!'-'■■''־ 39 ירמיהו רחוב

ייז י י ™

V V

ד״ו שר- 15:00
בב השר לשכת

u וחשקת חנוכה סקס שר- 9:45
טרנר קת ;חיפה תעופה שרה

אהמד הולרת יום

לעומריקו בגן הולדת יום

07

08
09

10 
11 
12
13

14

15

16

17

18
 טלפונית שיחה 19:00 19:30 -19:00

נית(1□יף)טלפ איימו - אישית
ר.רר פגישה 21:15 • 20:15 20:00 - 21:30  Invitation: של משלחת  

חד ף)י בר וארית טרנר קרן עם גי ) @ M
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 ־ 2017 מרץ 5
2017 מרץ 11

שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

 פבר 10 מהתאריך

 פכר 28 מהתאריך

 פבר 28 מהתאריך

מרץ 2 מהתאריך

 המשלים ת שד־ העברת 12:15
ת רור מרמת לנתבג עד ב)ו לנג

דירקטורים סיור פלור אבנר

 חרל רוזן אפי

תרל יעל

 מילואים טובי■

 לנכים חניה חוק הצעת 13:00

 זמין ממשל חוק הצעת 14:00

מבקר רעת לחוות בקשה 9:00

ו סופר- שי חרל - וקסנר קי

חרל וייצמן משה

12 ער קובי

דת״ם אסתר)חגים תענית

 דת״ם אסתר)חגים תענית
יהודיים(

91011
מרץ 13 עד

מרץ 16 עד

הערכות 8:00
Q לשכה r v•

ו צוערי 10:30
ר.מ לשכת

התאמו 12:00
הסנכליו לשכת

 דואר+ 8:00
מיילים

מו ועד 10:00
ו לשכה; טר קי

הכנה 11:30
המנכלי. לשכת

הנהלה ישיבת 8:00
 לשכה

טרנר קרן

לתחבורה לאומית תוכנית 9:30
 ישראל בנק רחוב המנכ־לית, לשכת

ר קרו מ ט

מננ יועץ 9:15
אבי: תל לשכה

דואר+
מיילים

ל הכנה 10:00
תל לשכה

 עובר הערכות במערכת למלא
להנהלה

ג ציבורית תחבורה הסדרת 9:30
טרנר קרן תחבורה; מנכלית לשכת

מנג פ־ע 8:30
המנכליו לשכת

 + דואר
מיילים

רג פ־א 11:15
המנכלין לשכת

עבודה תוכניות 11:00
טרנר קרן אביב; תל לשכה

דוח • ליקויים תיקון צוות 13:00
ק ; ירושלים המנכלית, לשכת

מכר ומנוחה, רענון חניוני 14:00
 ירושלים המנכ״לית לשכת

טרנר קרן

כלכל לתכנון סמנכל פ־ע 15:30
ו ; לשכה טרנר קי

מיילים פערי

מנהל 12:00
טו קרן ; לשכה

צוות ישיבת 13:00
טרנר קרן לשכה;

מ פ־ע 13:00
תל לשכה

עו פ־ע 12:30
אבי: תל לשכה

מכקר! 13:45
אבי: תל לשכה

פערים 11:00
 המנכ־ל׳ לשכת

ר קרן מ ט

א כיווני 12:30
המנכליו לשכת

ישיבה 10:30
ירו לשכה

סמנכל 12:20
טר קרן לשכה;

רש־ת אגרות המשך- דיון 13:30
טרנר קרן המנכלית; לשכת

 יוצאת קרן
מוקדם

נתיבות ר־ע שר- 14:30
טרנר קרן ;258 בחדר בכנסת

דלויט חברת נציגי 9:30
ני בית 8 המלרכה ,אביב תל לשכה

אגד מו־מ הערכות 10:30
 אביב תל ,המנכלית לשכת

טרנר קרן

מו לתמריצים קריטריונים 12:00
ה רחוב אכיב, תל המנכ־לית לשכת

אנגלית שיעור בושקו- 13:00
8 המלאכה רחוב המנכ־לית לשכת

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

עמוד! בנחל אשכנזים טיול
 בכניסה 0900ב מפגש נקודת

אוכל. להביא לשמורה.
D3phna deane

מנשח אלפי מ״א שר- 15:30
טרנר קרן ;258 חדר בכנסת

לייבל

פיו ותוכנית תקציב הכנה 17:30
י קרן לשכה; מ ט

07

08
09
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18

טרנר קרן25/03/20181 11:48
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 ־ 2017 מרץ 12
2017 מרץ 18

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשוך יום

12
חרל - וקסנר קרן -1310 שי

13

כווץ 2 מהתאריך

14

תרל ו״צמן משה

15
השתלמזת ר1ר עין רפנר,

16

 מזמר. חשמלר. הפסקת 18:00

 יהודיים( דתיים פורים)חגים

 יהודיים( דת״ם פורים)חגים

חופש)לשכר.( יום קובי-

חופש רחלי-

שן יהוד״ם( דתיים פורים)חגים שו

 ומעברים כבישים "ססאטזס
ובטתון( חוץ )ועדת בירש־

לעירוד המדינה פעולות 11:00

באמצעות תנועה אכיפת 8:30

לפרוייקטים תקציבים 8:30

עבורה תוכניות תקציבים- אגף

 העבודה תוכניות 9:00
 מיוחדת הממשלתיות)וועדה

 המידע הנגשת ליישום
הממשלתי(

 והבנייה התכנון חוק הצעת 10:00
2017-1ר.תשע־ (,114 מסי )תיקון

\ m r m m 5

1718

הערכות 8:00
£ר’ לשכה < י

לו הכנה 9:45
טר: קין לשכה;

ל הכנות 8:00
ט! קרן ; לשכה

ל׳ הכנה 9:00
טר קרן לשכה;

 ועדת 8:30
 מכרזים
מיוחדת

 המנכליו לשכת
טרנר קרן

ל' הכנה 8:00
מוני הפעלת - אכיפה כיווני 8:30המנכל־ לשכת

טרנר קרן ; ירושלים לשכר.

לו מכתב בטיהות, מנבלים ועדת
טרנר קרן

ו במינהל מקומיות רשויות 9:00
טרנר קרן המנכלית; לשכת

ומש למינהל גזמנכיל פ־ע 11:00
טרנר קרן ;המנכ־לית לשכת

פ־עיו־י 12:30
המנכ־ל׳ לשכה

ישיבת 12:00
טו קרן לשכר.;

 הצעת 10:00
 לתיקון חוק

■ ■ ■I■ פקודת 
 נ כלכלה, ועדת I in ער- I 11:00 תקצי אגף מנחל בראשות 11:00
טתר קרן I טו קת מורעל; I הא משח־ 226 חדר 2 קומה 1 קפלן

 1 שיחת 12:15
הל 12;45 ) טלפונית; מנ רן ק

ט: קרן ;לשכה
גיבו המשך בבירה- יועצת 13:30
טרנר קרן ירושלים; לשכר.

מוקרם יוצאת קרן

■ כנם תכנים ועידה שיחת 13:30
טרנר קרן ;טלפוני

 עתרת 14:30
׳ יוע פ־ע 15:00  טי יייי :י'־וכי
טח קרן לשכה;

י משרד עם ועירה שיהת 14:00
טרנר קרן ;טלפונית

ו 11:15
י לשכה;

10:30
ר לשכה

I 12:00
, 6 קומה

חכ מ-’רה מנבל בראשות 13:10
1 קומה 3 קפלן ,רוז־מ מנבל לשכת

אייזיו. 15:30 מוביל שר-מנכ־ל
Iטרנר קרן השר; לשכת

15:00
לשכת

דימתה ר־ע שר-
טת קרן ירושלים; השר

7:30 ראיון רדיו

מנכלית עתר 8:00
טרנר קרן ;אביב תל לשכה

רישוי משרדי פריסת 9:00
טרנר קרן אביב; תל לשכר.

ה הצגת 10:00 התאת בריקה דר
המלא רחוב המנכילית, לשכת

תוראן חברת נציגי 11:00 סייו אי
טרנר קרן אביב; תל לשכה

אנגלית שיעור בושקו- 12:00
 8 המלאכה רחוב המנכליח, לשכת

 אביב תל 4 קומה נכסים בית
טרנר קרן

ת קלה רכבת נצרת- ר־ע 13:30
8 המלאכה רחוב המנכ־לית לשכת

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

מנכלית עתר 16:30
טרנר קרן לשכה;

נמלים מו־מ 17:30
1 קומה 1 קפלן אוצר נעכל לשכת

1 - התעשיינים התאחדות 16:15
טרנר קרן ירושלים; לשכה

17:30 11 מירושלים יציאה

07

08

09

10 

11 

12

13

14

15

16 

17

18
ת לטפל 06:00 - 05:00 פנ״ מן) טו  בבי

התעשיינים( התאחדות
21:00 - 22:00 Invitation: מילוי 

מעח של השנתי השאלון  :) @ Wed Ma
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 ־ 2017 מרץ 19
2017 מרץ 25

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםרא^ון יום

1920

 פקידת לת־קיו חיק הצעת 10:00
כלכלה( התעבירה)ועדת

 עיכוב מהיר לדתן הצער, 13:00
 לעידיד קירא קיל בהוצאת
 ברכב־ר טכנולוגיים פיתוחים

מדע( מחם()ועדת -חהכ

בכנסת לוועדות הערכות 8:00
/ רנר1נ קרן ירושלים; לעוכר, ר

נציבות 9:00
המנכל': לשכת

סט! דעך 9:45
המ:כלי׳ לשכת

לשביתת הערכות הכנה- 11:00
טרנו קרן ירושלים; המנכלית לשכת

סחנכל 12:00
טי קרן לשכה; 1nsM״,12!30

טרי קרן לשכה;

 •וצאת קדן
מוקדם

ן ועידה 16:00
ן ;טלפונית קי

עורפי שקיפות
אביב רמת

 והבנייה התכנון חוק הצעת 10:00

 ללא בדואים תלמידים 11:30

 מסילת בסלילת העיכוב 12:00

 הלאומית התוכנית ״שום 13:30

 נגישות ועדת טיבי 16 עד 8:00

והיקף רש־ת פיתוח תוכנית 9:30

21
 בעבודה יהיר, לא בקורם מאור יגאל

 צוות דוח המלצות ״שום 10:00

 התעבורה)תיקון תקנות 12:00

 הצגת ברכב- ילדים שכחת 14:00

והכשרת הרישוי אגף תפקוד 9:00

הוראותרב שדה חוק הצעת9:00 ( 

חופש/מילואים קובי

 עורפית שקיפות דם בדיקת
 אולנורונסאונד עם )לבוא

רז להתחיל ותפנית(-  בשעת ל
9:30
אביב תל המאה מגדל

הכנה הרישוי- אגף מנהל 9:30
טרנר קרן ;לשכה

 2016 שנת סיכום שר- 11:30
לבלימת 2017 לשנת והערכות

 כלכלה וועדת
טרנר קת

מוקרם יוצאת קרן 14:00

 )ועדת הטיס תקנות 17:30
כלכלה(

 רישום, הטיס)אגרות תקנות 18:30

 קולטון ראובן הולדת יום

מילואים קובי

22

המלח ים מפעילים כנם חן- מאיר

I

חמטאורול השירות מנהל 08:00
טרנר קרן ירושלים: לשכה

המכס ננינתל ראש פ־ע 9:00
השג גינרי)הבנין 1560 חדר 1 קומה

23

t
 קובי בראשות - לידיעה 11:00
 ראש - שאלתיאל סיגל עם יחד

 כביש -בנושא תפן של מועצה
- (אביב תל , נכסים )בית 854

איתן הולדת יום

מוניות 8:00
אב תל 8 אביבהמלאכה תל לשכה

תג עיריית למנכל מוקדמת 9:00
טרני קרן אביב; תל לשכה

 רכבת מבחן נסיעת מר- 10:30
ת״א ־ כרמיאל

 אחיהוד רכבת תחנת
טרנר קת

 לתוכנית חרוואח 14:30
בטיחות בגומא צוערים ה

טרנר קת חיפה טכניון

§ in שר- 18ן30
די שר- 18:00
JIתג השר לשכת

[S iy}■

נעה עם רצפתי תת חימום פע סופיה- 10:00
לק10:30 ‘אבי תל למכה ו בר 10:30 ו דו
צוערי קורא

המנכ״לי למכת
טרנר קרן

00!n a l i ,n l l ;טי קין לשכה

חדרה קרמיקה נגב טר קרן לשכה;

עור - בומקו 12:00 אנגלית מי
8 המלאכה רחוב המנכ״לית למכת

מ אביב- תל עיריית מנכל 13:00
קו ; אביב תל המנכלית למכת

׳ועמש' 13:00
נ13;30 ת י ע טי קרן לשכה; ו

חתימה 14:00 הר לשכת

 יוצאת קרן ימיבות- לקבוע לא
(לעומר :

־- \ ^

המנכליו לשכת

1 15:15 - ר עש פ טרנר קת ;כנסת ו

24

לרבקה הולדת יום

25

07

08

09
10

11

12

13

14

15

16

17

18
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 - 2017 מרץ 26
2017 אפריל 1

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

26
 העוברים הסתדרות 10:00

 העובדים הסתדרות ל הכללית
 א׳צרוד( בנמל )יציגות הלאומית

(לעבודה הארצי הדין )בית

2728
 חיפה)הרצאה טכניון טובי אורי+

(לצוערים
06:00

תל דין בית 9:00 ר)  אביב( אג

^ יום • ספנות ב  גי

rwun עיון יום לתחצ

29
גיבו׳צו ימי תנועה- מנהל

30
06:30

0Z11:30 רירקסוריון קובי 

 ׳צמוד תא י׳ציבות חדר 16:00

 לראיק הולרת יום

היום כל בדירקטוריון מאיר

31

הערכות 8:00
^ רו. הי כ צ V׳-ל׳

אגו מו־נו 7:00
 המנכ־ל׳ ל׳צכת

טרנו־ קרן

 נסיעה 8:30
לירמצלים

הערכה תנועה- סמנכ־ל 08:00
טרנר קרן ׳רועול־ם; ל׳צכה

e עובדי מו*מ מוקדמת- 10:00 ri
טרנו קרן ׳רו׳צלים; המנכלית ל׳צכת

 בנמצא המעוך דיון 11:00
המרב״ר

 המנכלית לעוכת
טרנר קרן

וחק העלייה מעורד מנכ״ל 12:30
■עוראל בנק רחוב המנכ־לית, לעוכת

׳צר דיוני - הכנות 13:30
טרנר קרן ל׳צכה;

 ׳צל פיילוטים מ׳צנה צוות 9:30
לתחבורה הלאומית התכונית

 מצרא׳ בנק רחוב ,המנכ־לית ל׳צכת
טרנר קרן

התייעצ 9:15
טו קרן טלפוני;

 ירוק אור כנם
2017
 הכנסים מרכז
אבניו

 לי ראיון 8:15
 טלפוני עו פניות 8:30

נמלים מרס 8:00המנכליו ל׳צכת
97 ארלתורוב רחוב ההסתדרות בית

ותאורה דלתות
 יורדי רח דרך כניסה ׳צוריין חג 9:30

הרחוב בסוף אוהד/יריב. הסירה.

׳צר־ 11:30
״ידטו קת ל׳צכה;

ר־ ׳צר- 11:00
זטר קרן ל׳צכה;

10:30
ל׳צכה;

סמנכי
טו קרן

סמנכל 10:00
׳רו׳צלים ל׳צכה

מנהלת 11:00
׳רו׳צל׳ ל׳צכה

זלת
ולים

12:00
ל׳צכת

חר׳צות מנכ־לית הכרות-
•׳צראל בנק רחוב המנכלית,

מסף מעלה ר־מ ׳צר- 13:00
]טרנר קרן ;ל׳צכה

ו הכנת 14:50
ל׳צכהטלפונית

 יוצאת קרן
מוקרם

יעל 14:00
טו קרן ל׳צכה;

o
רי׳צוי עובדי מו־מ 1615
 ־׳צראל בנק רחוב המנכ־לית ל׳צכת

 ׳רו׳צלים 5 קומה 5
טרנר קרן

13:00אוכל
טלפוני

׳ לרבר 17:00
טלפוני

ר׳ 16:30 ב ד ל
טלפוני

n סלון לינת x
11 חולדה רחוב

׳צר-מול׳צכה16:00
טי קרן ;

 נמל מו*מ 14:00
תיפח
 רחוב ארירי, אורי אצל
נותר קרן

 מדת 15:30
א׳צדוד נמל
 אדירי אודי אצל
טרנר קרן

חדע ׳צירות-קווים מוניות 12:00
8 המלאכה רחוב המנמלית, ל׳צכת

י׳ציבתצוות 13:00
טרנר קרן ; אביב תל ל/צכה

 יוצאת קרן י׳ציבות- לקבוע לא
(לעומר :

4 O
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08

09

10 
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 ־ 2017 אפריל 2
2017 אפריל 8

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

 בימי לקובי ימיבות לתאם לא
ראשון

531 כביש סקס מר־ 10:
 רכב שירותים רישוי תקנות 12:00

 שמור ירושלים ישיבות חדר

 אביב תל לשכה שר

חופש תמי•

II ■ a m —
 בת־א ישיבות חדר 12:30-14:00

אלבאום לאסתר שמור

 בחברה בררכים בטיחות 11:00
 לבטיחות משנה )ועדת הערבית
בדרכים(

 חשמליים אופניים על רכיבה 9:30
משנה ועדת כלכלה- )ועדת

 לשרו! שמור ירושלים ישיבות הדר
דוד

חופש סימה

הערכות 8:00
ן-׳• ירו לשכה

נזמו פ־ע 7:30
ו לשכה; טר קי

מ׳ וועדה 8:30
הסנכליו לשכת

1 הכנה - 7:30
טר קרן לשכה;

כ 10:00 ק" ס ב  דיון
 השביתה תיק - 40815-07-13

בנמלים
ירושלים לעבודה, הארצי הרץ בית

Michal Lisser

תקפ אגף תחבורת־ פנימי 13:00
האח משח־ 2 קומה אדירי אורי אצל

תן הח־ב בראשות 10:00 בבל אי
תר קרן כנסת; הכלכלה, ועדת ט

מנכליו יועץ עובד- הערכת 8:30
טרנר קרן אביב; תל לשכר.

סף ראיון 9:30  - הפסת חג למו
אחרונות ידיעות
 אביב תל לשכה

טרנר קרו

אישור 08:00
המ לשכת

בתע לרפורמה השלמות 09:00
קרן ירושלים; המנכלית לשכת

הצגת: 08:45
המ לשכת

כת 13:00 עובד חעי
טרנר קרו המנכלית; לשכת

1 הכנת 15:00
טו קרן טלפוני;

 נסיעה 14:30
ציונה לנס

קיו
יוצאת
מוקדם

 לכלל כוסית חרמת 16:00
מערד בדיוז עו

 ,4 הספורט רחוב פבחזה, אולמי
 ציונה נס

טרנר קרן

16:15 /
טרנ קרן

11:00
לש:

צוות ישיבת 12:00
טרנר קרן לשכה;

הערכו 10:30 ו 10:30 J  'J  10:30
אבי! תל לשכה יו לשכה 1 לשכתוד

הכרות 8:00
חל לשכה

הערכו 10:00
אביו תל לשכר.

1 תכנות 11:00
1אבי תל לשכר.

שיניים רופא 10:30

 ראיון 13:15
 שגדירות

אדהב
 תל 71 הירקון

אביב

 תוכנית הרצאה- 13:00
של הבכיר לנזגל העמיתים
 שי׳ יעקר רחוב הלאומית המדרשה
קרןטרנר

 שד 15:00
חשיבת ביקור
לביש

קמטרנר

נת־ע מכרזים שר־ 15:00
טר קרן ; ירושלים השר לשכת

מ שר- 16:00 תגלילית תצוד ר'
1טר קרן ירושלים; השר לשכת

מיילים דואר+

א״לוו נתיבי יו־ר הכרות- 13:00
טרנר קרן אביב; תל לשכה

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

מ שר- 17:00 I זכרו ר'
מיו צילומים 17:30קת ;אביב תל לשכר, ה)צילו לכתב

)בכניסה 43 טיבר רחוב ,גבעוניים
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 ־ 2017 אפריל 9
2017 אפריל 15

שבחשיעאלי יוםחמיעאלי יוםרביעי יוםשלי/׳אלי יוםני1ע יוםרא/צאלון יום

Oראשון בימי לקוב־ ישיבות לתאם לא
U___-

1חופ/׳ סופיה

1חופ/צ רחלי ״1חופ/׳ תנזי

10

 ־הוד־־ם( דת״ם )חג־ם פסח ערב

יהודיים( רתיים פסוז)חג־ם ערב

 לטובי הולרת יום

 ־הור״ם( רת־־ם פסח)חג־ם

־הור״ם( דת״ם פסח)חג־ם

11

L: A.-השני-מחוץ )היום פסח תג 
יהודי׳ דת־־ם לישראל()חג־ם

 )ה־ום פסח המועד חול
דת־־ם הראשון-ישראל()תגים

12
חרל קוב־

ם(

1314

 הראשון פסח)היום המוער חול

 הראשון פסח)היום המוער חול

 פסח)ה־ום המועד חול

)ה־ום פסח המועד חול

 )היום פסח המועד חול

 )ה־ום פסח המועד חול

 השני-מחוץ פסח)ה־ום המועד חול

השני-מחוץ פסח)היום המועד חול

15
 t- אפר 23 עד

 פסח)היום המועד חול

 פסח)היום הסועד חול

 )ה־ום פסח הסועד חול

)ה־ום פסח המועד חול

שמח חג עבודה אין פסח- נידב

ר מדען 8:30
המנכל־ו לשכת

ו תקנות 9:30
המנכל־ו לשכת

הערכות 8:00
״ לשכה , ו ר י

ש; כד□ 9:00
־רושל־ם לשכה

קו יש מרי לעו גן

8:15 מוקדמת מערכות סקירת
ס־לבר אניטה

ודפנה קרן
טרנר קרן סבא; כפר

לעומריקו גן יש

דפנה עם תא יום
ר קרן מ ט

קו יש מרי לעו גן

מד בתחצ- השירות שיפור 10:30
קרן ירושלים; המנכלית לשכת

נ שירות מוניות קווי הצגת 11:30
טרנר קרן המנכלית; לשכת

הנהג מעמד 12:30
טרנו קרן ירושלים; המנכלית לשכת

צוות ישיבת 13:30
טרנר קרן לשכה;

נמלים מוקרמת 15:30
8 המלאכה רחוב המנכ״לית, לשכת

חיפה נמל הנהלת 16:30
8 המלאכה רחוב המנכ״לית, לשכת

אשדוד נמל הנהלת 17:30
!המלאכה רחוב ,המנכ־לית לשכת

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

07

08

09

10 

11 

12

13

14

15

16

17

18
לעומריקו גן אין 07:00 - 06:00לעומר־קו גן אין 07:00 ־ 06:00
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 ־ 2017 אפריל 16
2017 אפריל 22
שישי יום חמ^י יום רביעי יום שלישי יום שבי יום רא^ון יום

21 20 19 18 17 16

שבת

 אפר 10 מהתאריר ».

נ׳1' 07:00
 ם1’)ר, פסח המועד חול

 פסח)היום המועד חול

 )היום פסח המועד חול

 )היום פסח המוער חול

בימי לקובי •עויבות לתאם לא I  ___________________V/ _

20:00

ם עול עוביעי  דת״ם פסח)חגי
׳הודי־ם(

ם)וערת חוק הצעת 10:00  הנכי
והרווחה( העבודה

 )יעוראל()חגים פסח חג איסרו
׳הוריים( דתיים

ליעוראל( פסח)מחוץ עול עוני חג

חרל קובי

 לעונת בתקציב עוינויים 11:10
כספים( )ועדת 2017

חופעו • מסר אלון

 בהר עונוח סיור ואנעויו- חן מאיר
בעומר לג לקראת מירון

חרל טובי אורי+

22
 _< אפר 23 ער

_< אפר 24 ער

לעומריקו גן אין

בכנסת לוועדות הערכות 8:00
.0. טרנר קרן ׳רועולים; לעוכר.

קו אין גךלעומרי
אביב בתל בלעוכח היום כל עור

אעורוד נמל מו־מ 9:00
 5 יעוראל בנק רחוב הדרכה, חרר

 ׳רועולים , 0 קומה
טרנר קרן

 תכנית 9:00
לאומית

 אג ׳עויבות חדר
טרנר קרן

צ הכנה- 8:30
המנכ״ל לעוכת

1 עויחת 11:00
נ קרן טלפונית;

יורקו! לניו הלילה טסה קרן

אוטונומי רכב 9:00
טרנר קרן אביב; תל לעוכר.

הנהג מעמד 10:15
ה רחוב , אביב תל המנכלית לעוכת

תידדן בקעת ר*מ עור- 12:30
]טרנר קרן אביב; תל לעוכר.

סופיה- 14:30
טר קרן לעוכה;

1 טובי- 14:00
חו אגף מנהלת 14:30טו קרן לעוכה; תכנון-ת

טרנר קרן אביב; תל לעוכה

פ״ע עור 12:30
טרנר קת אביב; תל לעוכה

עויחת 14:30
קין ;טלפונית

נתיבות ע ר־ עור־ 15:30
טרנר קרן אביב; תל לעוכה

 לקבוע לא
 קרן יעויבות-

לעומר יוצאת
0

n*U017130 חיפה נמל
 93 ארלתוחב רחוב ההסתדרות בית

 אביב תל 5 קומה
rvטרגר קת
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 ־ 2017 אפריל 23
2017 אפריל 29

שבח שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון יום

29 28 27 26 25 24 23
השתלמות דור עץ דפנה חרל קוני

חופש סופיה הרל טובי אורי+

ארה־ב שר

20:00 יורק בניו !!!קרן 07:00

הרשב־׳ להילולת הערכות 12:00 דירקטוריון קובי 11:30 )ישראל( השואה יום . בימי לקובי ישיבות לתאם לא י' ו

07

08 בכנסת לוועדות הערכות 8:00
%-. טרנר קרן ירושלים; לשכה

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

i o
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 ־ 2017 אפריל 30
2017 מאי 6

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםרא/׳אלון יום

30
 התעופה- שדות רשות צו 12:30

כלכלה( תיקון)ועדת

ת לתאם לא .n.בימי לקובי שיבו

אל( יום שר כרון)  הזי

אל( יום שר כרון)  הזי

בחירה יום קרן•

 הנזרינה הערכות אי 10:00

 בחברה בדרכים בטיחות 9:30

־״,1 קרן שמח הולרת יום

מאי 12 ער

בכנסת לוועדות הערכות 8:00

1 Q  לים1ירז/׳ לשבה
רנר0 קרו

ה 8:00 צוות
לשבה היגוי

רנ0 קרן דיוג חדר 10:00
פלו יואל  לשבה

מו0 קרן

 מעדכות לחללי הזיכרון יום
ל א (13 עד )עוברים שר

העצמאות יום
אל שר

ומע למינהל סמנכ־ל פ־ע 11:00
 המנכ־לית לשכת

טרנר קרן
ת 12:00 ב צוות שי

ת חלופות הצגת 13:00 כ מעי ח ל
 המנכלית לשכת

טרנר קרן
הרשו: חוק לשר- מוקדמת 14:00
 ירושלים המנכלית לשכת

טרנר קרן
דמון שד־ת נחיתות שר- 15:00
ירושלים לשכה

______________________גומר קת

חתונה
אלישבע

ואסף
 - נהלל מושב
69tma@mof.gov.il משק

ים מחלקת 07:45
 ירושלים המנכילית לשכת

טרנר קרן

לחי המשרד מוכנות הכנה- 9:00
 ירושלים המנכלית לשכת

טרנר קרן
חשמל״ב אופניים - פנימי 10:00
 ירושלים המנכלית לשכת

טרנר קרן

סגור 12:00
לשכה

נמלים הדין- בית הכנח 13:00
 ירושלים המנכלית לשכת

טרנר קרן
אגד מו־מ - לשר חכנח 14:00
 ירושלים לשכה

טרנר קרן

א חלבון 9:10  שני עוברי)להבי
שקיפות של עותקים

ג אביב רמת

1 הצגת -2016 שנת סיכום 10:30
 . 8 המלאכה רחוב המנכלית, לשכת

ר קרן מ ט

 חתתבורח- שר בדאשות -12:30
אגד מו*מ

 המלא רחוב אביב, תל השר לשכת
טרנו־ קרן

הזיכרון יום ערב 17:00

• מוניות תאגידי פיצוי שר- 15:00
ירושלים השר לשכת

______________________טרם־ קת

 לקבוע לא
 קרן ישיבות-

לעומר יוצאת
ו(

שר- 16:30
 לשכתהע

טרנר קרו

I כנ ד"מ 16:00
 ־ ־ ה׳! לשכת

! טרגר קרו
ר־ שר- 17:00
 ־ העי לשכת

I טרגי קרן

ו'׳.
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 ־ 2017 מאי 7
2017 מאי 13

שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

101112
מאי 4 מהתאריך »_
 בימי לקובי ישיבות לתאם לא

ראשו!
 היערכות אי - מעקב ריוו 10:00

 העיר להרחבת המדינה
בחרר ׳תק״ם הדיון קרית-גת

 הרשויות היערכות 10:00
אדמה לרעידות המקומיות

הממשלה החלטת ״עוום 10:00

■ ,ihagM iiiM B;
 הציבורית התחבורה הערכות 8:30

 האחראיים הגורמים הערכות 9:00

כ־גוף בע־מ נת״ע חברת קביעת

חדר צועריס)נעה 8:30 ל()  סג
ת ישיבות שכ ל (מנכ״ל שלנו()

 ללא ברואים תלמידים אלפי 9:30
 מוצע ולא חינוכיות מסגרות

של מהיר דיון ־ פתרון שום להם

13

שפיר( )מי בדיקות קרן
בדיקות - קרן

הערכות 8:00
ירו לשכה

ל הכנה 8:00
טר קרן לשכה:

ס דיון 9:00 לעיר מהיר סטאטו
טרנר קרן ירושלים; לשכה

אבי סמבות מתן סטאטוס 10:00
טרנו קרן ירושלים; המנכלית לשכת

ומיילים רואר

צוות ישיבת 12:00
טרנר קרן ; לשכה

+התייע נקי אוויר פרויקט 13:00
ט קרן ירושלים; המנכל לשכת

 ישיבת 8:30
הנהלה

׳1יח/״י לשכה " 
טרנר קרן

מימון 10:30
טר קרן לשכה;

חתייעצ 8:15
טר קרן לשכה;

נ ועדת 10:00
הר לשכת

 ישיבת 11:00
לדיון הכנה
 המיי־יייי לשכת

טרנר קרן

 יוצאת קרן
מוקרם

 יוצאת קרן
מוקדם

תפעולי רכב 13:30
ק ירושלים; המנכ״לית לשכת

אוצר מוסף- 14:30
ת ;האוצר מעורר תקציבים אגף נ ק

מאגד 16:00 מו־
קרן ;226 חדד 2 קומה האוצר משרד

 סידר 11:00
בבאר/צבע

 באר עיריית
 שבע,כיכר

 ,1 בגין מנחם
 ראש לעוכת
2 קומח העיר,

קתטרנר

FW: :העבר 
 לבחינת ועדה

 מעבר
 אבטחת
 התעופה
 לרעו׳־ת

 המכביה, כפר
 אולם • ר״ג

 מרכז "אליר
 ריסמינרים

קרקע קומת
Shmue! Zakai

הכנה 08:50
טלפונית)/׳ויחו

 לקבוע לא
 קרן *יבות-7י

לעומר יוצאת
):

07

08

09

10 

11 

12

13

14

15

16

17

18

 ואירועי תלמידים הסעות 19:30 - 19:00
(אילך במירון)נווה בעומר ל״ג

גורנו־ קרן25/03/20181 11:51
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שבחששי יוםחמשי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

14
ם ל־ג 'הוריים( ם”רת בעומר)חגי

ם ל־ג ׳הוד״ם( רוז״ם בעומר)חגי

 בימי לקובי ישיבות לתאם לא
ראשון

1516
השתלמות דור- עץ דפנה

1718

 הביטחון להסדרת צו 10:00

 ל״שום המיוחדת הוועדה 11:00

והבנייה התכנון חוק הצעת 11:00

 מסילת בסלילת העיכוב 14:00
 החולים לבית הקלה הרכבת
לפניות )וועדה כרם עץ הדסה

 - בדרכים הקטל בלימת 9:30
והתכנית 2016 שנת סיכום

השר לדיון הכנה - יעל בראשות

_ ) [ _ 
לקראת מכין מנהלים משחק 9:00

פרס אקומו/צון)מרכז אירוע

q= t חופ/צו י1אי/׳ - קובי

1920
חרל חן מאיר

הערכות 8:00
Oירו לשכה

 ועדת 9:30
רק־ל היגוי

 המנכליו לשכת
טרנר קרן

 פיקוח 11:30
כלים ואכיפת

 הסנכליו לשכת
טרנר קרן

א מנהל 8:00
ירושלים לשכה

מקו דיון 9:00
ירושלים לשכה

ישיבת 11:00
ו לשכה; טר קי

1 הכנה- 9:00
המנכלין לשכת

הצעה 8:30
ירושלים לשכה

סטאטום 8:00
המנכליו לשכת

הכנוו 07:30
טר קרן לשכה;

 צוות 9:30
משנה
 המנכליו לשכת

טרנר קרן

שר 11:30 פ־ע
טרנר קרן לשכה;

פני + סיכון מוקדי הכנה- 13:00
טרנר קרן ירושלים; לשכה

ל הכנה 13:00
ירושלים לשכה

תו שר- 12:30
קו השר; לשכת

המשך 14:00
ירושלים לשכה

 יוצאת קרן
מוקדם

. - הכלכלה לוועדת הכנה 14:00
טרנר קרן ; ירושלים לשכה

נ ־-'

בלו״ז יתאפשר אם - צוות
אולמן יעל מנכ״לית; לשכת

0ני8 לביטחון שר שר- 16:00
ה׳ של בחדר נפגשים - בכנסת

ג חדר ;אגר ומתן משא 18:30 שי

 לבחירת כוהנים ועדת 9:00
 )חירום, בכיר/ה אגף מנהל/ת
וסייבר( מידע ביטחון,

 אביב תל לשכה
טרנר קרן

אגד מנכל פ־א 11:30
טרנר קרן ;אביב תל לשכה

- אשרוד נמל יו־ר פ־א 12:30
טרנר קרן ; אביב תל לשכה

בנושא לקרן ועידה שיחת 15:15
טרנר קרן

מנהל 12:00
ירושלים לשכה

תשתיות סמנכל פ״ע 13:00
טרנר קרן לשכה;

על אל מנכ״ל פ־ע 14:00
טרנ קרן ; ירושלים המנכלית לשכת

:היגוי ועדת
2397 התלטה

תכנית -
לפיתוח חומש

כלכלי
וחברתי
בייעתבי

הברואים
סדר ־ בנגב אירוע

מצורף!! יום אקומהצוך
כנסים. אולם פרם מרכז
הנהלה( )בניין תל לום,1ל/צ

משרר יפו אביב
 החקלאות

 הכפר, ופיתוח
 דגן. בית
 Yariv] מו יריב
Man)

טרנר קרן

קדומים שר-ר־מ 15:00
טרנר קרן לשכה:

נשי. לחערכות רש״ת חצגת - שר
טרנר קרן ;ירושלים שר לשכת

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

07

08

09

10 

11 

12

13

14

15

16

17

18
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'ratsשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשליש' יוםשני יוםראשון יום
21222324

ת לתאם לא בו  בימי ,לקוב שי
O ראשון

 מעוז תוכנית חגי

ת 11:00 שב א מעקב י ש  בנ

 מסילת בסלילת העיכוב 11:00

הציבורית התחבורה התאמת 9:00

חו־ל עירית פו+1ט

ם יום שלי אל( ׳ר שר ( 

ם יום שלי אל( ׳ר שר (

252627
יונ 4 עד

ת חדר בו  ת״א בלשכה לאודי שי
 14:00 בשעה 4 קומה

5317617 מיכל - )סגור-זוהר(

 הדר חתזנה
וליאור

אחו צור 8:30
ם לשכה שלי ׳ר

הערכות 8:00
ירו לשכה

*.—'

גזנב פ*ע 9:00
המנכליו לשכת

טובי תכנות 8:00

ת 10:00 ב צוות שי
טרנר קרן לשכה;

אגדות 12:20
־רשלים לשכה

 חשיבה 11:00
התאמות על

 המנכליו לשכת
טרנר קרן

סמכויו 13:00
המנכליו לשכת

G
 מנחל סגן בוחנים- ועדת 9:00
רמב־ם חולים בית
 המרינה שירות נציבות - אביב בתל
גז מנחם דרך רחוב  1 קומה 125 ב

ץ - נ  אפריקה ב
נורנר קרו

ציבור פניות אורי+טובי 11:30
טרנר קרן אביב; תל לשכה

• ועירה שיחת
טרנר קרן

א אשל 13:00
אביו תל לשכה

אובר חקירת סטאטוס 15:00
טרנר קרן לשכה;

אגר-מצומצג מו־מ הכנה 16:00ומ״לים דואר סגור-
ביו 8 המלאכה רח' אביב תל לשכה

אגד מו־מ 17:00
ביו 8 המלאכה רה' אביב תל לשכה

קלה מייקל ד־ר היכרות 9:00
. 8 המלאכה רחוב המנכלית, לשכת

ש - ההסעה חברות ארגון 10:00
רה אביב תל המנכ־לית לשכת

בדק ניר טלפונית- שיחה 11:30
טרנר קרן

 מוקדם יוצאת קרן 14:00
(21-5-17 )במקום

 הכנה 9:00
שי לדיון ה
 המירליי לשכת

טרנר קרן

וע שיחת 8:30
הל לשכת

אנגלית שיעור בשקו- 8:00
- רחוב המנכלית, לשכת המלאנ.

ו שיקום 9:30
ר.מ לשכת

שו נועה 9:00
המנכליו לשכת

 חולדת יום
פיליפ

פ׳עשר 11:30
טרנו־ קרן ;בכנסת

מ ועדה 13:00
המנכליו לשכת

סו פ״ע 12:30
ירושלים לשכה

פלור אבנר פ־ע 14:15
טרנר קרן ; ירושלים לשכה

סופר שי - אבלים ניחום 15:15
ק ; הרסה צוד 24/2 כוזרון הר רחוב

הנהג מעמד 12:00
 8 המלאכה רח' אביב תל לשכה

 4 קומה נכסים בית
ר קרן מ ס

 יוצאת קרן שיבות- לקבוע לא
(לעומר :

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

2829
 מא' 21 מהתאריך »_

’ל־נזח־ סיור יום חשבות•

 בימי לקובי ישיבות לתאם לא
O ראשיו

דירקטוריון קובי 11:30

30

׳הור״ם( דת״ם )חגים שבועות ערב

31
 חרל עירית טופו+

חופש • מלי׳הוריים( רת״ם שבועות)חגים

ם תג איסרו חגי שראל() ת)י עו  שבו

ם הג איסרו חגי שראל() ת)י עו  שבו

 השני-מחוץ )היום שבועות חג

השני-מחוץ )חיום שבועות וזג

 _* יונ 4 ער

יונ 4 ער

בכנסת לוועדות הערכות 8:00
0 טרנר קרן ירושלים; לשכר.

בדרכי בטיחות מחליטים- הצעת
קו ; ירושלים הנונכ־לית לשכת

צוות ישיבת 10ו00
טרנר קרן לשכה;

ל הרישוי בתהליך הקלות 11:30
טרנו קרן ירושלים; המנכלית לשכת

ת מנציב פרידת סקס 13:00 מידו
ידוש אודיטוריום, אולם החוץ, משח־

א 8:00 עז פ־
יר לשכה

ל הכנות 7:30
ירושלים לשכה

שבועות ערב
יהודיים דתיים חגים

שבועות
יהודיים דת״ם הגים

טובי 9:00
טרנר קרן ; ירושלים לשכה

 בנושא מדינה ח נשיא שר־ 10:00
דרומה צח*ל מעבר
 בידושליב המרינה נשיא לשכת

טרנר קרן

UDU
וזזLaliv Baram-Elkaya סיטיפס

מערכות סקירת

נתיבות ר״ע - שר 12:00
טרנר קרן ; ירושלים לשכה

שדרות ר״ע שר־ 13:00
טרנר קרן ;ירושלים לשכה

 יוצאת קרן
מוקדם

י שר+ 17:00
הממ/ במזכירות

%־׳.

ל( מוניות 14:30 צו פי ת) רו שי
טרנר קרן ; ירושלים לשכה

בתקו הנחה מתן אפשרות 15:30
טר קרן ; ירושלים הנונכ־לית לשכת

תברז ביסתוך מתסדר מר־ 17:00
טרנר קח ;במסת השר לשכת

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

מסו׳ בעניין תכרעת שר־ 18:00
־׳_-•£טרנר קרן ;ירושלים השר ־־שכת

07

08

09

10 

11 

12

13

14

15

16

17

18
 אשרור ננזל נזו־נז 19:15 20:30 - 19:15

ק 5 ישראל בנק רחוב ירושלים )לשכה

 )חיפה נמל מו־מ 20:30 22:00 - 20:30
קרי 5 ישראל בנק רת' ירושלים, לשכה

טרנר קרן25/03/20181 11:5 !
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 ־ 2017 יוני 4
2017 יוני 10

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

 חרל עירית טופו+

 מלי-חופש

ת לתאם לא ך-. בימי לקובי שיבו

06:30מילואים מאיר06:00
 רכב למערכות 14ה- הכינוס

Iהמכבייה( וחלפים)כפר I

10

בכנסת לוועדות הערכות 8:00
 ■רשלים לשכה

ר קרן מ ט
 רפורמה עבורה- תכנית 9:00

המעשיים הנהיגה במבחני
ם המנכל־ת לשכת  ׳רשלי

נורנר קרן

חיד תוכנית 10:30 אשדוד נמל י
ם, לשכה א בנק רח' ׳רשלי  ־ ־ שר

ר קרן מ ס
ת 11:30 ב צוות שי
 לשכר.

מר קרן ס
מפ פרסום שירות- מוניות 12:30
 ירושלים לשכה

רנר0 קרן
שירות מוניות 13:30
ם לשכה שלי  ׳ר

סרנר קרן
מוקדם יוצאת קרן

- שר הכנות 8:00
 לשכה

ר קרן מ ס
ת 9:00 ב צוות שי

 לשכר.
ר קרן מ ס

דואר+מיילים 10:00
 לשכר.

טרנר קרן
הבנות מוכר - טנטטיבית 11:00
ם לשכר. שלי  ׳ר

טרנר קרן

שדג רן 07:30
□ לשכה ירשלי

ש 8:00 ב  טרנר קרן חי גי
ם לשכר, שלי  ׳ר

טרנר קרן
בנת לאכיפה ווידאו תקינת 9:00

ם לשכה שלי  ׳ר
רנד ט קרן

תל עיריית למנכ״ל הכנה 10:00
ם לשכר. שלי  ׳ר

טרנר קרן

סגור 9:30
אביב תל

תקוות פתח ר־ע ער- 12:30
לשכה

___________________טדנר קרו

 שיחה 12:15
טלפונית-

טרנר קרן

נחרית ר־ע ער 14:00
יושלים לשכה

_____________טרנר קרו

 ניחום 12:00
 אבלים

 רחובות
לת״א נסיעה

 תכלת עץ רחוב
 רחובות 7

טרנר קרן

מנכ״ל 11:45
 המנכליו לשכת

טרנר קרן

מו פ־ע 11:00
 המנכלין לשכת

טרנר קרן

מנכ־ל 12:30
 המנכליו לשכת

טרנר קרן

חערון תוף ד*מ עד- 15:00
ת־א לשכר.

]__________________טרנר קרו

עתם ר״מ ער- 14:00
שר לשבת

ר0 סרו ___________מ
כרו! מ ר־ ער- 15:00 יעקב ז
שר לשכר.

________-??ננ!רני_...

א שינוי 10:00
 המ לשכת

טרנר קרן

30!11 -  עם צהריים ארוחת עי
ר קתג חוגג על התחבורה ע

 אביב תל דן מלץ
טרנר קרן

 יוצאת קרן שיבות- לקבוע לא
(לעומר :

I v באר ברמת מערכת ער- 16!30
ת־א לשכה

_______________________טרנר קרו

16:30 I P -1הע ער]
K1 שר לשכת 
I טרני־ קרן \

ו ער- 16:00
 שר לשכת

טמר קרו

07

08

09

10 

11 

12

13

14

15

16

17

18
 חיסון תור לעומר לקבוע 07:00 ־ 06:00

29.5 לפני לא
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 ־ 2017 יוני 11
2017 יוני 17

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

1112

 בימי לקובי יבות1י/צ לתאם לא
ראמון

13
 מפנה נקירת תרגיל

השתלמות דור עץ דפנה

אביב תל לשכה 1

1415

 העליונה מל־ח יערת ישיבת 14:30

אביב תל ישיבות חדר 15:00

06:00

16
חרל צור-

17
נ1י 23 עד

הערכות 8ו00
־׳Vירו לשכה

טלפוניו הכנה
אולמן יעל

יעל 7:30
ירושלים לשכה

 מרם 9:30
 נמלים-
 + אמדוד

רויפח
 בתל הדין בית

 אביב
ת תר0 ק

שירות מוניות - הכנה 7:30
 לשכה

טרנר קרן

 בתה־צ- השירות שיפור 9:00
טכנולוגיות

 ירושלים המנכלית לשכת
טרנר קרן

תשת מינהל יחם׳ ־ הכנה 10:30
טרנר קרן ; ירושלים לשכה

 מתידת - כלכלת ועדת 11:30
מידות

 כנסת כלכלה ועדת
קרןטרנר

לעיר מתיר סטאטוס 8:00
קו קומת בטחו!־, אגף ,ימיבות חרר

חן 9:00  רעידת כנומא עגול מול
אדמת

 דגן בית וביטחון, חיתם אגף
טרנר קיז

נ רותם 11:45
ירושלים לשכה

מוקדם יוצאת קרן

שיפור 13:30
 ירושלים לשכה

טרנר קרן
 יוצאת קרן

מוקדם

 שדה 12:00
תעופה
 ירושלים לשכה

טרנר קרן

 40815-07-13 נזקיב בתיק דיון
 תדרותחהמ נ׳ המסחר לשכת

 חשביתח הכללית)תיק
בנמלים(

 ׳חשלים לעבודה, הארצי הרץ בית
Avlya Cohen )פרקליטות(

צוות ישיבת 8:00
טרנר קרן אביב; תל לשכה

ש 9:00 רו ה בן בי עג פ־
ביו 8 המלאכה רה' אביב תל לשכה

ליקויים תיקון צוות 10:00
 אביב תל לשכה

טרנר קרן

 מם 8:00
 גיבומ

 גחלת לח
ממרד ח

 קדומים נאות
תר קרו ט

חרגולצי מבנח הצגת שר־ 12:00
Iטרנר קרן ;אביב תל שר לשכר,
הסכג 14:00
אבי: תל לשכה

הכנה- 13:30
אביו תל לשכה

יהנזימ 14:30
אביב תל לשכר.

נ ועדה 15:30
אביב תל לשכר,

טבלח כלור- אבנר בי+1ט 16:30
טרנר קרן אביב; תל לשכה

 מר־ 11:00
בחברת ביקור
 רמון אילן רחוב
ת טרנר ק

הכנו - 14:00
אביו תל לשכה

1 שיחה 13:30
טו קרן טלפוני;

 מו־מ 14:30
 - אגד

מצומצם
 תל לשכה
 רח׳ - אביב

 8 המלאכה
טרנר קרן

תקציביו אגף יבכיר ממגש 18100
;העץ ראש צדק, מגרל הלאומי בגן

ביאליק קרית שר- 15:00
נורנר קרן כנסת;

07

08

09

10

11

12
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14

15
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18
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 ־ 2017 יוני 18
2017 יוני 24

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

18192021
וני 16 מהתאריך

 בימי לקובי ישיבות לתאם לא
ראשון

חרל צור־

Oמגדרי שיוויון יום תשתיות־ אגף 

שיוויון יום וסימה- טובה רחלי,

חופש קובי-

22

T c

23
06:30

24

ג• 7:30
יו לשכה

ת ז׳י8:00 ‘3810י! ט ו קי ש. יו לשכה 11 ל
'קר טרי קרן ־ ׳ '

דוו צור־ בן יואב הה־ב 9:00 עבו
 ;ישראל בנק רהוב הנ׳נכלית לשכת

טרנר קרן
!שחר • רכבת מנכ״ל פ״ע 10:00
 ־ י ישר: בנק רח' ירושלים, לשכה

ח טרנר ק

מריניות 8:30
 המנכליו לשכת

טרנר קרן

חלוקת 07:45
 לשכה

טרנר קרן
 פערים- 8:00

מוכנות
 המנכליו לשכת

טרנר קרן

ב 7:30 עטו פ־
 אבי: תל לשכר.

טרנר קרן

 מפגש 13:00
משנת צוות

 הנזנכל־ו לשכת
טרנר קרן

הכנה־ 12:30
 המנכל׳ לשכת

טרנר קרן

בבדיקות יוני מוקדם, יוצאת קרן

מגדרי שיורדן יזם ברבות 9:30
 פורט אייר אבניו, כנסים מרכז

קחטרנר
10:30 

 - בגתב־ג
 פתיחת סקס

1 טרמינל
 נתב־ג

טרנר קח

נ 14:00
 יו לשכה

טרנ קרן

פלדשו יואל פ־ע 10:00
 ביו 8 המלאכה רח' אביב תל לשכה

טרנר ל:רן
תבנה 11:00

 טלפונית
טרנר קרן

־ ר * ™
L____________ 2Hl':LfLd

מאיר! 10:30
 לשכה

טרנר קרן

14:30
 ח לשכה

י5טרג קרו Liז

י ו 13:30
לעוכר.

טרנ קרן
ב 14:30

14:45 / יר לשכה
 טלפונית

טרנ קרן
טרנו קרן

דן הסכם 16:00
 מנכלית לשכת

טרנר קרן

חפיפת קינר- נחמיה פ־ע 17:30
 ישראל בנק רחוב מנכ״לית, לשכת

טרנר קרן

בנצרת ר־ע שר- 11:30
 בצרת

טרנר קת
עו פ־א 12:00
 אבי! תל לשכה

טרנר קרן
1 ישיבת 13:00
X תל לשכה

־-י‘ קחטרנר

מ פ־ע 11:00
 י ירו/ לשכה

טרנר קרן
פיליפסון תגי פ־ע 12:00
 ירושלים לשכה

טרנר קרן
חג עם מעבר לשר- הכנה 13:00
 המנכלית לשכת

טרנר קרן
נתיבי פיתות תקציבי שר- 14:00
לשכה

_______________________קחטרגר
ביאליק קרית שר־ 15:00
לשכה

________________טרנר קת

רון פ־א 9:30
אבי. תל לשכה

י3א 10:00  אביו תל לשכה טרנר קרן נ נ
טרנר קרן

נשי< עם השר לדיון הכנה 11:0ם
 אביב תל המנכל־ת לשכת

טרני קרן
עב הרווחה־ משרד מנכ־ל 12:00
 8 המלאכה רחוב , המנכלית לשכת

טרנר קרן
השיכון משרד מגביל פ״א 13:00
 אביב תל לשכה

טרנר קרן
 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא

(לעומר :

07

08

09

10 

11 

12

13

14

15

16

17
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 ־ 2017 יוני 25
2017 יולי 1

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםון1רא/׳ יום

25
 אביב תל ישיבות חרי חן מאיר 10

T לתאם לא tyבימי לקוב' ;ת
O יא׳גייו

הערכות 8:00
 ; א ירו לעכר.

ר0 קרן ׳׳־*י מ  חוק 8:30
הרעות

 הנזנכליו לעכת
טרנר קרן

 - ממעלח יעיבת ער־ 10:30
בטיחות מעלת מ החלטת
 רה״מ מזכירות

טרנר קרך

אורי 13:30
 לעכר.

ר0 קרן מ הצגת! 14:00
 המנכליו לעכת

טרנר קרן

הכנה 15:15
 המנכלי לעכת

טרנר קרן חיו נמל 16:00
 ר.מ לעכת

טרנר קרן

26
 הפיקוח לייעול חוק הצעת 11:30

 פקודת לתיקון חוק הצעת 9:30

11 בשעת יוצאת רחלי

27
דירקטוריון קובי 11:30

 )ועדת הנמלים תקנות 9:30
כלכלה(

28
לתח־צ הארצית לרשות נחשולים בקיבוץ אסטרטגית חשיבה סמינר

2930

ל1' 3 ערחרל קובי

פיילוט משנה צוות - הכנה 8:30
 המנכלית לשכת

טרנר קרן
 של פיילוטים משנה צוות 9:30

לתחבורה הלאומית התכנית
 ירושלים המנכלית לשכת

טרנר קרן

צוות ישיבת 9:00
 אביב תל לשכה

טרנר קרן
דואר/מ

תדשיח: מעלות ד*מ שר- 11:00
השר לשכת

_____________________קתטמו־

תוכני גיבוש אשרוד- נמל 17:00
 ישראל בנק רחוב המנכלית, לשכת

טרנר קרן

שיחת 14:00
 טלפוני

טרנר קרן

בראשו 16:30
 ירושלים. לשכה

טרנר קרן

מסיבת 12:00
 רוו ישיבות חדר
ר קרן ת כבודט בעידיית I בדאעו 13:00
unק האוצר ורד I וויפח 

PPחיפה ן גןרךטרנר
סרנר  קרן 14:00

מוקדם יוצאת

ד 11:00
לש!
קח

I 12:00
 ח לשכה

טרנ קרן
> הכנה אורי- 13:00
 לשכה

טרנר קרן
 יוצאת קרן 14:00

מוקדם

פרו מיוחדת מכחים ועדת 8:00
 ירושלים המנכלית לשכת

טרנר קרן

שוו מנחל שוסרק־- עדיאל 9:30 ו
ץ 8 קומה ,15 הצבי רחוב נ  ידו בוק ב
טרנר קרו

דירקטור יו־ר - הראל דן 12:00
 ירושלים לשכה

טרנר קרן

וחשפע תחבורת תשתיות 14:00
 קפלן האוצר משרד אדירי אודי אצל

טונר קרן

 - רת״ט מנכל בראשות 16:00
חכמת תחבורת היגוי ועדת

 רה־מ לשכתמנכ־ל
טרנר קח

מיילים + רואר

רש־ תקציב סגירת - הכנה 9:00
 אביב תל לשכה

ן טרנר קי
מו סגן סלמן- ניסים פ״א 10:00
 8 המלאכה רחוב המנכ־לית לשכת

טרנר קרן
ס 11:00 רישוי רפורמות סטאטו
 המלאכ ,אביב תל המנכלית לשכת

טרנר קרן

שר הכנות טובי-
 אביב תל לשכה

טרנר קרן

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :
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 ־ 2017 יולי 2
2017 יולי 8

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםון1ראע יום

8 7 6 5 4 3 2

4~ יול 14 ער לחר ייאל 1 6 הענתית הועידה ־ 10:20| 1 מסילת בסלילת עיכוב 12:30 חרל | בי קו

i 4- מל 21 עד ־ ---- ־.............י---1
,חרס רוזן אפי 1

לימור'□ סרנא טובי•
 בימי לקובי ישיבות לתאם לא

o ראשון
 לתחבורה המשנה ועדת 8:30

- לנגב צה־ל בסיס• מעבר 9:00

חופש אלי- בן ישי ן

חרל צירלי

 בוועידה היום כל הן- מאיר
השנתית

הערכות 8:00
%־־, ירו לשכה

נ דרור+ 8:00
הר לשכת

ת תכנוו 8:00
הר לשכת

חקיקה סטאטוס 9:00
ר קרן ירושלים; לשכר, מ ט

פגי/• ישראל- תוצת מנכ״ל 10ם:0
טרנר קרן ירושלים; לשכת

ר 11:45  סיו
 בנייני בתחנת
האומה

 יצחק תחנת
 בנייני מול נבון-

טרנר קיז
1 שיחת 13:45

י תמי טלפונית;
 יוצאת קרן

מוקדם

V

דו לי+1נ 7:30
המנכלי! לשכת

נתיבים 8:45
ריי לשכת מיי  ה

טרנר קרן

 שופטי 0133 תוצאת 11:30
ישראל של תתעבורת

החמישה מעלה מלון
קמטרנר

מג הכפלת - הכנה ישיבת 14:00
טרנר קרן ; ירושלים לשכה

 הרכבת מסילת הכפלת 15:00
בתיפה
 ירושלים המנכלית, לשכת

טרנר קרן

הו אורי- 8:30
ט קרן ;טלפוני

 ער־ 11:00
רמלה ר־יע

---הסו בבניין
טרנר קת

 קרן 14:00
מוקדם יוצאת

 דואר♦ 7:00
מיילים

 תדרכת 9:30
מכותים דיני

 הרכש מינהל
 הממשלתי,

 1 לורך נתנאל
טרנר קרן

א פ־א 13:30
טי קרן ;לשכה

פלור אבנר 7:30
טרנר קרן אביב; תל לשכה

י - הכנה 9:00
ירושלים לשכה

/ + קובי 8:30
טר קרן לשכה;

לעיר מהיר 10:30
 ירושלים המנכ״לית לשכת

טרנר קרן

שיבו 13:30 י
p לשכה; i p,׳

סופית 13:00
טו קרן לשכה;

S1XT שלמה חברת נציגי 8:00
ו אביב; תל המנכלית לשכת מ0 קי

נצרת רק״ל 9:00
המלאנ רחוב המנכלית, לשכת

 ־ ביטחון מנכ־ל בראשות 11:00
נושאים דרזמח+ צח־ל מעבד
 — 14 קומה בטחון, מנכ״ל לשכת

קרןנורנר

לתפתו צעדים מסר- אלון 13:00
טרנר קרן אביב; תל לשכר.

נ טליה 14:30
ט קרן ;טלפוני

 לקבוע לא
 קרן ישיבות-

לעומר יוצאת
־(

•TV

0 7

0 8

0 9

10

11

12

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8
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 ־ 2017 יולי 9
2017 יולי 15

שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראעוון יום

10
יול 2 מהתאריך

יזל 6 מהתאריך

לץ כהן גילי .9.7-14.7 בפו

 בימי לקובי ישיבות לתאש לא
ראשון

1112
חרל רחן אפי

131 41 5

יול 21 עד
חרל יואל

חופש אשר אסף

לאיכות הלאומי הפרס 17:חופש מאיר
יול 17 עדחופש גטו דרור

הופש אלי בן ישי

חרל יוני ב

 עבודה תוכניות בכנס קובי
חשמל חברת עש בשיתוף

 לתחבורה משנה ועדת 13:00

 דת״ם בתמוו)חגים ־ז’ צום

דת״ם בתמוו)חגים ־־ז צום

1U 8:00
ה;׳ צו 8:20 שכ  ל

י לשכה;

הי 8:00
לש

יר פרוייקט רעננה- מנכלית9:30
טרו קרן ירושלים; המנכ־ל־ת לשכת

בשבת- ציבורית תחבורה 11:00
טרנר קרן המנכלית; לשכת

את פקחי אכיפה סמכויות 12:00
 5 ישראל בנק רה' - ירושלים לשכר.

טרנר קרן

תעוג שדר. הערכות אורי- 13:30
טרנר קרו לשכר.;

מוקדם יוצאת קרן

ארגת מבנה המשך- ישיבת 8:00
טרנר קרן ; לשכה

1 תחבורה בעניין פנימי דיון 9:30
קרן ירושלים; המנכלית לשכת

ת סיכום הכנה דיון קובי- 10:30
טרנר קרן לשכה;

השירו! שיפור לשר- הכנה 11:30
 ירושלים לשכה

טרנר קרן

הס! הקו גן- רמת ר־ע שר 13:00
]טרנד קרן ;השר לשכת

מוקדם יוצאת קרן

זריב לעובדים נהיגה רישיון 9:00
 ירושלים המנכלית לשכת

טרנר קרן

א מבנה בנושא קובי הגי+11:30
טר קרן ; ירושלים המנכלית לשכת

ח עקרונות 12:30 מכ מ הברות ל
 ירושלים לשכה

טרנר קרן

מוקרם יוצאת קרן 14:00

רוו ראש פ־ע 8:00 -דו ת״ן ידיו א
טרנר קרן ; ירושלים לשכר,

 הו אורי- 9:00
״ 9:30 ״ , , טי קרן לשכה; ״

טו קרן לשכה;

)מצומצס( אגד מדם 10:30
האוצר משרד התקציבים, על ממתח

ו פערים 8:00
המנכלי! לשכת

אד אודי 8:45
המנכל׳, לשכת

כבישיפ 12:30
ר.מ לשכת

פרידה 12:00
המנכלי! לשכת

טובי אבנר+ 13:30
טרנר קרן לשכה;

ט׳ הכנה 9:30
נ קרן טלפונית;

9 נרע 14:30
ן בכ העור לשכת ש• שר• 15:00

בב העור לעוכת

טף 16:00 ידומלים מר־עו
טרנר קרן יחעולים; ה/׳ור לעוכת

- צוות 12:00
ה שיחת עז י ;ו

לקבוע לא שיחת 14:00
קרן ישיבות- ו קרן טלפונית;

 לעומר יוצאת
־(
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 ־ 2017 יולי 16
2017 מלי 22

עוברוי1עויע יוםחמיעוי יוםרביעי יוםעוליעוי יוםעוני יוםון־ רא/׳אל יום

1 6

יול 2 התארין־מ >_ ן

1 71 81 9
חרל רחך אפי

20

טן דרור חופע ג

כ
i 10:00_ תהליר לעצירת בקשה 10:00 j השנתי המידע תופש דוח

חופש רור עץ יפנה

להפקת טכנולוגמת קידום 9:30 11 תופש מאיר ־ ר
ערבים עובדים קליטת 13:00 חופש אבירם- נועה

rראשון מילואים חגי\

 הציבורית התחבורה מצב 12:30

לבטיחות משנה וערת 8:30

21
LL

22

ב' 8:00 הב טו
טר קרן לשכה;

נ תחנת 10:00
ר.מ לשכת

1 שיתה 12:00
קרן ;טלפונית

הערכות 8:00
0. ירו לשכר.
inn הקו 9:15

המנכלי! לשכת

ישיבת 11:30
0-1 ק לשכת;

 יוצאת קרן
מוקדם

חכם תחבורה )תת־צ+ יעל 8:00
טרנר קרן לשכר.;

p י פרוייקט כללי- תשב 9:00 p p
4 קומה 1 קפלן האוצר, משח־

שר 11:30
יחשל־ם לשכר.

ff י +
ך לים

ו שר- 11:00
1ק השר; לשכת

דניאלה 9:00
ר קרן ;אביב תל לשכר. מ ט

אורי 10:00
טרנר קרן ת־א; לשכה

ט. פ־א 11:00 חגי
8 המלאכה רחוב המנכ־לית, לשכת

> אבנר 12:00
תלאביב לשבה

ל הכנה 8:30
קו לשכה;

רפורמה 9:45
 המנכליו לשכת

טרנר קרן

מינחל 11:30
ר.מ לשכת

התייעצ 8:00
חמכנלי. לשכת

שדמי רן 9:15
המנכלי לשכת

> תכנת 11:00
ר.כ לשכת

ב> 8:30
0 לשכת

נ 9:15
ר לשכת

מו 10:30 אל עיג פ״
קרן ; אביב תל לשכה

תו 8:20
ר לשכת

10:00
ח לשכה

ד 11:00
 ה לשכת

קרו

ד.םכם 14:00
 מנכ־לית לשכת

טרנר קרן

 המשך 13:00
אגד מרמ
 לוי, אמיר אצל

 האוצר משרד
טרנר קוז

טלפוני 12:30
התו הצגת - תכנון מינתל 12:30ונ קרן טלפונית;

יש בנק רחוב המנכלית, לשכת

נתיבי מנכ״ל - פרץ נינזים 14:00
טרנר קרן ירושליש; לשכה

נתיבי בעניין פטור ועדת 15:30
טרנר קרן לשכה;

 ד*: שר- 17:00
n w o a l7 ת 130 כ ש ל הש ן

ה׳ 216יפו מ ן קו

ציבוו תתבורת מנזופי שר- 15:00
 השר לשכת

טרנר קרן

פ־ע תמשך שר- 16:30
טרנר קרן ;תשר לשכת

ר ר ד־ -13:15
המנכ־ל־ לשכת

בראעוו 16:00
 ־ האוצר מערד

רנר1נ קרן

שר• 12:30
!זתל לשכה

 לקבוע לא
 קרן ישיבות-

לעומר יוצאת
):

0 7

0 8

0 9

10 
11 
12
1 3

1 4

15

1 6

1 7

1 8

טרנר קרן25/03/20181 12; 13



ע ו
 2017 אוגוסט

ה ד ג ב א ע ו ה
 2017 עלי

ר ג ב א
5 4 3 ? 1 1
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 ־ 2017 יולי 23
2017 יולי 29

עובחעויעוי יוםחמיעוי יוםרביעי יוםעוליעוי יוםעוני יוםראעוון יום

2 3
 הציבורית התחבורה מצב 12:00

 בית שריד המערבי לכותל
ח"כ של מהיר דיון - מקדשנו

 בימי לקובי ישיבות לתאם לא
O ראשון

2 42 52 62 7
חופש מאור יגאל

2 82 9

ל'31 ער T- י 2
חופש ו״צסן משה

השתלמות דור עין דפנה

 לעבודה ירוקת תגעה עיחד 1313)(
קטנים עסקים שילוב 8:30

סלב חסת־׳ קיפוח 9:3(  בר
בחינת - לאומן הנוסעים

 ׳ מסלול בטשא: מהיר ריון 9:3(
הדרום מיישובי ישראל רכבת

[E
יול 31 עדחופש אבירם נועה

11 :oq בצמתים רמננרים הצבת
שר תקעת 11:5} שירנתים וי

בכנסת לוועדות הערכות 8:00
0 טרנר קרן ירושלים; לשכה

 נזוקדמח 9:00
ת9:30 ר ע המנכל-י לשכת ן
רק־ל היגוי

 המירדיי לשכת
טרנר קרן

בתת־צ תשירות שיפור 11:15
טרנד קרן לשכה;

ירוק אור מנכ־ל 12:30
טרני קרן ; ירושלים לשכה

זיוה הרשפ״ת- עם הכרות 13:30
ח קרן ירושלים; המנכלית, לשכת ט

מרכיבי 8:00
המנכליו לשכת

ה - טובי 7:30
אביו תל לשכה

1 חיפה רק־ל הכנה- ישיבת 7:30
ת קרן אביב; תל המנכלית לשכת ט

ה שיפור שר- הנחיות יישום 9:00
טרנו קרן ירושלים; המנכלית לשכת

 דרבים- בתאונות מאבק ח 10:00
החלטות ליישום תקציב הקצאת

 כלכלה ועדת
קרןטרנר

רבבת המדינה נשיא שר- 11:30

אגו מו־מ 9:00
ההסתדרות בית

 תזכורת 8:50
לדבר לקרן-

צ 9:30
ר לשכת

פ 9:10
; לשכה

להב נשיא כתן רועי פ־ע 8:00
טר קרן ; אביב תל המנכלית לשכת

1 מתכננת - אנגל נעמי פ־א 9:00
בי 8 המלאכה רה' אביב, תל לשכה

 המדינה יא נע לעכוז
טרנר קרן

 יוצאת קרן
מוקדם

 יוצאת קרן
מוקדם

1 ישיבת 13:00
טו קרן ;לשכה

פפרמן דני פרופ' - הכרות 15:00
י׳ בנק רהוב - ירושלים לשכה

תקנים בלו!־- דור 16:00
רנ0 קרן ; ירושלים המנכלית לשכת

ר 17:00 קציני איגוד לוי אבי ־ ע
טרנר קת כנסת;

11:00
ח לעכר.

 במועצת ביקוד מר- 14:15
נוגיידאדת בועיינה
 נמלידאדת בזעיינה

טרנר קת

10:00 
 י־. ריז1ל/׳יעיבת

ח ק

עיג תקציביים- פערים 11:30 כבי
 ירועלים המנכלית לעכוז

טרנר קרן

ג הסכם זוהר- יחיאל שר- 13:00
טחו־ קת כנסת;

טורעאך ד־ם 14:00
טרנר קרן ;בכנסת

סק קנדל- יוגין פרמו שר- 16:00
טרנו קרן בכנסת; השר לשכת

רי עמק ־ תכתול תקו שר- 17:00
טרנר קח בכנסת; השר לשכת

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

O
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 ־ 2017 יולי 30
2017 אוגוסס 5

שבח \'ltש יום חמיעוי יום רביעי יום עוליעוי יום עוני יום ראעוון יום

5 4 3 2 1 31 30
אוג 10 עד חופש סופר- שי ״ ר ...........־..............־ i \־ הולדת יום יעל

... V--׳
חופש מאור יגאל >_

אוג 8 עד הופש מאור- יגאל ........... ;..... j תופש אלי בן" ןשי חופש אבירם נועה ;
חופש צרלי 1

r י ־־

 בימי לקובי ישיבות לתאם לא
Cvראשון

מילואים צור

 מיוסי פרידה אירוע ■ 13:00
ה  רה־מ( למנכ־ל קטריבס)משי

חרץ ■ הממשלה ראש )משרר

LLאוג 10 עד
אוק 15 עד

חופש־ ]ועה׳אבירם
 יהודיים( רת״ם )חגים באב תשעה

ם תשעה חגי יהודיים( דתיים באב)

 הערבות 8:00
״ 8:30 ע - שכה ,גפ י’ל O י

ו לשכה: ש מוניות 9:00 טי קי
המנכל־ו לשכת

בתוז־צ השירות שיפור 10:00
ר קרן ; ירושלים לשכה מ ט

נכה תגי 11:00
מו0 קרן ריושלים: המנכל־ת לשכת

 ישיבת 12:00
על !2:30 ה; י כ ש !0 קרן ל

ה; שכ ו ל אברמ 13:00 ט קי
המנכ־ל׳ לשכת

מוקדם יוצאת קרן

תו נושאי • מהירים נתיבים 9:00
8 המלאכה רחוב המנכלית לשכת

 ירושלים רבבת קו שר- 11:00
אביב תל

 ארלוזוחב הרכבת־,תחנת משרדי
רנר0קמ

לפונ0 14:00
טו קח טלפוני;

יואב ר־מ שר- 15ו30
טרני קרן אביב; תל שר לשכת

בהירה יום קרן-
בקטעים מהירות העלאת 07:45
ישראל בנק רחוב המנכלית, לשכת

הרפורמ הצגת יוגב- אורי 08:45
טרנר קרן ;המנכלית לשכת

נ אבנר 10:30 טר קרן לשכה; י JO _ו1־,11;00
 השר לשכת

טמר קרן

בחשו השירות ור0שי שר- 12:30
חר קרן ;השי לשכת ]ט

ד גרינברג רמי שר- 15:00 ר ן ועד י
טרנר קרן ;אביב תל לשכה

> הכנת 14:30
המנכליו לשכת

ר ר־מ שר- 16:30 גז
תר קח אביב; תל שר לשכת ט

או פ״ע 18:00
המנכ־ל לשכת

או שד- 17:30
1 תג השר לשכת

נתי ממגרת לחמכם הכנה
הומינר מיטל טלפוני;

איו לרטר- רמ־ט מ־מ פ־ע 8:00
טרנר קרן אביב; תל לשכה

רו תחנות פיתוח סטאטוס 9:00
 . 8 המלאכה רחוב המנכלית, לשכת

טרנר קרן

ר כהן- פיני פ־א 10:30 ר נ קרן י
טרנר קרן אביב, תל לשכה

ת תזרים 11:30 שי ר
 אביב תל המנכ־לית לשכת

טרנר קרן

לב הרשות מנכ־לית פ־ע 13:00
טרנר קרן ;אביב תל לשכה

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

Daphna dearieוקרן דפנה

פ• שר- 16:00
7 ־, השר לשכת

r \
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2017 אוגוסט 12
1 2

5 6 7 8 9 
12 13 14 15 16 
19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 3 4 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 
20 21 22 23 24 25 26 17 18 
27 28 29 30 31 24 25

שבח שישי יום חמישי יום רביעי יום שי יום שלי שני יום ראשון יום

12 11 10 9 8 7 6
_< אוק 15 עד כנסת פגרה יול 31 מהתארץ־

II חופש סופר־ שי אוג 2 מהתאריך »_ |

התעבורה)תיקון תקנות 11:00 ציבורית לתחבורה פתרונות 10:3)( II חופש מאור- יגאל ג1א 2 מהתאריך >_

II חופש אורי : k_ אוג 3 מהתאריך

1 _< אוג 24 ער חופש טי* איתן כ
מו - פלור אבנר חו

מו מדיוני• אלי תו

ברכבת, נסיעה שילוב 12:30 חופש תמי 10:0a התעבורה)הוראת תקנות

07
בי 7:30 פ־עקו

08 עור הכנות טובי 8:00 טרנר קרן לשכה; מיילים דואר+ 8:00 בכנסת לוועדות הערכות 8:00
f רנר1נ קרן אביב; תל לשכה j [ o \'; טרנר קרן ירושלים; לשכה

09 1 רבב רישיונות ועידת שיחת 9:00
טרנר קרן ונית;3ל0

דג 9:00
יו לשכה

צ 9:00
י כת1ל/־  ■m 9:30 g , , ,^ יו

המשרד הידע ניהול 9:00
קרן ירושלים; המנכלית לשכת

10 מ 10:00 . לשכ^ H r m ! l לשכתי'
נ סטאטוס בשבת+ תת־צ 10:00
רש\צובר' לו• תמי ירושלים; לשכה ע 10:30 10:30 1

11
p ל׳ כניסה M 

רון0 רו ד,
11;00 E k E t i M ר לשכת פ כלבי□ תקנת - התייעצות 11:00

וזת אגף צרכי 11:30טרנ קרן ירושלים; המנכלית לשכת

1 2
־ ירושלים; לשכה צוות ישיבת 12:00

C טרנר קרן לשכה; j {12:30 ברק בני ר־ע פ־ע גנון דרור אבלים־ ניחום 12:30

13
המלאנ רחוב המנכלית, לשכת דיר 6 קומה ,10 פררה אברהם רחוב וזר עבודות רווחת- מגב״ל 13:00 המו לקראת הכנה ישיבת 13:00 ציב תחבורה מסופי עתיד 13:00

 שלום כלבו בניין ת־א, ,9 העם אחד
טרנר קרך

טרנר קרן ; ירושלים לשכה  ;ישראל בנק ב1ר.מנכלית,רח לשכת
טרנר קרן

14 i מסיבת 14:00
טרנר קרן מוקדם יוצאת קרן 14:30  קרן ישיבות- B 101׳**'י14545מוקדם יוצאת קרן

לעומר יוצאת ן ג קרו טלפוניץ;
• פ־־ע 14:45
15ירושלים לשכה

16
........ ):

17
1 ■J

18 \ o סן אבי בראשות 18:30 ן קורן ני

רנר1נ קרן25/03/20181 12:15



2017 ספטמבר2017 אוגוסט
ש ו ר. ר ג ב א ש ו ח ד ג ב א
? 1 5 4 3 2 1
9 8 7 6 5 4 3 12 11 10 9 8 7 6

16 15 14 13 1? 11 10 19 18 1/ 16 1ל 14 13
ד? 27 21 ח? 19 18 17 26 25 24 23 22 21 20
30 29 28 27 26 25 24 31 30 29 28 27

 - 2017 אוגוסט 13
2017 אוגוסט 19

שבוז שישי יום חמיעוי יום רביעי יום שלישי יום שבי יום ראעוון יום

19 18 17 16 15 14 13
4- אוק 15 עד כנסת פגרה יול 31 מהתאייר ».

ג24עד 1 4- או חופש טי- איתן אוג 6 מהתאריך \

אוג 31 ערחופש פיליפ
אוג 25 עדמהחופש ״

חופש סגל- נעה
 בימי לקובי ■שיבות לתאם לא

O ראשון

אוג 20 עד
אל'חופש בו •ש•

מילואים סופר שי

הולרת יום רחלי
_< אוג 31 עד

חופשי קובי

יש 8:30
י לשכה;

וק 8:00
ר לשכת

ת■ 8:00
0לש

מנכ־י בראשות 9:00
 —• המנכ־לית לשכת

נוינר קרן

 המנכלי, לשכת נ״זלקח 11:00 ישיבת 10:30
המנכ־ל׳ לשכת

חיפ לנמלים- גישה כבישי 12:00
 ■רושלים המנכלית לשכת

ר קרן מ ט

לחירום- המשרד מוכנות 8:00
 בירושלים המנכלית לשכת

טרנר קרן

מחירים נתיבים 9:30
 ירושלים הנזנכ־לית לשכת

סרני קרן

ר כפל 11:30
המנכל־ת לכת

מערכו 11:00
!0 קרן ;לשכה

פ־ע שר- 12:30
]רנר0 קרן לשכה;

 יוצאת קרן
מוקדם

 יוצאת רך ק
מוקדם

in - מר 15:30
]ר.מ למכת

ישיבת 14:45
ו0 קרן לשכה;

יהודה אור הכנה- 7:30
טרנר קרן אביב; תל לשכה

יהודה אור ר־ע פ־ע 8:30
אביב תל לשכה

או! פ־ע 10:30
תל לשכה שר 11:00
.מנכ־ל 11:30
 אביב תל לשכה

טרנר קרן

ר־מכפרימה
 יזנה כפר

קרןטרנד

ג הרכבת ללקוחות שירות 13:00
° המלא־־' רחוב ,המנכלית לשכת

טרנר קרן

כרמיאל עכו רכבת 8:30
המלאכ רחוב הנזנכל־ת לשכת

לעיר מהיר סטאטוס 9:30
 ו רחוב ,אביב תל המנכלית לשכת

טרנר קרן

כב: נציב 8:00
אביב תל לשכה

ל! הכנה 7:30
אבי! תל לשכה

הכרמל טירת ר־ע שר־ 11:00
טרנר קיז אביב; תל לשכה

חלו יצהקי- אביגדור שר- 16:30
תר קרן לשכה; ט

שלאח 18:30

נהיגו בוחני יעקובי- אריאל 9:00
8 המלאכה רחוב ,המנכלית לשכת

פלור אבנר פ־ע 10:00
טרנר קרן ;אביב תל לשכה

- מטענים אגף 12:00
 אביב תל לשכה

טרנר קרן

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

0 7

0 8

0 9

10 

11 

12

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8
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חופש פיליפ אוג 13 מהתאריך

הופש מלי אוג 13 מהתאריך
חופש אשר- אסףחופש סגל- נעה

מילואים סופר שי ג1א 15 מהתאריך »_

תופש מיטל
לעומריקו גן אץ - לקרן קצרים ימים

חופש סוונה אסי

רונן פ־ע 9:30
אביב תל כרי 1/2 ־ 10:00 ר ע

נתבג
נר ר ט קוץ

 ־ 2017 אוגוסט 201720 ספטמבר2017 אוגוסט
2017 אוגוסט 26

עובחעויעוי יוםחמיעוי יוםרביעי יוםעוליעוי יוםעוני יוםראעוון־ יום

26
_< אוק 15 עד

_< אוג 31 ער

חרל חגי 00:30 - 00:00

בכנ-י- לוועדות הערכות 8:00
O טרנר קרן ירושלים; לשכה

 צוו פ־א- 9:30
כון 10:00 ד  ט קרן ; לשכה ,ע
 המנכליו לשכת

טרנר קרן

יוצאת קרן יוצאת קרן
מוקדם מוקדם

24 23 22 21 20
כנסת פגרה ל1י 31 מהתאריך *_

II 1חופ/צ טי־ איתן אוג 6 מהתאריך *_ !

 I אןג31 ער
ספט 3 עד
אוג 31 ער

I -< אוג 3099
9 ספט 3עד

עוב ילדי בקייטנת ביקור 10:00
טרנר קרן גנרי; בניין 0 קומה

ת גישה כביש 11:00 מצ ד) שדו א
טרנ קרן ; ירושלים המנכלית לשכת

תופש קרן

נ אלון 12:15
ט: קרן ; לשכה

אורי-13:30
טד קרן לשכר.;

י מוי־יי 12:00
ירו לשכה

ישיבת 13:00
טר קרן לשכה;

11ק פ־ע 14:00

 1 ״״י• וודו תברת מנכל שר- 12:00
טרנר קרן אביב; תל לשכה

12:001 V קרן I פשתו מם חצי ̂
המנכל׳! לשכת

בנימינת מ ר־ שר- 14:30
טתר קח אביב; תל השר לשכת
מין מטת מ*א שר- 15:30 בני
טרנר קרן אכיב; תל השר לשכת

־י־— מנכל איילון שתר פ־ע 8:00
טרנר קרן ;אביב תל לשכה

וה נייד ציוד - רכבת מנכ־ל 9:00
8 המלאכה רחוב ,,המנכלית לשכת

 הכנות 10:00
 טי קרן לשכה; ע נציגי 10:30
המנכלי לשכת

קרטרי: 11:30

נורנר קרן25/03/20181 12:15



2017 ספטמבר2017 אוגוסט
ש ו ה ר ג ב א
5 4 3 2 1

1? 11 10 9 8 / b
19 18 17 16 15 14 1J
26 25 ?4 23 22 21 20

31 30 29 28 27

ש ו ה ר ג ב א
2 1
9 8 7 6 ל 4 3

16 15 14 13 12 11 10
23 22 21 20 19 18 17
30 29 28 27 26 25 24

 ־ 2017 אוגוסט 27
2017 ספטמבר 2

שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

2 72 8
ול’ 31 מהתאריך

2 93 03 1

אוק 15 ער
חופש פיליפאוג 13 _מהתאריך
מילואים סופר שיאוג 15 מהתאריך
Iחופש מיטלאוג 20 מהתאריך ספט3עד .» 
לעומריקו גן אץ - לקרן קצרים ימיםאוג 20 מהתאריך

חרל הרד הילהאוג 20 מהתאריך
תופש אשר- אכוף

אוג 23 מהתאריך
דירקטוריון קובי 11:30הולדת יום מריווי אלי

ספט 3 ער

ישראל נתיבי מחמת חופשה
שאוג 23 מהתאריך פ תו - הו כ לי גי

08:00~5חר חגיאוג 24 מהתאריך

י־י. 0-00 0לש

קיו קיו
יוצאת יוצאוז

מוקדם מוקדם

קיו
חופש

 ה - טובי 8:30
ר 9:00 רן ט קרן ; לשכה 1גנ ד

צ ישיבת 9:30 וריי *
00;10,y- ט קרן ; לשכה , ,

נ קובי- 10:30 י : 'לשכי
 טר קרן לשכה; | ע^ שר- 11:00
[ ירד השר לשכת

שדרות ר״ע שר- 12:30
מר קרן ;השר לשכת ]ט

י שר- 15:00
ק ;לשכה

שר- 14:30
הע לשכת

עציון גוש ד־מ - שר 16:00
טרנר קרן ירושלים; שר לשכה

חופש קרן

בתיה מזכרת ר־מ שד 17:00
ת ; ירושלים לשכה טרנר ק

ll,'l

קרןהופש

 לקבוע לא
 קרן ישיבות-

מר יוצאת לעו
־(

O■

0חופש קרן 7

0 8

0 9

10 

11 

12

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

טרנר קרן25/03/20181 12:15



2017 אוקטובר2017 ספטמבר
ש ו ה ר ג ב א ש ו ה ד ג ב א
7 6 5 4 1 2 1 2 1
ו4 11 1? 11 10 9 8 9 8 7 6 ל 4 3

ו? ?0 19 18 17 16 15 16 15 14 13 12 11 10
?8 ?7 ?6 ?5 ?4 21 22 23 22 21 20 19 18 12

31 30 29 30 29 28 27 26 2ל 24

 - 2017 ספטמבר 3
2017 ספטמבר 9

שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

9 8 7 6 5 4 3

ק15עד _< או כנסת פגרה יול 31 מהתאי־ר *_

11 השתלמות ישראל- נתיבי 1 ציבורית תחבורה הערמת 12:0(1 J_ 8 00:30 סיטלחופש

דירקטוריון גןובי j 1 14:00 חייל תרד הילה

I * . ספט 14 ער  מילואים צור 1
חופש הילה

ך׳■, בימי לקוב' ־שיבות לתאם לא LL. __________________י

ה׳ 8:00 0לש

קיו קיו
יוצאת יוצאת

מוקדם מוקרם

קיו
תופש

 שימו
שוב לב

מ לשכת
ia Reznik

חופע קרן

 ער- 10:30
רוזם נסיעת
 אחיעוד

טרנר קרן

צ ישיבת 8:20
טי קרו ; לשכה

•J פניות 9:00
המנכליו לשכת

בתת־צ השירות שיפור 8:30
 אביב תל רימנכל־ת לשכת

רנר0 קרן

משמעו - נצרת תיפח רקל 10:00
תו קרן ירושלים; הנונכלית לשכת ט

1 מעטפת מצומצפ/פנימי- 11:00
טרנר קרו המנכלית; לשכת

מ פ־א 12:30
טי קרן לשכה;

אורי- 12:00
ט קרן ;לשכה

ו נהגי□ 13:00
ירושלים לשכה

10:30
לש!

12:00
ר לשכת

10:00
n לשכה

I  uujo
שי־

PU° 1 ־  H ירושלים
B טרנו קרן

מג חיץ מיקור היגוי- ועדת 14:00
טרנר קרן המנכלית; לשכת

ו תוק רפורמה סטאטוס 15:00
קרן ירושלים; המנכלית לשכת

12:30 
מחלקת

 ר. לשכת
טרנו קרו

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

שיון 16:00 1 רי
הנזנכ־לי לשכת

 ער- 16:00
 תנובת טקס

רכבת תחנת
 נתמה

טרבר קרן

0 7

08

09

10 

11 

12

1 3

1 4

1 5

1 6

17

1 8
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2017 אוקטובר2017 ספטמבר
MJ ז ה ד ג ב א ש ו ח ד ג ב א
7 6 5 4 ד 2 1 2 1

14 n 1? 11 10 9 8 9 8 7 6 ל 4 3
?1 ?0 19 18 17 16 15 16 15 14 13 12 11 10
28 27 26 25 74 73 22 23 72 21 20 19 18 \/

31 30 29 30 29 28 27 26 2ל 24

 - 2017 ספטמבר 10
2017 ספטמבר 16

1_________
עובח עויעוי יום חמ^י יום רביעי יום עוליעוי יום עוני יום ראעוון יום

16 15 14 13 12 11 10
ק15עד או כנסת פגרה יול 31 מהתאריך >_

II ............. מילואים צור ספט 3 מהתאריך ». |

I t- אוק 10 ער חרל טובה
השתלמות רור עץ דפנה

חופש עובר- סימה 1
משפטית לשכה גיבוש ]ו□ מעוז חגי בימי לקובי ישיבות לתאם לא

י

פש חו ספיר 80 חגיגות לרגל אח־מים ארוח

07

08 הבקג לצוואר מייד' פתרון 8:00 יחב בנק 8:00 חלופות 8:00 הערכות 8:00
י’ ל׳^כיי  ה רחוב אביב, תל המנכ־לית לשכתO י

טרנר קרן
| )כני 1 קומה ירושלים 14 הלל רחוב ש חדש קו חנוכת טקס שר- 8:30 30;g י לר,נ׳נכ לש-וז ״ ם3הנז ו פערים 8:30

 המנכליו לשכת
09טרנר קרן משרת בוחנים ועדת 9:00 נתבג המנכ־לי לשכת

שיו־זת בביר סמנב־ל

10 חגי פ־ע 10:00
טרנר קרן ; אביב חל לשכה

ירושלים שאול גבעת 5 קומה חשמליים אופניים 10:00
נ רחוב - ת*א מחוז פרקליטת לשכת

תד 10:00 מיוז
׳!!יחתועזהט?

התייעו 10:45
11ט: קרן ;לשכה ת עיריית ר־ע 11:00 ת אתא- קיי

רנ0 קרן אביב; תל המנכלית לשכת
רימנכלי! ל׳גוכת דוד 11:15 ו עי

מ 11:30 ד ^ רן
ק;לשכה

המיייייי ל/^כת

12 1תש ראש - כוסית תרמת 12:00 פלור אבנר פ־ע 12:00 טרנר קרן
B טרנר קרן ת־א; נכסים, בית מר קרן אביב; תל לשכה ט

חקיקה סטאטוס 12:45
 ירושלים לשכה

13טרנר קרן טף-אלון 13:15 מסר שו
טרנר קרן ;אביב תל לשכה

! תשנת ראש כוסית תרמת 13!15
טמר קרן ;0 קומה גינרי, בניין

 רימנכליו רשבח
ר קרן מ ט

14 מם על אלקטרונית בקרח 14:00
 ירושלים המנכ׳ל־ת לשכת

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לאטרנר קרן
(לעומר :

מ ועדת 14:30
שכתהמ ל

יכול לא

15 שתי לבטל
ישיבת 15:15
“ירוי•״ לשכה

 היום ישיבות
אחחצ(

16 טרנר קרן

17 שטיין דני 17:00 דוא מנבל גולד
קרן ירושלים; המנכלית לשכת

18 I O ■ יצ 18:30' S iltH lg iK ^

רנר1נ קרן25/03/20181 12:16



2017 אוקטובר2017 ספטמבר

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

מ ו ה ד ג ב א ש ו ה ד
7 6 5 4 3 2 1 2 1

14 13 17 11 10 9 8 9 8 / 6
?1 ?0 19 18 17 16 15 16 15 14 1J
?8 27 ?6 2S ?4 ?3 22 23 22 21 20

31 30 29 30 29 28 2;

 ־ 2017 ספטמבר 17
2017 ספטמבר 23

שבוז שישי יום חמ^י יום רביעי יום שלישי יום שרי יום ראשון יום

23 22 21 20 19 18 17
יול 31 מהתאריך

□פט 10 מהתאריך

 כנסת פגרה

י' סיבה ~ נ חי
ך׳-. בימי לקובי •שיבות לתאם לא

5tj• יועצים בכנס התם כל
 דתיים השנה)חגים ראש ערב

דת״ם השנה)חגים ראש ערב

 הראשון()חגים השנה)היום ראש

הראשון()חגים )היום השנה ראש

 השני()הנים השנה)היום ראש

השני()חגים השנה)היום ראש

ק15ער  או

ק10עד | _« או

בכנסת לוועדות הערכות 8:00
ר קרן ירושלים; לשכה מ ״ ט

ו פ־ע 10:30
אביו תל לשכר.

 •וצאת קרן
מוקדם

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לאמוקרם •וצאת קרן
(לעומר :

07

08

09

10 

11 

12

13

14

15

16

17

18
תניאח 18:30
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0 ־ 1 ל7 i n r m o n  4 ל
2017 אוקטובר

ש ו ה ד ג ב ש 1 א
 2017 ספטמבר

ה ד ג נ א

2017 מבר1ספנ 30
3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 
17 18 19 20 21 
24 28 27 26 2S 
31

1 2 1 2 8 9 8 9 
15 16 15 16 
22 23 22 23 
29 30 29 30

3 4 5 6 7 
10 11 12 13 4 
17 18 19 20 1! 
24 25 26 27 8!

שבח יום irvjי1 חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון יום

30 29 28 27 26 25 24
יול 31 מהתאריך

09010 מהתאריך

חופע חן מאיר[00:30

איו 14:0]( צוות כללי- חשב תבר
גי׳, בימי ,לקוב אויבות לתאם לא I— 1 -1>̂ י_ v
 'הוד״ם( רת״ם )חג־ם גדל־ר. צום
יהודיים( דתיים )תג־ם גדליה צום

 כנסת פגרה

חלל טובה
ק15עד _< או

01:00 11:30| g ר?ו10רירק קובי

 מידע מערכות מנהלי תוכנית קורם צור

11 בת ̂יוילרה

ורשויות חיפה נמל מוכנות 10׳:

0 :
ם יום ערב  דת״ם כיפור)חגי

׳הוריים(

ם יום ערב  דת״ם כיפור)חגי
יהודיים(

t . אוק 10 עד 
 יהודיים( רת״ם כיפור)חגים יום

יהודיים( רת״ם כיפור)חגים יום

בכנסת לוועדות הערכות 8:00
.ר־{ טרנר קרן ירושלים; לשכה

 יוצאת קרן
מוקרם

 יוצאת קרן
מוקרם

 ער- 11:00
מתיר נתצים
לשכה

קתטתר

 פרידה מפגע
 אורי ממר

ה( מגב)לידיע
ו התבחת רעות bgca.gov.ll

שר- 15:30
ו1אבי: תל לשכה

r>

ר־ שר- 15:00
י תג השר לשכת

ר־ שר- 16:00
תל לשכה

יציאה 18:30

 עבודה ישיבו! שר-14:30
כבוד אורחות שמואל+ בגבעת

 שמואל גבעת
טרנו־ קת

מנכ־לים פורום 18:00
טרנר קת ל;”הח בית

שדרות גג הסכם 14:30
לים יורש האוצר, שר לשכת 1 קפלן

קמטרנו־

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

07

08

09

10 

11 

12

13

14

15

16

17

18

טרנר קרן25/03/20181 12:16



2017 אוקטובר
ש ו ח ר ג ב א
7 6 5 4 3 2 1

14 13 1? 11 10 9 8
?1 ?0 19 18 17 16 1ל
?8 ?7 26 ?5 24 23 22

31 30 29

 2017 נובמבר
ו ה ד ג

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

1S
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24

ש
4

11
18
25

 ־ 2017 אוקטובר 1
2017 אוקטובר 7

עובחשישי יוםחמיעוי יוםרביעי יוםשלישי יוםשבי יוםראעוון יום

יול 31 מהתאריך

oso 10 מהתאריך >_
אוק 15 עדכנסת פגרה

I 4- איק 10עיחרר טובה
 בימי לקובי ישיבות לתאם לא

שיו א O י
 תאילנד חופש- תמי

 ׳הוד״ם( רת״ם סוכות)חגים ערב

׳הור״ם( דת״ם סוכות)חגים ערב

ם חגי שראל() ת)י כו  דת״ם סו
׳הור״ם(

ם חגי שראל() ת)י כו  רת״ם סו
יהודיים(

 השני-מחוץ סוכות)היום חג

 השני-מחוץ סוכות)היום חג

 סוכות)היום המוער חול

)היום סוכות המועד חול

17
 אוק 19 עד

 סוכות)היום המועד חול

 סוכות)היום המועד חול

 סוכות)היום המוער חול

סוכות)היום המועד חול

בכנסת לוועדות הערכות 8:00
.0 טרנר קרן ירושלים; לשכה

 יוצאת קרן
מוקרם

 יוצאת קרן
מוקרם

V-*

07

08 

09

ח מזהה קביעת טקס - שר 15:00
טרנר קוץ ;לוד - 3 משר. דרכי

 •וצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

%־׳,

10

11

12

13

14

15

16

17

18

טרנר קרן25/03/20181 12:16



א
1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

2017 אוקטובר

3
10
17
24
31

2017 טבמבר
ש ו ה ד ג ב א ש ו ח ר
4 3 2 1 7 6 5 4

11 10 9 8 7 6 5 14 13 12 11
18 17 16 15 14 13 12 21 20 19 18
25 24 23 22 21 20 19 28 27 26 25

30 29 28 27 26

 - 2017 אוקטובר 8
2017 אוקטובר 14

בח1ע יום ,חמי/'! יום רביעי יום שליעוי יום '2ש יום ראעוון יום

14 13 12 11 10 9 8
אוק 15 עד כנסת פגרה ל31מהתאריר »_ ו י

ם חג איסרו חגי אל() שר ת) כו סו תורה שמחת ■ עצרת שמיני חול הושענא סוכות( המועד רבה) חרל טובה TT1 0ספ 10 מהתאריך

_« אוק 19 עד תא־לנר חופש- תמי אוק 2 מהתאריך

ם חג איסרו חגי שראל() ת)י כו סו  תורה שמחת - עצרת שמיני
חגים יהודיים( דת״ם )ישראל()

סוכות( המוער )חול רבה הושענא  )היום סוכות המוער חול
דתיים החמיש־-ישראל()חגים

 סוכות)היום המועד חול
דתיים הרביעי-ישראל()חגים

סוכות)היום המועד חול
יהודיים( דתיים יהודיים( דתיים )חגים )היום סוכות המועד חול

 לישראל( תורה)מחוץ שמחת
יהודיים( דת״ם )חגים

שראל( )מחוץ עצרת שמיני  לי
יהודיים( דת״ם )חגים

 סוכות)היום המועד חול

)היום סיכות המוער חול

 סוכות)הלם המוער חול

)היום סוכות המוער חול

; __________— . .------
)היום סוכות המועד חול

סוכות)היום המועד חול

.׳'־•.בימי לקובי ישיבות לתאם לא
לישראל( )מחוץ תורד, שמחת לישראל( עצרת)מחוץ שמיני סיכות)היום המועד חול )היום סוכות המועד חול

.. V  _ .  . —  _  .

07

08 בכננזת לוועדות הערכות 8:00
•Q טרנר קרן ירושלים; לשכה

09

10

11

12

13

14
יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא  יוצאת קרן יוצאת קרן

מוקדם מוקדם
15 (לעותר :

16

17

: 0

18 • • < \־־׳

רנר1כ קרן25/03/20181 12:16



2017 אוקטובר
ש ו ח ר ג ב א
7 6 5 4 3 2 1

14 11 1? 11 10 9 8
ו? ?0 19 18 17 16 15
?8 ?7 ?6 25 24 23 22

31 30 29

ש ו ר. ד ג ב א
4 3 2 1

11 10 9 8 7 6 ל
18 17 16 15 14 13 12
?5 ?4 ?3 22 21 20 19

30 29 28 27 26

- 2017 אוקטובר 15
2017 אוקטובר 21

ראשון יום

15
 כנסת פגרה

 אוק 2 מהתאריך
׳ ב־נו• ,לקוב ישיבות לתאם לא ר

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יום

1617
 השתלמות דור עץ רפנה

י
תאילנד חופש- תמי

181920
מאור-יהרל מאל

2 1

I 4- אילו 26 עד

יפן שר

בכנסת לוועדות הערכות 8:00
 ירושלים לשכה

סרנר קרן

 אותות הענקת טקס אח:
למשפחות הנשיא במעמד

שמנת ,3 הנשיא רהנב - הנשיא בית
SHACHARAYAION

קיו
יוצאת
מוקדם

. %׳

קיו
יוצאת
עלית נצרת רע שר־ 15:00מוקדם

אביב תל לשכה
________________טמר קת

ודפנה קרן בראנץ
Daphna deane

נמה בעניו ירון עמוס שר- 12:30
אביב תל לשכר.

]______________________טרנר קרו
ותה שדה - מרום הוגו - שר 15:00
אביב תל לשכה

_____________________טדנר קרו

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

r \

07

08

09

1 0  

1 1  

1 2

13

14

15

16

17

18
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2017 נובמבר2017 אוקטובר
ש 1 ה ד ג ב א ש 1 ר. ר ג ב א
4 3 ? 1 7 6 5 4 3 2 1

11 10 9 8 7 6 5 14 13 12 11 10 9 8
18 17 16 1S 14 13 12 21 20 19 18 17 16 1ל
?5 24 ?3 ?2 ?1 ?0 19 28 27 26 2ל 24 23 22

30 29 28 27 26 31 30 29

־ 2017 אוקטובר 22
2017 אוקטובר 28

שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

2 223
אוק 19 מהתאריך

24
תרל מאור- יגאל

2526

אוק 21 מהתאריך
 בימי לקובי ישיבות לתאם לא

ראשון

ן3י שר

27

דירקטוריון קובי

מידע מנהלי קורם צור•

28

בכנסת לוועדות הערכות 8:00
טרנר קרן ירושלים; לשכה

צוות ישיבת 10:00
ר קרן לשברי; מ ט

 לא ישראל- נתיבי מתכננים כנם
סופי

 יוצאת קרן
מוקרם

 יוצאת קרן
מוקדם

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

ר׳־,

07

08

09

1 0

1 1

1 2

13

14

15

16

17

18
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2017 נובמבר2017 אוקטובר
ש ו ה ר ג ב א ש ו ה ר ג ב א
4 3 7 1 7 6 5 4 3 2 1

11 10 9 8 7 6 5 14 13 12 11 10 9 8
18 17 16 15 14 13 12 21 20 19 18 17 16 15
?5 ?4 ?3 2? ?1 ?0 19 28 27 26 2ל 24 23 22

30 29 28 27 26 31 30 2y

 ־ 2017 אוקטובר 29
2017 נובמבר 4

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

29
ת לתאם לא בימי לקוב־ שיבו

הולדת יום ןננט־

3031
ל( ליצחק הזיכרון יוםדירקטוריון קובי א ר ש ביו)  ר

ל( ליצחק הזיכרון יום א ר ש ביו) ר

 השרף מוכנות ועמ־ש 10:0(
חוץ מודיעין)ועדת וועמ־ש

״. לוועדות הערכות 8:00 כנו. ב

התו בתחום ניסויים ביצוע 13:30
 •רשלים מנכ׳ל־ת לשכת

טרנר קרן

קיו קיו
יוצאת יוצאת
מוקדם מוקדם

 תחבורה קורווע- סקוט 9:00
דלויט הב הכמה
ם המנכלית, לשכת שלי  ׳ר

טרנר קרן

ס שר- 11:00 תי ר־עקרי
 כה רש
]טרנר קרן

 וזר במועצת ביקור ער־ 11:00
תברדך

 הרחבחן
טרנר קרן

 יוצאת קרן שיבות- לקבוע לא
(לעומר :

07

08

09

1 0  

1 1  

12

13

14

15

16

17

18
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2017 דצמבר2017 טבמבר
ש 1 ח ד ג ב א
4 3 2 1

11 10 9 8 7 6 5
1R 17 16 15 14 13 12
25 ?4 ?3 22 21 20 19

30 29 28 27 26

3
10
17
24
31

ש ו ר. ד ג ב
2 1
9 8 7 6 5 4

16 15 14 13 12 11
?3 22 21 20 19 18
30 29 28 27 26 25

 ־ 2017 נובמבר 5
2017 נובמבר 11

שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

הדר - דוברות משלחת 14:13dהשתלמות דור עץ דפנהבימי לקובי •שיבות לתאם לא

101 1

-, לוועדות הערכות 8:00 בנו. ב

קיו
יוצאת
מוקדם

קיו
יוצאת
מוקדם

נובריוו ר־ע שר־ 11:00
 ירושלים לשכה

ר נ ר ט קיז

מגידו ד־מ שר■ 12:00
 ירושלים לשכה

טרנר קרן

 לאסי שמור •שיבות תדר -13:00
מסיבת  לאחד פרישת רוזן)

(מהעוברים
 מנכלית שייבות חרר
טרנר קרן

1 רב חלפו־יז, מרדכי ־ ער 16:30
כנסת

תד0קרך

1ישי חדר 9:00
שב  : ירושלים ל
טדנר קרן

 כנם 8:30
תיקעוב

 האומה בנייני
תר0 קרו

דני שר- 10:15
 השר לשכת

טרנר קיו

IE S B
ר״ע יצווקי♦ אביגדור ער- 15:00
כנסת

קרךטרנר

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

07

08

09

10

1 1

1 2

13

14

15

16

17

18

טרנר קרן25/03/20181 12:17



2017 דצמבי2017 טבמבר
ש 1 ח ד ג ב א
4 3 2 1

11 10 9 8 5 6 7
18 17 16 15 12 13 14
25 24 2ו 22 19 20 21

30 29 26 27 28

ש ו ח ד ג ב א
2 1
9 8 7 6 5 4 J

16 15 14 13 12 11 10
23 27 21 70 19 18 17
30 29 28 27 26 25 24

 - 2017 נובמבר 12
2017 נובמבר 18

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

12
q, בימי לקובי ישיבות לתאם לא

שנתית מנמרים נתסד ̂ור•

.בבנו לוועדות הערכות 8:00

צוות ישיבת 10:00
 לשכה

ר0 קיו rמ \

 יוצאת קרן
מוקדם

 יוצאת קרן
מוקדם

13

נ נהיגה מבתני ־ חוץ מיקור 9:00
 ירושלים המנכלית לשכת

טרנר קרו

1415

1 איבדת מדידת בנושא שנתי כנם

הש לשכת קרה מלי+ שר- 11:30

טב רהל ם+1ר גיורא שר- 12:00
 ירושלים השר לשכת

טרנר קח

16

 עתידים בוגדים ליווי 10:00
נציג( )טובי

 הגי אצל 6 קומה ישיבות חדד
טרנר קח

שמע של שמו הנצחת שר- 11:00
 אביב תל לשכה

]טרנר קח

תעין ראש ד*ע - שד 14:00
 בכנסת השר לשכת

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לאטרנר קח
(לעומר :

1718

07

08

09

1 0  

1 1  

1 2

13

14

15

16

17

18
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2017 נובמבר
ב א ש ו ר. ר ג ב א

4 3 2 1”
4 3 11 10 9 8 7 6 5

11 10 18 17 16 15 14 13 12
18 17 25 24 23 22 21 20 19
25 24 30 29 28 27 26

 2017 דצמבר
ו ה ר ג

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

15
22
29

2
9

16
23
30

־ 2017 נובמבר 26
2017 דצמבר 2

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשו!־ יום

26
נזב 24 מהתאריך

trainלי,’ר,
בימי ,לקוב ישיבות לתאם לא

O ראשיו

I 27

מידע מנהל' קורם • צור

 הבנת בנמצא: הרצאה 10:0(
מוקנות ווטיות השכר תלוש

■ת־א מנכ־ל לשכת ישיבות חדר

I 28

ם "

2930
מ3עד | t- רצ

דירקטוריון קובי

fמעת חגי-  t- am ער 14 
חופש הילה

תלוש הבנת בנושא הרצאה 10:00

בכנסת לוועדות הערכות 8:00
%־• טרנר קרו ירושלים; לשכה

צוות ישיבת 10:00
םרנר קרן לשכה;

י ״ '

מר - רוווזת מם 930  + בשוק ג
בישול סדנת

 , 40 אגריפם רחוב ,טעמים מכללת
 ירושלים בצמודלמכבי,

טרנר קח

יוצאת קרן יוצאת קרן
מוקדם מוקדם

o o

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

07

08

09

1 0

11

12

13

14

15

16

17

18
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2017 דצמבר
ש ו רי ד ג ב א
7 ו

39 8 7 6 ל 4
16 1S 14 13 12 11 10
?3 77 ?1 ?0 19 18 17
30 29 28 27 26 2ל 24

31

ש ו
 2018 ינואר
ח ד ג ב א

6 5 4 3 2 1
13 1? 11 10 9 8 1
?0 19 18 17 16 1ל 14
?7 ?6 7S 24 23 22 21

31 30 29 28

־ 2017 דצמבר 3
2017 דצמבר 9

^ יוםחמיעוי יוםרביעי יוםש^ש' יוםשב' יוםון1ראע יום שבחש

נוב 28 מהתאריך .
ל סופר ש׳ ר וז

 בימי ,לקוב אויבות לתאם לא
ראשון

מעוז חגי-

o
דצמ 14 עד

ועד יזל0 הילה

12:oq אפי ישיבות חרר 12;1213̂ן הת״עצית הרסן- ור■♦א קובי

ס צוות- 8:30
טרו קרן לשכר.;

הערכות 8:00
ירו לשכה

צוות ישיבת 9:30
 לשכה

רנר0 קרן

רג אסף הכרות- 12:00 סו וי
קו ; ירושלים המנכ־ל־ת לשכת

ת הכנה המשך 8:00 בכנג לוועדו
נורנו קרן ירושלים; המנכלית לשכת

ת 9:00 ב הנהלה שי
 ירושלים לשכה

טרנר קיו

> דגשים נזאור+ יגאל פ־ע 10:30
ר קרן •רשלים; לשכה מ ט

 תחקיר 8:30
 אודי בטחתי•

אפלבאום
 דגן בית
טרנר קרן

חופש קרן

טף צוות 11:30 שו
טרנר קרן לשכה;

שר 13:00 פ־ע
זטרנר קרן השר; לשכת

 יוצאת קרן
מוקדם

 יוצאת קרן
מוקדם

טובי אורי+ 14:00
טרנר קרן לשכה;

V

טובי אורי+ 7:45
טרנר קרן לשכה;

 ועדה מכרזים- ועדת -10:00
ת למתן מיוחדת שיונו  לקווי ר

שירות
 המנכ־לית לשכת
ת שר רואש א

הן 12:00 כ לי עגי פ־
טרנר קרן לשכה;

ם אבנר פ־ע 9:00 ל פלור+דגשי
טרנר קרן אביב; תל לשכה

רך יו־ר 11:00 טלמון שי - ארץ ד
המלאכה אביב תל המנכלית לשכת

14:00
מחליטים

רשויות
מטרופולניות

 ״—המ לשכת
ר קרן מ ט

אור>+ 16:15
טר קרן לשכה;

עו 13:30 פ־
ם לשכה שלי ׳ר

מלו 16:00 כו
טר קרן לשכה;

צו פ־ע 13:00
תל לשכה

צו פיא 12:30
אביו תל לשכה

 יוצאת קרן שיבות- לקבוע לא
(לעומר :

וון ממאיר פרידה מנדבת 17:30
 שראל מזדאון מוררן, מסערת

 ,ירושלים
סתר קרן

לתתק/ 17:00
טלפונית

*״י
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2017 דצמבר
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31
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 2018 ינואר
ה ד ג ב א

6 5 4 3 2 1
13 1? 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 1ל 14
?7 ?6 ?5 24 23 22 21

31 30 29 28

־ 2017 דצמבר 10
2017 דצמבר 16

חשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום ב ש

16 15 14 13 12 11 10
דתיים הרביעי()תגים חנוכה)היום שי()חגים חנוכה)היום השלי 11 ׳־׳_:׳: י ר מעוז חגי- נוב 28 מהתאריך »_ |

.ון1רא/צ %׳
חרל ־ צורבדיקות צור

מינוי באופן ליקויים' 9:00

 יהודיים( דתיים )חגים חנוכה

יהודיים( דתיים )חגים חנוכה

רצנו 20 ער
רצנו 18 עדחרל רוזן אפי

 ם’רון־ השני()חגים חנוכה)היום

רחיים העוני()חגים חנוכה)היום

שי()חגים חנוכה)היום  השלי
יהודיים( רת״ם

 רת״ם הרביעי()חגים חנוכה)היום
יהודיים(

מרידוד עאול 7:45
טרנר קת קפה;

נהג ללא מכירח 7:00
 ירושלים המנכלית לשכת

רנר0 קרו

שו 9:30
ר לשכת

נון 9:30
ר לשכת

לו דגשים גנון+ דרור פ־ע 09:00
טרנר קרן ;ירושלים לשכה

ה» 9:00

רן פ־ע 10:00 10:00
מוניות

ה רח1ל/׳
קת

 קו לשכה;

חו פ־ע 11:00 [
ת 11:30 רימנכלי! לשכת .מוניו

צוות חציבת 12:00
רנר0 קרן לשכה:

 התחבורה אבטחת 13:00
הציבורית

 ירושלים הנזנכליח לשכת
טרנר קרן

 יוצאת קרן
מוקדם

 יוצאת קרן
מוקרם

ו לשכה: טר! קי

מלי+ 13:00
ירו לשכה

המשך 12:30
טו קרו לשכה:

חופש קרן

 חכנח 8:00
למסיבת

א• נתיבי רדי1מ/ג
תר0 קת

י מ

שי סולומון+ צרלי פ־ע 08:00 1 דג
קר ; ירושלים המנכלית לשכת

אר 9:00 דו
טרנר קרן לשכה;

המשך 10:00
הנונכלין לשכת

פ־עק 10:45
 ירושלים לשכה

טרנר קרן

שוטף - טובי 12:00
טרנר קרן ; ירושלים לשכה

מו15:00 ניירע
הנו לשכת

m פ־ע 16:00
המנכל׳ לשכת

m מלי, 14:30
הנונכליו לשכת

ור שר- 15130
קו השר: לשכת

 לקבוע לא
 קרן ישיבות-

מר יוצאת לעו
־(

 מוניות 14:00
ת רד עי

ת מאיר אצל  1 ל
טרנר קת
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־ 2017 דצמבר 17
2017 דצמבר 23

שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

171819
חרל - צורדצמ 13 מהתאריך

20

רת״ם השביעי()חגים המכה)היוםהרל רוון אפי

הופש אלי
aסימולטור תנוכת שר- 10:

2122
חרל טובי

23
_< דצמ 24 עד

חופש ן»ורי
חופש ך.ילר.

 החמישי()חגים חנוכה)היום

 החמישי()חגים חנוכה)היום

ע בימי לקובי ישיבות לתאם לא

שי()תגים חנוכה)היום  דת״ם השי
׳הודייס(

 רתיים השישי()חגים חנוכת)היום
יהודיים(

ם חנוכה)היום חגי  רת״ם השבע־()
יהודיים(

י בדיקות ביום צור

ירושלים ישיבות חדר קובי 11:33
 דתיים השמיני()חגים חנוכה)היום

׳הדד״ם(

חופשענבר

חופש קרן

1

 מר־ 11:00
 עובדים טקס

מצטיינים
מלוויו
יחמלים

קרןטרנר

 באוצר 15:00
 צוות -

 סרויקטים־
לידיעת

אוצר
קמטרנר

מ0תו קרן

 פקודת לתיקון pin תצעת 9:30
 שידזת קוה -117 תתעבורח

למדניות
 ירושלים כנסת, כלכלה, ועדת

קתטרנר

כרמלה חגי, נולי, 8:00
טרנר קרו ירושלים; לשכה

ההסדרים חוק אלי + דור 9:00
טר קרו ; ירושלים המנכ־ל־ת לשכת

פ מטרופוליניות- רשויות 10:15
טרנר קרן ; ירושלים לשכה

דגשים פיליפסוו* תגי פ־ע 8:00
 אביב תל לשכה

טרנר קרן

נהיגה בוחני - מוקדמת 9:30
i המלאכה רחוב ,המנכ׳לית לשכת

קריאת 12:30
לשכה

נסיעות 12:00
ירושלים לשכה

שירלי אורי+ 13:30
טרנ קרן ירושלים; המנכלית לשכת

דרת תא חדלקת טקס מד־ 16:30
טו קר! ;כח בגבעת באנדרטה

ו פ״ע 12:00
המנבל׳! לשכת

ח> פ־ע 11:30
ט קרן ;לשכר,

מכירה 11:00
המנכליו לשכת

1 הכנר, 10:30
אבי תל לשכר.

לתוב דגשים מדען+ פ־ע 13:00
טרנר קיו ירושלים; לשכר,

- דפנה 14:30
ו לשכה; טר קי I ר־׳ שר- 15:00

ק ;השר לשכת

בינעיו רפורמת שדמי• רן 12:00
ק ;אביב תל המנכלית לשכת

ק פ״א 13:00 פונט ׳ו־רצי
טרו קרו אביב; תל רימנכל־ת לשכת

 יוצאת קרן ישיבות- לקבוע לא
(לעומר :

שר 16:30 ע פ־
]טרנר קרן ;השר לשכת
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־ 2017 דצמבר 24
2017 דצמבר 30

עובחשיש' יוםחמיעוי יוםרביעי יוםעוליעוי יוםנ' ש יוםראעוון יום

24
חרל ,טוב

 בימי ’לקוב ישיבות לתאם לא
O ראשיו

25

בדרכים הקטל בלימת 11:

| עברה ומאיבת ביקור שר• 11:

26
v מנהל' קורס צור r n 

]

27

̂'I■1 יי".• y.rr11־ j |

' מילואים טובי־ ״

דירקטוריון קובי

28
ם י צום  הוריים(’ דת״ם בטבת)חגי

רת״םיהודיים( בטבת)חג־ם י צום

2930

ת 8:30 ער פג י
ר.נ לשכת

ת 10:15 ע קבי
המנכל': לשכת

ת 8:00 הערכו
־׳,1 ירד לשכר.

ק נחמיה 9:00
המנכליח לשבץ

1 ציות- 10:00
טר קרו לשכה;

הערב: 11:00
ר.כ לשכת

לקו מוקדמת שד-רוזפנינז 13:00
שרד השר אצל חשל׳ המודעין, בנו י

סי מלי 15:00
ק ; לשכה

n שר+ 14:30
i רה־מ לשכת t

ם קובי- פ־ע 7:30 שי  רג
ת כניו תו ה ל עבוד

 המנכלית לשכת
ר קרן מ ט

ת 9:00 עד ם• ו חי ח מנ כ טכנוז מ
קרן ירושלים; המנכלית לשכת

ס 10:00 טו א ט כז מכרז ס הנר מר
קרן ירושלים; המנכל־ת לשכה

ון 11:00 שך די מ ם - ה טי  מחלי
ת שויו ת ר ניו לי פו טרו מ

 ירושלים המנכלית לשכת
טרנר קרן

ע 14:00 ת פ־ ת מנכ״לי שו לב הר
; ירושלים תחבורה מנכלית לשכת

ר פ״ע 8:00 רו ד
טרנר קרן אביב; תל לשכה

רום עקיבא פ־ע 10:00
טרנר קרן ;אביב תל לשכר.

ר 11:30 ח ניי ד עמד ד ציו רכב! ניי
מ רחוב ,אביב תל המנכלית לשכת

n נח בוחני ונותן תשא 13:00 r
 הסתדרות יעקובי אריאל אצל

 93 ארלוזרוב רחוב ־ המדינה עובדי
פיליפםון■ תגי

גי חגי+ 8:15
המנכל׳! לשכת

ה 9:00 תוד  ע
ת הולי ל ני סג  ל

ר  הבכי
ל המובי

 לשכת
 המנכלית

טרנר קרן

אר/ 13:00 מיילים דו
 לשכר.

טרנר קרן

17:00 
 י: מחליט
ת שויו ר

טרנו קרן T לשכה

16:30
י לשכה;

16:15/
; לק יחייג

לכותל רכבת -קו שר 17:00
ת ;בכנסת השר לשכת טרנר ק

n שד- 15:00
| ג ;השר לשכת

בון תחנת 8:00 נ
!המלאכה רחוב ,המנכ״לית לשכת

ב 9:00 קצי ת ס/ לי מיי אר/  דו
ת ש־ ר
 אביב תל לשכה

טרנר קרן

ת 11:00 די הכרו סגניו. חכמון- ע
8 המלאכה רחוב ,המנכלית לשכת

הל פ־ע 13:30 ף מנ תקציבים אג
טרנר קרן ;אביב תל לשכר.

א ע ל בו ק - ל ת בו ת קרן שי  יוצא
מר עו (ל :

מועצח כבוד אזדזזדת ער- 18:00
ת טרנר קרן נגב; עדו
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שבחשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

31
ת לתאם לא בו  בימ• לקובי ^׳

A ראשון

של PDR סקר לידיעה - אחרון ר1̂

חופש אלי בן ישי
מעוז חגי

מילואים קובי

ט9עי « י .

חגי פ־ע 8:30
 לשכר.

טרנר קרן

הערכות 8:00
 X ירו לשכה

 י-־' טרנר קרן
דרו פ־ע 9:00

 ירושלים לשכר.
ר1נ קרן מ

קובי פ״ע המשך 10:30
 לשכר.

רנר0 קרן

ע דפנה 9:00
 המנכלי! לשכח

ר קרן מ ט

הסעות 10:30
 המנכ־ל׳ לשכת

כורנר קרן

דוב פ־ע 8:30
 י ירו לשכה

טרנר קרן

מוקד! 10:10
 המנכלי׳ לשכת

טרנר קרן

תקציבי סיכום דור• 9:00
 ירושלים המנכ־לית לשכת

ר קרן ת ט

כסי נוהל כחול+ פנס נוהל 8:00
 לשכר.

טרנר קרן

תקציבי סיכום חכמון- עדי 9:15
 בנק רחוב המנכ׳לית, לשכת
 ירושלים 5 קומה 5 ישראל

טרנר קרן

ה מבקר משרד - בז מרסלו 8:00
 3 המלאכה רחוב המנכ־לית, לשכת

טרנר קרן
ת שדה - רוד דניאל הכרות 9:00

 אביב תל המנכלית לשכת
טרנר קרן

 דיון 12:30
ו מש ה

מחליטים
 המנכליו לשכת

טרנר קרן

 יוצאת קרן
מוקדם

1 הכנה 11:45
 המנכ־ל לשכת

טרנר קרן

 יוצאת קרן
מוקרם

תקציבי סיכום 12:00
 המנכ־לית לשכת

טרנר קרן

וו אסף 11:30
 המנכ־לי לשכת

טרנר קרן

טף 11:00 ■ שו
 המנכלי! לשכת

טרנר קרן

a ניבה 11:00
 המנכליו לשכת

טרנר קרן

 קר• 11:00
טקס דח־ם
 התרבות, היכל
טרנר קרן

מרידוד שאול שר- 14:30
 השר לשכת

טרנר קרן

אורי 13:00
 לשכה

טרנר קרן
שדמי רן פ״ע 14:00
 לשכה

בן ברית 14:30טרנר קרן סימה של וז
ירושלים הדריה, אולמי

קמטרנר

מן שלמה פ־ע 13:00 בריי
 אביב תל המנכלית לשכת

טרנר קרן

 יוצאת קרן ישיבות• לקבוע לא
(לעומר :

Aי—*
דמלח ע“ר עד- 16:30
 כנסת

סרנו־ קרו
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