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1 ינואר 2017 - ינואר 2017
7 ינואר 2017

יום שני 2 ינואר
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה 10:00 - 11:00
 -  (מנכ"ל- רח' קפלן 1, ירושלים) היתר מפעל הפיס11:00 - 13:00

שי באבד
 זיו אבירם-נשיא ומנכ"ל מוביליי+ אודי רמר + 13:00 - 13:45

עופר מארשק- סמנכ"ל בכיר כספים + אלעד צרפתי-סמנכ"ל 
 (לשכתומנכ"ל של מחלקת אפטר מרקט +שי באבד+נדב שמש 

 - משה כחלוןהשר)
 פגישה בנושא "תכנית לצמצום פערים יהודים 14:00 - 15:00

וערבים" , פרופ' עזאיזה,  ד"ר דני גרא, דר' רמזי חלבי,אוסקר 
 (לשכת אבו רזק ושאול, אורי שיינין, זאב קריל, אריאל יוצר

 - שי באבדמנכ"ל האוצר. קפלן 1, ירושלים. קומה 1)
 ועדה לבחינת ייצוא קנאביס רפואי - עו"ד יואל 15:00 - 16:00

הדר,אודי גונן,חנן בזק,טלי שטיין,דרור וגשל,יפעת רווה,עלי 
בינג/,שירה ברגמן,שאול,חגי ברוש,קרן לרנר,דנה ניסים,דקלה 

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר - רח' קפלן 1 קומה 1)פוגל,אבי צימבר
 - שי באבד ישיבת צוות16:00 - 17:00
 דיונים על השביתה במערכת החינוך + אגד 18:30 - 00:00

יום רביעי 4 ינואר
יואל במילואים
 דיון בנושא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית - 09:30 - 10:30

 (חדר הועדה הגבלת שוק ההימורים בראשות חה"כ אלי כהן 
 - שי באבדלזכויות הילד, קומה 2 )

 10:15 ראיון לשלמה בוחבוט ברדיו צפון בנושא 10:15 - 10:30
 - שי באבד (טלפוני )תוכנית צפון

 פגישה עם  ביני זומר , אמיר נבנצהל סמנ"כל 11:30 - 12:30
 societe כספים ויועצים פיננסים למימון פרוייקט לוויתן מחברת

 generaleשי באבד - 
 - שי באבד זיוה איגר12:30 - 13:30
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל ) פגישה עם ניר ברקת14:00 - 15:00
 - שי באבד עוזי דיין15:30 - 16:00
  הכנה למעטפת המשא"ן במסגרת מעבר צה"ל 16:30 - 17:00

 - שי באבד (מנכ"ל)דרומה - קובי,ליאור,נירית(22/12)
 - שי  (מנכ"ל) מכללות טכנולוגיות - אלי אלאלוף16:30 - 17:00

באבד
 שיחת ועידה - הכנה פגישה בנושא סכסוך 18:30 - 19:30

ברשות המיסים - יוסי כהן, משה אשר, דורון סמיש, שאול כהן 

יום שישי 6 ינואר

שבת 7 ינואר

יום ראשון 1 ינואר
חנוכה

 הרמת כוסית לרגל סגירת השנה 13:30 - 14:30
 - משה כחלון (לשכת השר)בהצלחה+פרידה מבינת שוורץ

יום שלישי 3 ינואר
 דיון בבית הדין לעבודה בנושא צווי מניעה 07:00 - 08:00
  7:30 ראיון ליומן בוקר בגל"צ בנושא השביתה07:00 - 07:30

 - שי באבד(טלפוני)
  ארוחת בוקר לציון סיום תקציב 2017-2018 10:30 - 12:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 הדסה- פרופ' רוטשטיין, אודרי שומרון, פינס 12:00 - 13:00

 - שי באבד (מנכ"ל)והצוות, אסי מסינג, שאול
 פגישה עם ניר ברקת - ר' עיריית ירושלים 13:00 - 14:00

 (לשכת ומנכ"ל העירייה אמנון מרחב, ערן ניצן, יאיר ביטון
 - שי באבדמנכ"ל )

  פגישה בנושא אגד - אודי אדירי, אבי ניסן קורן15:00 - 16:00
 - שי באבד(לשכת מנכ"ל )
  (טלפוני ) 16:00 - ראיון לרשת ב' - יהודה שרוני 16:00 - 16:15

- שי באבד
 מעקב ביצוע הוצאות והכנסות- אמיר לוי, אסתר16:30 - 17:30

בריד מרשות המיסים, מיכל עבאדי, אסי מסינג, יעל מבורך, 
 - שי באבד (מנכ"ל)איתי טמקין, יואל נוה, אבי לבון, אודי, נירית

 הכנה לקבינט ביטחוני- חשבונות 18:00 - 19:00
קורספונדנטים- נדין +חגי הטקס +רונן ניסים + רועי פינברג. 

יום חמישי 5 ינואר
 מעטפת המשא"ן במסגרת מעבר צה"ל דרומה -11:00 - 12:00

 (מנכ"ל בטחון, הקריה קפלן 22 בניין משרד הבטחון עם אודי אדם
 - שי באבדקומה 14)

  אכיפת מקרקעין באיו"ש(מנהלית ופלילית) 12:00 - 13:00
 - שי באבד(מנכל ביטחון קריה- קפלן 22, בניין משרד הביטחון ק-14)

 צהריים13:30 - 14:30
 פגישה בנושא סכסוך רשות המיסים - אבי ניסן 14:30 - 15:30

 - שי באבד (ת"א)קורן, אריאל יעקבי 
 (לשכה בת"א, קומה 17 חדר  שולחן עגול הייטק15:30 - 16:45

 - משה כחלוןישיבות מספר 1712 [פקיד שומה 1])
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8 ינואר 2017 - ינואר 2017
14 ינואר 2017

יום שני 9 ינואר
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה10:00 - 11:30
 דיון בנושא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית - 12:30 - 14:00

 - שי  (כנסת)הגבלת שוק ההימורים בראשות חה"כ אלי כהן
באבד

 נסיעה15:00 - 15:30
 (בית חולים    ישיבת הדירקטוריון של הדסה15:30 - 17:30

הדסה עין כרם. בניין מרכזי ישן קומה 3 משרדי הנהלה חדר ישיבות 
הנהלה.)

 נסיעה17:30 - 18:30
 - שי באבד (ת"א) הכנה למו"מ הסתדרות המורים18:40 - 19:10

יום רביעי 11 ינואר
 דיון בנושא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית - 09:30 - 10:20

 - שי  (כנסת)הגבלת שוק ההימורים בראשות חה"כ אלי כהן
באבד

 10:20 - נסיעה 10:20 - 10:45
 דיון אצל היועמש בנושא חשבונות 10:45 - 11:45

 - שי באבד (סלאח א דין)קורוספונדנטיים 
  עניין בטחוני (חגי)- דחוף- נא להגיע לדיון10:45 - 11:45

 - Avihai Mandelblit(לשכת היועץ בירושלים)
 (מנחם בגין 125 ועדת מינויים מנהל רשות המסים11:45 - 13:00

 - שי באבדקומה 8 תל אביב)
 ארוחת צהריים13:00 - 14:00
 זמן עבודה14:30 - 16:30
 - שי באבד (ת"א) מומו פילבר17:00 - 17:45
 - שי באבד (ת"א) פגישה עם חיים כץ ועמית לנג 17:45 - 18:45

יום שישי 13 ינואר

שבת 14 ינואר

יום ראשון 8 ינואר
 - שי באבד ישיבת ממשלה בנושא תוכנית צפון10:30 - 12:30
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 -  (מנכ"ל קומה 1) מעקב ביצוע הכנסות והוצאות12:50 - 13:50
שי באבד

 - שי  (מנכ"ל) מניית הזהב - בז"ן - אסי דודי יאיר14:30 - 15:00
באבד

 - משה כחלון (לשכת השר) שוטף-שי16:15 - 16:30
 המשך עבודה במשרד17:30 - 20:00

יום שלישי 10 ינואר
 - שי באבד (ת"א) הכנה למעטפת המשא"ן 11:00 - 12:00
 מעטפת המשא"ן במסגרת מעבר צה"ל דרומה -12:00 - 13:30

 - שי באבד (ת"א)עופר,ליאור,קובי בר נתן,אודי אדם
  פגישה עם ענבל הנסב (מ"מ ציר כלכלי 14:30 - 15:00

 - שי באבד (ת"א)וושינגטון)
 - שי באבד (ת"א) שוטף עמית לנג15:00 - 15:45
 נסיעה17:00 - 19:00

יום חמישי 12 ינואר
לילך בחופש

 - שי באבד (ת"א) פגישה עם מאיר הלוי ר"ע אילת10:00 - 11:00
 - שי  (ת"א) הכנה עם נירית לועידת התעשיינים 10:00 - 10:30

באבד
 נסיעה11:00 - 12:00
 השתתפות בועידת התעשייה 2017 והאסיפה 12:15 - 13:15

 (מלון דיוויד הכללית של התאחדות התעשיינים בישראל
 - שי באבדאינטרקונטיננטל)
 סיור במתחם ברנר - כפיר חן סמנכ"ל בכיר 14:30 - 15:30

 -  (רח' קיבוץ גלויות 106 ת"א)מנהל ומשאבי אנוש- רשות המיסים
שי באבד

 - שי באבד (ת"א) מניית הזהב - אסי,ביטון16:00 - 16:30
 -  (ת"א) ישיבה בנושא חשבונות קורספונדטים 16:30 - 17:30

שי באבד
 - שי באבד (ת"א) שוטף אסי מסינג17:30 - 18:30
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15 ינואר 2017 - ינואר 2017
21 ינואר 2017

יום שני 16 ינואר
 - שי באבד (כנסת) ישיבה בוועדת כספים10:00 - 12:30
 - שי באבד (בנק ישראל) שוטף נגידה14:15 - 15:00
 פגישה עם איל דשא + דורון הרמן מנהל 16:00 - 17:00

 - שי באבד (אצל המנכ"ל- קפלן 1 קומה 1)המיסים+ מתי גיל
 פגישה עם אבי ניסן קורן ומיקו צרפתי17:00 - 18:00
 ישיבת המשך עם מומו פילבר  - יצטרף רן 18:00 - 19:00

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל)שטרית ראש המטה שלו.

יום רביעי 18 ינואר
 וועדת הרפורמות - הצ"ח הגבלת שוק ההימורים09:30 - 11:30
 משלחת של בכירי וושינגטון בראש מר ג'ף 11:30 - 12:30

שוורץ - רשימת משתתפים בקובץ אקסל
 תקופת צינון-יוסי כהן, דיאא אסדי, יונתן בר 12:30 - 13:00

 - שי באבד (מנכ"ל)סימן טוב, שאול
 - שי באבד הכנה ליום הנהלה13:00 - 13:30
 - שי באבד (מנכ"ל) הכנה למסיבת עיתונאים13:30 - 14:00
 הכנה לוועדת היגוי עליונה בנושא סייבר- יוני 14:00 - 14:30

 - שי באבד (מנכ"ל)מור
 (מנכ"ל)  סיון 15:00 - 16:00
  חברות בניה זרות - פגישה עם מנהל האוכלוסין16:00 - 16:45

 - שי באבד(אצל מנכ"ל האוצר, קפלן 1, ק1 )
 -  (מנכ"ל) תע"ש- דו"ח מבקר- אסי מסינג, ביטון17:00 - 18:00

שי באבד
 זמן עבודה וטלפונים18:30 - 20:30

יום שישי 20 ינואר

שבת 21 ינואר

יום ראשון 15 ינואר
 מענקי התיישבות צעירה באיו"ש (גיל)+מצע 10:00 - 11:00

 (לשכת היועץ בירושלים, משרד המשפטים לדיון- נא להגיע לדיון
 - Avihai Mandelblitהראשי)

 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 נסיעה11:00 - 11:30
 - שי באבד ישיבת צוות12:00 - 13:00
 - שי  (מנכ"ל) סכסוך עבודה ברשות המיסים 13:00 - 14:00

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל - לפי קריאה) רוני חזקיהו14:00 - 14:15
 קוויז טורקיה-עמית לנג,אוהד כהן מסחר חוץ, 14:15 - 15:00

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר)נטע ממייקל אורן[טלפונית], שאול
 דיון בנושא התיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה 15:00 - 16:00

בראשות מנכ"ל רוה"מ ובהשתתפות מנכ"לית אינטל חה"כ 
 - שי באבד (מנכ"ל רוה"מ)מיקי זוהר, חה"כ עליזה לביא 

 מודל כניסת הגופים לשוק האשראי 15:15 - 16:00
הקימונאי-סגן השר+שי באבד+יעל מבורך+יואב גפני+ברוך 

 - שי באבד קבינט בטחוני 16:00 - 19:00

יום שלישי 17 ינואר
 בנושא הרפורמה בחשמל - ירום אריאב,משה 10:30 - 11:30

 - שי באבד (קפלן 1 ירושלים)שחל,ז'יל דרמון
 שי באבד+ירום אריאב+ז'יל ז'רמון - 10:30 - 11:30

 -  (משרד האוצר  - קפלן 1 - קומה 1 - ירושלים)יסמין-02-5317202
משה שחל (חיצוני)

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) פגישה עם רוני חזקיהו 11:45 - 12:45
 - שי באבד הכנה למבקר13:00 - 13:30
 הגבלת פרסומות בטוטו-מנכ"ל תרבות ספורט, 13:30 - 14:00

 - שי באבד (מנכ"ל משרד האוצר)טמקין, תמיר, נירית
 זמן עבודה14:30 - 16:30
 פגישה עם מנכ"ל מבקר המדינה, צחי סעד, 17:00 - 18:00

 (אצל מאיר בן דוד ואבי גבעתי מהחטיבה הכלכלית של המבקר
 - שי באבדהמנכ"ל)

 - יצחק כהן (אצל סגן השר) שי באבד,שוטף17:30 - 18:00
 - שי באבד ישיבת כניסה לתפקיד - אלישבע 18:00 - 19:00

יום חמישי 19 ינואר
 (קפה זוריק יהודה המכבי 4, תל  פגישה עם אמיר09:45 - 10:45

 - שי באבדאביב)
 צוות11:00 - 12:00
 פגישה12:00 - 13:00
 ארוחת צהרים 13:30 - 14:30
 פיני שיף- מנכ"ל ארגון חברות האבטחה 15:30 - 16:30

 - שי באבד (ת"א)בישראל, אמיר אדרי, נירית
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22 ינואר 2017 - ינואר 2017
28 ינואר 2017

יום שני 23 ינואר
יוסי קוממי בחופש

 (מלון בית יהודה דרך  יום הנהלה משרד האוצר10:00 - 16:00
 - שי באבדחיים ע. קוליץ, ירושלים)

 נסיעה16:00 - 16:30
 - שי  (לשכת מנכ"ל ) ישיבה עם אפרת פרוקצ'ה 16:30 - 17:00

באבד
 ישיבת צוות כניסה לתפקיד אלישבע - שאול, 17:00 - 18:30

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל)יאיר, נירית וטלי 
 - שי באבד כניסה לתפקיד - אלישבע18:30 - 20:00

יום רביעי 25 ינואר
יוסי קוממי בחופש

יואל נוה במילואים
 וועדת הרפורמות - הצ"ח הגבלת שוק ההימורים09:30 - 11:00
 - שי באבד ראיון טלפוני לרינו צרור 12:05 - 12:20
 עובדי קבלן - ישיבת מעקב - פינס והצוות, שאול13:00 - 13:30
 ועדה לבחינת ייצוא קנאביס רפואי - עו"ד יואל 15:00 - 17:00

הדר,אודי גונן,חנן בזק,טלי שטיין,דרור וגשל,יפעת רווה,עלי 
בינג/,שירה ברגמן,שאול,חגי ברוש,קרן לרנר,דנה ניסים,דקלה 

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר - קפלן 1 קומה 1)פוגל,אבי צימבר
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל ) שוטף אסי17:00 - 17:30
 זמן עבודה וטלפונים 17:30 - 19:30

יום שישי 27 ינואר

שבת 28 ינואר

יום ראשון 22 ינואר
 יוסי קוממי בחופש00:00

 - שי באבד שיחת ועידה - קרן מפעלים  המצוקה09:00 - 10:00
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 חשיפת ענפי השירותים לתחרות בינלאומית- 11:00 - 12:00
יואל נוה והצוות, שירה גרינברג והצוות, ברוך לוברט, אסתי 

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות12:00 - 13:00
 - שי באבד (אצל המנכ"ל)  יוסי כהן13:00 - 13:15
 אצל רה"מ: תקצוב הסייבר-שי באבד+אמיר 14:15 - 14:45

 לוי+ר' מטה הסייבר-אביתר מתניה+מנכ"ל רה"מ+מזכצ רה"מ
 -  (מנכ"ל ) הכנה למסיבת עיתונאים סיכום שנה 15:00 - 15:30

שי באבד
 כפר קאסם- אכיפת דיני תכנון ובניה-ארז 15:30 - 16:30

קמיניץ, אבי כהן מנהל יחידת הפיקוח הארצית, דניאלה פוסק, 
 צוות עבודה בנק הדואר ודואר ישראל- מומו 16:30 - 17:30

פילבר מנכ"ל תקשורת, דני גולדשטיין מנכ"ל דואר ישראל, 
 - שי באבד הכנה לקרן המטבע17:30 - 18:00
 תאגיד השידור/ רשות השידור- אסי מסינג, רן 18:10 - 20:40

יום שלישי 24 ינואר
יוסי קוממי בחופש

 משוריין לוועידת השלטון המקומי- דברי פתיחה 10:00 - 11:00
 - שי באבד (גני התערוכה ביתן 2 ת"א)( הזמנה ולו"ז בפנים)

 (חדר ישיבות 103,  מסיבת עיתונאים-סיכום שנה12:15 - 13:15
 - משה כחלוןקרית הממשלה, מנחם בגין 125, ת"א)

 זמן עבודה וטלפונים14:00 - 16:00
 - שי באבד (ת"א) פגישה עם ליאור 16:30 - 17:00
 עמותת סיכוי- רון גרליץ, אבי כהן, דניאלה 17:00 - 18:00

 - שי באבד (ת"א)פוסק, יאיר ביטון
 שוטף טלי18:00 - 19:00

יום חמישי 26 ינואר
 יוסי קוממי בחופש00:00

 11:15 פגישה עם שרון שלום - רמ"ט שהב"ט 11:15 - 12:15
 (חדר אוכל) ארוחת צהריים עם דן הראל 13:00 - 14:30
 - שי באבד (ת"א) שיעור ערבית - אלעד14:30 - 15:30
 שוטף יאיר16:00 - 17:00
 שוטף טלי17:00 - 18:00
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29 ינואר 2017 - ינואר 2017
4 פברואר 2017

יום שני 30 ינואר
  ראיון לגל"צ עם אסף ליברמן בנושא השביתה 07:00 - 07:15

 - שי באבד(טלפונית)
 דיון בנושא קצא"א (בהשתתפות נציגי: מנכ"ל 10:30 - 11:30

אוצר, חשכ"ל, היועץ המשפטי לממשלה (ניהול ותפקידים 
מיוחדים), היועץ המשפטי לממשלה (משפט בינ"ל), מנהל 

 - שי באבד (חדר 3825)רשות החברות הממשלתיות)
 - שי באבד (כנסת) דיון בנושא קצא"א11:30 - 12:30
 וועדת הרפורמות - הצ"ח הגבלת שוק ההימורים12:30 - 14:00
 זמן עבודה14:00 - 15:30
 - שי באבד (מנכ"ל) משלחת קרן המטבע16:00 - 17:30
  פגישה עם נציגי ארגון ההורים וארגון המורים17:30 - 19:30

 - שי באבד(מנכ"ל)

יום רביעי 1 פברואר
 - שי באבד שיחת ועידה הכנה לפגישה עם חח"י09:00 - 09:30
 פגישת מנכ"לים בנושא "תקווה ישראלית 10:00 - 12:00

 (בית הנשיא)בשירות הציבורי" 
 דיון רפורמה בחח"י - ממשלה, הסתדרות וועדי 12:00 - 13:30

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר)עובדים 
 (מסעדת מחניודה רחוב  צהריים  עם שי באב"ד 13:30 - 14:45

 - אמיר לויבית יעקב 10 )
 סטטוס עיירית ירושלים - סגן השר, שי באבד, 15:15 - 16:15

אמיר לוי, אריאל יוצר, ערן ניצן, אסי מסינג, נדב שיינברגר, 
 - יצחק כהן (לשכת סגן השר, אוצר)אלישבע מזיא 
 - שי באבד (מנכ"ל) תע"ש16:15 - 16:45
 רפורמה בחח"י - גורמי ממשלה - שכר ותועלת 17:00 - 18:30

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר)מהרפורמה
 - שי באבד עם  רוני חזקיהו18:30 - 19:00

יום שישי 3 פברואר

שבת 4 פברואר

יום ראשון 29 ינואר
יאיר בחופש

 - שי באבד הכנה לשימוע -  עם אסי09:00 - 09:30
 שימוע09:30 - 15:00
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות10:30 - 11:30
 משרד החוץ-יוסי כהן, קובי בר נתן, ניר אמסל, 13:00 - 13:30

 - שי באבד (מנכ"ל)שאול
 סגן השר + אמיר לוי + שי באבד + ערן ניצן + 15:30 - 16:30

 - יצחק כהן (אצל סגן השר)אריאל יוצר בנושא: עיריית ירושלים
 (מנכ"ל) פגישה עם ג'ף שוורץ17:00 - 18:00
 (לשכת  פגישה עם השרים אלי כהן וחיים כץ 18:00 - 19:00

 - שי באבדמנכ"ל)

יום שלישי 31 ינואר
 זמן עבודה במשרד09:30 - 11:00
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבה בנושא תע"ש11:30 - 12:30
 -  (מנכ"ל) רשות החברות- דני גבאי ואסי מסינג13:00 - 13:30

שי באבד
 (מנכ"ל) פגישה עם אריק 13:30 - 14:30
 -  (מנכ"ל) מכללות טכנולוגיות-ח"כ אלי אללוף14:30 - 15:15

שי באבד
 בהמתנה--------עיירית ירושלים - סגן השר, שי 14:30 - 15:00

באבד, אמיר לוי, אריאל יוצר, ערן ניצן, אסי מסינג, נדב 
 - יצחק כהן (לשכת סגן השר)שיינברגר 

 15:15 ראיונות לתקשורת - צוות צילום במשרד15:15 - 16:15
 הכנה לדיון בביה"ד + חוי הפרקליטה על הקו 15:30 - 16:00

 - שי באבדטלפון 
 דיון בביהד המחוזי - חח"י 17:00 - 20:00

יום חמישי 2 פברואר
 - שי באבד (ת"א) ביקור במוסד10:30 - 16:30
 וועדת הרפורמות - הצ"ח הגבלת שוק ההימורים11:00 - 13:00
 ועידה טלפונית - - - סטטוס עיירית ירושלים - 17:00 - 17:30

סגן השר, שי באבד, אמיר לוי, אריאל יוצר, ערן ניצן, אסי 
 - יצחק כהן (טלפונית)מסינג, נדב שיינברגר 
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5 פברואר 2017 - פברואר 2017
11 פברואר 2017

יום שני 6 פברואר
 יואל נוה בהשתלמות אגף הכלכלן00:00

 - שי באבד שיחה טלפונית הכנה להנהלה09:00 - 09:30
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה מורחבת10:00 - 11:00

  ישיבת וועדת הרפורמות בנושא הימורים 11:00 - 11:45
 - שי באבד(כנסת)

 דיון רפורמה בחח"י - ממשלה, הסתדרות וועדי 12:00 - 13:00
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל אוצר)עובדים 

 התייעצות  - איציק לוי, ענת חיים, עמית שקד, 12:45 - 13:15
מאיה ספיר ואליאב אנגלמאייר 

 - מיכל  (חדר ישיבות2) מסיבת פרידה - מיכל 13:00 - 15:00
עבאדי-בויאנג'ו

 פגישה בנושא ירושלים - מנכ"ל רוה"מ, השר 15:00 - 16:00
 - שי באבד (מנכ"ל רוה"מ)אלקין, השר דרעי, ניר ברקת 

 תכנית אסטרטגית אילת-  ר"ע אילת מאיר 16:15 - 17:15
הלוי+ מנכ"ל תיירות אמיר הלוי,דניאל מלצר, אסף וסרצוג, 

 נסיעה 17:15 - 17:45
 ++תכנית מצויינות ללימודי טכנולווגיה וסייבר 17:45 - 19:15

יום רביעי 8 פברואר
 שיחת ועידה בנושא נוהל עבודה מול תקשרות 09:00 - 09:30
 - שי באבד-שי אסי לילך 
 שוטף-מנכ"ל תקשורת מומו פילבר, ברוריה 10:15 - 11:00

מנדלסון וחגית ברוק לשכה משפטית תקשרות, מאיר לוין 
 - שי באבד (מנכ"ל)משנה יועמ"ש, אבי ליכט, מסינג, ביטון

 התייחסות לדו"ח המבקר בנושא תע"ש - אסי 11:00 - 11:45
 - שי באבד (אצל המנכ"ל)מסינג, ביטון

 - שי באבד (מנכ"ל) תוכניות עבודה- שאול12:00 - 12:30
 הכנה  לסיכום ממצאי קרן המטבע- צוות קרן 12:30 - 13:30

המטבע- יואל נוה, אמיר לוי, דורית סלינגר, אביגדור, רוני 
 - שי באבד (מנכ"ל) יעל מבורך13:30 - 13:45
 - שי באבד (מנכ"ל) מתקן האמוניה בחיפה14:00 - 15:00
 באבד,אמיר לוי,ויסמן,שינברגר,הרוש, ערן ניצן, 14:00 - 15:00

מעיין נשר, יעל מבורך משה אשר, דורית סלינגר מאיר 
 אצל שר האוצר - משלחת קרן המטבע - שר 16:00 - 17:30

האוצר,נגידת בנק ישראל,סגן השר,אמיר לוי,יואל נוה,דורית 
 דיון רפורמה בחח"י - ממשלה, הסתדרות וועדי 17:30 - 20:00

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר- חדר ישיבות 2 קומה 1)עובדים 

יום שישי 10 פברואר

שבת 11 פברואר

יום ראשון 5 פברואר
 יואל נוה בהשתלמות אגף הכלכלן00:00

 - שי באבד ישיבת ממשלה 10:00 - 12:30
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 סכסוך עבודה ברשות המיסים- אמיר לוי, משה 14:00 - 14:30
 - שי באבד (מנכ"ל)אשר, יוסי כהן, שאול

 מכללות טכנולוגיות טווח קצר-מנכ"ל רווחה 14:30 - 15:15
 אביגדור קפלן, ,תאיר איפרגן, מיכל צוק, אורי שיינין, שאול

 - שי באבד(מנכ"ל אוצר)
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות15:15 - 16:00
 ישיבה עם ישראל גולדמן + אלישבע מזיא על 16:00 - 16:30

 - שי באבד (מנכ"ל)טבלת המשימות
 - שי באבד משוריין לפגישה עם אורי יוגב 16:30 - 17:00
 ישיבת מעקב עם משרד החינוך- מנכ"לית חינוך 17:30 - 18:30

והצוות ( רשימת משתתפים בפנים), יוסי כהן +הצוות, יאיר 
 - משה כחלון (לשכת השר) שי-שוטף17:30 - 18:00
 פגישה עם זכייני מפעל הפיס- חיים טל+ קובי 18:30 - 21:30

גנן+ אביעד שיטרית+ יונתן ברקאי,  רועי פולקמן , טמקין, 

יום שלישי 7 פברואר
 - שי באבד (מנכ"ל) נפגעי פעולות איבה11:15 - 11:30
 פגישה עם גיורא אלמוגי מנכ"ל OPC רותם - 11:45 - 12:30

 - שי באבד (מנכ"ל)בעל תחנות כוח. 
 - שי באבד (מנכ"ל) הכנה לטיסה- נירית13:00 - 13:30
 - שי באבד (מנכ"ל) שוק הטלויזיה- וסרצוג13:45 - 14:00
 - שי באבד (מנכ"ל) שירותים פיננסים14:00 - 15:00
 טלחום יור ועד עובדים של רשות המיסים+משה15:00 - 15:45

 - שי באבד (מנכ"ל)אשר +יוסי כהן+ שאול
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל )  יוסי כהן 15:45 - 16:00
 פגישה עם שלמה איליה בנושא מתקן האמוניה 16:00 - 17:00

 - שי באבד (ירושלים)- יאיר ביטון
 זמן עבודה17:00 - 18:30
 ועידה טלפונית תאגיד השידור הציבורי - עם 18:30 - 19:00

 - שי באבד (מנכ"ל)אפי מלכין

יום חמישי 9 פברואר
 - שי באבד 5:20-8:40 - המראה05:20 - 08:50
 - שי באבד 9:50-14:35 טיסה 09:50 - 14:35
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12 פברואר 2017 - פברואר 2017
18 פברואר 2017

יום שני 13 פברואר
 חו"ל10:00 - 18:00

יום רביעי 15 פברואר
 נסיעה הביתה09:30 - 11:00
 התארגנות11:00 - 12:00
 נסיעה12:00 - 13:00
 - שי באבד ישיבת צוות13:00 - 14:00
 (אצל  ישיבת כניסה לתפקיד עם ערן יעקב14:00 - 15:00

 - שי באבדהמנכ"ל)
 - שי באבד שוטף ועדכונים עם לילך ויסמן15:30 - 16:00
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף עם אלישבע16:00 - 17:00
 - שי  ישיבה עם אלישבע וטלי - שיטת עבודה17:00 - 17:30

באבד
 שוטף אסי מסינג+ יחידה חקירות פלילית ביו"ש 17:30 - 18:00

 - שי באבד (מנכ"ל)( עופר טלפונית)
 נסיעה18:00 - 19:00

יום שישי 17 פברואר
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות08:30 - 09:30

שבת 18 פברואר

יום ראשון 12 פברואר
 חו"ל 10:00 - 17:00
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

יום שלישי 14 פברואר
 11:55-14:45   טיסה 11:30 - 14:30

יום חמישי 16 פברואר
 זמן טלפונים + המשך עדכונים 10:00 - 12:30
 א. צהריים13:00 - 14:00
 חקיקה קצא"א- יהלי, עמית מרזאי, אפרת, ארז, 14:00 - 15:30

 - שי באבד (ת"א)דוד, איציק לוי, עמית שקד, ענת, יאיר 
 (ת"א) פגישה עם מוטי  16:30 - 17:00
 - שי באבד (ת"א) תקשורת17:00 - 17:45
 (המסעדה הקומה  א"ע עם נשיא הבנק העולמי18:00 - 19:30

 - משה כחלוןה-11, מגדלי עזריאלי, דרך מנחם בגין 132, תל אביב)
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19 פברואר 2017 - פברואר 2017
25 פברואר 2017

יום שני 20 פברואר
 - שי באבד ועדת כספים - שינוי מבנה הבורסה10:00 - 11:00
 (לשכת מנכ"ל  נהלי תקשורת - אורי,לילך,אסי11:00 - 11:45

 - שי באבדירושלים)
  המשך רחל עזריה+שי+אמיר לוי+יאיר פינס12:00 - 12:30

 - משה כחלון(לשכת השר )
 - משה כחלון (לשכת השר) ניידות בין הבנקים12:45 - 13:30
 אירוע פרידה מרותם פלג - מנכ"ל בטחון פנים - 13:00 - 14:00

 - שי באבד (אולם ברלב קומה 5)צריך להודיע להם אם שי יגיע
 דיון בנושא קצאא-שי באבד+ארז 13:30 - 14:15

 - משה כחלון (לשכת השר)כלפון+גפני+מיקי זוהר
 - שי באבד מכללות טכנולגיות - אלאלוף14:15 - 15:00
 חברות בנייה זרות - פגישה עם משרד החוץ - 16:00 - 17:00

 (מנכ"ל יאיר,מירי,ניר,סטלה,חגי שגריר, אייל סיסו ,אלון שמר
 - שי באבדאוצר)

 -  (מנכ"ל) שוטף ערן יעקב, יוסי כהן ואפי מלכין17:00 - 17:30
שי באבד

 - שי באבד שוטף אסי מסינג 17:30 - 18:00

יום רביעי 22 פברואר
 שוטף במשרד10:00 - 12:30
 - משה כחלון (לשכת השר) שי-שוטף12:30 - 12:45
 - שי באבד שוטף אמיר לוי ושי 13:00 - 13:30
 שיעור בערבית13:30 - 14:30
 נסיעה14:30 - 15:00
 - שי באבד (הר חוצבים!) שוטף עם הנגידה15:00 - 16:00

 נסיעה16:00 - 
 - שי באבד ישיבה עם מסינג 17:00 - 17:45
 הקמת תחנת כוח ביו"ש-אסי מסינג, אפרת 18:00 - 18:30

 - שי באבד (מנכ"ל)פרוקצ'ה, טל רביב, שניר ניב, אלישבע, יאיר
 זמן טלפונים 18:30 - 20:30

יום שישי 24 פברואר

שבת 25 פברואר

יום ראשון 19 פברואר
 (חדר  מס על ריבוי נכסים-יועמ"ש לממשלה09:00 - 09:30

 - משה כחלוןועדות שרים, מזכירות ממשלה)
 שיחת טלפון עם אסף וסרצוג - הכנה לישיבת 09:30 - 09:45

"חובת מכירה". 
 ישיבת צוות10:30 - 12:00
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 ישיבה בנושא "חובת מכירה" עם מנכ"ל צרלטון 12:30 - 13:30
 - שי באבד (אצל המנכ"ל)אדר זהבי ואסף וסרצוג

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר ) ועדת היגוי קצא"א13:30 - 14:30
 היטל עובדים זרים - פינס,שיינין,ערן יעקב,דלית14:30 - 15:30

 (מנכ"ל)קדוש,נירית +שי ברמן+חיים כהן(השף) -רשימה בפנים
 - שי באבד (מנכ"ל) סטטוס עובדי קבלן15:30 - 16:00
 - שי באבד שוטף מסינג16:00 - 16:30
 (מנכ"ל) הצעת החלטה הועדה לאנרגיה אטומית16:30 - 17:00
 מכללות טכנולוגיות- יוכי ואדיר, מנכ"ל 17:00 - 18:00
 נפגעי פעולות איבה - גרדוס,פינס,מנכ"ל 18:00 - 18:30
 ועדת יעדים ותפוקות-מנכ"ל המשפטים, עו"ד 18:30 - 20:30

יום שלישי 21 פברואר
 (ת"א) זמן עבודה 11:00 - 14:30
 נסיעה - המועצה לישראל יפה, רוקח 80 תל 14:30 - 15:00

 (רוקח 80 תל אביב)אביב
 15:00-17:00 - איך לומדים ב-HBS ? דוגמא 15:00 - 17:00

 CASE STUDY (רוקח 80 , תל אביב)ללימוד 
 הפסקה (שיחה עם רני דודאי  מנכ"ל מכון אלכא17:00 - 17:30

למנהיגות וממשל)
 תדריך לקראת הנסיעה לבוסטון17:30 - 18:30
 ערב קהילה יהודית18:30 - 21:00

יום חמישי 23 פברואר
 (הקןמה הרביעית  בוקר בכירים של חברת אוריאן10:20 - 12:20

 - שי באבד- הרש 8 תל אביב (החניון בכניסה לרחוב בכניסה מימין))
 נסיעה12:30 - 13:00
 א. צהריים 13:00 - 14:45
 14:45 שיעור ערבית - לא לאחר!!!!14:45 - 15:45
 (ת"א) מעבר על חומר ומיילים16:30 - 18:00
 - שי באבד (ת"א) פגישה עם מייקל סגל 18:00 - 19:00
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יום שני 27 פברואר
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה10:00 - 11:30
 מערכת הקשרים בין הממשלה לבטל"א 11:30 - 12:00
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר)ותוצאות 2016
 דיון בנושא נותני שירותי מטבע - דורית סלינגר, 12:00 - 13:00

יצחק מלכה, משה אשר+רון חכם+יעל אריה, רוני פרידמן, יאיר
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל )ביטון

 התייעצות בנושא קצא"א-סגן השר, ארז כלפון, 13:00 - 14:00
איציק מנכ"ל קצא"א,אבי ליכט,יערה למברגר, מאיר לוין, יהלי 

 רוטנברג, אפרת פרוקצ'ה, יאיר  יועץ של קצא"א- צבי ניקסון
 - שי באבד(אצל המנכ"ל)

 ועדה לבחינת ייצוא קנאביס רפואי - עו"ד יואל 14:30 - 15:30
הדר,אודי גונן,חנן בזק,טלי שטיין,דרור וגשל,יפעת רווה,עלי 

בינג/,שירה ברגמן,שאול,חגי ברוש,קרן לרנר,דנה ניסים,דקלה 
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף ערן ניצן15:30 - 16:00
 - שי באבד (משרד מנכ"ל) ישיבת צוות16:00 - 17:00
 ישיבה עם רוני ורותי לגבי אגף התחבורה 17:15 - 17:45

 - שי באבדבמשרד
 פגישה עם יואב הורוביץ+ הילל הורוביץ יו"ר 18:00 - 19:00

 - שי באבד (כנסת- לשכת רה"מ)מועצת בית עלמין בירושלים

יום רביעי 1 מרץ
 (קפה לנדוור,  פגישה עם אבי בראלי-לילך ויסמן10:30 - 11:30

 - שי באבדנגב 1 איירפורט סיטי)
 - (משרדי אל על שער דרומי, נתב"ג) ביקור באל על12:15 - 14:15

משה כחלון
 נסיעה לירושלים 14:15 - 15:00
 ערבה מיינס בראשות גפני- מנכ"ל רה"מ, דוד 15:00 - 16:00

 (אצל גפני ליד ביטן, רועי פולקמן,אדירי,  אמיר רשף, עידו סופר
 - שי באבדועדת הכספים)

17:15 - 16:30 mof.to mof שי באבד (מנכ"ל) סטטוס - 
 פגישה עם יובל רותם מנכ"ל חוץ+ יוסי לוי 17:15 - 18:15

 - שי באבד (מנכ"ל)ספרי, ניר אמסל, ערן יעקב
 פגישה בנושא קצאא - יהלי,ליכט,ארז,ירון 18:15 - 19:15

 - שי באבד (מנכ"ל)זליכה, הסגן

יום שישי 3 מרץ

שבת 4 מרץ

יום ראשון 26 פברואר
 סגור  10:00 - 10:45
 (לשכה בת"א) עודכן: שי באבד-התאגיד הציבורי10:00 - 10:45
 -  (לשכה בת"א) מייקל אורן+שי באבד+אמיר לוי10:45 - 11:30

משה כחלון
 נסיעה לירושלים11:30 - 12:30
  פגישה עם עמותת איילים - אבי כהן, בני ינאי, 12:30 - 13:30

רוני חזקיהו, אריאל יוצר, חגי רזניק, 
  (מנכ"ל) התייעצות בנושא קצא"א - אפרת, יהלי 13:30 - 14:00

- שי באבד
 הכנה לדיון אצל היועץ המשפטי בנושא צפיפיות14:30 - 15:00

 - שי באבד (מנכ"ל)בתי הכלא
 מעקב ביצוע הוצאות והכנסות (דצמבר 15:15 - 16:00

וינואר)-אסתר בריד, יואל נוה, אסי מסינג,רוני חזקיהו(יהלי 
 - שי באבד שוטף אסי מסינג16:00 - 16:30
 - יצחק (לשכת סגן השר) שי באבד, דורית סלינגר16:20 - 16:45
 נסיעה17:00 - 17:30
 בג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח נ' השר 17:30 - 18:30
 נסיעה18:30 - 19:00

יום שלישי 28 פברואר
 נסיעה (שעה ורבע)09:30 - 11:00
 (צפית  ביקור בתחנת הכח דליה אנרגיות בצפית11:00 - 13:00

(אזור קרית מלאכי - סמוך לקיבוץ כפר מנחם) להכניס בוויז "תחנת 
 - שי באבדכח דליה")

 נסיעה - שעה 13:00 - 14:00
 צהריים14:00 - 15:30
 (קפה  פגישה עם חגי עמית - לילך ויסמן 16:00 - 17:00

 - שי באבדאלטרנטיב )

יום חמישי 2 מרץ
 אישי (סקר מנהלים)09:00 - 12:30
 צהריים 12:30 - 14:00
 סיעור מוחות – השכלה טכנולוגית ועשיית 14:00 - 15:15

עסקים בישראל ; פרופ' צביקה אקשטיין, פרופ' רפי מלניק, 
פרופ' עומר מואב, פרופ' צבי הרקוביץ, פרופ' דני צידון, ד"ר טלי

לרום ואביחי ליפשיץ, יאיר פינס, אורי שיינין , שירה גרינברג, 
 - שי  (ת"א)אמיר רשף, שאול כהן, מיכאל ריטוב מכלכלן ראשי

באבד
 - שי באבד (ת"א) אישי15:15 - 16:00
 פגישה עם מוטי אלמוז - היכרות וכניסה 16:00 - 17:00

 (ת"א)לתפקיד ראש אכ"א 
 סגור - עבודה במשרד17:00 - 19:30
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יום שני 6 מרץ
ביטון במילואים

קוממי בחופש 
 דיון בנושא השפעת שערי המטבע - שרגא ברוש09:00 - 10:30

 - משה כחלון (לשכת השר)+הנהלת אוצר 
 - שי באבד ועדת המשנה בנושא קצצ"א 10:00 - 15:00
 - משה  (לשכת השר) דיון בנושא אג"ח מיועדות12:30 - 13:00

כחלון
 - משה  (לשכת השר) ועדה מייעצת-סגן השר13:00 - 14:15

כחלון
 - משה כחלון (לשכת השר) שי-שוטף14:15 - 14:45
 ראיון לצבע הכסף- יהודה שרוני רשת ב"( ועדה 16:00 - 16:10

 - שי באבדלחיזוק התעשיה)
 ראיון עם רדיו 103 ענת דבידוב ( ועדה לחיזוק 16:30 - 16:45

 - שי באבדהתעשיה)
 פתרון טווח קצר מכללות טכנולוגיות- מיכל צוק17:00 - 18:00

 - שי באבד (מנכ"ל)+ צוות, רוני חזקיהו+ צוות, שאול
 זמן עבודה18:00 - 20:00

יום רביעי 8 מרץ
 זמן עבודה וטלפונים10:00 - 11:30
 הכנה לישיבת תעשייה- אמיר רשף, עידו סופר, 11:30 - 12:00

 - שי באבד (מנכ"ל)שלמה פשקוס, שאול
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף רוני חזקיהו+ מנכ"ל12:00 - 12:30
 מעקב ביצוע הוצאות והכנסות-אסתר בריד, 12:30 - 13:30

 יואל נוה, אסי מסינג,יהלי רוטנברג, יונתן בר סימן טוב, נירית
 - שי באבד(מנכ"ל)

 ישיבת מעקב עם משרד החינוך- מנכ"לית חינוך 14:00 - 15:00
 והצוות , קובי בר נתן, יאיר פינס+ הצוות, יוסי איצקוביץ, שאול

 - שי באבד(מנכ"ל אוצר- רח' קפלן 1 ירושלים)
 (לשכת מנכ"ל -  רפורמה במכללות הטכנולוגיות15:00 - 16:30

 - שי באבדשי באב"ד, קפלן 1,ירושלים)
 מנכ"ל חוץ+ קובי בר נתן+ ניר אמסלאמיר 16:30 - 17:00

 - שי באבד (מנכ"ל)אילון,גלעד כהן,יוסי לוי ספרי,תמי קפלן
 תכנית צפון- צוות חיפה כמוקד תעשייה עתירת 17:00 - 18:30

 - שי  (מנכ"ל אוצר- רח' קפלן 1 ירושלים)ידע ( משתתפים בפנים)
באבד

 הכנה לישיבה עם הוועד של רשות המיסים- 18:30 - 18:45
 - שי  (מנכ"ל)משה אשר, סמיש טלפונית, דיאא אסדי, שאול

יום שישי 10 מרץ

שבת 11 מרץ

יום ראשון 5 מרץ
אסי בחופש

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות10:00 - 11:00
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 פגישה עם פולי מרדכי - אלוף מתפ"ש - ר' 11:00 - 12:00
המנהל האזרחי אחוות בן חור, סגנו אורי מנדס, סגן המתאם 

 - שי באבד (מנכ"ל)גיא גולשטיין, דניאלה פרתם ושאול
 נסיעה12:00 - 12:30
 - שי באבד ("החצר" דרך בית לחם 7) ג'ף, אמיר ושי12:30 - 14:00
 דיון אצל יואב הורוביץ- מאיר לוין, מומו פילבר, 14:15 - 15:00

 - שי באבד (רה"מ)יואב הורוביץ
 - שי באבד לעבור על חומרים15:30 - 16:00
 פגישה עם דיינרס קלוב ישראל בע"מ - 16:30 - 17:30

 נירית,נדב,ברוך,יעל,יונתן, דורון ספיר-מנכ"ל כ.א.ל ודיינרס
 - שי באבד(מנכ"ל)

 -  (מנכ"ל) אילת- ערן ניצן, עמרי בן חורין, שאול17:30 - 18:15
שי באבד

 - שי באבד שיחת ועידה18:30 - 19:00

יום שלישי 7 מרץ
 הלוך: טיסה - ב : 10:25 (המראה תל אביב, 10:00 - 22:00

נתבג,  11:55)  נחיתה ב 12:50       חזור:  התייצבות: 19:25 
 - שי (המראה: 20:55 )  נחיתה: תל אביב, שדה דב, 21:45 

באבד
 (נתב"ג) טיסה - 11:00 - 12:00
 - משה כחלון (אילת) סיור בחוף קצאא-פוטו אופ15:15 - 15:45
  טקס חתימת הסכם גג אילת בהשתתפות רה"מ16:15 - 17:15

 - משה כחלון(בניין העיריה, אילת)
 הטקס הממלכתי לציון 68 שנים לשחרור אילת 18:00 - 19:30

 - משה כחלון (רחבת אום רשרש, אילת)בהשתתפות רה"מ

יום חמישי 9 מרץ
שאול בחופש

 ישיבת מעקב משרד החינוך והסתדרות המורים 09:30 - 11:00
-  - יפה בן דוד מזכ"לית הסתדרות המורים, מיכל כהן מנכ"לית 
חינוך, קובי בר נתן, נועה היימן, יאיר פינס?, שאול קירשנבאום,

 - שי באבד (ת"א)ארז אנצויג, יוסי איצקוביץ
 סכסוך עבודה ברשות המיסים- משה אשר+ 11:00 - 12:30

הועדים, אבי ניסן קורן +אריאל יעקובי, דיאא אסדי, דורון 
 - שי באבד (ת"א)סמיש

 (קפה  פגישה עם גלית חמי - עורכת כלכליסט 13:45 - 14:30
 - שי באבדאלתרנטיב)

 הצגת דו"ח עמידרור בנושא תעש -מנכ"ל 14:30 - 16:00
 (לשכת ביטחון, אמיר לוי , אסי מסינג, עופר מרגלית, ניר אמסל

 - שי באבדמנכ"ל ביטחון)
 - שי באבד (ת"א) ישיבת התנעה צוות תעשייה16:00 - 17:00
 - שי באבד פגישה 17:00 - 19:00
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12 מרץ 2017 - מרץ 2017
18 מרץ 2017

יום שני 13 מרץ
אלישבע בחופש

שאולי בחופש
שושן פורים

 -  שי באבד - נתוני הנדלן / יומן הבוקר גלצ 07:00 - 08:00
דוברות האוצר דואר

 לשכה ת"א10:00 - 12:30
 א צהריים12:45 - 13:30
 -  (לשכה בת"א) שגריר ספרד-פרננדו קרדררה15:15 - 16:00

משה כחלון
 דיון בנושא רשות המיסים - משה אשר+אבי 16:45 - 17:30

 (ת"א ניסנקורן+אריאל יעקובי+דורון סמיש+עופר מרגלית
 - שי באבדמנחם בגין 12, משרדי הממשלה  קומה 21  חדר 2102 )

 - משה כחלון (לשכה בת"א) שי-שוטף17:45 - 18:15
 - משה (לשכה בת"א) סר רונלד כהן+ירון נוידרפר18:15 - 19:00

כחלון

יום רביעי 15 מרץ
 נירית בחופש00:00

אגף תקציבים לא נמצא
 ביקור במובילאיי - פרזנטציה ונסיעה ברכב (שי 10:00 - 13:00

 (הר חוצבים , אש הרטום 13 קומה6 + שניים)- שאולי ואלישבע
 - שי באבדלשכת מנכ"ל)

 נסיעה13:00 - 13:30
 - שי  (אצל המנכ"ל) קצא"א  [להקדים אם אפשר]13:30 - 14:00

באבד
 נסיעה14:00 - 14:30
 (שבטי טקס פרידה ממנכ"לית חינוך - שי מברך! 14:30 - 16:00

 - שי באבדישראל 34, ירושלים)
 - שי באבד (אצל הנגידה) שוטף נגידה16:15 - 17:15
 נסיעה17:30 - 18:00
 מפגש הנעת תהליך כתיבת תכנית אסטרטגיגת 18:15 - 19:15

 (C HOTEL נווה אילן)של השומר החדש 

יום שישי 17 מרץ

שבת 18 מרץ

יום ראשון 12 מרץ
 חופש- פורים10:00 - 20:00
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

יום שלישי 14 מרץ
 זמן טלפונים 10:00 - 12:00
  תע"ש- אסי מסינג, רוני חזקיהו+ צוות, ביטון13:20 - 14:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 - שי באבד (מנכ"ל) רוני פרידמן14:30 - 14:45
 מניית זהב בכי"ל - רוני חזקיהו, אסי מסינג, 15:00 - 16:00

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל )מיכאל רבזין, ירון גולן יאיר ביטון
 - שי באבד (ירושלים)  דיינרס עולמי - מנכ"ל16:00 - 17:00
 - שי באבד שוטף עם אלישבע17:00 - 17:30
 מו"מ נמלים - קרן טרנר,מיכל 17:30 - 18:00

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר)אייפר,אדירי,דן,חוסאם,אלישבע
 - (לשכת מנכ"ל אוצר ירושלים) פגישה עם חיים כץ18:15 - 19:30

שי באבד

יום חמישי 16 מרץ
 נירית בחופש00:00

אגף תקציבים לא נמצא
 זמן עבודה10:00 - 12:00
 - משה כחלון (לשכת השר) ועדת שרים להפרטה12:00 - 13:00
 נסיעה13:30 - 14:30
 - שי באבד (ת"א) ישיבת צוות15:00 - 16:00
 - שי באבד (ת"א) יוחנן לוקר16:30 - 17:15
 - שי  (ת"א) צחי הנגבי+מומו פילבר+ אסי מסינג17:15 - 18:15

באבד
 זמן עבודה18:30 - 20:30
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19 מרץ 2017 - מרץ 2017
25 מרץ 2017

יום שני 20 מרץ
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה 09:30 - 11:00
 (חדר  ועדה מרחבית בראשות המנכ"ל 11:00 - 15:00

 - שי באבדישיבות1;חדר ישיבות 2)
 אפי מלכין בנושא התאגיד11:30 - 12:00
 מומו פילבר - שוטף12:00 - 12:30
 נסיעה + אסי13:30 - 14:00
 דוברות שוק ההון- דינה זילבר, אסי מסינג,מאיר14:00 - 15:00
 - שי  (אצל דינה זילבר קומה 0 חדר ישיבות קטן)לוין, אורי יוגב

באבד
 נסיעה15:00 - 15:30
 - שי  (לשכת מנכ"ל ) נוהל תקשורת - לילך ואסי16:00 - 16:30

באבד
 סכסוך רשות המיסים - וועדים+ משה אשר, 16:30 - 17:30

 - שי באבדעופר מרגלית, סמיש, דיאא שאול
 מו"מ עם רשות המיסים18:00 - 00:00

יום רביעי 22 מרץ
 - שי באבד אסי מסינג- 11:00 - 13:00
 ועדת תעשייה - הצגת עמדת אגף תקציבים- 13:00 - 13:45

 שירה גרינברג, אמיר רשף, יואל, לב דרוקר, אלישבע ונירית
 - שי באבד(מנכ"ל)

 פגישה עם חברת דרוג אשראי FITCH - יהלי 14:30 - 15:30
רוטנברג, גיל כהן, לב דרוקר, דוד ארדפרב, ירון פכט, נירית 

 - שי באבדאיבי
 - שי  (אצל המנכ"ל) שוטף רוני רותי ודני גבאי15:30 - 16:00

באבד
  ישיבת המשך-דוברות שוק ההון- דורית ואסי17:00 - 19:30

 - שי באבד(מנכ"ל)

יום שישי 24 מרץ

שבת 25 מרץ

יום ראשון 19 מרץ
 - שי  (נציב שירות המדינה) אצל הנציב - שוק ההון10:00 - 11:30

באבד
  מכללות טכנולוגיות- אביגדור קפלן+מיכל צוק12:00 - 13:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 תאגיד השידור - ערן יעקב, אפי מלכין אסף 13:15 - 14:00

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל)וסרצוג ואלישבע
  תכנית אסטרטגית למשרד- אלישבע ושאול14:00 - 15:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 נסיעה15:00 - 16:00
 מסיבת עיתונאים-הסכם המורים-בנט+ שי 16:00 - 17:00

 (לשכת השר ת"א חדר באבד+ירון זליכה+מיכל כהן+ערן יעקב  
 - משה כחלון102 קומה 1)

 זמן עבודה17:30 - 20:30

יום שלישי 21 מרץ
 טלפונים10:00 - 12:00
 תקופת שירות חובה בפנסיה תקציבית- נציגים 12:00 - 13:00

 - שי  (מנכ"ל)מהמוסד, איזבלה ציסין,מסינג, פרוקצ'ה, ביטון
באבד

 מענה לבג"ץ רפורמה בענף ההטלה - ממנכ"ל 13:15 - 14:00
 חקלאות- אסף לוי+צביקה כהן, אדירי, שירה ברגמן, שאול

 - שי באבד(מנכ"ל)
 (לשכת תאגיד-אפי מלכין אסף וסרצוג ואלישבע14:00 - 14:30

 - שי באבדמנכ"ל)
 - שי באבד שוטף שאול 15:00 - 15:30
 - משה  (לשכת השר) יהלי רוטנברג+שי באבד15:45 - 16:15

כחלון
 - שי באבד נסיעה17:00 - 18:30
 דברי פתיחה בסמינר מצטיינים מכללה למנהל 18:30 - 20:30

 (קמפוס ראשון (50 סטודנטים) - נירית צריכה להכין את שי
 - שי באבדהמכללה למנהל, אלי ויזל 2 רשל"צ)

יום חמישי 23 מרץ
 זמן טלפונים10:00 - 12:00
 - שי באבד (ת"א) פגישה 12:20 - 13:20
 א. צהרים13:30 - 14:30
 - משה כחלון (לשכה בת"א) שי באבד15:15 - 15:45
 צפיפות בתי הכלא-אילן מלכא רמ"ט שב"ס+ 16:00 - 16:30

 (לשכת השר בתל אביב חדר ישיבות קומה 23)עופר מרגלית + אסי
 (לשכה  הגשת דו"ח השקעת מוסדיים בהייטק16:30 - 17:15

 - משה כחלוןבת"א)



13 יומן שי11:29 13/01/2019

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

אפריל 2017

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

26 מרץ 2017 - מרץ 2017
1 אפריל 2017

יום שני 27 מרץ
12:00 - 11:00Jangwon-(לשכת השר) ריאיון לעיתונאי קוריאני  

- משה כחלון
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף אסי מסינג12:30 - 13:00
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף יואל נוה13:00 - 13:30
 -  (מנכ"ל) פגישה עם עופר מרגלית ואסי מסינג14:00 - 14:30

שי באבד
 ברקליס-לן רוזן,  ג'ס סטאלי (השר כחלון - 15 15:00 - 15:30

 - משה כחלון (לשכת השר)דקות ראשונות)
 - יצחק כהן (לשכת סגן השר) שי באבד, שוטף15:30 - 16:00
 עם ברוך לוברט בנושא חוק שינוי מבנה 16:00 - 16:30

 - שי באבדהבורסה - נדב שיינברגר 
 שיחת ועידה קרן מפעלים במצוקה - מפעל נגב 16:30 - 17:00

זכוכית - עמית לנג,רן קיויותי,שרגא ברוש,אורן הרמב"ם,אמיר 
 (שיחת ועידה - טלפונים בפנים)רשף,נירית,אבי ניסן קורן,שי בירן.

 חלופות להורדת מיסוי- משה אשר, נטליה, 17:15 - 19:45
 - שי באבד (מנכ"ל)אלישבע

יום רביעי 29 מרץ
 - משה  (לשכת השר.) הגשת דו"ח בנק ישראל09:30 - 10:00

כחלון
 תאגיד10:30 - 22:30
 -  (בית אליאנס) אירוע פרידה של אלישבע 18:30 - 20:00

אלישבע מזיא

יום שישי 31 מרץ

שבת 1 אפריל

יום ראשון 26 מרץ
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 09:30 - 12:00

 - שי באבד שוטף אסי מסינג 12:00 - 13:00
 עדכונים - לילך13:00 - 14:00
 - שי באבד ישיבת צוות14:00 - 15:00
 מניות זהב וצווי אינטרסים-ישראל, יאיר 15:00 - 15:30

 - שי באבד (משרד מנכ"ל)ואלישבע
 חלופות מיסוי 16:00 - 21:30

יום שלישי 28 מרץ
 משרד10:00 - 11:00
 פגישה עם סגן השגריר הבריטי 11:30 - 12:30
 טלפונית - נותני שירותי מטבע-מסינג, ברוך, 12:30 - 13:00

 - שי באבד (מנכ"ל)נירית
  צהריים13:30 - 15:00
 הכנה15:00 - 15:30
 - שי באבד (ת"א) לילך ויסמן15:30 - 16:00
 - שי  (ת"א) שמואל האוזר- מהרשות לניירות ערך16:00 - 17:00

באבד
 שוטף במשרד17:30 - 19:30

יום חמישי 30 מרץ
אלישבע בחופש

 עבודה מת"א10:00 - 14:00
 לידיעה: אירוע פרידה לרגל סיום תפקיד - ראש 14:45 - 16:45

 (חדר קבינט משרד ראש המששלה , קפלן 3)המל"ל יעקב נגל 
 - שי באבד מסיבת עיתונאים16:30 - 17:30
 ראיונות לתקשורת17:30 - 19:00
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2 אפריל 2017 - אפריל 2017
8 אפריל 2017

יום שני 3 אפריל
קוממי בחופש 
 (אצל  ישיבת הנהלה - המשך דיון אסטרטגי10:15 - 11:30

 - שי באבדהמנכ"ל)
 קרן העושר - קריטריונים לניקוד מועמדים 11:30 - 13:00

לכהונה כחברים מקרב הציבור למועצה ולוועדת 
ההשקעות:מנכ"ל רוה"מ , מנכ"ל האוצר- , נירית איבי, אסי 

 - שי באבד (מנכ"ל) מסים12:00 - 12:30
 - שי באבד אסי - תאגיד13:15 - 13:30
 - שי באבד הרמת כוסית לפסח- עובדי המשרד14:00 - 15:00
 תאגיד- מומו פילבר,מאיר לוין 15:00 - 15:30

 (מנכ"ל)טלפונית,שיינברגר,  אסי מסינג, שירה גרינברג, וסרצוג
 שינוי מבני הרשות לזכויות ניצולי השואה: סגן 15:00 - 16:00

השר+שי באבד+עופרה רוס+גליה מאיר+נירית איבי+ רותי 
 - שי באבד תאגיד15:30 - 16:30
 ידחה למועד אחר:  ערבה מיינס - רחל גדסי  16:30 - 17:30

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר)בלבד להעלות בנייד
 ( לשכת מנכ"ל אוצר ירושלים רחק  צוות תעשייה17:30 - 20:00

 - שי באבדקפלן 1 חדר ישיבות 2+1)

יום רביעי 5 אפריל
 שאול בחופש00:00

 זמן עבודה10:00 - 12:00
 - שי באבד (מנכ"ל) רוני חזקיהו בנושא קצאא 12:00 - 12:30
 - שי באבד משוב לנירית 13:00 - 13:30
 - שי באבד (מנכ"ל) דוח מבקר המדינה-ביטון 14:00 - 14:30
 ישיבת ועדת מעקב ובקרה תכנית צפון- עמית 14:45 - 15:45

לנג, ד"ר מיכל כהן רופאת מחוז צפון, מנכל חינוך שמואל 
אבואב,  מנכל נגב גליל אריאל מישאל, שירה גרינברג, 

 - שי באבד (מנכ"ל)אלישבע
 שוטף טלי16:30 - 17:30
 (אצל המנכ"ל) מפגש עם רשת מעוז 18:00 - 19:30

יום שישי 7 אפריל

שבת 8 אפריל

יום ראשון 2 אפריל
 הכנה לישיבת ממשלה בנושא האמוניה - אסי 10:00 - 10:30

 - שי באבדמסינג, שירה גרינברג, אמיר רשף
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 ישיבה בנושא תאגיד השידור הציבורי - אמיר 12:45 - 13:45
לוי, שירה גרינברג, אסף וסרצוג, ערן יעקב, אפי מלכין, אסי 

 - שי מסינג, ברוך לוברט, נדב שיינברגר, לילך ויסמן, אלישבע
 - משה כחלון (לשכת השר) שי-שוטף14:00 - 14:30
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות14:30 - 15:30
 - שי באבד (אצל שי) הכנה- אסטרטגיה15:30 - 16:00
 - שי באבד עם אמיר16:00 - 16:30
 חלופות להורדת מיסוי- משה אשר, נטליה, 16:30 - 17:00

 - שי באבד (מנכ"ל)אלישבע
 חילוטים במשטרת ישראל-מני יצחקי ר' אגף 17:00 - 18:00

חקירות ומודיעין+ משתתפים בפנים,עופר מרגלית+עמיחי דוד 
 - שי באבד (מנכ"ל)ואמיר אדרי מתקציבים, יובל רז, יאיר ביטון

 (לשכת מנכ"ל -  רפורמה במכללות הטכנולגיות18:00 - 19:00
 - שי באבדשי באב"ד, קפלן 1,ירושלים)

יום שלישי 4 אפריל
 שאול בחופש00:00

 (הילטון תל  השתתפות בועידת האנרגיה (יאיר)09:30 - 11:00
 - שי באבדאביב)

 שיחת ועידה- מומו פילבר ויריב לוין11:30 - 12:00
 - שי באבד (שרונה- קפה ביגה) גרונר -נציבות12:00 - 13:30
 (ת"א) פגישה עם הראל- שכר14:00 - 15:00
 מיסים: שי, נטליה - עולה בטלפון (משה לא יכול15:30 - 16:30

מחר) ערן יעקב,יואל נוה, אסי מסינג, לב דרוקר, יעל מבורך, 
 - שי באבד (ת"א)יאיר פינס, נדב שינברגר, אלישבע 

 זמן עבודה17:00 - 18:30

יום חמישי 6 אפריל
שאולי בחופש
 - שי באבד ועדת כלכלה בכנסת10:30 - 12:30
 נסיעה לת"א12:30 - 14:00
 מעקב ביצוע הוצאות והכנסות- אסתר בריד 15:00 - 16:00

 להעלות בנייד, יהלי רוטנברג, אבי לבון,איתי טמקין, נירית
 - שי באבד(ת"א)

 עבודה משרד ת"א16:30 - 18:00
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9 אפריל 2017 - אפריל 2017
15 אפריל 2017

יום שני 10 אפריל
 פסח08:00

יום רביעי 12 אפריל
פסח

יום שישי 14 אפריל
פסח

שבת 15 אפריל
פסח

יום ראשון 9 אפריל
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 ועדת היגוי עליונה מאגר נתוני אשראי- נדין, חזי11:00 - 11:40
כאלו+, מבורך, נירית,  יואל בן אור, לירון מאוטנר (במקום ארז 

 - שי באבד (מנכ"ל)קמיניץ)
 פיריון-עמית לנג, יואל נוה,  אמיר רשף, עדי 13:00 - 14:00

 - שי באבד (מנכ"ל)ברנדר, שמואל אברמזון, שאול
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות14:00 - 15:00
 - שי באבד שוטף אסי 15:00 - 15:35
 חלופות מיסוי16:30 - 18:00
 סגור לע"ע 18:00 - 20:00

יום שלישי 11 אפריל
פסח

יום חמישי 13 אפריל
פסח
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16 אפריל 2017 - אפריל 2017
22 אפריל 2017

יום שני 17 אפריל
פסח

יום רביעי 19 אפריל
 פגישה עם השר אורי אריאל בנושא חקלאות 11:00 - 12:00

 ימית (ברבע שעה אחרונה יצטרפו גילי חובב ושרון קיטקו)
 (לשכת השר בית דגן , הקריה החקלאית (מכון וולקני ראשל"צ בוויז))

- שי באבד
 ארז12:30 - 13:00
 (לשכה הכנה לשהב"ט-שי+אמיר+עופר מרגלית13:45 - 14:15

 - משה כחלוןבת"א)
 - משה כחלון (לשכת שהב"ט תל אביב) שהב"ט14:30 - 16:15
 - שי באבד (ת"א) פגישה עם נח הקר17:00 - 18:00
 מעבר על מיילים18:00 - 19:00

יום שישי 21 אפריל

שבת 22 אפריל

יום ראשון 16 אפריל
פסח

יום שלישי 18 אפריל
 פסח21:00

 חופש 10:00 - 16:00
 זמן עבודה + ראיונות חלופות מיסוי16:30 - 20:30

יום חמישי 20 אפריל
 זמן עבודה 10:30 - 14:00
 צהריים14:00 - 15:30
 שוטף שאול16:00 - 17:00
 זמן עבודה17:00 - 18:30
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23 אפריל 2017 - אפריל 2017
29 אפריל 2017

יום שני 24 אפריל
 המשך דיון בנושא תאגיד השידור הציבורי עם 10:30 - 15:00

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל אוצר)ההסתדרות
 מרוץ הג'יירו = מנכ"ל תרבות וספורט,מנכ"ל 15:00 - 16:00

תיירות,שירה/וסרצוג,ביטון,תום יונאי,נדב שיינברגר (סילבן 
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר)אדמס - מצטרף לחצי שעה הראשונה)

 אצל רה"מ: התייעצות בנושא מיכל 16:30 - 17:30
 - משה כחלון (לשכת רה"מ)האמוניה-אלקין+אלי כהן

 הכנה לצוות התעשייה - שירה גרינברג, עידו 17:30 - 17:45
 - שי באבדסופר, לב דרוקר, אלישבע ונירית 

 - שי באבד (אצל המנכ"ל) צוות תעשיה17:45 - 20:15

יום רביעי 26 אפריל
  מרים כבהא - נציבה לשויון הזדמנויות בעבודה10:00 - 11:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 ראיון11:00 - 12:00
 פיריון-עמית לנג, יואל נוה,  שירה גרינברג+ 12:00 - 13:00

 - שי באבד (מנכ"ל)צוות, עדי ברנדר, שמואל אברמזון, שאול
 סגור אישי 13:00 - 15:00
 - שי (מנכ"ל אוצר) ראיונות לנציג בבנק האירופאי15:30 - 17:45

באבד
 נסיעה - כניסה לבית אסיה דרך רחוב דפנה 2 , 17:30 - 18:30

 VIP להתקשר החניון הראשון עם הרצפה  הירוקה חניון) 
בכניסה לנטע 0505316870 היא תפתח את השער: חנייה בחניון עליון 

מספר 32 )
 שיחת ועידה גיל פרישה - ארז 18:00 - 18:30

 - שי באבד (מנכ"ל)אנצוויג,יעל,אפרת, נירית
 (משרדי  עודכן: מפגש עם המוסדיים בהייטק18:30 - 19:30

 - משה כחלוןהרצוג פוקס נאמן, בית אסיה, ויצמן 4 תל אביב)

יום שישי 28 אפריל

שבת 29 אפריל

יום ראשון 23 אפריל
 ישיבת ממשלה10:30 - 13:00
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות13:00 - 14:00
 הכנה לדיון בנושא עובדי תאגיד השידור 14:45 - 15:30

 - שי באבד (משרד מנכ"ל)הציבורי
 (משרד מנכ"ל  עובדי תאגיד השידור הציבורי15:30 - 17:30

 - שי באבדאוצר)
 - שי באבד (מנכ"ל) מס פלאפונים יבואנים 17:30 - 18:00
 המשך דיונים על התאגיד עם ההסתדרות 18:00 - 21:00

יום שלישי 25 אפריל
יום מליאה על התאגיד

 (דן קיסריה, חדר  נעמה סיקולר+עמרי מילמן09:45 - 11:15
 - משה כחלוןישיבות צבר)

 נסיעה11:30 - 13:00
 שוטף אסי מסינג + תקציב יחידת אכיפת 13:00 - 13:45

 - שי באבדההימורים של הפיס 
 - שי באבד (מנכ"ל) שפוי קצא"א - רוני,יהלי14:00 - 14:30
 סנקציות קורספונדנטים-נדין, מתפ"ש - מנצור 14:30 - 15:30

חטיב/ליאור אילון ,  יהלי, עמית מרזאי, דודי קופל, מאיה 
 - שי באבד (מנכ"ל)לדרמן מרשות הגבלים עסקיים,שאול

 - שי באבד שוטף רוני חזקיהו - שי 16:00 - 16:30
 נסיעה17:30 - 19:00

יום חמישי 27 אפריל
יואל נווה במילואים

 הכנה לדיון מעטפת המשא"ן -ליאור בראון,עלי 10:00 - 10:30
 - שי באבד (ת"א)בינג?, קובי בר נתן

 - שי באבד (ת"א) שוטף אלישבע + הכנה לנכים10:30 - 11:00
 ישיבה בנושא העברת עובדים - קצא"א : שי, 11:00 - 12:00

 - שי באבד (ת"א)ארז, איציק לוי וירון זליכה
 - שי באבד (ת"א) שיחה עם אודי אדירי 12:00 - 12:30
 (בניין המס  מסיבת פרידה מערן יעקב - שי מברך12:30 - 13:00

בת"א, רח מנחם בגין 125 ק 1 חדר 101)
 צהריים13:00 - 14:00
 ירון זליכה - הצגת דו"ח הנכים, ממשה אשר 14:30 - 15:15

 - שי באבד (ת"א)מגיעים מירי סביון ושלמה אוחיון
 גיבוש המלצות בנושא הנכים- אפרת פרוקצ'ה, 15:00 - 15:30

 - שי באבד (ת"א)יוגב גרדוס, מורן משה, נירית, אלישבע
 (קריית הממשלה קומה 8) פ.ע נציב16:00 - 17:15
 מעטפת משא"ן - עלי בינג,קובי בר 17:30 - 19:30

 - שי באבד (מנכ"ל בטחון בקריה)נתן,קובי,משה,נירית



18 יומן שי11:29 13/01/2019

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

מאי 2017

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

30 אפריל 2017 - אפריל 2017
6 מאי 2017

יום שני 1 מאי
 יום הזכרון - ערב יום העצמאות - יום קצר

יום רביעי 3 מאי
 - שי  (מנכ"ל) ראיונות לנציג בבנק האירופאי10:50 - 12:20

באבד
 ישיבת ממשלה. 12:30 רשות השידור, ישיבה 12:30 - 14:00

 - שי באבדשניה הצעה להטבות מס
 סגור14:00 - 15:00
 (לשכת  הכנה לוועדת היישום של חוק שטרום 15:00 - 15:30

 - שי באבדמנכ"ל )
 - שי  (מנכ"ל אוצר) וועדת היישום של חוק שטרום15:30 - 16:30

באבד
  סיכום וועדה לבחירת נציג  בנק האירופאי16:30 - 17:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 נסיעה17:30 - 17:45
 - שי באבד (אצל הנגידה) שוטף הנגידה18:00 - 19:00

יום שישי 5 מאי

שבת 6 מאי

יום ראשון 30 אפריל
ערב יום הזיכרון

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות10:00 - 10:30
 - שי באבד הכנה עם שרגא ברוש10:30 - 11:00
 -  (מנכ"ל אוצר ירושלים, רח' קפלן1 ) צוות תעשיה11:00 - 12:30

שי באבד
 סגור12:30 - 13:00
 (לשכת מנכ"ל -  רפורמה במכללות הטכנולגיות13:00 - 14:00

 - שי באבדשי באב"ד, קפלן 1,ירושלים)
 - שי באבד פגישת המשך בנושא הג'יירו 14:30 - 15:15
 המשך ישיבה הצגת דו"ח נכים- משה אשר/ 15:15 - 16:00
 - שי באבד (מנכ"ל)נציגים, מסינג

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) שוטף משה אשר 16:00 - 16:15
   דוח מבקר המדינה- תום יונאי, מסינג וביטון16:30 - 17:30

 - שי באבד(מנכ"ל)
 - שי באבד (מנכ"ל) אישי ברוך לוברט17:30 - 18:30

יום שלישי 2 מאי
 יום העצמאות08:00 - 21:00
 -  (מושב נהלל - משק 69) חתונה אלישבע ואסף 13:30 - 20:30

אלישבע מזיא

יום חמישי 4 מאי
אין מחשבים מ14:00 

11:30 - 10:30 F35i הילטון בתל  סימולטור של מטוס קרב) 
 - שי באבדאביב)

 נסיעה11:30 - 12:00
 - משה כחלון (לשכה בת"א) שי-שוטף12:45 - 13:00
 צהריים13:00 - 14:00
 (ת"א) פגישה עם אבי צבי 14:00 - 14:45
 - שי באבד (משרד ת"א) שוטף יהלי14:45 - 15:00
 - שי  (משרד ת"א) מעקב ביצוע הוצאות הכנסות15:00 - 16:00

באבד
 - שי באבד סגור- אישי16:00 - 17:00
19:00 - 17:00BlackRock Israel – Opening Recpetion   מלון) 

 - שי באבדשרתון הירקון 115 ת"א)
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7 מאי 2017 - מאי 2017
13 מאי 2017

יום שני 8 מאי
 דיון בכנסת - "עמדת שר האוצר בעניין המלצות10:00 - 12:00

 - שי  (כנסת)הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים"
באבד

 אוריינטציה לעובדים חדשים - דברי פתיחה - 11:30 - 12:15
 (חדרי ישיבות 1+ מנכ"ל + הרצאה מטעם לשכת מנכ"ל (שאול)

 - סופי עופר2)
 - שי באבד יזמים12:30 - 13:30
 - שי באבד שיעור תורה- ליצמן13:30 - 14:30
 - שי  (מנכ"ל אוצר) גיבוש המלצות בנושא הנכים14:45 - 16:00

באבד
 פגישה עם חה"כ איתן כבל בנושא התוכנית 16:20 - 17:20

 (חדרהכלכלית לצפון -שירלי אברהמי, שירה גרינברג ואלישבע 
 - שי באבד1475 ליד אולם נגב )

 - משה כחלון (לשכת השר) שי+אמיר17:45 - 18:15
 - שי באבד (מנכ"ל) יזמים 18:00 - 18:30

יום רביעי 10 מאי
 וועדת הכספים בר' חה"כ גפני בנושא נקודות 09:00 - 12:00

 - שי באבדזיכוי 
 - שי באבד אדירי12:00 - 12:10
 - שי באבד  יעל12:30 - 12:45
 - שי באבד (משרד מנכ"ל) צוות תעשייה פנימי13:00 - 13:30
 -  (משרד מנכ"ל) פגישה עם ד"ר ארתור ב. לאופר13:30 - 14:30

שי באבד
 (מנכל רווחה -  רפורמה במכללות הטכנולגיות14:30 - 15:30

 - שי באבדקפלן 1 קומה 6 חדר 600 )
 - משה כחלון (לשכת השר) מס דירה 3 14:30 - 15:00
 המשך דיון בכנסת - נקודות זיכוי 16:00 - 17:30
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף אמיר לוי17:30 - 17:45
 -  (לשכת רה"מ) אצל רה"מ-הצגת דו"ח הנכים18:00 - 19:00

משה כחלון

יום שישי 12 מאי

שבת 13 מאי

יום ראשון 7 מאי
 - משה כחלון (לשכת השר) שי-שוטף09:45 - 10:15
 רפורמה בחח"י בנושא יחידות 1-4 באורות רבין 10:30 - 11:30

( גורמי ממשלה)-שאול מרידור, מיכל הלפרין, אודי אדירי, 
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

  ערבה מיינס - עמית,אלישבע,אמיר ברקן,אדירי11:30 - 12:00
 - שי באבד(מנכ"ל)

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות12:00 - 13:00
 סגור13:00 - 13:30
 פגישה עם השר ארדן בנושא הקנאביס + אסי 13:30 - 14:30

 - שי באבד (משרד רוהמ קומה 8)מסינג + אמיר אדרי 
 סגור14:30 - 15:00
 חברת TASC+תנועת אור - 15:00 - 16:00

 - שי באבד (מנכ"ל)יוצר,בלוך,מורגנשטרן,אלישבע
 - שי  (ירושלים) פגישה עם שלומי פוגל - נירית16:00 - 17:00

באבד
 - שי  (מנכ"ל אוצר) גיבוש המלצות בנושא הנכים17:00 - 19:30

באבד

יום שלישי 9 מאי
 - תוכנית צפון בוועדת הכלכלה - שירה גרינברג 10:00 - 12:30

שי באבד
 סגור12:30 - 13:00
  נכים- יאיר פינס,יעל מבורך נדב שיינברגר13:30 - 14:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 - שי  (מנכ"ל) מכללות טכנולוגיות- אלי אללוף14:30 - 15:30

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף רוני חזקיהו16:30 - 17:00
 טלפונים17:00 - 18:00
  נכים- השר חיים כץ,שיינברגר,יוגב גרדוס18:00 - 19:00

 - שי באבד(מנכ"ל)

יום חמישי 11 מאי
 (ת"א) עבודה מהמשרד10:00 - 11:00
 - שי באבד שוטף שאול11:00 - 11:30
 ראיונות11:30 - 12:00
 - שי באבד ארוחת צהריים 12:15 - 13:30
 - משה כחלון (גלילות) ביקור ב-14:008200 - 16:00
  מטווח- שי צריך לקחת את הנשק האישי שלו 16:30 - 17:00

 - שי באבד(ז'בוטינסקי 85 הרצליה)
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14 מאי 2017 - מאי 2017
20 מאי 2017

יום שני 15 מאי
 יומן הבוקר גלצ - ראיון שי באבד / מס ריבוי 07:05 - 07:10

 - דוברות האוצר דוארדירות 
 ישיבת הנהלה-45 דק - תרגיל + 45 דק תהליך 10:00 - 11:30

 - שי באבד (אצל המנכ"ל)אסטרטגי 
 תכנית צפון- איתן דנגוט, עדי חכמון, שירה 11:30 - 12:30

 - שי באבד (מנכ"ל)דימיניק, אלישבע
 סגור12:30 - 13:00
 - שי באבד הנגשת מאגרי מידע, BI אוצרי13:00 - 13:30
 התייעצות בנושא ה-IP - שלמה פשקוס, נדב 13:45 - 14:00

 - שי באבדשמש ושאול
 עם יאיר - התייחסות לדו"ח מבקר בנושא 14:00 - 14:30
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) תקנים ברשות המיסים14:45 - 15:15
 הערכת מצב סייבר במערכת הפיננסית - 15:15 - 15:45
 - שי באבד (מנכ"ל) פתרון ארוך טווח15:45 - 16:15
 - שי  ראיון טלפוני צבע הכסף- דירה שלישית16:10 - 16:30
 מכללות טכנולוגיות- אורי שיינין, ביאן, 17:00 - 18:00
 - שי באבד אסי מסינג - ערב מיינס 18:00 - 18:15
 שיחת טלפון יו"ר ארגון הסתדרות אחיות אילנה18:30 - 19:00

יום רביעי 17 מאי
 דיון בר' השר שטייניץ בנושא יחידות 1-4 , אורות09:00 - 10:00

רבין 
 (גבעת שאול בית  ביצוע מכרז ליועמ"ש האוצר10:00 - 14:30

 - שי באבדהדפוס 12 בניין a  קומה 5)
 סגור14:30 - 15:30
 סנקציות קורספונדנטים-רועי פרייברג, מתפ"ש 15:30 - 16:30

- מנצור חטיב/ליאור אילון ,  יהלי-בחו"ל, עמית מרזאי, דודי 
 - שי  (מנכ"ל)קופל, מאיה לדרמן מרשות הגבלים עסקיים,שאול

באבד
 אלי כהן+שי באבד+אמיר+שירה 16:30 - 17:15

 - משה כחלון (לשכת השר)גרינברג+עמית לנג+אסנת
 - משה כחלון (לשכת השר) שי+אודי אדירי17:15 - 17:30
 דיון סיכום וועדת היגוי רפורמה בראשות הנציב 17:30 - 18:30

(אפי מלכין, יונתן בר סימן טוב ויעל מבורך)

יום שישי 19 מאי

שבת 20 מאי

יום ראשון 14 מאי
 - שי באבד ישיבת ממשלה10:30 - 12:00
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 - שי באבד (מנכ"ל) דו"ח המבקר בנושא קצאא12:00 - 12:45
13:15 - 12:45 MOF TO MOF-שי באבד הכנה ל - 
   דיון בנושא mof to mof- משה אשר, אבי 13:15 - 14:30

  (מנכ"ל)ארדיטי, דודי קופל, עדי חכמון/ שירה דימיניק, מתפ"ש
- שי באבד

 - משה כחלון (לשכת השר) שי-שוטף14:30 - 15:00
 סגור15:00 - 15:30
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות16:00 - 17:00
 - שי באבד פגישה עם מוריס דורפמן 17:30 - 18:30

יום שלישי 16 מאי
 סיור במזרח ירושלים עם משה לאון - חבר 10:00 - 13:00

מועצת עיריית ירושלים ודוד קורן  יועץ רה"ע לענייני ערבים 
 (אוספים ומזרח י-ם - אמיר לוי, ערן ניצן, אריאל יוצר ואלישבע

 - שי אותנו ממשרד האוצר ברכבים של עיריית ירושלים (לו"ז בפנים))
באבד

 דיון בוועדת הכספים - הצעת חוק בנק ישראל - 10:00 - 11:00
הוועדה ליציבות פיננסית (הכנה לשנייה ושלישית) בהשתתפות

 - שי באבדהנגידה
 סגור13:00 - 13:30
 - שי באבד (משרד מנכ"ל) תחזית ביצוע תקציב14:00 - 15:00

 - שי  אישור מנכ"ל לדו"חות כספיים משרד האוצר 15:00 - 
באבד

 ייעוץ משפטי מינהל הכנסות המדינה- יואל נוה, 16:00 - 16:45
 - שי באבד (מנכ"ל)אסי מסינג

 זמן עבודה17:00 - 18:30

יום חמישי 18 מאי
 רפורמה בחח"י בנושא חוק משק החשמל + 10:50 - 11:50

עתירה לבג"ץ( גורמי ממשלה)-שאול מרידור, מיכל הלפרין, 
 - שי באבד (משרד ת"א)אודי אדירי, שאול

 - שי באבד (ת"א) שוטף אורי יוגב 12:00 - 12:30
 צהריים13:00 - 14:30
 טלפונים+ מיילים15:00 - 16:00
 - שי באבד פגישה עם ד"ר סאמר חאג' יחיא 16:00 - 17:00
 צוות תעשייה  פנימי - עדי חכמון, עידו סופר, 17:00 - 17:30
 - שי באבד (ת"א)אלישבע, נירית
 נסיעה17:30 - 18:30
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יום שני 22 מאי
 ביקור נשיא  ארה"ב בישראל 00:00

 הכנה למשובים12:00 - 13:00
 משוב לטלי13:30 - 14:00
 - משה  (לשכה בת"א) יריב לוין-תוכנית אילת14:30 - 15:15

כחלון
 - שי באבד משוב לנירית15:30 - 16:00
 - שי באבד שוטף שאול16:30 - 17:00
 - שי באבד שוטף יהלי 17:00 - 17:30
 הכנה -רשות המיסים - אילן רם,ערן והצוות שלו17:30 - 18:00
 רשות המסים- טלחום פרדילוב והפורום 18:00 - 19:00

שלו,כפיר חן, ערן יעקב,דורון סמיש, ואילן רם-נציג 
 - שי באבד (משרד ת"א)נש"מ(נציבות שירות המדינה), שאול

יום רביעי 24 מאי
 החלטת ממשלה מזרח ירושלים- שרית 11:30 - 12:30

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר)גולדשטיין, אמיר והצוות, אלישבע
 - שי באבד שוטף ומשוב לשאול12:30 - 13:30
 - שי באבד שוטף אסי 13:30 - 14:00
 -  (מנכ"ל) כתב שיפוי קצא"א- יהלי, אפרת, רזניק14:30 - 15:00

שי באבד
 - שי באבד משוב ליאיר15:00 - 15:30
 בג"ץ 5528/12 נרדי מילר ואח' נ' המשנה 15:30 - 16:45

 (משרד האוצר- חדר ליועמ"ש ואח' (גיל)+מצע לדיון מעודכן
 - Avihai Mandelblitדיונים 2, קומה ראשונה, רח' קפלן 1, ירושלים)

  אודי אדם מנכ"ל ביטחון16:45 - 17:30
 נסיעה18:00 - 19:00

יום שישי 26 מאי

שבת 27 מאי

יום ראשון 21 מאי
 פגישת הכנה לממשלה בנושא הצהרונים - יעל 09:30 - 10:30

מבורך, יאיר פינס, נועה היימן, אורי שיינין, מיכל צוק, דבי 
אליעזר, שמואל אבואב, דודי מזרחי, שנית הראל, אסי מסינג, 

 אורי כץ, רז ניזרי, נדב שיינברגר, מיכאל יצחקוב ואלישבע 
 - שי באבד(מנכ"ל)

 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00
 -  (מנכ"ל אוצר) רפורמה במכללות הטכנולגיות13:00 - 14:00

שי באבד
 עדכון תחזית תקציב 2019-2020 - אמיר לוי 14:00 - 14:45

 - שי באבד (מנכ"ל)וצוות מאקרו
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות15:30 - 16:30
 - שי באבד נירית - מצגת 16:30 - 17:00
 רשות המיסים- ערן יעקב, ארז אנצוויג, יעל 17:00 - 18:00

 (מנכ"ל אוצר מבורך, רועי דרור מרה"מ, אילן רם מהנציבות
 - שי באבדירושלים, רח' קפלן 1 )

 מעבר על חומר לחתימה18:30 - 19:30

יום שלישי 23 מאי
 ביקור נשיא  ארה"ב בישראל 00:00

  סיור ביו"ש - שילה אדלר-מנכ"ל מועצת יש"ע10:00 - 15:00
 - שי באבד(מתחילים בישוב אפרת)

 נסיעה15:00 - 16:00
 זמן עבודה 16:00 - 17:30
 - משה כחלון (לשכת השר תא) שי באבד 17:45 - 18:00

יום חמישי 25 מאי
אין חדר ישיבות בת"א 

נירית במליאה עד הצהריים
 עם ארז אנצוויג  ואיציק- הארכת הסכם קיבוצי 10:30 - 11:00

 - שי באבדב-5 שנים 
 פגישה עם יוסי קוצ'יק- בעל חברה לייעוץ 11:15 - 11:45

 - שי באבד (ת"א)בנושא שכר 
 (משרד ת"א) שיעור בערבית11:45 - 12:45
 - שי באבד פגישה עם רחל עזריה 13:00 - 13:30
 צהריים13:30 - 15:00
 - שי באבד משוב ליאיר 15:00 - 15:30
 (משרד  אמוניה - - סופר,חכמון,פרוקצ'ה,ויקטור15:30 - 16:30

 - שי באבדת"א)
 דיינרס קלוב - דורון 16:30 - 17:30

 - שי באבד (משרד ת"א)ספיר,נעמה,ברק,אסף,יונתן, איציק
 סגור - פגישה17:30 - 19:00
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יום שני 29 מאי
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה10:00 - 11:00
  קליטת עובדי רשות השידור בשירות המדינה11:00 - 12:00

 - שי באבד(מנכ"ל אוצר)
 סכסוך עבודה משרד החוץ- ערן יעקב+ צוות, 12:00 - 12:30

 - שי באבד (משרד המנכ"ל )עופר מרגלית/ניר אמסל טלפונית
 (יפו 216  שערי העיר קומה 7 חדר  פרידה מסיון 12:30 - 13:30

 - שי באבדשיונים גדול )
 עובדים זרים- משה אשר, אסי מסינג, נדב 14:00 - 15:00

 - שי באבד (מנכ"ל)שיינברגר, יאיר פינס, אורי שיינין, נירית 
 (לשכת מנכ"ל משרד האוצר קפלן 1  צוות תעשייה 15:00 - 17:00

 - שי באבדירושלים קומה 1 )
 נסיעה לגבעת התחמושת 15:30 - 16:00
 סיור פורום המנכ"לים לרגל 50 שנה לשחרורה 16:00 - 20:30

 (ב-16:00 בגבעת התחמושת )של העיר ירושלים
 מבקר המדינה+אלי מרזל(מנכ"ל)+עמיחי 16:30 - 17:30

 (מבקר המדינה 2 שי(עוזר)-הצעת חוק בנושא משרד המבקר
 - משה כחלוןקומה 7)

יום רביעי 31 מאי
שבועות

יום שישי 2 יוני

שבת 3 יוני

יום ראשון 28 מאי
 (משרד ״מיכל אמוניה- סגירת פתרון ארוך טווח״10:00 - 12:00

 - שי באבדמנכ"ל)
 - משה כחלון (לשכת השר) שי-שוטף11:40 - 12:00
 (לשכת  דיון בנושא תקנות יער-שי+אסי מסינג12:15 - 13:00

 - משה כחלוןהשר)
 (אולם  13:00 - טקס פרידה מהנציב משה דיין 13:00 - 15:00

האודיטוריום משרד החוץ, כניסה משער "טקס" מול בית המשפט 
העליון  (להצטייד בתעודה מזהה))

15:30 - 14:00 mitאולם  14:00 מפגש עם סטודנטים מ) 
מנטיפיורי, רח' משגב לדך 29)

 סגור15:30 - 16:00
 - שי באבד (מנכ"ל) ערבה מיינס16:30 - 16:45
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות17:00 - 17:30
 - (מנכ"ל אוצר 02-5317202) הגבלת החשמל לעזה18:00 - 19:00

שי באבד

יום שלישי 30 מאי
ערב חג שבועות

יום חמישי 1 יוני
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יום שני 5 יוני
  הכנה לצוות תעשיה - נירית שירה עידו ועדי11:00 - 11:30
 - שי באבד(אצל המנכ"ל)

 מעקב ביצוע הוצאות והכנסות-יעל מבורך, 11:30 - 12:30
טמקין/ תמיר, אסתר בריד,יהלי רוטנברג+ דותן צור, אבי לבון, 

 - שי באבד (מנכ"ל)נירית
 (לשכת מנכ"ל משרד האוצר קפלן 1  צוות תעשייה 12:30 - 14:30

 - שי באבדירושלים קומה 1 )
  תכנית צפון וחיפה- רשימת משתתפים בפנים14:30 - 16:00

 - שי (מנכ"ל אוצר- רח' קפלן1 ירושלים לשכת מנכ"ל   02-5317202)
באבד

 - שי (מנכ"ל אוצר) רפורמה במכללות הטכנולגיות16:00 - 17:00
באבד

17:30 - 17:00oecd-שי באבד (מנכ"ל) ישיבת הכנה ל - 
 - שי באבד (מנכ"ל) רפורמה חקלאות- אלישבע17:30 - 18:00
 - משה כחלון (לשכת השר) מחיר למשתכן18:30 - 19:15

יום רביעי 7 יוני
 OECD - לוז בקבצים (מאילן מפריז) 10:00 - 18:30

יום שישי 9 יוני

שבת 10 יוני

יום ראשון 4 יוני
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות10:00 - 10:30
 אמוניה- מנכ"ל סביבה, פרוקצ'ה, חכמון+ עידו 10:30 - 11:00
 - שי באבד (מנכ"ל)סופר, אלישבע
 - שי באבד (מנכ"ל) פגישה אישית11:00 - 11:45
 תכנית לצמצום פערים יהודים וערבים:    פרופ' 12:00 - 13:00

עזאיזה, ד"ר דני גרא,אהרון פוגל. פנימיים:: יעל לינדנברג, זאב 
 (משרד קריל, אסנת אלרועי, אריאל יוצר, שאול,אורי שיינין. 

 - שי באבדמנכ"ל אוצר, קומה 1, קפלן 1 ירושלים)
 ועדת איתור וושינגטון- נילי ליפשיץ, אלון 13:00 - 16:00

 (ירושלים אושפיז, נדין טרכטנברג, ציפי סמט, אפרת בת-אל
 - שי באבדקפלן 1 קומה 1 לשכת מנכ"ל)

 התייעצות בנושא שער המטבע-הנהלת 16:00 - 17:30
 האוצר+אהרון פוגל+יעקב שיינין+ויקטור מדינה+רפי מלניק

 - משה כחלון(לשכת השר)
 - שי (מנכ"ל)  קבוצה לינדא (אמוניה)- עידו סופר17:30 - 18:30

באבד
 פגישה מצומצמת חח"י- מאיר לוין, שאול 18:30 - 20:00

 - שי באבד (מנכ"ל)מרידור, אסי מסינג

יום שלישי 6 יוני
 פגישה עם חגי טופלניסקי 11:30 - 12:30
 (ת"א ) פגישה עם מיכל13:00 - 14:30
 התארגנות+ נסיעה14:30 - 17:00
20:30 - 17:00LY 325 - 17:15 טיסה הלוך מנתב"ג 

יום חמישי 8 יוני
 יקבע מועד חדש - - - -סיור אצל עופרה רוס עם 07:30 - 08:00

 סגן השר, המנכל, רותי אשכנזי ועופרה רוס גליה מאיר אריכא
 - (יצחק שדה 17 בית נצבא קומה 7 חדר 702 (יש חניון להביא פתק))

יצחק כהן
 14:35 המראה חזרה מפריז - LY 324 נחיתה 14:00 - 20:00

ב-20:00
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יום שני 12 יוני
יואל נוה בחו"ל

 טלפונים 10:00 - 11:00
 - שי באבד שיחת הכנה נוספת 11:00 - 11:30
 (תל אביב) פגישה עם יוסי קוצ'יק11:30 - 12:30
 צהריים13:30 - 15:00
 שוטף עם יאיר ביטון15:00 - 16:00
 (ארלזורוב 93, קומה 5, חדר  הכנה לישיבה חח"י17:00 - 17:30

 - שי באבד525)
 (ארלזורוב 93, קומה 5, חח"י- הסתדרות+ ממשלה17:45 - 19:15

 - שי באבדחדר 525)

יום רביעי 14 יוני
יואל נוה בחו"ל

 הכנה למסיבת עיתונאים 10:00 - 11:30
 - משה  (לשכה בת"א) הכנה למסיבת עיתונאים 11:30 - 12:00

כחלון
 - משה  (ת"א, חדר ישיבות 103) מסיבת עיתונאים12:00 - 12:45

כחלון
 - שי באבד סגור- שאלות כתבים12:50 - 14:30
 נסיעה לחיפה14:30 - 16:00
 ראיון הקלטה ליעל איילון רדיו  103 ישודר ב- 14:30 - 15:00

 - שי באבד(16:00)
 - שי באבד הכנה טלפונית לבית הדין15:30 - 16:00
 ראיון למהדורה עם גאולה אבן,  תאגיד- מחיר 15:45 - 16:15

 - שי באבד (בית הדין בחיפה)למשתכן
 (חיפה- פלי"ם 12 בית דיון בבית הדין בנושא חח"י16:00 - 19:30

 - שי באבדהדין האזורי לעבודה)

יום שישי 16 יוני
יואל נוה בחו"ל

שבת 17 יוני
יואל נוה בחו"ל

יום ראשון 11 יוני
 יואל נוה בחו"ל00:00

  הכנה לממשלה-סגן השר+שי+אמיר+יואל נווה09:15 - 09:45
 - משה כחלון(לשכת השר)

 ישיבת ממשלה10:00 - 13:30
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 הכנה לפגישה אצל יואב הורוביץ-הסכמי שכר 11:45 - 12:00
 - שי באבד (משרד רוה"מ )של עובדי משרד החוץ

 הסכמי שכר של עובדי משרד החוץ - דיון אצל 12:00 - 13:00
 (אצל הורוביץ)יואב הורביץ- משרד רוה"מ

 אצל יואב הורביץ - בנושא הסכמי שכר ו שביתה12:00 - 13:00
 - ערן יעקב (משרד רוה"מ - קומה ראשונה)במשרד החוץ 

 הכנה למסיבת עיתונאים -לילך, אסנת, הרוש 13:45 - 14:45
 - שי באבדויאיר

 השתתפות בכנס של בנק ישראל בנושא 14:30 - 15:30
מיומנויות כח העבודה והשפעתן על המשק הישראלי (שי מדבר

 (אולם  תרגיל חירום של הנהלת משרד האוצר15:30 - 18:30
 דיור לשכירות ארוכת טווח- תיקון חוק עידוד 17:15 - 17:30

יום שלישי 13 יוני
יואל נוה בחו"ל

 שיחת ועידה דיור לשכירות ארוכת טווח- תיקון 11:45 - 12:15
חוק עידוד השקעות הון-משה אשר, אסי מסינג/ אפרת 

 פרוקצ'ה,מעין נשר, ,גיא גולדמן, נחום איצקוביץ?, ביטון
 - שי באבד(מנכ"ל)

 אמוניה- פגישה עם אהרון אלינגר- מנהל אגף 12:45 - 13:45
בכיר במשרד מבקר המדינה+ מנהל חטיבה יובל חיו+ עובדת 

 - שי באבד (מנכ"ל)ביקורת רוית קדם נאוי
 (טלי מול אלעד) שיעור ערבית 13:45 - 15:00
 - שי באבד (מנכ"ל) שימוע - מירוצי סוסים15:00 - 19:00
 ישיבת סטטוס- מסיבת עיתונאים (אסנת 16:00 - 17:00

 - שי באבד (מנכ"ל)בטלפון)
 - שי באבד (מנכ"ל) אג"ח ציבורי17:00 - 18:00

יום חמישי 15 יוני
יואל נוה בחו"ל

 ועדת איתור וושינגטון- נילי ליפשיץ, אלון 11:00 - 15:00
 - שי באבדאושפיז, נדין טרכטנברג, ציפי סמט, אפרת בת-אל

 פגישה עם שרון שלום רמ"ט משהב"ט16:00 - 17:00
 פגישה עם אייל17:15 - 18:15
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יום שני 19 יוני
יואל נוה בחו"ל

 08:30 יציאה מהבית08:30 - 09:30
 9:55 - 10:10 השתתפות בכנס אלי הורוביץ 09:30 - 10:30

לכלכלה וחברה - "אתגרי המשק", ב-11:00 ראיון עם אטילה 
  ברית לנכד של סגן השר- אולמי נצח ישראל10:30 - 12:00

 - שי באבד(איבן עזרא 22 פינת רמב"ן רחביה ירושלים)
 נסיעה12:30 - 13:00
 דיון בועדת העבודה בנושא תוכנית "נטו 13:00 - 14:00

 - משה כחלון (אולם נגב, קומה 2)משפחה"
 א"צ14:15 - 14:45
 - שי  שאול ואלישבע בנושא השכלה טכנולוגית 14:45 - 15:15

באבד
 - שי באבד שוטף עם תום יונאי 15:15 - 16:00
 (לשכת מנכ"ל משרד פגישה עם יואב הלר - מעוז 16:00 - 17:00

 - שי באבדהאוצר קפלן 1 ירושלים קומה 1 )
 - משה כחלון (לשכת השר) שי 16:45 - 17:00
 - משה  (לשכת השר) חדוה בר-ניוד חשבונות17:00 - 17:45
 (לשכת  רוני צ'אן+משלחת אנשי עסקים מסין17:45 - 18:30

יום רביעי 21 יוני
 אלישבע בארה"ב00:00

 מדיניות האוצר בנוגע להגרלות - נירית,גלית, 11:30 - 12:00
 - שי באבד (מנכ"ל)דודי קופל,אורי
 לו"ז סגור12:00 - 14:00
 אבי כהן - היערכות לרפורמה תיקון לחוק תכנון14:00 - 14:30

 - שי באבד (מנכ"ל קפלן 1)ובניה
 ערבה מיינס, עם מנכ"לית ערבה - קרלה, נציג 15:00 - 16:00

 מנכ"ל כלכלה, אלישבע, עדי חכמון (מתקבציבים לא חובה) ,  
 - שי באבד(אצל המנכ"ל, קפלן 1, ירושלים. קומה 1)

 גיתית גור גרש גורן- מנהלת מחלקה כלכלית- 16:00 - 16:30
 - שי באבד (מנכ"ל)ניירות ערך

 -  קריאת דו"ח צווי אינטרסים + דו"ח קנאביס 16:30 - 17:30
שי באבד

 תשתית המחשוב הבנקאית - יעל מבורך+הצוות16:45 - 17:45
 - שי באבד ערן יעקב - שוטף18:00 - 18:30
 18:30 - שיחת ועידה - ועדת חריגים איימן סייף 18:30 - 19:00

 - גרונר אלי- אודי, דינה זילבר, מנכ"ל אוצר ואורן 

יום שישי 23 יוני
אלישבע בארה"ב

שבת 24 יוני
אלישבע בארה"ב

 נסיעה17:30 - 19:00

יום ראשון 18 יוני
יואל נוה בחו"ל

 ניידות בין בנקים -יונתן בר סימן טוב, כפיר, 10:00 - 10:30
 - שי באבדונירית

 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות11:00 - 12:00
 פיריון- עמית לנג, שירה גרינברג, יואל נוה, 12:00 - 13:00

 - שי  (מנכ"ל)שמואל אברמזון, עדי ברנדר/אייל ארגוב, שאול
  מגנזיום- רני לובינשטיין- סמנכ"ל בכיר בכי"ל, 13:00 - 14:00

 - שי באבד (ירושלים קפלן 1)ביטון 
 - שי באבד הכנה לאמוניה - עדי,עידו,פרוקצ'ה14:00 - 14:30
  מפגש עם דירוג אשראי מודיס' - ירון ודוד 14:30 - 15:30

מהחשכל, לב דרוקר מיואל , נציגים מחו"ל (באחריות החשכ"ל)
 אמוניה בראשות רה"מ- יועמ"ש, אלי כהן, 15:45 - 16:45

 - שי  (לשכת רה"מ)אלקין, הורוביץ, אסי מסינג, שירה ברנד 
 - שי באבד (מנכ"ל) יהלי רוטנברג17:00 - 17:30
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף חדוה בר17:30 - 18:30
 בתי הספר של החופש הגדול - ערן יעקב, קובי 18:30 - 19:00

יום שלישי 20 יוני
 יואל נוה בחו"ל00:00
אלי נהג

 - משה כחלון (צומת מורשה) ביקור בתע"ש10:30 - 13:00
 - שי באבד (ת"א ) שוטף שי וערן יעקב13:30 - 14:15
 ארוחת צהריים 14:15 - 15:30
  פגישה עם רון וקסלר - מנכ"ל ישראכרט, יוני 16:00 - 17:00

 - שי באבדרגב, איציק דניאל, נירית 
 זמן עבודה17:00 - 18:00

יום חמישי 22 יוני
אלישבע בארה"ב

 - שי באבד (ת"א) פגישה שי באב"ד רם רוטברג 11:00 - 12:00
 פרוייקט סיבים חברת חשמל+ בורסה חיפה- 12:00 - 13:00

 - שי באבד (ת"א)עמי הראל, יאיר ביטון
 ארוחת צהריים - אילן13:00 - 14:15
 -  (קפה אלתרנתיב) אוהד מראני - 14:15052-3888111 - 15:00

שי באבד
 - שי באבד (ת"א) פגישה עם אורית פרקש15:00 - 16:00
 - שי באבד (תל אביב) סיון16:00 - 17:00
 המשך בת"א17:00 - 19:00
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יום שני 26 יוני
אלישבע בארה"ב

 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה מורחבת 10:00 - 11:30

 - שי באבד הכנה לצוות תעשייה11:45 - 12:00
 (לשכת מנכ"ל משרד האוצר קפלן 1  צוות תעשייה 12:00 - 14:00

 - שי באבדירושלים קומה 1 חדר ישיבות 2)
 - שי באבד (מנכ"ל) עומרי + שי14:00 - 14:30
  בנקים פלסטינים וקנאביס רפואי- שאולי14:30 - 15:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 פגישה עם רון וקסלר, יוני רגב, איציק דניאל 15:00 - 15:30

 - שי באבדונירית 
 - שי באבד יאיר פינס15:30 - 16:30
 פגישה 16:30 - 18:00
 המשך עבודה במשרד 18:00 - 20:00

יום רביעי 28 יוני
 אלישבע בארה"ב00:00

לקחת מקליט מזרביב לשימוע סוסים
 - שי באבד (מנכ"ל) התייעצות מרידור+ אדירי10:00 - 10:15
 -  (מנכ"ל אוצר) רפורמה בחח"י - גורמי ממשלה11:00 - 12:00

שי באבד
 - שי (מנכ"ל אוצר) רפורמה במכללות הטכנולגיות12:00 - 12:45

באבד
  רפורמה בחח"י+ ההסתדרות וחברת חשמל 12:45 - 13:45

 - שי באבד(מנכ"ל אוצר- רח' קפלן 1 ירושלים)
 פגישה בנושא קצא"א - יהלי, מירי, שיינברגר, 14:30 - 15:00

 - שי באבדאסי , ארז חלפון 
 מעטפת משא"ן- עופר מרגלית+ צוות, קובי בר 15:00 - 16:00

 - שי באבד (מנכ"ל)נתן+ צוות, נירית
 - משה כחלון (לשכת השר) ועדה מייעצת16:00 - 17:30

יום שישי 30 יוני

שבת 1 יולי

יום ראשון 25 יוני
אלישבע בארה"ב

 לילך10:00 - 11:00
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 טלפונים11:00 - 12:00
 - שי באבד שוטף עם יאיר 13:00 - 13:30
 פגישה בנושא must sell - גיל מנקין, וסרצוג, 14:00 - 15:00

 - שי (מנכ"ל אוצר- רח' קפלן 1 ירושלים, קומה 1  02-5317202)ביטון
באבד

 - שי באבד (ירושלים) בזק15:00 - 16:00
 מכללות טכנולגיות - ר"ע בני ברק - חנוך 16:00 - 16:30

 - שי באבד (מנכ"ל)זיינברט
 - שי באבד (מנכ"ל) שיחה עם המנכ"ל16:30 - 17:00
 המשך זמן עבודה במשרד 17:00 - 19:00

יום שלישי 27 יוני
אלישבע בארה"ב

 - שי  שיחת הכנה לועידת הנדל"ן עם גידי ויניש 09:00 - 09:30
באבד

 - שי באבד שיחת הכנה נוספת לועידת הנדל"ן 10:30 - 11:00
 ועדת הנדל"ן לצעירים - ארגון הצעירים 11:00 - 12:00

 - שי באבד (בית חיל האוויר הרצליה)בהרצליה 1:1 גידי ויניש 
 - שי באבד עם יאיר פינס 12:45 - 13:45
 (ת"א) ארוחת צהריים13:50 - 15:00
 ערן15:00 - 16:00
 אסף אילת16:15 - 17:15

יום חמישי 29 יוני
12:30 - 12:00MOF TO MOF - משרדי הממשלה , בגין  הכנה ל) 

 - שי באבד125 קומה 21 חדר ישיבות )
  MOF TO MOF  - מנצור חטיב,משה  אשר,עדי 12:30 - 14:00

 (משרדי חכמון,דודי קופל,שאול (בהשתתפות הפלשתינאים)
 - שי באבדהממשלה , בגין 125 קומה 21 חדר ישיבות )

 - שי באבד (ת"א) שימוע-  מירוץ סוסים14:30 - 19:30
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יום שני 3 יולי
אגף שכר בתוכניות עבודה

 - שי באבד ישיבת ממשלה - אמוניה09:00 - 10:00
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה 10:00 - 11:30
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות11:30 - 12:30
 (מסעדת רוזה, רחל אמנו 2  עמק  פרידה מקוממי13:00 - 15:00

 - שי באבדרפאים)
17:00 - 16:00S&P שי באבד (מנכ"ל) חברת דירוג - 
 (חדר 3836 אגף וועדות ) פגישה עם גפני18:00 - 19:30

יום רביעי 5 יולי
 השתתפות בכנס באילת08:30 - 22:00
 9:30 טיסה מנתב"ג  לאילת 09:30 - 11:00
 -  (אילת) הורדת גדרות החוף של קצצ"א באילת11:45 - 12:30

משה כחלון
 - שי באבד (אילת) כנס לשכת רו"ח - לילך 17:30 - 18:30

יום שישי 7 יולי

שבת 8 יולי

יום ראשון 2 יולי
 - משה כחלון (לשכת שהב"ט) שהב"ט10:30 - 11:30
 צהריים12:00 - 13:00
 הכנה לפתיחת שוק כרטיסי אשראי13:30 - 14:00
 פתיחת שוק כרטיסי האשראי לסליקה- חנן 14:00 - 15:00

פרידמן סמנכ"ל בנק לאומי+ רון פיינרו מנכ"ל לאומי 
 - שי  (ת"א)קארד+רוזנברג ברכיה מנהל ריגולציה בנק לאומי

באבד
16:15 - 15:30 WOBI שי (ת"א) פגישה עם שרון גלבר - מנכ"ל - 

באבד
 נסיעה16:30 - 17:30
  ביקור במרכז מורשת בבל עם הנהלת האוצר17:30 - 19:00

 - משה כחלון(אור יהודה, שדרות מרדכי בן פורת 83 )

יום שלישי 4 יולי
 השתתפות בפאנל מנכ"לי משרדי ממשלה 10:30 - 11:30

 (מלון הילטון ת"א )בנושא כלכלה לאומית בועידת מקור ראשון 
 נסיעה11:30 - 12:20
 לו"ז בת"א 13:00 - 15:30
 - שי באבד מיני חוק הסדרים15:30 - 16:00
 זמן טלפונים16:00 - 17:00

יום חמישי 6 יולי
 מעקב ביצוע הוצאות והכנסות-יעל מבורך, 10:30 - 11:30

טמקין/ תמיר, אסתר בריד,יהלי רוטנברג+ דותן צור, אבי לבון, 
 - שי באבד (ת"א)נירית

 המצב הפננסי בחח"י - חברת חשמל: יפתח 11:45 - 12:30
רונטל, עופר בלוך, שאול מרידור, אסף אילת, עוז לוי, שאול 

 (ארלוזרוב 93 כהו, יאיר ביטון, אדירי, אמיר רשף, אפרת פרוקצה
 - שי באבדקומה 5 חדר 525 )

 (ארלוזרוב 93  רפורמה בחח"י עם ההסתדרות12:30 - 15:00
 - שי באבדקומה 5 חדר 525)

 שי+ לילך אשר- טופילסקי מנכ"לית דיסקונט - 15:30 - 16:30
 - שי באבד (ת"א)נושא יינתן בהמשך

 ראיון 17:30 - 18:30
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יום שני 10 יולי
 9:15 - שי באב"ד עם נעמה סיקולר, כנס שוק 09:15 - 10:30

 - שי באבד (ת"א, בבורסה לני"ע)ההון - כלכליסט 
 נסיעה 10:30 - 11:20
 קליטת עובדי רשות השידור - אפי/נציג,איריס 11:30 - 12:30

 (מנכ"ל אוצר- רח' קפלן 1, נחמיה,אלמוג שרב, אלישבע,וסרצוג
 - שי באבדקומה 1)

 וועדת כלכלה בנושא הרפורמה בבנקאות - 12:30 - 14:00
 - שי באבדיישום החוק להגברת התחרות

 פגישה עם חה"כ דיכטר, יו"ר ועחו"ב בנושא 14:00 - 15:00
 - שי באבד (בוועדת חוץ וביטחון 2836)קיזוז כספים לרש"פ 

  דיון בראשות השר שטייניץ בנושא חח"י 15:15 - 16:15
 - שי באבד(בכנסת, חדר ישיבות 1461 )

 - שי באבד שוטף נדב17:00 - 17:30
 אופיר אקוניס- תיקוני תקציב 2018-שי+שירה 18:00 - 18:45

 - משה כחלון (לשכת השר)גרינברג
 הכנה לוועדת חוץ ובטחון- עלי בינג, ליאור 18:45 - 19:30

 - שי באבד (מנכ"ל)בראון, משה בכר, יוסי איצקוביץ

יום רביעי 12 יולי
 הכנה למסיבת עיתונאים   אמיר לוי, רוני 08:30 - 09:30

 (רחוב חזקיהו, נחמיה קינד , אדירי יריב נחמה ואמיר אדרי
הערבה 3, קומה 4 אייפורט סיטי נתב"ג , אצל רוני חזקיהו בחברת 

 - שי באבדענבל)
 לו"ז בת"א11:00 - 14:30
 שיעור ערבית15:00 - 16:00
 נסיעה לחיפה16:30 - 18:00
 פגישה 18:00 - 19:00

יום שישי 14 יולי

שבת 15 יולי

יום ראשון 9 יולי
אגף שכר בתוכניות עבודה

 (אולפני  ראיון לתוכנית בוקר עם אופירה אסייג 07:30 - 08:30
 - שי באבדהרצליה, הקסם 12)

 נסיעה08:30 - 10:00
 כנס המודיע10:30 - 11:30
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 נסיעה11:30 - 12:00
 ישיבת חח"י מצומצמת- מרידור+ אסף 12:00 - 13:00
 - שי באבד (מנכ"ל) חקלאות- אדירי13:00 - 13:30
 - שי באבד (מנכ"ל) יאיר פינס13:30 - 14:00
 סגן השר + שי באבד+ עופרה רוס + גלי מאיר 14:00 - 15:00
 צוות תעשייה- שירה גרינברג, עדי חכמון, עידו 15:00 - 15:15
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות15:30 - 16:00
 (מנכ"ל משרד   וועדת היישום של חוק שטרום16:00 - 19:00
 -  (לשכת השר) יו"ר טבע החדש-ד"ר סול ברר18:00 - 18:45
 - שי  (מנכ"ל) רפורמה במכללות הטכנולגיות18:45 - 19:45

יום שלישי 11 יולי
 (2755 בחדר של חה"כ  הכנה לוועדה- אודי אדם 09:30 - 10:00

דיכטר, מול חד"ן וועחו"ב)
 דיון בוועדת חוץ וביטחון ברא' חה"כ אבי דיכטר10:00 - 12:00

 - שי באבדבנושא הסכם מעטפת המשא"ן במעבר צה"ל דרומה
 נסיעה12:00 - 13:00
 פגישה 13:00 - 14:30
 - שי באבד (ת"א) שוטף ביטון15:00 - 15:45
 16:30 הכנה עם שאול לשיחה עם פולי - סטטוס16:30 - 17:00

 mof 2 mofשי באבד - 
 - שי באבד שוטף שי - יואל נווה 17:00 - 18:00
 מעבר על מיילים 18:00 - 19:00

יום חמישי 13 יולי
 פגישה עם השר ארדן בנושא המלצות וועדת 10:00 - 11:30

 -  (מגדלי צמפיון בני ברק רחוב ששת הימים 30 קומה 29)הקנאביס 
שי באבד

 נסיעה11:30 - 12:00
 - שי באבד פגישה עם מוטי אלמוז - ר' אכ"א 12:00 - 13:00
 ערן ניצן13:00 - 13:30
 צהריים13:30 - 14:30
 הכנה לתדרוך  עיתונאים פיננסים -יונתן בר 14:45 - 15:15

 - שי באבד (ת"א)סימן טוב,איציק דניאל , נירית, אלישבע
 הכנה לפגישה עם רה"מ הפלסטיני והשר- 15:30 - 16:30

מנצור חטיב+ ליאור אילון, משה אשר, אסתי פלדמן, דור בלוך/
 - שי באבד (ת"א)נציג מהצוות, שאול, אלישבע

 יחידות דיור נתניה- מנכ"ל רמ"י עדיאל שומרון, 17:00 - 18:00
דני עטר, מנכ"ל קק"ל, מנכ"ל הימנותא, יועמ"ש מנהל תכנון 

 - שי באבד (ת"א)ינקי, חלי קונטנטה מנהלת מרחב עסקי מרכז
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16 יולי 2017 - יולי 2017
22 יולי 2017

יום שני 17 יולי
 לו"ז סגור - שי סיים ב-3 בבוקר מו"מ 09:30 - 12:00
 גלעד ארדן-אבטחת מוסדות חינוך+פריסת 12:15 - 13:00

 - משה כחלון (לשכת השר)תחנות משטרה בישובים ערביים
 גיבוש מענה בנושא מסתננים - אסי מסינג, דודי 13:30 - 14:00

 - שי באבדקופל, אורי שיינין
 - שי באבד שוטף עם אלישבע 14:30 - 15:00
 - שי  (מנכ"ל) רפורמה במכללות הטכנולוגיות15:30 - 16:30

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל) חוות סולאריות ביו"ש16:30 - 17:00
 נסיעה17:00 - 18:30
 טלפונית : שוטף יואל + סגירות לטיסה לארה"ב17:30 - 18:00
 פגישה18:30 - 20:30

יום רביעי 19 יולי
 (בוויז - מפעל סודה  סיור צוות תעשייה בדרום 10:00 - 17:00

 - שי באבדסטרים רהט)
 - שי באבד (חוף פלמחים) ערב פרידה מאמיר לוי18:30 - 00:00

יום שישי 21 יולי
דורית סלינגר בחו"ל

שבת 22 יולי
דורית סלינגר בחו"ל

יום ראשון 16 יולי
 וועדת כספים בנושא ערבה מיינס 10:00 - 11:00
 - משה כחלון (לשכת השר) עודכן: שי-שוטף11:30 - 12:15
 הכנה למסע"ת12:30 - 14:30
 - יצחק כהן (אצל סגן השר) שי באב"ד - שוטף14:45 - 15:15
 ועדת האיתור לקרן העושר - ישיבה תתקיים 16:30 - 18:00

 - שי באבד (מנכ"ל רוה"מ - קפלן 3, ירושלים)כמתוכנן
 - שי  (אמל המנכ"ל) הכנה למסיבת עיתונאים17:00 - 17:30

באבד
 - שי (לשכת מנכ"ל האוצר ירושלים ) צוות תעשייה 17:30 - 19:00

באבד

יום שלישי 18 יולי
 סיור מוסק של יחידת האכיפה במחוז מרכז - 10:00 - 13:00
 - שי באבד (מנחת אייל (מול הכניסה לקיבוץ אייל))אבי כהן, יאיר 
 נסיעה לת"א 13:00 - 14:00
 -  (טלפונית) שי+המפקחת על הבנקים טלפונית14:30 - 15:00

שי באבד
 הכנה לוועדת קוציק15:00 - 16:30
 (ת"א עזריאלי עגול קומה 38) וועדת קוציק17:00 - 21:30

יום חמישי 20 יולי
 דורית סלינגר בחו"ל00:00

 שיחת ועידה הכנה לדיון בבג"ץ חח" : שי, יאיר, 10:15 - 10:45
 - שי באבדאדירי, אפרים מלכין, אסף אילת ושאול מרידור

 - שי באבד דיון בבג"ץ בנושא חח"י 11:00 - 20:00
 - שי באבד (דובנוב 8) צהריים עם רפי14:00 - 15:30
 לחבר לשי את מאיר לוין בנושא שיפוי קצא"א 17:30 - 18:00
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23 יולי 2017 - יולי 2017
29 יולי 2017

יום שני 24 יולי
דורית סלינגר בחו"ל

וושינגטון- ניו יורק
 - יצחק כהן (חדר ישיבות 2) המשלחת הוויטנאמית14:00 - 15:00

יום רביעי 26 יולי
דורית סלינגר בחו"ל

וושינגטון- ניו יורק
 (לשכת מנכ"ל משרד האוצר קפלן 1  צוות תעשייה13:00 - 16:00

 - שי באבדירושלים קומה 1 )

יום שישי 28 יולי
דורית סלינגר בחו"ל

וושינגטון- ניו יורק

שבת 29 יולי
דורית סלינגר בחו"ל

וושינגטון- ניו יורק

יום ראשון 23 יולי
דורית סלינגר בחו"ל

 וושינגטון- ניו יורק09:00
 - שי באבד (מנכ"להאוצר) צוות תעשיה 18:00 - 19:30

יום שלישי 25 יולי
דורית סלינגר בחו"ל

וושינגטון- ניו יורק

יום חמישי 27 יולי
דורית סלינגר בחו"ל

וושינגטון- ניו יורק
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30 יולי 2017 - יולי 2017
5 אוגוסט 2017

יום שני 31 יולי
וושינגטון -ניו יורק

 (מנכ"ל האוצר- רח'  ישיבת סטטוס תכנית צפון13:00 - 14:00
 - שי באבדקפלן 1 ירושלים 02-5317202)

יום רביעי 2 אוגוסט
 פגישות בת"א 10:00 - 12:30
 נסיעה 12:30 - 13:30
 הכנה לצוות תעשיה. שירה גרינברג, עדי חכמון,13:30 - 14:00

 - שי באבד (אצל המנכ"ל)עידו סופר נירית ואלישבע 
 - שי  (לשכת מנכ"ל האוצר ירושלים) צוות תעשייה14:00 - 16:00

באבד
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) דיון מכללות פנימי16:30 - 17:00
 פריון: תחרות בסקטור השירותים- שירה 17:15 - 18:15

גרינברג+ יואל נוה/זאב קיריל+ שי רינסקי/מיכל פינק+ שמואל
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר)אברמזון+ עדי ברנדר/אייל ארגוב

 (מנכ"ל אוצר- רח' קפלן  יפתח רון ועופר בלוך  טל18:00 - 18:30
 - שי באבד1 ירושלים)

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר) שוטף יואל נוה18:30 - 19:00

יום שישי 4 אוגוסט
נירית בחופש

שבת 5 אוגוסט
נירית בחופש

יום ראשון 30 יולי
 דורית סלינגר בחו"ל00:00
 וושינגטון- ניו יורק20:30

יום שלישי 1 אוגוסט
צום תשעה באב

 נחיתה07:00 - 08:00
 סגור- התארגנות ונסיעה אחרי טיסה08:00 - 13:00
 סגור לפגישה וארוחת צהרים 13:30 - 15:30
 משוריין לפגישה עם יורם אמיגה - פתרון 16:00 - 17:00

 - שי באבדמבוסס אוניות לתחנות כח 
 - שי באבד שוטף אודי אדם  17:00 - 18:00
 המשך עדכונים במשרד בת"א18:00 - 19:30

יום חמישי 3 אוגוסט
 נירית בחופש00:00

  דיון בנושא האמוניה בראשות שרת המשפטים 09:00 - 10:00
 - שי באבד(ת"א משרדי הממשלה קומה 9 )

 שוטף יאיר10:30 - 11:30
 שיעור ערבית11:30 - 12:30
 טיפול בנזקי גל השריפות של נובמבר 2016 - דני12:50 - 13:50

 - שי באבד (ת"א)עטר,דני קריבו,עמיחי דוד, אלישבע,ווה
 צהריים14:00 - 15:30
 מענה למיילים + טלפונים בת"א16:00 - 18:30
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6 אוגוסט 2017 - אוגוסט 2017
12 אוגוסט 2017

יום שני 7 אוגוסט
 ישיבת הנהלה  - הצגת מדדי תוצאה ליעדי 10:20 - 11:30
 - שי באבד (אצל המנכ"ל)המשרד-2017

 - שי באבד הכנה לקנאביס11:20 - 11:30
 תקבולי מיסים מייצוא קנאביס רפואי עם מנכ"ל 11:30 - 12:15

 - שי באבד (מנכ"ל)בריאות וליאור בראון 
 ראיון בגל"צ עם רינו צרור 12:00 - 12:30
 חברת IBC - דורון כהן,ביטון,עמרי בן 12:15 - 13:00

 - שי באבד (מנכ"ל)חורין,מיכאל רבזין,מסינג
 ראיון לתאגיד השידור בנושא דירה שלישית 13:00 - 13:30

 - שי באבד (לילך)אצל לילך
 (אצל שי) ערוץ הכנסת 13:30 - 14:00
 (לילך) ראיון וואלה14:00 - 14:30
  רפורמה במכללות הטכנולוגיות - יום מרוכז14:30 - 20:00
 - שי באבד(מנכ"ל האוצר)

יום רביעי 9 אוגוסט
יואל נוה בחול

 - שי באבדמבוטל - שוטף עם ששון חדד - ר' את"ק
 רשת ב - שידור07:20 - 07:50
 שיחת ועידה : הכנה לבית הדין משרד החוץ - 10:30 - 11:00

 - שי באבדערן יעקב, קובי בר נתן, ניר אמסל
 (רחוב בית  דיון בביה"ד לעבודה - משרד החוץ11:00 - 16:00

הדפוס 20, מגדל דונה, גבעת שאול ירושלים )
 רפורמה במכללות הטכנולגיות - פגישה פנימית 18:00 - 20:00

 - שי באבד (ת"א)(מנכ"ל רווחה + אג"ת) 

יום שישי 11 אוגוסט
יואל נוה בחול

שבת 12 אוגוסט
יואל נוה בחול

יום ראשון 6 אוגוסט
 נירית בחופש00:00

 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 מעקב ביצוע הוצאות והכנסות-יוגב, טמקין/ 11:50 - 12:50
 תמיר, אסתר בריד,יהלי רוטנברג+ דותן צור, אבי לבון, נירית

 - שי באבד(מנכ"ל)
 ישיבת צוות13:00 - 14:00
 - שי הכנה (מצומצמת)  להכנה לרופרמה בחח"י14:30 - 14:50

באבד
 - שי (מנכ"ל אוצר ירושלים) הכנה לרפורמה בחח"י14:50 - 15:30

באבד
 - משה כחלון (לשכת השר ) שי - שוטף 15:30 - 16:00
 - שי באבד (מנכ"ל) התאמות לביצוע תקציב16:00 - 17:15
 - שי  (אצל המנכ"ל) הכנה לישיבה "בתי הכלא"17:15 - 17:30

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר) בתי כלא17:30 - 18:30
 - שי באבד גרדוס עם המנכ"ל 18:30 - 19:00

יום שלישי 8 אוגוסט
 יואל נוה בחול00:00

  עם רשת ב - מחיר למשתכן ומס דירה שלישית 07:20 - 07:50
(רדיו)

 פריון - תחבורה ציבורית המשך דיון: שירה 10:30 - 11:30
גרינברג+ יואל נוה/זאב קיריל+ שי רינסקי/מיכל פינק+ שמואל

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר)אברמזון+ עדי ברנדר/אייל ארגוב
 - שי באבד שוטף אורי יוגב 11:30 - 12:30
 העברת תקצוב לרשויות מקומיות - רוני 13:00 - 13:30

 - שי  (מנכ"ל)חזקיהו,ויקטור וייס,אריאל יוצר,אלישבע,מסינג
 - שי באבד (אצל שי) הכנה למכללות טכנולוגיות 13:30 - 14:15
 משרד החוץ - הכנה לפני דיון בבית דין. קובי, 14:15 - 14:45

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל)ניר, ערן יעקב-בטלפון, 
 - שי  (אצל המנכ"ל) עם אדירי בנושא חשמל 15:30 - 16:00

באבד
 הכנה לרפורמה בחח"י - גורמי ממשלה ופנימיים16:00 - 17:00

 - שי באבד (אצל המנכ"ל )בלבד
  רפורמה בחח"י+ ההסתדרות וחברת חשמל 17:00 - 21:00

 - שי באבד(מנכ"ל אוצר- רח' קפלן 1 ירושלים)

יום חמישי 10 אוגוסט
יואל נוה בחול

אהרון בחופש, אלי נהג מחליף 
 - שי באבד (קומה 4, קצאא) הכנה לשימוע סוסים 10:00 - 10:30
 - שי באבד (ת"א) שימוע מירוצי סוסים 10:30 - 12:00
 פגישה מסכמת של הועדה לפיתוח תעשייה 12:00 - 13:00

 - שי באבד (ת"א)עתירת ידע בחיפה
 פגישה עם רמי 14:15 - 15:30
 פגישה לhp בעניין יציבות הטבות- איתי אבירם, 15:30 - 16:30

 -  (ת"א)משה אשר, זיווה איגר, אילן לאופר, הולדעם, נדב שמש
שי באבד

 איתי בן זאב מנכ"ל הבורסה, שריה אסטרטגיה 16:30 - 17:15
 - שי באבד (ת"א)ופיתוח עסקי +נירית

 המשך עבודה 17:30 - 19:30
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13 אוגוסט 2017 - אוגוסט 2017
19 אוגוסט 2017

יום שני 14 אוגוסט
יואל נוה בחול

 ישיבת הנהלה הצגת מדדי תוצאה ליעדי 10:15 - 11:30
 - שי באבד (אצל המנכ"ל)המשרד 2017-18 

 (לשכה ) צילום ל-YNET בנושא הקנאביס 11:30 - 12:00
 (מנכ"ל אוצר-  יובל רותם מנכ"ל משרד החוץ +שי12:00 - 12:30
 - שי באבדקפלן 1 קומה 1)
  דיון בנושא קנאביס בר' חה"כ תמר זנדברג 13:30 - 15:00

 - שי באבד(אולם נגב, ישודר בערוץ הכנסת )
 פריון  מגזר ציבורי- שירה גרינברג+ יואל 15:15 - 16:00

נוה/זאב קיריל+ שי רינסקי/מיכל פינק+ שמואל אברמזון+ עדי
  (מנכ"ל אוצר)ברנדר/אייל ארגוב+ ערן יעקב + רון צור מהנציב

- שי באבד
 - שי באבד שוטף אלישבע 16:00 - 16:15
 -  (לשכת השר) אלי בן שם-יו"ר ארגון יד לבנים 16:15 - 17:00

משה כחלון
 נסיעה 17:15 - 18:30
 (בח"א 8, תל נוף ) מסדר החלפת מח"א 18:30 - 19:30

יום רביעי 16 אוגוסט
יואל נוה בחול

טלי בחופש 
 סגור09:00 - 13:00
 (חדר ישיבות, מועצה מקומית  ביקור במצפה רמון12:30 - 14:30

 - משה כחלוןמצפה רמון, שד' בן גוריון 1, מצפה רמון)
 - שי באבד (ת"א) פגישה שי באב"ד וחיים שני 13:00 - 14:30
 פגישה עם דרור שטרום 14:30 - 16:00
 סגור 16:00 - 17:00
  פגישה שי ואביגדור - אורי שיינין ואלישבע 18:30 - 20:00

 - שי באבד(ת"א)

יום שישי 18 אוגוסט
יואל נוה בחול

שבת 19 אוגוסט
יואל נוה בחול

יום ראשון 13 אוגוסט
יואל נוה בחול

 - משה כחלון (לשכת השר) אבי ניסנקורן 09:00 - 09:45
 צווי אינטרסים- אסי מסינג, רוני חזקיהו,  דודי 10:00 - 10:45

 - שי באבד (מנכ"ל)קופל,  אסתי פלדמן,  אלישבע, ביטון, ישראל
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 - (מנכ"ל אוצר) פגישה עם חגי רזניק מנכ"ל שיכון11:00 - 11:45
שי באבד

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות12:00 - 13:00
 - שי באבד (מנכל) מענה לעובדי חברת חשמל 13:30 - 14:00
 בתי הספר של החופש הגדול - ערן יעקב, קובי 14:15 - 15:00

 - שי באבד (מנכ"ל)בר נתן, אלישבע 
 - משה  (לשכת השר) הכנה לביקור במצפה רמון15:15 - 15:45
 - שי באבד שוטף עם לילך 15:45 - 16:15
 הגשת דו"ח ההמלצות בנושא ייצוא 16:15 - 16:30
 הגשת דו"ח ההמלצות בנושא ייצוא 16:15 - 16:45
 - שי באבד פגישה עם אודי פראוור 17:00 - 17:30
 וועדת היגוי אצל הנציב 17:30 - 19:00

יום שלישי 15 אוגוסט
יואל נוה בחול

 - שי באבד (שיחת ועידה) הכנה לבית הדין09:00 - 09:30
 (רחוב בית  דיון המשך בביה"ד - משרד החוץ 09:30 - 13:00

 - שי באבדהדפוס 20, מגדל דונה, גבעת שאול ירושלים )
 נסיעה13:00 - 13:45
 - שי באבד (משרד מנכ"ל) שוטף - עופר ושי13:45 - 14:30
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף תקציב טיסות - רוני14:30 - 15:00
 - שי באבד שוטף עם אסי15:00 - 15:30
 - שי באבד שוטף עם אסף וסרצוג15:30 - 16:00
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) שוטף שי ודורית 16:30 - 17:00
 המשך עבודה במשרד17:00 - 19:00

יום חמישי 17 אוגוסט
יואל נוה בחול

 - שי באבד (ת"א) ניוד בנקים10:30 - 11:00
 הכנה לתעשייה - שי, שירה גרינברג, יוגב 11:20 - 12:00

 גרדוס, עידן סופר (עדי חכמון) אורי שיינין, נירית ואלישבע 
 - שי באבד(ת"א)

 - שי באבד פגישה עם אבי ניסנקורן ומיקו צרפתי 12:00 - 13:30
 פגישה עם המכללות טכנולוגיות - מנכ"ל 13:45 - 15:30

 - שי באבד (ת"א)רווחה, אג"ת 
 נסיעה 15:30 - 16:30
 פגישה אצל השר ארדן בנושא ביטחון תעסוקתי16:30 - 18:00
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20 אוגוסט 2017 - אוגוסט 2017
26 אוגוסט 2017

יום שני 21 אוגוסט
אלישבע בחופש

 ישיבת הנהלה מורחבת - הצגת סטטוס 10:20 - 12:00
 הרפורמה בשירות המדינה (רון צור,איריס נחמיה ואילן רם) 

 - שי באבד(אצל המנכ"ל)
 - שי באבד (משרד מנכ"ל) שוטף - עופר ושי12:00 - 12:30
  הכנה לתעשייה - יוגב גרדוס, עידו סופר ונירית 12:45 - 13:15

- שי באבד
 - שי באבד שוטף ציפי14:00 - 14:30
 - שי באבד שוטף עם נירית 14:30 - 15:00
 - שי באבד שוטף יואל נוה15:30 - 16:00
 - משה כחלון (לשכת השר) שי-שוטף16:00 - 16:30
 שוטרים במזרח ירושלים-שי+ערן יעקב+קובי בר16:30 - 17:00

 - משה כחלון (לשכת השר)נתן+עופר מרגלית
 - שי באבד (משרד מנכ"ל) שוטף-רותי ושי17:30 - 18:30

יום רביעי 23 אוגוסט
אלישבע בחופש

לדחות: פגישה עם אלוף מתפ"ש פולי מרדכי, מנצור חטיב, 
 - שי באבד (ת"א)שיניין, שירה עמיאל (נושאים לפגישה בפנים)

 נסיעה09:30 - 12:00
 - משה כחלון (שתולה) ביקור במפעל בשתולה 12:00 - 14:00
 נסיעה14:00 - 17:30
 שיחת הכנה להסכם שכר ברשות המיסים שי 15:00 - 15:30

 - שי באבד (טלפונית)+דיאא

יום שישי 25 אוגוסט
 חו"ל 10:00 - 17:00

שבת 26 אוגוסט

יום ראשון 20 אוגוסט
 יואל נוה בחול00:00

 אלישבע בחופש00:00
 (ראש  ניחום אבלים של חה"כ איתן כבל (אביו)10:00 - 11:00
 - שי באבדהעין הירקון 30)
 נסיעה 11:00 - 12:00
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות12:00 - 12:30
 - שי באבד קפה עם המנכ"ל13:00 - 14:30
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר) הכנה לכשרויות14:45 - 15:00
 בנושא הכשרויות - מנכ"ל הרבנות הראשית - 15:00 - 16:00

 (קפלן 1 משרד האוצר קומה הרב משה דגן - מעין נשר,אלישבע
 - שי באבד1)

 פגישה עם קרן קיסריה , מיקי קליגר, אילן כהן, 16:15 - 17:15
 - שי באבדאסי מסינג ואלישבע 

 הכנה לפגישה בנושא מכרז מחשבים מעבר בין 17:30 - 18:30
 api -שי באבד (לשכת מנכ"ל)בנקים ו - 

יום שלישי 22 אוגוסט
אלישבע בחופש

 - שי באבד (ת"א)ידחה : פגישה שי באב"ד  וירום אריאב 
 - שי באבד (ת"א) מירי כהן10:30 - 11:00
 - שי באבד (ת"א) פגישה שי באב"ד ואהרון פוגל 11:00 - 12:00
 - שי באבד (ת"א) ערן יעקב13:15 - 14:45
 - משה כחלון (לשכה בת"א) אבי ניר14:45 - 15:30
 - שי באבד (ת"א) פגישה עם שרגא ברוש 15:45 - 16:45
 המשך עבודה בת"א 17:00 - 19:00

יום חמישי 24 אוגוסט
 אלישבע בחופש00:00

 זמן עבודה בת"א11:00 - 13:30
 ארז ואיציק13:30 - 14:00
 צהריים סגור 14:00 - 15:00
 - שי באבד (ת"א) הסכם שכר ברשות המיסים 15:30 - 16:00
 המשך עבודה בת"א16:00 - 18:30
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27 אוגוסט 2017 - אוגוסט 2017
2 ספטמבר 2017

יום שני 28 אוגוסט
 חו"ל 10:00 - 17:00

יום רביעי 30 אוגוסט
 חו"ל 10:00 - 17:00

יום שישי 1 ספטמבר
 חו"ל 10:00 - 17:00

שבת 2 ספטמבר

יום ראשון 27 אוגוסט
 חו"ל10:00 - 17:00

יום שלישי 29 אוגוסט
 חו"ל 10:00 - 17:00

יום חמישי 31 אוגוסט
 חו"ל 10:00 - 17:00
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3 ספטמבר 2017 - ספטמבר 2017
9 ספטמבר 2017

יום שני 4 ספטמבר
 - שי באבד פגישה עם חיים 10:30 - 11:30
 נסיעה11:30 - 12:00
  חתימת הסכם MOU+שר האוצר השוויצרי12:00 - 12:30

 - משה כחלון(לשכה בת"א)
 (מגדלי עזריאלי, דרך א"צ עם שר האוצר השוויצרי13:00 - 14:30

 - משה כחלוןמנחם בגין 132,מסעדת "הקומה 11")
 פגישה עם אייל14:45 - 16:15
 (ת"א ) שיעור עם ליצמן 16:30 - 17:30
 שוטף נירית18:00 - 19:00

יום רביעי 6 ספטמבר
 סגור (אישי) 10:00 - 12:00
 וועדת איתור לתפקיד מנהל רשות החברות - 12:00 - 14:45

 (לשכת מנכ"ל משרד האוצר, קפלן 1 ירושלים מעבר על מועמדים 
 - שי באבדקומה 1 )

 -  (לשכת רה"מ) אצל רה"מ-התייעצות שוטרים15:00 - 16:00
משה כחלון

 קליטת עובדי רשות השידור - אפי/נציג,איריס 15:00 - 15:30
 - (מנכ"ל)נחמיה,אלמוג שרב, אלישבע,וסרצוג- ברשות אלישבע

שי באבד
 מבוטל***הפגישה תידחה***פגישה בנושא 16:30 - 17:30

מרכז מחשבים מעבר בין בנקים ו- api - חדוה בר, דודי בבלי, 
אסי מסינג+ עמיהוד שמלצר, יונתן בר סימן טוב, כפיר בטט, 

 - שי באבד (מנכ"ל)איציק דניאל, נירית
 הכנה לפגישה בנושא מרכז מחשבים מעבר בין 16:30 - 17:00

api -שי באבד (אצל המנכל)בנקים ו - 
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) חדווה בר17:00 - 17:30
 -  הכנה למעטפת תחבורה לצה"ל - עופר,אדירי18:30 - 19:00

שי באבד

יום שישי 8 ספטמבר

שבת 9 ספטמבר

יום ראשון 3 ספטמבר
 - (אצל המנכ"ל) הכנה להתייעצות בנושא תקציב09:00 - 09:45

שי באבד
 הכנה להתייעצות בנושא תקציב אצל רה"מ -שי 09:45 - 10:30

 (לשכת באבד+יואל נוה+רוני חזקיהו+אסי מסינג+יוגב גרדוס
 - משה כחלוןהשר)

 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 - שי  (אצל המנכ"ל) מענה לפניית וועדת חח"י11:00 - 11:30
באבד

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות12:15 - 13:00
 (לשכה) מפכ"ל 13:00 - 14:00
 ראיון עם יעל דן בנושא ניוד בנקים13:30 - 14:00
 (לשכת  אצל רה"מ-התייעצות בנושא תקציב14:15 - 15:15

 - משה כחלוןרה"מ)
  (לשכת סגן השר, אוצר) שוטף: סגן השר+ מנכ"ל15:30 - 16:00

- יצחק כהן
17:00 - 16:30Alan Rechtschaffen שי באבד - 
 ראיון עם שש כלכלי18:00 - 19:00

יום שלישי 5 ספטמבר
 שי + ששון חדד היועץ הכספי10:30 - 12:00
12:30 - 12:00 READONLY שי באבד (אצל המנכל) הכנה ל - 
 ארז קמיניץ, אסי מסינג , עמיהוד שמלצר, יונתן 12:30 - 13:30

 READONLY    אצל מנכ"ל בר סימן טוב, כפיר בטט ונירית) 
 - שי באבדהאוצר  קפלן 1)
 הכנה עם השר לשר האוצר והכלכלה הצרפתי13:45 - 14:15
 -  (לשכת השר) שר הכלכלה והאוצר הצרפתי14:15 - 14:45

משה כחלון
 - שי  (מנכ"ל אוצר- קפלן 1) נייס מערכות בע"מ15:00 - 16:00

באבד
 מעקב ביצוע הוצאות והכנסות-איליה, טמקין/ 16:30 - 17:30

 - (מנכ"ל)תמיר, אסתר בריד,גיל כהן, דותן צור, אבי לבון, נירית
שי באבד

 (אצל מנכ"ל האוצר, קפלן 1) צוות חשמל מצומצם 18:00 - 19:00

יום חמישי 7 ספטמבר
 מפגש עם ראשי רשויות ומנהלי אשכולות - 10:00 - 12:30

 -  (כרמיאל, אזור התעשיה בר לב)תכנית צפון - מתקיים כמתוכנן!
שי באבד

 נסיעה12:30 - 13:00
 (טרמינל הנוסעים  השקת דו"ח סיכום צוות חיפה 13:00 - 14:00

נמל חיפה)
 נסיעה14:00 - 15:30
 (מתחם התחנה  פגישה עם מנכ"ל HP העולמי15:30 - 17:00

ת"א)
 פגישה בת"א17:30 - 18:30
 קרן קיסריה: משה אשר עדיאל שימרון דוד 18:30 - 19:00

 (לשכת סגןמזרחי מניה לייקין דודי קופל איליה כץ רבקה לויפר 
 - יצחק כהןהשר, קפלן 1, ירושלים)
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16 ספטמבר 2017

יום שני 11 ספטמבר
 יאיר ביטון בחו"ל00:00

 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה10:30 - 11:30
 - שי באבד הכנה- לילך ויסמן, עידו סופר ונירית 11:30 - 12:00
 - שי  (לשכת מנכ"ל ) פגישה עם אורה קורן -לילך12:00 - 13:00

באבד
 פגישה בנושא מבנה הדואר - דני גולדשטיין, 13:15 - 14:00

 (מנכ"ל אוצר קפלן אסף וסרצוג, מוטי אלישע, יפעת יאיר ונירית 
 - שי באבד1 ירושלים)

 פגישה עם יואל ויוגב גרדוס בנושא תקציב 14:15 - 15:00
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל )מאקרו 

 רפורמה בענף החקלאות-  אדירי, זאב קריל, 15:30 - 16:00
 - שי באבד (מנכ"ל)שניר ניב, אלשיבע

  יחידת האכיפה - אסי מסינג ורותי אשכנזי16:00 - 16:30
 - שי באבד(מנכ"ל אוצר)

 (סינימה סיטי) פגישה16:30 - 17:30
  רפורמה בבורסה לבעלי הכנסה נמוכה - עם 17:30 - 18:00

 מנכ"ל הבורסה, יונתן בר סימן טוב וכפיר בטט, נירית 
 - שי באבד(ירושלים)

יום רביעי 13 ספטמבר
18:45 - 09:45 El Al Israel Airlines : LY 315  10:15 המראה  

(נחיתה 13:35 שעון מקומי )

יום שישי 15 ספטמבר
אלישבע בחו"ל 14.9-28.9

שבת 16 ספטמבר
אלישבע בחו"ל 14.9-28.9

יום ראשון 10 ספטמבר
 יאיר ביטון בחו"ל00:00

 פגישה עם פולי, עופר מרגלית, אסף וסרצוג 10:00 - 11:30
 - שי באבד (אצל המנכ"ל )ואורי שיינין, אלישבע

 ועדת הפיריון בנושא הכשרות מקצועיות 11:30 - 13:00
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר קפלן 1)ורפורמה בהשכלה הטכנולוגית 

 - שי באבד מירי כהן13:15 - 13:30
 - שי באבד (מנכ"ל) אסי+שיינברגר13:30 - 14:00
 - שי באבד לילך ויסמן14:00 - 14:30
 - שי באבד (אצל המנכ"ל, קפלן 1 ) עם מירה מינס15:00 - 15:30
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות16:00 - 16:30
 - שי באבד שוטף יואל נוה16:30 - 17:00
 פגישה בנושא המכללות הטכנולוגיות - אביגדור17:30 - 18:45

 - שי  (לשכת מנכ"ל האוצר )קפלן, אורי שיינין, ביאן, אלישבע 
באבד

 (מנכ"ל  סגירת דו"ח התעשייה - הכנה פנימית18:45 - 20:30
 - שי באבדאוצר)

יום שלישי 12 ספטמבר
 ארז ויהונתן רזניק 11:00 - 11:30
 פגישה בתא11:30 - 13:00
 ארוחת צהריים13:00 - 14:00
 נסיעה לירושלים14:00 - 15:00
 פגישה עם איגוד המוסכים - שרגא ברוש, רועי 15:00 - 16:00

 - שי באבד (לשכת  מנכ"ל)כהן, אורי שיינין, ביאן, אלישבע
 (אצל מנכ"ל האוצר  מפגש סיכום צוות תעשיה16:00 - 17:30

 - שי באבדקפלן 1 ירושלים)
 - שי באבד (מנכ"ל) הכנה ללונדון - פשקוס17:30 - 18:00

יום חמישי 14 ספטמבר
 אלישבע בחו"ל 00:0014.9-28.9

 לונדון10:00 - 21:00



38 יומן שי11:29 13/01/2019

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

אוקטובר 2017

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

17 ספטמבר 2017 - ספטמבר 2017
23 ספטמבר 2017

יום שני 18 ספטמבר
אלישבע בחו"ל 14.9-28.9

 שוטף10:00 - 11:30
 אסי11:30 - 12:00
 -  (לשכת השר) שי באבד+משה אשר+יואל נוה12:00 - 12:30

משה כחלון
 - שי  (חדר ישיבות 1+2) הרמת כוסית ראש השנה12:30 - 13:30

באבד
 - שי באבד שוטף יואל נוה14:00 - 14:30
 ועדת איתור למנהל רשות החברות - ראיונות 15:00 - 19:00

 -  (לשכת מנכ"ל משרד האוצר, קפלן 2 ירושלים קומה 1)מועמדים 
שי באבד

יום רביעי 20 ספטמבר
אלישבע בחו"ל 14.9-28.9

 - שי באבד יאיר ביטון בחו"ל00:00
 ראש השנה00:00

יום שישי 22 ספטמבר
אלישבע בחו"ל 14.9-28.9

 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל
ראש השנה

שבת 23 ספטמבר
אלישבע בחו"ל 14.9-28.9

 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל
 ראש השנה00:00

יום ראשון 17 ספטמבר
אלישבע בחו"ל 14.9-28.9

 ראיון לynet בנושא הוזלת מחירים למוצרי 10:20 - 10:50
 (טלפונית)תינוקות- מראיינת ויטילו

 - שי (אצל המנכ"ל) ועדת תעשייה- ישיבה פנימית10:45 - 11:45
באבד

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות12:00 - 13:00
14:00 - 13:30 hpשי באבד (מנכ"ל אוצר) הכנה ל - 
  המשך פגישה לhp בעניין יציבות הטבות14:00 - 15:00

 - שי באבד(ירושלים)
 (מנכ"ל אוצר קפלן 1  ועדת תעשייה מצומצם14:45 - 16:00

 - שי באבדירושלים)
 סטטוס היערכות משרד האוצר לביקורת מטעם 16:00 - 16:45

FATF -משה כחלון (לשכת השר)ה - 
 אירוע פרידה מיו"ר הרשות השנייה - אוה 17:00 - 19:00

 (המועצה לישראל יפה, רוקח 80 תל אביב)מדז'יבוז' לידיעה 
 ראיון להכל כלול בנושא הוזלת מחירים למוצרי 17:00 - 17:30

תינוקות- מראיינת טלי פלד קיינן

יום שלישי 19 ספטמבר
אלישבע בחו"ל 14.9-28.9

 (קרית הממשלה  הכנה לשימוע מירוצי סוסים 10:00 - 10:30
 - שי באבדקומה 5 חדר ישיבות סחלב - המשרדים של ממ"י)

 (קריית הממשלה דרך מנחם  שימוע מירוצי סוסים 10:30 - 12:30
 - שי באבדבגין 125 קומה 5 חדר ישיבות סחלב - משרדי ממ"י)

 - משה  (לשכה בת"א) הכנה לועדה-שי+אסי11:15 - 11:45
כחלון

 צהריים - סגור 13:30 - 15:15
  ישיבה בנושא תכנית אסטרטגית דואר ישראל 16:00 - 17:00

 - שי באבד(ת"א)
 טלפונים17:00 - 17:30
 נסיעה18:00 - 18:30
 (בית התעשייה, המרד 29,  מפגש עם התעשיינים18:45 - 19:45

 - משהקומה 18, יש להגיע קודם לקומה 17 ללשכה של שרגא ברוש)
כחלון

יום חמישי 21 ספטמבר
אלישבע בחו"ל 14.9-28.9

 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל
ראש השנה
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24 ספטמבר 2017 - ספטמבר 2017
30 ספטמבר 2017

יום שני 25 ספטמבר
אלישבע בחו"ל 14.9-28.9

 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה10:15 - 11:30
 תעשייה11:30 - 13:00
 - שי באבד (מנכ"ל) תבחינים של שטרום13:00 - 14:00
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל ) שוטף ערן יעקב 14:00 - 15:00
 מנכ"ל רוה"מ15:00 - 17:00
 נסיעה17:00 - 18:30

יום רביעי 27 ספטמבר
אלישבע בחו"ל 14.9-28.9

 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל
 (רשות  מפגש פרידה ממר אורי יוגב - 10:3027.9.17 - 12:30

החברות הממשלתיות, גן טכנולוגי מלחה ירושלים, בניין המגדל, 
 - אורי יוגבקומה ראשונה.)
 - שי  (מנכ"ל) התאמות לביצוע תקציב 12:302017 - 13:30

באבד
 - שי באבד שוטף שי ויואל 13:30 - 14:30
 פולו אפ לועדת הפריון בנושא תחבורה ציבורית 14:45 - 15:15

 - שי באבד (ירושלים )ותחבורה/תשתיות
 (קומה 2 ליד  דיון ביטחוני אצל ר' המל"ל15:30 - 16:30

האקווריום )
 מרידור 17:00 - 17:30
 מכללות טכנולוגיות- אביגדור קפלן, מיכל צוק, 17:30 - 18:15

 - שי  (לשכת מנכ"ל האוצר - קפלן 1 ירושלים)אורי שיינין, שאול
באבד

 - שי באבד נסיעה+ רוני חזקיהו שוטף18:30 - 19:30

יום שישי 29 ספטמבר
 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל

אסי מסינג בחופש
לילך בחופש

שבת 30 ספטמבר
 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל

אסי מסינג בחופש
לילך בחופש

יום ראשון 24 ספטמבר
אלישבע בחו"ל 14.9-28.9

 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל
 (אצל  הכנה לוועדת הארבעה בנושא קק"ל- 10:30 - 11:00

 - שי באבדהמנכ"ל )
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 וועדת הארבעה בנושא קק"ל  -מנכ"ל רוה"מ,  11:00 - 13:00
יואל נווה, דני עטר, אריאל יוצר, רבקה לויפר, אמנון בן עמי, 

 - שי  (מנכ"ל רוה"מ )ברקן, אורן, הדס שוגרמן, יונתן חוברה
 - משה כחלון (לשכת השר) שי-שוטף13:00 - 13:30
 עודכן: הכנה לפגישה עם אבי ניסנקורן ושטייניץ14:15 - 15:00
 אבי ניסנקורן+מיקו צרפתי(יו"ר ועד חברת 15:00 - 15:45

 חשמל)+שטייניץ+שאול מרידור+שי באבד-חברת חשמל
 - משה כחלון(לשכת השר)

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות16:00 - 16:45
 (אצל המנכ"ל- קפלן 1  פגישה בנושא בי"ח הדסה17:00 - 18:00

 - שי באבדקומה 1)
 עבודה משרדית18:00 - 19:00

יום שלישי 26 ספטמבר
אלישבע בחו"ל 14.9-28.9

 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל
 זמן עבודה במשרד בת"א 11:00 - 16:30
 נסיעה 17:00 - 18:00
 כינוס פורום מנכ"לים (השתתפות שולמה 18:15 - 22:00

 (ת"א )מראש)

יום חמישי 28 ספטמבר
 אלישבע בחו"ל 00:0014.9-28.9

 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל
 אסי מסינג בחופש00:00
 לילך בחופש00:00

 דירקטוריון מפעל הפיס 10:00 - 11:30
 שיעור ערבית11:45 - 12:45
 ועדת איתור למנהל רשות החברות - ראיונות 13:30 - 20:00

 - שי באבד (ת"א)מועמדים 
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1 אוקטובר 2017 - אוקטובר 2017
7 אוקטובר 2017

יום שני 2 אוקטובר
 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל

אסי מסינג בחופש
 סגור09:30 - 12:00
 - שי באבד  ישיבה בנושא מסירת מפתחות 12:00 - 12:45
 פגישה בת"א13:00 - 14:00
 נסיעה14:00 - 15:00
 - שי באבד (ירושלים) אורנה בכור15:00 - 15:30
 (מנכ"ל אוצר  הכנה לישיבה דריקטוריון קק"ל15:30 - 16:00

 - שי באבדקפלן 1 ירושלים)
 (הקרן הקיימת לישראל 1 קומה  דריקטוריון קק"ל16:30 - 17:30

 - שי באבד2)
 נסיעה17:30 - 18:30
 שיחה טלפונית שי+ גבריאלה שלו18:00 - 18:30
 - משה כחלון (לשכה בת"א) שי18:30 - 20:00

יום רביעי 4 אוקטובר
 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל

אסי מסינג בחופש
 חג סוכות00:00

יום שישי 6 אוקטובר
 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל

אסי מסינג בחופש
חג סוכות

שבת 7 אוקטובר
 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל

אסי מסינג בחופש
חג סוכות

יום ראשון 1 אוקטובר
 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל

אסי מסינג בחופש
 לילך בחופש00:00

 (לשכת מנכ"ל האוצר - קפלן 1  צוות תעשייה 10:30 - 11:30
 - שי באבדירושלים)

 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 הכנה לקצא"א - רוני חזקיהו, עופר מרגלית, 12:00 - 12:30
 - שי באבד (מנכל)יואל 

 (לשכת  בתום הממשלה-יואב הורביץ-קק"ל13:00 - 13:15
 - משה כחלוןרה"מ)

 סגור13:30 - 14:00
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות14:00 - 15:00
 - שי באבד עם רבקה לויפר בנושא קק"ל 15:00 - 15:15
 (רוה"מ חדר דיונים ועדת  דיון אצל ראש המל"ל 16:00 - 17:30

 - שי באבדשרים)
 - שי באבד הכנה לחח"י17:45 - 18:00
  רפורמה בחח"י+ ההסתדרות וחברת חשמל 18:00 - 20:30

יום שלישי 3 אוקטובר
 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל

אסי מסינג בחופש
 - שי באבד עם ישראל - בנושא הכשרויות 10:30 - 11:00
 תכנית אסטרטגית- שי + מאיר יצחק הלוי ראש 11:00 - 12:00

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל האוצר - קפלן 1 ירושלים)עריית אילת
 (התכנית של שי על הנכים אצל רינו צרור ב12:1512:15 - 12:25

 - דוברות האוצר דואררינו צרור- מראיינת: נחמה דואק)
  ועדת הפריון – שילוב חרדים וערבים- מצומצם12:45 - 13:30

 - שי באבד(מנכ"ל אוצר קפלן 1 ירושלים)
 (לשכת מנכ"ל  מעקב ביצוע הוצאות והכנסות13:30 - 14:30

 - שי באבדהאוצר - קפלן 1 ירושלים)
 - שי באבד שוטף יואל נוה14:30 - 15:00
 שיחות מועמדים לרשות החברות15:00 - 16:00
 - שי באבד הכנה לוושינגטון- יואל,מתן16:00 - 16:30
 (לשכת מנכ"ל האוצר, קפלן  שי באב"ד ואבי ליכט16:30 - 17:30
 (לשכת מנכ"ל האוצר - קפלן 1  שי+מאיר שמרה17:30 - 18:00
 - שי  (מנכ"ל ) הכנה להסכם שכר רשות המיסים18:00 - 18:30
 - שי  (אצל המנכ"ל ) הסכם שכר רשות המיסים18:30 - 21:00

יום חמישי 5 אוקטובר
 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל

אסי מסינג בחופש
חג סוכות
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8 אוקטובר 2017 - אוקטובר 2017
14 אוקטובר 2017

יום שני 9 אוקטובר
 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל

אסי מסינג בחופש
חג סוכות

 (קפה לנדוור דרך רמתיים 18) פגישה 09:30 - 10:30
 עבודה משרד ת"א11:00 - 13:00
 (ת"א ) סמי13:30 - 14:30

יום רביעי 11 אוקטובר
 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל

אסי מסינג בחופש
חג סוכות

 ישיבות בת"א11:00 - 15:30

יום שישי 13 אוקטובר
אסי מסינג בחופש

 חג סוכות00:00
 כנס של קרן המטבע- ניו יורק08:00 - 19:00

שבת 14 אוקטובר
אסי מסינג בחופש

 כנס של קרן המטבע- ניו יורק08:00 - 19:00

יום ראשון 8 אוקטובר
 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל

אסי מסינג בחופש
חג סוכות

 הכנה לקק"ל - אריאל יוצר, דניאל מלצר, רבקה 10:00 - 11:00
 - שי באבדלויפר ואלישבע 

 עבודה במשרד11:00 - 12:00
 - משה כחלון (לשכת רה"מ) עודכן: רה"מ 12:15 - 13:15
 עבודה במשרד14:00 - 16:00
 (מנכ"ל) ישיבת צוות16:00 - 17:00
 (מנכ"ל) שוטף טלי17:00 - 17:30

יום שלישי 10 אוקטובר
 - שי באבדיאיר ביטון בחו"ל

אסי מסינג בחופש
חג סוכות

 ישיבות בת"א11:00 - 13:30

יום חמישי 12 אוקטובר
 - שי באבד יאיר ביטון בחו"ל00:00

אסי מסינג בחופש
חג סוכות

 נסיעה לנתב"ג09:30 - 10:00
17:30 - 12:00united airlines ua 085 נחיתה  12:15 המראה) 

17:20 שעון מקומי ניו יורק )
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15 אוקטובר 2017 - אוקטובר 2017
21 אוקטובר 2017

יום שני 16 אוקטובר
 כנס של קרן המטבע - ניו יורק08:00 - 16:00

יום רביעי 18 אוקטובר
 היערכות לדיוני קק"ל 10:00 - 12:00
 הכנה למסירת דירות בעפולה - לילך ויסמן, נדב12:00 - 12:30

 שיינברגר, עומרי הרוש, אסנת אלרועי, ניר מסיקה ויאיר ביטון
 - שי באבד(לשכת מנכ"ל )
 - שי באבד הכנה לשיחת טלפון עם ר"ע אילת12:30 - 13:00
 - שי באבד ישיבת צוות 13:00 - 14:00
 - שי באבד שוטף אלישבע 14:00 - 14:30
 הירעכות לדיון בנושא קצבאות הנכים14:30 - 15:30
 - שי באבד שוטף יאיר 15:30 - 16:00
 הכנה לישיבה עם שרגא - שירה גרינברג, עידו 15:50 - 16:20

 - שי באבדסופר, נירית ואלישבע
 - שי פגישה עם שרגא ברוש בנושא צוות תעשייה16:20 - 17:00

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל)  קצבאות הנכים17:30 - 19:30

יום שישי 20 אוקטובר

שבת 21 אוקטובר

יום ראשון 15 אוקטובר
 אסי מסינג בחופש00:00

 כנס של קרן המטבע - ניו יורק08:00 - 16:00
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

יום שלישי 17 אוקטובר
16:00 - 09:30UNITED AIRLINES UA 090 22:45 המראה  

(נחיתה 15:50 (סופי) שעון ישראל)

יום חמישי 19 אוקטובר
 עמית לנג10:30 - 12:00
 פגישה עם מנכ"ל פייפאל מזרח תיכון ואפי דהן 12:00 - 13:00

 (תל ונשיא קשרי ממשל-  ריצ'ארד נאש - כפיר בטט, נירית
 - שי באבדאביב)

 - שי באבד (ת"א)  הכרות עם חברת אלוני אפט13:00 - 13:30
 צהריים13:30 - 15:00
 פגישה עם איילת פריש, דני בן נעים, עומרי 15:00 - 16:00

 - שי באבד (ת"א)הרוש ואלישבע בנושא הג'יירו 
 -  (ת"א) פגישה עם מנכ"ל מימון ישיר ערן וולף16:00 - 17:00

שי באבד
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22 אוקטובר 2017 - אוקטובר 2017
28 אוקטובר 2017

יום שני 23 אוקטובר
 דיון בוועדת כספים בנושא קק"ל 10:00 - 13:30
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) הכנה לחח"י13:30 - 14:00
 הכנה לפגישה "לוויני תקשורת" - שירה 15:00 - 15:30

 (אצל גרינברג, פשקוס, מיכל גלברט, עלי בינג ויאיר ביטון
 - שי באבדהמנכ"ל )

 - שי באבד (מנכ"ל האוצר, קפלן 1) לוויני תקשורת 15:30 - 16:30
17:30 - 16:30 OECD-שי (לשכת מנכ"ל ) פגישה עם משלחת ה - 

באבד
 (מנכ"ל אוצר - משוריין  הכנה ליום דיונים חח"י18:30 - 20:30
 - שי באבדחדר ישיבות 1)

יום רביעי 25 אוקטובר
 סיור אזור תעשייה מודיעין- עילית, רוואבי 09:00 - 16:30

 (חניה ברחוב ורמאללה ופגישה עם משרד האוצר הפלסטיני
 - שי באבדמנחת חינוך מודיעין עילית )

 שיחת ועידה שי+ דינה זילבר+ מרידור+ ערן 16:30 - 17:00
 - שי באבדיעקב

 - משה כחלון (לשכה בת"א) הצגת נומרטור17:30 - 18:30

יום שישי 27 אוקטובר
 (קומה Lion gate ,2 אולם, מזכיר האוצר האמריקאי10:00 - 11:00

 - משה כחלוןמלון מצודת דוד, ירושלים)

שבת 28 אוקטובר

יום ראשון 22 אוקטובר
אהרון בחופש, אלי נהג מחליף 

 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 (לשכה ) צחי הנגבי 10:40 - 11:00
 דיון הכנה לוועדת כספים בנושא הצ"ח קק"ל - 11:15 - 12:15

אריאל יוצר, דניאל מלצר, רבקה לויפר, אפרת פרוקצ'ה ויאיר 
13:00 - 12:15OPIC שי באבד (מנכ"ל אוצר) ערבויות - 
 - שי באבד שי+יואל13:00 - 13:15
 - שי באבד (רוה"מ) פורום ראשי מפלגות13:15 - 14:30
 (לשכה ) שיעור תורה עם ליצמן 14:30 - 15:30
  הכנה לדיון אצל ראש המל"ל בנושא קצצ"א15:30 - 16:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 הכנה לפגישה עם גרינבלט-פולי 16:00 - 16:30

 - משה כחלון (לשכת השר)מרדכי+שי+משה אשר-טלפונית
 חוק עידוד השקעות הון - תע"ה- עם הראל לוקר16:30 - 17:20

 יו"ר תע"ה + אייל יוניאן סמנכ"ל כספים תע"ש ועופר מרגלית 
 דיון אצל ר' המל"ל בנושא קצא"א - הכנה 17:30 - 18:30
 (קינג  עודכן: גרינבלט+פולי מרדכי+שי באבד 18:15 - 19:15

יום שלישי 24 אוקטובר
 - יואל נוה (אצל שי באבד י-ם) הצגת הנומרטור  10:30 - 11:30
12:00 - 11:30mof to mof שי  (אצל המנכ"ל) הכנה לסיור - 

באבד
 ישיבת התנעה למשלחת מנכ"לים לשווק 14:45 - 15:00
IP-שי באבד (מנכ"ל)רפורמת ה - 

 - משה כחלון (לשכת השר) שי-שוטף15:00 - 15:30
 שיעור ערבית15:30 - 16:15
  פגישה עם עומרי לוטן מנכ"ל מפעל הפיס16:15 - 17:00

 - שי באבד(מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים קומה 1)
 פגישה עם סיון17:00 - 17:30
 - שי באבד אסי ויאיר 17:30 - 18:00
 נסיעה17:45 - 18:15
 (הר חוצבים ) שוטף עם הנגידה18:30 - 20:00

יום חמישי 26 אוקטובר
11:15 - 10:15 PWC ת"א, מלון  10:15 כנס סוף שנת המס) 

 - שי באבדדייוויד אינטרקוניטננטל )
 נסיעה 13:00 - 13:30
 - שי באבד (אבניו) כנס רו"ח 13:30 - 15:00
 -  (אצל מנכ"ל רוה"מ ירושלים )  הצגת נומרטור16:30 - 19:00

יואל נוה
 (מנחם עמית אוברקוביץ - חברת חשמל - המשך 18:00 - 20:00

 - ערן יעקבבגין 125 ת"א - קומה 14)
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29 אוקטובר 2017 - אוקטובר 2017
4 נובמבר 2017

יום שני 30 אוקטובר
9:00-14:00 יום עיון לזכר חללי אגף התקציבים 

 הכנה פנימית לועדת חוץ וביטחון -רוני 11:30 - 12:00
חזקיהו,יוסי איצקוביץ, קובי,משה,פרוקצ'ה        בטלפון 

 -  (מנכ"ל אוצר)להעלות: עלי בינג,ליאור בראון, אפרת פורקצ'ה
שי באבד

 הצגת פרוייקט מרכב"ה למנכ"ל - רוני חזקיהו, 12:00 - 12:45
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל )עוזי שר, אורנית יחזקאלי, נירית

 השתתפות ביום עיון לזכר חללי אגף תקציבים13:00 - 14:00
 נסיעה14:00 - 14:30
 דיון הכנה לוועדת חוץ וביטחון - מנכ"ל 14:45 - 15:45

משהב"ט ונציגיו, קובי בר נתן, עופר מרגלית, עלי בינג, יוסי 
 (לשכת מנכ"ל האוצר - קפלן 1 איצקוביץ, אפרת פרוקצ'ה ונירית 

 נסיעה15:45 - 16:15
 פטור ממס למשקיעים זרים : מבנק ישראל: 16:15 - 17:15

הנגידה, נתן זוסמן, עדי ברנדר, אנדרו אביר. אוצר: שי, רוני 
 (אצל הנגידה - הר חוצבים, קרית חזקיהו, יואל נווה ומשה אשר

 נסיעה17:15 - 17:45
 - שי באבד (מנכל) הכנה למסירת מפתחות 18:00 - 18:30

יום רביעי 1 נובמבר
 - שי באבד (בכנסת) דיון בוועדת חוץ וביטחון 09:00 - 11:00
 (תואם חדר בוועדת חוץ וביטחון  שוטף - אודי אדם 11:00 - 11:30

 - שי באבד)
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות11:30 - 12:00
 (לשכת מנכ"ל האוצר - קפלן 1  פורום יצרני חשמל12:00 - 13:00

 - שי באבדירושלים)
 - שי באבד (מנכ"ל) הכנה ליום דיונים חח"י13:00 - 14:30
 - שי באבד (מנכ"ל) חברות ארנק  15:30 - 16:30
 נסיעה16:30 - 17:00
 שיחת ועידה עם מאיר לוין בנושא הרפורמה 16:30 - 17:00

 - שי באבדבחח"י 
 אצל השר ליצמן - תכנית צפון - שירה, עידו, 17:00 - 18:00

 - שי באבד (ירמיהו 39 קומה 13 לשכת השר)רן,אלישבע
 נסיעה18:00 - 18:30
 (מנכ"ל האוצר, קפלן 1 קומה  פיריון בנושא חינוך 18:40 - 20:10

 - שי באבד1)

יום שישי 3 נובמבר

שבת 4 נובמבר

יום ראשון 29 אוקטובר
שעון חורף 

 - שי באבד ממשלה - נומרטור 10:30 - 12:00
 (קראון  הכנה לחח"י - עופר בלוך,אדירי,מרידור12:00 - 13:00

 - שי באבדפלאזה בחדר יריחו קומה מינוס 1)
 יום דיונים מרוכז בנושא הרפורמה בחברת 13:00 - 00:00

 - שי באבד (מלון קראון פלאזה ירושלים)החשמל
 - משה כחלון נסיעה לרמאללה14:30 - 15:00
 עודכן: הכנה לפגישה עם רה"מ 15:00 - 15:45

 - משה  (מחסום ביתוניא)הפלשתינאי-פולי+שי באבד+משה אשר
כחלון

 פגישה עם רה"מ הפלשתיני+פולי מרדכי+שי 16:00 - 18:00
 - משה כחלון (רמאללה)באבד+משה אשר

יום שלישי 31 אוקטובר
 - שי באבד (קיבוץ מצר) יום הנהלה בצפון 10:00 - 16:00
 - שי באבד (בנימינה ) שוטף - משה אשר 16:00 - 16:30
 נסיעה לת"א16:30 - 18:00
 שיחת ועידה- קרן מפעלים במצוקה מג"מ 18:30 - 18:45

 - שי באבד (טלפונית)בטיחות  

יום חמישי 2 נובמבר
אהרון בחופש, 
  יום דיונים מרוכז בנושא הרפורמה בחברת 10:00 - 15:30

 - שי  (בניין דריקטוריון חברת חשמל- רחוב החשמל 14 ת"א)החשמל
באבד

 - שי טיסה לאילת:   הלוך- 17:15  ,  חזור- 17:0021:15 - 21:30
באבד
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5 נובמבר 2017 - נובמבר 2017
11 נובמבר 2017

יום שני 6 נובמבר
 ישיבת הנהלה (דורית בכנס של 10:30 - 11:30

 -  (אצל המנכ"ל)הרשות)(אביגדור עם השר)(משה אשר בחו"ל)
שי באבד

 תחנות משטרה בערים ערביות במדינת ישראל- 11:30 - 12:30
 (מנכ" אוצר- עם ג'מאל חכרוש, ערן הראל, גבי שוחט, וביטון

 - שי באבדקפלן 1 ירושלים)
  עדכון לגבי סכסוך עבודה עם ארגון המורים12:30 - 13:00
 - שי באבד(אצל המנכ"ל )
 - שי באבד צוות13:00 - 14:00
 אצל רה"מ-ביטחון הכבישים ביו"ש-מנכ"ל 14:00 - 15:00

 רה"מ+אבי שמחון+שי באבד+שאול מרידור+אודי אדירי
 - משה כחלון(לשכת רה"מ בכנסת)

 היערכות למשלחת מנכ"לים לשווק רפורמת 15:00 - 16:00
IP-שי באבד (מנכ"ל אוצר ,קפלן 1,קומה 1)ה - 

 פגישה עם מנכ"ל אייפק ישראל - ד"ר קמרון 16:00 - 16:45
 - שי באבד (לשכת  המנכ"ל, קפלן 1 ירושלים )בראון 

 - משה כחלון (לשכת השר) שי+שאול מרידור17:00 - 17:30
 (לשכת מנכ"ל  מעקב ביצוע הוצאות והכנסות17:30 - 18:15

 - שי באבדהאוצר - קפלן 1 ירושלים)

יום רביעי 8 נובמבר
 - שי באבד ועדת כספים- קק"ל09:15 - 11:30
 - שי באבד (מנכ"ל) תקציב - מסינג12:30 - 13:30
 - שי באבד פגישה עם רועי כהן לה"ב 14:00 - 15:00
 - שי באבד (מנכ"ל) מענק לבירה15:00 - 15:30
 - שי באבד שי+שאול15:30 - 16:00
 - שי באבד עדכון הכנה לקבינט16:30 - 17:00
 עבודה במשרד17:30 - 20:30

יום שישי 10 נובמבר

שבת 11 נובמבר

יום ראשון 5 נובמבר
 - שי באבד (מנכ"ל רוה"מ)  לוז תקציב09:30 - 10:00
 09:30- ישיבה בנושא לו"ז תקציב עם שי באב"ד,09:30 - 10:00

יאיר ביטון, יוגב גרדוס, איליה כץ, שאול מרידור, אמיר ברקן 
 - גרונר אליואורן

 10:00 -דיון בנושא נכים - עם יאיר פינס, יוגב 10:00 - 11:00
גרדוס, שי באבד, שאול מרידור, אבי שמחון , אמיר ברקן, אורן  

 תקציב11:30 - 13:00
 - שי באבד עם יוני מור13:00 - 13:15
 נסיעה13:30 - 14:30
 (חברת  ישיבה בנושא הרפורמה בחברת חשמל14:00 - 20:30

 - שי באבדחשמל ,  רחוב החשמל 14 ,ת"א)
 - שי באבד (החשמל 14 ת"א) חח"י14:00 - 14:30
 ועדת פריון בנושא תחבורה - לא יתקיים היום, 17:30 - 19:30

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר קומה 1)מועד חדש יתואם מאוחר יותר 

יום שלישי 7 נובמבר
 גל"צ - ישי שנרב בנושא קק"ל 08:15 - 08:30
 רשת ב בנונשא קק"ל 08:45 - 09:00
 ישיבת ממשלה בנושא קק"ל09:00 - 11:00
 - שי באבד ועדת כספים - קק"ל11:00 - 14:00
  ישיבת וועדת הכלכלה בנושא הרפורמה בחח"י 14:00 - 16:00

- שי באבד
 - שי באבד מכסים-מרידור,נוה,ביטון17:00 - 17:45
 עבודה במשרד18:00 - 20:00

יום חמישי 9 נובמבר
 זמן עבודה בת"א 11:00 - 13:00
 צהריים13:00 - 14:45
 - שי באבד (ת"א ) פגישה עם יוסי + נירית 14:45 - 15:30
 - שי  (ת"א) פגישה עם רון וקסלר מנכ"ל ישרכרט16:00 - 16:45

באבד
 - שי באבד (ת"א) חח"י הגדלת קצבה16:45 - 17:30
 נסיעה18:00 - 19:00
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12 נובמבר 2017 - נובמבר 2017
18 נובמבר 2017

יום שני 13 נובמבר
 טלי בחופש 00:00

 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה10:15 - 11:30
 שכר בכירים - כפי חן,,ערן יעקב,אילן רם,אפי 11:30 - 12:00
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר, קפלן 1 ירושלים קומה 1 )מלכין,טלחום

 (חדר  טקס חילופי מנכ"לים במשרד האנרגיה12:00 - 13:00
ישיבות הגדול יפו 2016 בניין שערי העיר קומה 7)

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות13:00 - 13:30
 פגישה עם פרופ' איתן שישינסקי ופרופ' אפרים 13:30 - 14:15

 - שי  (אצל מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים )צדקה בנושא פנסיות
באבד

 -  (לשכת סגן השר) שוטף: סגן השר+ המנכ"ל14:15 - 14:45
יצחק כהן

 נסיעה 15:15 - 16:30
 (. לכתוב בוויז "בנין גרין, באולם פורום הודו-ישראל16:30 - 18:00

 Camilo (The Green House) – 24 George Wise, Tel Aviv .קמילו
(Universityשי באבד - 

יום רביעי 15 נובמבר
יום הולדת לאסי מסינג 

 (אצל אבי ליכט, משנה ליועמ"ש  לו"ז תקציב 11:002019 - 13:00
 - avil (חיצוני))

 שיחת היכרות - יפעת ענבר חשבת המשרד עם 13:30 - 14:00
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר)המנכ"ל 

 - שי באבד יפתח רון טל ועופר בלוך14:00 - 14:30
 - שי (מנכ"ל אוצר) גיבוש מענה לעתירת היח"פים14:30 - 15:30

באבד
 (משרד האוצר קפלן 1  יום דיונים חח"י - מנכ"ל15:30 - 00:00

 - שי באבדירושלים, חדר ישיבות 2)

יום שישי 17 נובמבר

שבת 18 נובמבר

יום ראשון 12 נובמבר
 טלי בחופש 00:00

 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 ראיון טלפוני לרינו צרור בנושא קק"ל 12:00 - 12:30
 פורום ראשי סיעות תקציב 2019- גרונר, שי, 13:00 - 14:30

 - שי באבד (רוהמ)מרידור, שיינברגר
 (לשכת פגישה עם עוזר מזכיר האוצר האמריקאי13:00 - 13:30
 - שי באבדמנכ"ל , קומה 1)
 התייעצות בנושא תוספת אי קביעות לשוטרים - 14:30 - 15:00

ערן יעקב, קובי בר נתן, משה בכר, ארז אנצוויג, עופר מרגלית, 
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל )מתן יגל, אסי מסינג וביטון 

 - שי באבד פלסטינים עם שאול 15:00 - 15:30
 (לשכת ראה"מ - חדר  קבינט בטחוני - קצא"א 16:30 - 17:30

 - שי באבדקבינט)
 דו"ח ניידות- אסי מסינג, עמיהוד, כפיר בטט, 17:30 - 18:30

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר)גרדוס, חדווה בר
 נטו תעשייה - שי, שרגא ברוש, רובי גינל, 18:30 - 19:30

 (מנכ"ל מרידור, שירה גרינברג, עידו סופר, טלי ארפי ונירית 

יום שלישי 14 נובמבר
 השתתפות בכנס החברות המובילות במשק 09:30 - 10:00

 - שי באבד (איירפורט סיטי, אווניו )2017 
 עודכן: הכנה לשולחן עגול-שי+שאול 10:30 - 11:00

 -  (לשכה בת"א)מרידור+יוגב גרדוס+יואל נוה+נדב שיינברגר
משה כחלון

  שולחן עגול-צעדים כלכליים בתחום המיסוי11:00 - 12:30
 - משה כחלון(חדר ישיבות 103, לשכה בת"א)

 מבוטל!!! לא יתקיים!!! הכנה לפגישה בנושא 11:00 - 11:30
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר קפלן 1 ירושלים)כשרויות

 מבוטל!! לא יתקיים!! פגישת המשך בנושא 11:30 - 12:30
 -  (מנכ"ל)הכשרויות - מנכ"ל הרבנות הראשית - הרב משה דגן 

שי באבד
 -  (בניין רשות המיסים) הכנה מו"מ רשות המיסים13:00 - 13:30

שי באבד
 ישיבה עם אבי ניסנקורן, אריאל יעקובי והוועד -13:30 - 20:00

 (אצל משה אשר קומה 21, חדר ישיבות רשות מיקום עבר לת"א
 - שי באבדהמיסים קרית הממשלה)

 - שי באבד אייל בשרונה14:30 - 16:30

יום חמישי 16 נובמבר
 זמן עבודה במשרד בת"א 10:30 - 12:30
 (ת"א ) אייל13:00 - 14:30
 פ.ע יועצים15:00 - 16:30
 הכנה לישיבה עם ראש השב"כ: ערן יעקב, עופר16:30 - 17:30

 (ת"א)מרגלית, קובי בר נתן, ניר אמסל, משה בכר ויאיר ביטון - 
 מו"מ ראש השב"כ נדב ארגמן, ערן יעקב, עופר 17:30 - 00:00

 - (ת"א)מרגלית, קובי בר נתן, ניר אמסל, משה בכר ויאיר ביטון 
שי באבד
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19 נובמבר 2017 - נובמבר 2017
25 נובמבר 2017

יום שני 20 נובמבר
 דיון על העלאת גיל הפרישה לנשים בראשות 10:00 - 11:00

 - שי באבד (כנסת)חה"כ גפני
 ביטוח סיעודי11:00 - 13:00
 (הלשכה של השר  דיון אצל שטייניץ - חח"י12:20 - 13:20

 - שי באבדשטייניץ , בנין שערי העיר קומה 7 , יפו 216 )
 (אצל נשיא המדינה) פגישה עם נשיא המדינה13:00 - 14:00
 -  (שי)  ניר ברקת+מנכ"ל העיריה   - לא יתקיים 14:45 - 15:30

שי באבד
 - שי באבד שוטף ביטון - היערכות לתקציב 14:45 - 15:15
 בנק אגוד- +עו"ד דליה טל,יגאל לנדאו,זאב 15:30 - 16:30

 - (מנכ"ל משרד האוצר רחוב קפלן 1 ירושלים)אבלס-יו"ר בנק אגוד
שי באבד

 נסיעה17:00 - 18:00
 -   סיור ביטחוני עם שאול מרידור ועופר מרגלית18:00 - 22:30

שי באבד

יום רביעי 22 נובמבר
 - משה כחלון יום העשרה-סינמה סיטי ירושלים10:30 - 14:00
 נסיעה14:00 - 14:30
 - משה כחלון (לשכת השר) שי-שוטף14:45 - 15:00
 פגישה עם מנהלת הליגה בכדורגל - אורן חסון 15:30 - 16:15

- מנכל מנהלת הליגה, עופר עיני יו"ר התאחדות הכדורגל, 
 - שי באבד (אצל המנכ"ל, קפלן 1 ירושלים )תמיר/איליה, ביטון 

 (מנכ"ל משרד האוצר קפלן 1  פורום יצרני חשמל16:30 - 17:30
 - שי באבדירושלים)

 - משה  (לשכת רה"מ) אצל רה"מ-תקציב ביטחון18:30 - 20:00
כחלון

יום שישי 24 נובמבר

שבת 25 נובמבר

יום ראשון 19 נובמבר
 - משה כחלון (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות12:00 - 13:00
    פגישה עם חה"כ רחל עזריה + נירית + ביטון13:30 - 14:30

 - שי באבד(לשכה)
 אילת14:30 - 00:00
 אירוע פרידה- רון צור- ראש מטה ליישום 17:00 - 17:30

 (יעקב שרייבום 26 בית הכרם - המדרשה הלאומית )הרפורמה

יום שלישי 21 נובמבר
 סגור09:30 - 11:00
 נסיעה11:00 - 12:00
 - שי באבד נטו תעשיה 12:30 - 13:00
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר,קפלן 1,קומה1) קק"ל13:00 - 14:00
 נסיעה14:30 - 15:00
16:30 - 15:00 hpמסעדת טורו- ש.א נכון 2  פגישת סיכום ל) 

 - שי באבדמשכנות שאננים ירושלים)
 נסיעה16:30 - 17:00
 (לשכת מנכ"ל האוצר  הקניין הרוחני של מובילאיי17:00 - 18:00

 - שי באבד- קפלן 1 ירושלים)
 סגור18:00 - 20:00

יום חמישי 23 נובמבר
 - שי באבד (ת"א) פרופ' משה צבירן  יאיר ביטון11:00 - 12:00
 - שי באבד ארוחת צהריים סגור13:00 - 14:00
 (ת"א,החשמל  יום דיונים חח"י - מתקיים סופית 14:30 - 21:30

 - שי באבד14  )
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26 נובמבר 2017 - נובמבר 2017
2 דצמבר 2017

יום שני 27 נובמבר
 סגור09:30 - 11:30
 הכנה טלפונית לפגישה אצל הנשיא 11:30 - 12:00
 פגישה אצל נשיא המדינה בנושא דו"ח למיגור 12:00 - 13:00

העוני
 - שי באבד (וועדת הכספים) המשך דיון קק"ל13:30 - 14:30
 - שי באבד משה ליאון14:30 - 15:30
 זמן משרד+ טלפונים16:00 - 17:00
 - שי באבד אסי שוטף17:30 - 18:30

יום רביעי 29 נובמבר
 סגור - רפואי11:30 - 13:30
 - שי באבד (אצל שי) שוטף עם רוני חזקיהו14:00 - 14:30
 - שי באבד (מנכ"ל ) המשך רפורמה בהימורים 14:30 - 14:45
 (מנכ"ל  Open API ו-Read Only- תקציב 14:452019 - 15:30

 - שי באבדמשרד האוצר קפלן 1 ירושלים)
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) שוטף ינקי קווינט15:30 - 16:00
 -  (לשכת מנכ"ל ) הצגת שינויים מבניים למנכ"ל 16:00 - 18:30

שי באבד
 (מנכ"ל  צעדים לתקציב 2019 רשות המיסים18:30 - 20:30

 - שי באבדמשרד האוצר קפלן 1 ירושלים)

יום שישי 1 דצמבר

שבת 2 דצמבר

יום ראשון 26 נובמבר
 סגור - רפואי 11:00 - 12:30
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות12:30 - 13:30
 (לשכת  פגישה עם מזכ"צ רוה"מ אליעזר טולדנו 13:45 - 14:45

 - שי באבדרוה"מ במזכ"ציה )
 חופשה בימי ראשון - אצל יואב הורביץ . עם 14:45 - 15:45

 (רוה"מ - הורביץ)השר אלקין, גרונר ושי
 פגישה עם:  שי, לילך ויסמן, נדב שיינברגר, 15:45 - 16:15

 - שי באבד (אצל המנכ"ל )עומרי הרוש וציפי 
 - משה  (לשכת השר) עו"ד אמנון לורך+שי באבד16:15 - 16:45

כחלון
 קידום הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית - פגישה 17:00 - 18:00

 - שי באבד (מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים)עם פרופ' יפה זילברשץ
 הרשות הפלסטינית - משה אשר, דודי קופל 18:00 - 19:00

 - שי באבד (מנכ"ל )ושאול כהן

יום שלישי 28 נובמבר
 זמן עבודה ת"א11:00 - 14:00
 צהריים14:00 - 15:00
 (ת"א) שוטף יועצים15:00 - 16:30
 נסיעה16:30 - 17:30
 (הוד השרון ) פגישה17:30 - 19:30

יום חמישי 30 נובמבר
 - שי באבד (תל אביב) רפי12:00 - 13:30
 נסיעה14:30 - 15:00
 אייל15:00 - 15:30
 (מנחם בגין 50 ת"א הרצאה למנהלי קבוצת אדלר15:30 - 17:00

 - שי באבדהכניסה מדוד חחמי 6 קומה 1 )
 מילוי שאלון למעוז17:00 - 17:30
 - שי באבד (ת"א) בנקים קורספונדנטים 18:00 - 19:00
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3 דצמבר 2017 - דצמבר 2017
9 דצמבר 2017

יום שני 4 דצמבר
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה10:30 - 11:30
 אבטחת מוסדות חינוך-גלעד ארדן+חיים 11:30 - 12:15

 -  (לשכת השר)ביבס+שי באבד+שאול מרידור+עופר מרגלית
משה כחלון

 (לשכה ) פגישה עם שרון שלום 12:30 - 13:00
 - משה כחלון (לשכת השר) שוטף-שי13:30 - 14:00
 ישיבת עדכון פנימית בנושא היעדר ביטחון 13:45 - 14:15

תעסוקתי - שאול מרידור, עופר מרגלית, ניר אמסל, מתן יגל, 
 -  (לשכת מנכ"ל)ערן יעקב, קובי בר נתן, משה בכר, יאיר ביטון 

שי באבד
  (אצל מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים) אג"ח חברתי14:15 - 15:15

- שי באבד
 הקלות בייבוא אישי ומסחרי - שירה גרינברג, 15:15 - 16:45

 (מנכ"ל משרד עידו סופר, טלי ארפי, שירה אוחיון, נירית ויאיר 
 - שי באבדהאוצר קפלן 1 ירושלים)

 - שי באבד (מנכ"ל) מכסים עם משה אשר 16:45 - 17:15
 נסיעה 18:00 - 19:00
 - שי באבד הכנה טלפונית לדיון חח"י18:30 - 19:00

יום רביעי 6 דצמבר
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה 10:30 - 12:30
  עובדים זרים-שי+שאול +יוגב +אורי שיינין13:00 - 13:30

 - משה כחלון(לשכת השר)
 (מדרשת זיו, השל"ה ברית של הנכד של סגן השר 13:30 - 15:30

11, לאחר הברית סעודת מצווה בבית הכנסת קהל חסידים (בקומה 
העליונה) )

  חבילות ויזה לעובדים בהייטק - תקציב 15:302019 - 16:00
 - שי באבד(מנכ"ל)

 הסרת חסמים תכנוניים לשדרוג תשתיות 16:00 - 17:00
התקשורת בישראל - שירה גרינברג, רעיה עדני, עמרי בן חורין,

 - שי  (אצל המנכ"ל)אפרת פרוקצ'ה, ישראל גולדמן ויאיר ביטון
באבד

 דיון בנושא שוק השידורים - מרידור, שירה 17:00 - 18:00
גרינברג, דודי קופל, רעיה עדני, עמרי בן חורין, יאיר ביטון 

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל )וישראל גולדמן 
  מנגנונים כלכליים לצמצום גודש תחבורה 18:00 - 19:00
 - שי באבד(לשכת מנכ"ל )

יום שישי 8 דצמבר

שבת 9 דצמבר

יום ראשון 3 דצמבר
 לו"ז + סקירה 10:00 - 11:00
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) נטו תעשייה11:00 - 12:00
 השפעות השוואת המס על טבק מגולגלות 12:00 - 12:30

IQOS-שי באבד (אצל מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים)ו - 
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות12:30 - 13:30
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) שוטף רעיה+ביטון13:30 - 14:15
 (מנכ"ל משרד האוצר קפלן 1  פגישה עם מתי גיל14:15 - 15:00

 - שי באבדירושלים)
 (לשכת מנכ"ל  שוטף רותי - הרכב וועדות איתור 15:00 - 15:15

 - שי באבד)
 - שי  (לשכת מנכ"ל) תקציב עם שאול וגרדוס 15:15 - 15:45

באבד
 (אצל מנכ"ל  פתרון מעטפת תחבורתית לנגב15:45 - 16:30

 - שי באבדהאוצר קפלן 1 ירושלים)
 העמקה - ניהול הביקושים במערכת בתי 16:30 - 17:30

המשפט ורגולציה בכבאות - מרידור, עופר מרגלית, מתן יגל, 
 - שי  תעדוף תוכנית כלכלית - מרידור ואסי 17:30 - 18:00
 - שי באבד קק"ל18:30 - 20:00

יום שלישי 5 דצמבר
 מדיניות ענישה - שאול מרידור, עופר מרגלית, 12:00 - 13:00

 - שי  (אצל המנכ"ל)מתן יגל, עמיחי דוד, אסי מסינג, יאיר ביטון
באבד

 (לשכת מנכ"ל  מעקב ביצוע הוצאות והכנסות13:00 - 14:00
 - שי באבדהאוצר - קפלן 1 ירושלים)

 - שי באבד רשות המיסים - תקציב 14:002019 - 15:00
 - שי באבד (מנכ"ל) מרידור+משה אשר15:00 - 16:00
 (אצל  רפורמה במניות זהב וצווי אינטרסים16:00 - 16:30

 - שי באבדהמנכ"ל)
 פגישה עם מנצור חט'יב ושרון ביטון - 16:30 - 17:00

 - שי באבדמהמתפ"ש 
 - משה כחלון (לשכת השר) שי באבד17:00 - 18:00
 (אצל המנכ"ל) פגישה עם הראל ויזל מנכ"ל פוקס17:45 - 18:00
 -  (מנכ"ל אוצר,קפלן 1,קומה1) פגישה שי + יודפת18:15 - 19:00

שי באבד

יום חמישי 7 דצמבר
 זמן עבודה + טלפונים בתל אביב 10:30 - 14:00
 - משה כחלון (לשכת השר) צהריים-שי הכנה14:00 - 14:30
 - משה כחלון (לשכת השר) צהריים-שי הכנה14:00 - 14:30
 (לשכה  התוכנית הכלכלית-שינויים מבניים14:30 - 16:30

 - משה כחלוןבת"א, חדר ישיבות 103(קומה 1))
 (לשכת שר האוצר בת"א ) עם שי באבד - מצרפים 16:30 - 17:30
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10 דצמבר 2017 - דצמבר 2017
16 דצמבר 2017

יום שני 11 דצמבר
 (לשכת   הצגת שינויים מבניים למנכ"ל רוה"מ 09:00 - 10:00

 - שי באבדמנכ"ל רוה"מ)
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה  10:30 - 11:30
 - משה כחלון (לשכת השר) פוטו אופ-מכסים11:30 - 12:15
 פגישה עם השר חיים כץ בנושא רפורמה 12:30 - 13:30

 - שי באבד (משרד הרווחה, קומה 5)במכללות הטכנולוגיות
 - שי באבד ראיונות מנכ"ל לתקשורת14:30 - 15:30
 התייעצות בנושא שכר מנכ"לים - ערן יעקב, 15:30 - 16:00

 - שי  (לשכת מנכ"ל )אפי מלכין, ארז אנצוויג, מחמוד וביטון
באבד

 טלפונית : שי באב"ד - חדוה בר בנושא ניידות 16:00 - 16:30
 - שי באבדבין בנקים 

 בג"צ שטח המחיה-שרת המשפטים +השר 16:30 - 17:30
 - משה  (חדר סיעה)לבט"פ +מפכ"ל +נציבת שב"ס +יועמ"ש

כחלון
 - משה  (חדר סיעה) סגן השר+שי+נדב-תקציב17:45 - 18:45

כחלון

יום רביעי 13 דצמבר
 חג חנוכה       00:00

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר) חוק ההסדרים08:45 - 09:45
 (לשכת  אצל רה"מ-הצגת התוכנית הכלכלית10:00 - 11:30

 - משה כחלוןרה"מ)
 סגור 11:30 - 12:00
 נגידה+מפקחת על הבנקים+שי באבד +יוגב 12:00 - 13:00

 - משה כחלון (לשכת השר)גרדוס
 תדרוך עיתונאים כלכליים בנושא חוק ההסדרים13:00 - 15:00
 - שי באבד מסיבת עיתונאים15:00 - 15:45
 - שי באבד (מנכ"ל) דיון התאמות15:45 - 17:00
 17:00- דיון מעבר צה"ל לנגב עם מנכ"ל 17:00 - 18:00

ביטחון, ר' מנהל מעבר דרומה, ראשת את"ק, מ"מ מנכ"ל 
 הדלקת נר משרדית בראשות המנכ"ל 17:00 - 17:15
 פגישת הכנה לנסיעה לפריז - יואל נוה, מתן 17:30 - 18:00

 (לשכת מנכ"ל לב-ארי, עדי ברנדר (אודי אדירי ויוגב טלפונית )
 (אצל מנכ"ל האוצר  דיון עלות מתנים ברפורמה18:00 - 18:30

 - שי באבדקפלן 1 ירושלים )
 (מנכ"ל  חתימה על צווי ארנונה ביו"ש עם טמקין18:30 - 18:45

יום שישי 15 דצמבר
חג חנוכה       

שבת 16 דצמבר
חג חנוכה       

יום ראשון 10 דצמבר
 סקירה + לו"ז 09:30 - 10:30
 הכנה לדיון בנושא מדיניות המס בעקבות 10:45 - 11:30

 - שי באבד (אצל מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים)ארה"ב
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות11:30 - 12:30
 - שי באבד (מנכ"ל) יפעת ענבר12:30 - 13:00
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) שוטך מירי כהן+ביטון13:00 - 13:30
 -  (מנכ"ל אוצר) שמואל האוזר - הורדת רגולציה13:30 - 14:30

שי באבד
 - שי באבד (אצל שי) שוטף יואל14:30 - 15:00
 סטטוס מכסים - לילך ויסמן, שיינברגר, עומרי 15:00 - 15:30

 - שי באבדהרוש וביטון
 ועדת הבדיקה לפי סעיף 3ב' לחוק יסודות 16:00 - 17:00

 - שי באבד (אצל מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים)התקציב
 -  (לשכת מנכ"ל ) דיון התאמות - הצגה למנכ"ל 17:00 - 21:00

שי באבד
 דיון בנושא התקציב - אבי ליכט,מאיר לוין,אסי 18:30 - 19:30

 - שי  (מנכ"ל אוצר קפלן 1)מסינג,מרידור, צוות מאקרו,ביטון
באבד

יום שלישי 12 דצמבר
 נסיעה09:00 - 10:30
 - שי  (אולמי "ימה" חוף הכרמל- חיפה) יום הספנות10:30 - 13:30

באבד
 ראיון טלפוני לרינו צרור גל"צ12:00 - 12:30
 צהריים14:00 - 15:00
 נסיעה15:30 - 17:00
 (ת"א) שי+קוצ'יק + שטרום17:00 - 20:00

יום חמישי 14 דצמבר
חג חנוכה       

  אצל רה"מ-המשך הצגת התוכנית הכלכלית10:00 - 11:00
 - משה כחלון(לשכת רה"מ י-ם)

 משרד 11:00 - 12:00
 נסיעה12:00 - 13:30
 -  (החשמל 14 ת"א ) דיון רפורמה בחברת חשמל 13:30 - 18:00

שי באבד
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17 דצמבר 2017 - דצמבר 2017
23 דצמבר 2017

יום שני 18 דצמבר
חג חנוכה       

פריז
 השתתפות בוועדה הבוחנת את הדו"ח על 09:00 - 17:00

הכלכלה במטה ה-OECD בפריז

יום רביעי 20 דצמבר
 חג חנוכה       00:00

 לו"ז + טלפונים10:00 - 11:00
 נכים - עם ח"כ אלי אללוף,  חה"כ יואב קיש, 11:15 - 12:15

מנכ"ל בטל"א מאיר שפיגלר, שלמה מור יוסף, לימור לוריא, 
אלעד זכות, אסי מסינג, אלון מסר, יעל אגמון, אייל מדן, יאיר 

 - שי באבד (מנכ"ל)ביטון, נדב שיינברגר ולילך ויסמן
 - שי  (מנכ"ל ) הצעת מחליטים- שוק השידורים12:30 - 13:00

באבד
 (מנכ"ל האוצר ) התכנית הכלכלית רשות המיסים13:00 - 15:00
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר) מיכל הלפרין15:30 - 16:00
 - שי  (מנכ"ל ) דיון התאמות + מעבר על המצגת 16:00 - 18:00

באבד
 - שי באבד (אצל שי) תחבורה להסדרים18:20 - 18:45
 - שי באבד (מנכ"ל ) דיוידנדים חברות ממשלתיות18:45 - 20:30

יום שישי 22 דצמבר

שבת 23 דצמבר

יום ראשון 17 דצמבר
חג חנוכה       

פריז
 לו"ז + סקירה 09:00 - 10:00
 - שי באבד (מנכ"ל) דיון התאמות10:30 - 12:15
 - שי באבד (מנכ"ל) הכנה למעבר צה"ל דרומה12:15 - 12:30
 מעבר צה"ל דרומה - דיון תחבורה: מנכל 12:30 - 13:15

 בטחון, עופר מרגלית, ליאור בראון, וסרצוג והראל שליסל
 - שי באבד(מנכ"ל )

 מעבר צה"ל דרומה - דיון מעטפת משא"ן: מנכל13:15 - 14:00
 - שי  (מנכ"ל )בטחון, עופר מרגלית, קובי בר נתן ומשה בכר

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל) דיוידנדים חברות ממשלתיות14:00 - 14:45
 עובדים זרים- משה אשר, נדב שיינברגר, יאיר 15:00 - 15:45

 - שי באבד (אצל המנכ"ל )ביטון
 נסיעה15:45 - 16:30
 סגור16:30 - 18:30
 טיסה לפריז- המראה- 18:30 טרמינל 3  נחיתה- 18:30 - 22:30

  2A (נתב"ג)22:45 טרמינל 

יום שלישי 19 דצמבר
חג חנוכה       

 (משרד  חח"י - בהשתתפות השר שטייניץ  11:00 - 13:00
 - שי באבדהאנרגיה, יפו 216 קומה 7, חדר ישיבות גדול, ירושלים)

 אצל רה"מ-מנכ"ל טבע+שר הכלכלה+מנכ"ל 14:00 - 15:00
 - משה כחלון (לשכת רה"מ)רה"מ+אבי שמחון+שי באבד

 - שי באבד (מנכ"ל ) דיון התאמות 15:00 - 16:30
 יוסי ורשבסקי +שי באבד+שאול מרידור +שירה16:30 - 17:15

 (לשכת גרינברג +רעיה עדני+יועמ"ש ערוץ 10- דבורה קמחי
 - משה כחלוןהשר )

 סגור18:00 - 20:00

יום חמישי 21 דצמבר
 (ז'בוטינסקי 2,  פגישה עם אבי צבי מנכ"ל רשת10:30 - 12:00

( MIMI - שי באבדהוד השרון - 
 נסיעה12:00 - 13:00
 דיון הכנה לקבינט בנושא קצא"א - רוני חזקיהו, 13:00 - 13:30

יהונתן רזניק, שאול מרידור, עופר מרגלית,  אסי מסינג ויאיר 
 - שי באבד (מלון דן קיסריה חדר ישיבות שקד)ביטון 

 (דן קיסריה,  התייעצות-שי+שאול+יואל+אסי13:30 - 14:00
 - משה כחלוןאולם "שקד", קומת כניסה, מול הלובי )

 (דן קיסריה, אולם "שקד", קומת  צעדי התאמה14:00 - 16:00
 - משה כחלוןכניסה, מול הלובי )
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24 דצמבר 2017 - דצמבר 2017
30 דצמבר 2017

יום שני 25 דצמבר
 - נירית איבי נירית חופש00:00

  צילום של ההנהלה לטקס עובד מצטיין-בלי שי11:00 - 11:15
 - שי באבד(מנכ"ל )

 (חדר של המנכ"ל) פגישה עם שרון שלום12:00 - 13:15
 (לשכת  צילום ברכה לטקס העובד המצטיין13:00 - 13:15

 - משה כחלוןהשר)
 שי+משה אשר+יואל נווה+יוגב+יוגב 14:00 - 14:30

 - משה כחלון (לשכת השר)גרדוס+איליה כץ
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל ) שוטף שי - יואל נוה 14:30 - 15:00
 (לשכת  תקציב - יוגב גרדוס, איליה כץ ויאיר15:00 - 15:30

 - שי באבדמנכ"ל )
 (אצל  שי+ פרופ' רוטשטיין+ משה בר סימן טוב15:30 - 16:30

 - שי באבדמנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים )
 פגישה עם אבי ניסן קורן, ערן יעקב, דיאא 16:30 - 21:00

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל)אסדי, עדי חכמון, יוגב גרדוס וביטון 
 - שי באבד הכנה לנגידה18:30 - 19:00

יום רביעי 27 דצמבר
 - נירית איבינירית חופש
 שיחה עם השר חיים כץ,יעל אגמון, אלון מסר 11:00 - 11:30

 - שי באבד (טלפונית)ויאיר ביטון
 ראיון עם רינו צרור- קק"ל וחח"י12:10 - 12:20
 - משה כחלון (לשכת רה"מ) אצל רה"מ-התאמות12:15 - 13:15
 נסיעה14:30 - 15:00
 (לשכת  חוק ההסדרים (רועי)- נא להגיע דיון15:00 - 17:30
 - Avihai Mandelblitהיועץ בירושלים)
 - (לשכת השר) מסיבת עיתונאים-רפורמה בחח"י17:00 - 17:30

משה כחלון
 - ערן  תוספת היעדר בטחון תעסוקתי - משטרה18:30 - 19:30

יעקב

יום שישי 29 דצמבר
שאול בחופש

שבת 30 דצמבר
שאול בחופש

יום ראשון 24 דצמבר
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) ישיבת צוות10:00 - 11:00
 ממשלה 11:00 - 13:00
 דיון התאמות - סגן השר, מרידור,  אסי , יואל 13:00 - 14:15

 - שי באבד (מנכ"ל )נווה,  שיינברגר,  גרדוס, ביטון 
 אצל רה"מ: צה"ל לנגב-שהב"ט+מנכ"ל 14:30 - 15:30

שהב"ט+שר הפנים+שר התחבורה+מנכ"ל תחבורה+סגן 
רמטכ"ל+מזכ"צ רה"מ, ר' מל"ל+מנכ"ל רה"מ+שי 

  (רה"מ)באבד+עדיאל+עופר מרגלית+קובי בר נתן+נירית איבי
- משה כחלון

 - שי באבד קבינט בטחוני15:30 - 18:30

יום שלישי 26 דצמבר
 - נירית איבינירית חופש
 -  (מנכ"ל) הצעת מחליטים מכללות טכנולוגיות 11:00 - 11:30

שי באבד
 (מנכ"ל  הכנה לדיון התאמות אצל מנכ"ל רוה"מ 11:30 - 13:00

 - שי באבד)
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) חדר מיון קריית שמונה 13:30 - 14:00
 14:30 - תתקיים בחדר ישיבות שר האוצר - 14:30 - 16:00

במשרד האוצר ישיבה מסכמת עם המשנים +מנכ"ל האוצר 
 - avil (חיצוני) (אצל מנכ"ל משרד האוצר רחוב קפלן 1 )וראש אג"ת

 (לשכת  אישור התאמות אצל מנכ"ל רוה"מ 16:30 - 18:00
 - שי באבדמנכ"ל רוה"מ , חד"נ טל - קומה 6)

יום חמישי 28 דצמבר
 - נירית איבי נירית חופש00:00

 שאול בחופש00:00
 לו"ז בוטל לאור הלוויה11:00 - 12:30
 (בית  לווית אימו של היועץ המשפטי לממשלה 13:00 - 14:00

 - שי באבדהעלמין ירקון פ"ת אולם "גאולה")
 צהריים 14:30 - 16:00
 (נחלת בנימין 69 פינת לילינבלום שוטף עם הנגידה16:00 - 18:00

ת"א)
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31 דצמבר 2017 - דצמבר 2017
6 ינואר 2018

יום שני 1 ינואר
 שאול בחופש00:00

 ראיון לרשת ב בנושא ירושלים07:30 - 08:00
  אצל רה"מ: מדיניות המס בעקבות ארה"ב10:30 - 11:30

 - משה כחלון(לשכת רה"מ)
 - שי באבד (מנכ"ל) אג"ח חברתי12:30 - 13:00
 - משה כחלון (לשכת השר) פרידה מעציוני13:00 - 14:00
 - שי באבד (אצל המנכ'ל) ישיבה בנושא הדואר14:00 - 15:00
 (אצל  פגישה עם יוסי פילוס בנושא "סונול" 15:30 - 16:30

 - שי באבדהמנכ"ל, קפלן 1 ירושלים)
 שוטף טלי16:30 - 17:00
 שוטף יועצים17:00 - 18:00

יום רביעי 3 ינואר
 המשך ישיבת ממשלה בנושא טיפול תופעת 10:00 - 12:00

ההסתננות  
 דיון בראשות נשיא המדינה עם שר הכלכלה + 11:15 - 12:15

 (לשכת מתפ"ש בנושא מיזמים עסקיים ישראלים (חשמל וגז)
הנשיא )

 זמן מיילים וטלפונים13:00 - 14:00
 - שי באבד (מנכ"ל ) האוניברסיטה העברית14:45 - 16:00
 - שי באבד (מנכ"ל) בחינת חלופות אג"ח מיועדות16:00 - 17:00
 (בנייני  טקס עובדים מצטיינים של המשרד 18:00 - 20:30

האומה)

יום שישי 5 ינואר

שבת 6 ינואר

יום ראשון 31 דצמבר
שאול בחופש

 שוטף שר 10:00 - 11:00
 שוטף ערן יעקב11:00 - 12:00
 שוטף במשרד12:00 - 13:30
 דיון בוועדת כספים בנושא קק"ל 13:30 - 16:30
 נציגי טבע-פנחס בר איתן יו"ר ועד משאפים+ 15:00 - 15:45

שרה קרלה חברת ועד +רחל דוד חברת ועד +דני בונפיל +דודו
 מור יוסף הסתדרות                                                               

 - משה כחלון(לשכת השר)
 - משה כחלון (לשכת השר) שוטף-שי16:00 - 16:30
 ראיון לגל"צ- בנושא ירושלים17:15 - 17:30
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) שוק השידורים18:00 - 19:00

יום שלישי 2 ינואר
 ראיון בגל"צ - עיריית ירושלים 07:40 - 08:10
09:00 - 08:30 YNET ראיון עם 
 הכנה לישיבה אצל רוה"מ בנושא תקציב ביטחון12:00 - 12:45
 שיחת ועידה עם רוה"מ14:00 - 14:30
 - שי באבד ראיון לערוץ 2 15:00 - 15:30
 פגישה עם שרגא ברוש בנושא מכללות 15:45 - 16:45

 - שי באבד (מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים)טכנולוגיות
 עבודה משרדית17:00 - 18:30

יום חמישי 4 ינואר
 היערכות למסע"ת11:30 - 13:00
 (מנחם בגין 125,  מסיבת עיתונאים-נטו תעשיה13:30 - 14:30

 - משה כחלוןקומה ראשונה, חדר 103, תל אביב)
 נסיעה15:00 - 16:00
 לתקציב ההתאמות(פיסיקלי) (רועי)- בראשות 16:00 - 20:00

 - Avihai  (לשכת היועץ בירושלים)אבי ליכט- נא להגיע לדיון
Mandelblit
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7 ינואר 2018 - ינואר 2018
13 ינואר 2018

יום שני 8 ינואר
 שיחה טלפונית עם צחי ברוורמן11:30 - 12:00
 פגישה עם אביגדור קפלן בנושא המכללות 12:00 - 13:00

 (מנכ"ל האוצר הטכנולוגיות- אורי שיינין, טלי ארפי, ושאול כהן
 - שי באבדקפלן 1 ירושלים)
 ראיון עם רינו צרור על המכללות הטכנולוגיות 12:00 - 12:30
 מסיבת עיתונאים - חופשות בבתי ספר14:00 - 15:00
 ראיון לאודי ולוסי15:00 - 15:30
  הכנה לדיון- יישום חוק תשתיות להולכת נפט 15:30 - 15:45

 - שי באבד(מנכל )
 יישום חוק תשתיות להולכת נפט - עם ארז 15:45 - 16:30

 (אצל המנכ"ל )חלפון רוני חזקיהו + רזניק אי מסינג ויאיר ביטון 
 ראיון לניב רסקין17:00 - 17:30
 (מנכ"ל האוצר  ישיבה עם המכללות הטכנולוגיות17:25 - 18:25

 - שי באבדקפלן 1 ירושלים)
 (לשכת דני פפרמן-מנכ"ל הלמ"ס+שי +יואל נוה18:00 - 18:45

 - משה כחלוןהשר)

יום רביעי 10 ינואר
 ראיון לקרן נויבך- תקציב10:00 - 10:15
 פגישה עם ל Myriam Fernandez de Heredia ו 12:00 - 13:00

.S&P Global Ratings Maalot אצלרונית הראל בן זאב מנכ"לית) 
 - שי באבדהמנכ"ל )

 (לשכת  פגישה עם יוסי ורשבסקי - שי באב"ד13:20 - 14:15
 - שי באבדמנכ"ל - קפלן 1 ירושלים )

 (לשכת מנכ"ל פגישה עם המכללות הטכנולוגיות14:00 - 15:30
 - שי באבדהאוצר קפלן 1 קומה 1 )

 - שי באבד טל גרנות - מנכ"לית הוט15:30 - 16:30
 (בנייני  ועידת גלובס - 1:1 עם עמירם ברקת17:00 - 20:00
 - שי באבדהאומה ירושלים)

יום שישי 12 ינואר

שבת 13 ינואר

יום ראשון 7 ינואר
 ראיון לרזי ברקאי - בנושא ירושלים 10:15 - 10:45
 ירושלים - היערכות להגשת צווי מניעה לשביתה13:00 - 13:35

 : ערן יעקב, ארז אנצוויג, אסי מסינג, אריאל יוצר, ויסמן וביטון
 - שי באבד(מנכ"ל )

 - משה  (לשכת רה"מ) אצל רה"מ: תקציב ביטחון14:15 - 15:30
כחלון

 שיעור תורה עם ליצמן 16:00 - 17:00
 הכנה לשיבת התייעצות בנושא חח"י אצל רה"מ18:30 - 19:30

יום שלישי 9 ינואר
 (בנייני האומה  כנס שנתי של הממונה על השכר10:00 - 15:30

אולם דולצ'ין )
 - שי באבד (מנכ"ל ) עם אביגדור קפלן 12:15 - 13:45
 פגישה עם מתי גיל + חברי הנהלת טבע - 15:30 - 16:30

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל)בהשתתפות השר 
 - משה כחלון (לשכת מנכ"ל) מתי גיל16:30 - 16:45
 (מנכ"ל האוצר  מעקב ביצוע הוצאות והכנסות17:00 - 18:00

 - שי באבדקפלן 1 ירושלים)
 מכללות טכנולוגיות - אללוף, שיינין, ביאן 18:00 - 19:00

 - שי באבד (מנכ"ל )ושאול כהן 

יום חמישי 11 ינואר
 - שי באבד ראיון אפי טריגר גל"צ 07:10 - 07:40
 - שי  ראיון לרשת ב' שלום קיטל בנושא התקציב08:00 - 08:30

באבד
 סטטוס שרים + הכנה לפני הממשלה- שי, 09:45 - 10:15

 -  (מנכ"ל )מרידור, גרדוס, מסינג, נדב שיינברגר, ויסמן וביטון 
שי באבד

 - שי  (מזכירות הממשלה) ישיבת ממשלה- תקציב11:00 - 22:30
באבד

 - שי באבד (חדר קבינט) קבינט דוראד16:00 - 17:00
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14 ינואר 2018 - ינואר 2018
20 ינואר 2018

יום שני 15 ינואר
 מיילים+ טלפונים11:00 - 14:00
 - שי  (לשכת מנכ"ל ) הכנה לדיון יועמ"ש הכנסת 14:30 - 15:00

באבד
 - שי  (מנכ"ל) רון וקסלר + אייל דשא ישראכרט15:00 - 16:00

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל ) ארז אנצוויג 16:00 - 16:30
 איוב קרא- שי+ שאול+ ינקי קוינט +שירה 17:00 - 17:45

 - משה כחלון (לשכת השר )גרינברג 

יום רביעי 17 ינואר
 9:15 ראיון לynet - הקלטה + צילום מחוץ 09:15 - 09:30

לוועדת כספים 
 וועדת העבודה והרווחה בנושא קצבאות הנכים 09:30 - 11:00

בראשות חה"כ אלי אללוף
 וועדת כספים בנושא תעשיה בראשות חה"כ 09:30 - 11:00

 - שי באבדגפני
 היערכות לתקציב 2019 בכנסת - שיינברגר, 12:00 - 13:00

 שאול מרידור, גרדוס, איליה כץ, תמיר כהן, אסי מסינג וביטון 
 - שי באבד(לשכת מנכ"ל )
 תר"ש ביטחון עם מנכ"ל ביטחון, אריאלה 14:00 - 15:00

 -  (מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים קומה 1)לזרוביץ, עופר מרגלית
 וועדה לבחירת מנהל רשות המסים - קביעת 15:00 - 16:00

 - שי באבד (מנכ"ל)קריטריונים
 - שי באבד שוטף יואל נוה16:00 - 16:30
 - שי באבד שוטף אסי מסינג16:30 - 17:00
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר) הכנה לסטטוס חח"י17:40 - 18:00
 (מנכ"ל אוצר  סטטוס מעקב רפורמה בחח"י18:00 - 19:30

 - שי באבדירושלים)

יום שישי 19 ינואר

שבת 20 ינואר

יום ראשון 14 ינואר
 זמן עבודה משרדית11:00 - 13:00
 (מנכ"ל) ישיבת צוות13:00 - 14:00
 שיחה עם אילן כהן 14:00 - 14:30
 - יצחק כהן (אצל סגן השר) שי באבד פ"ע14:30 - 15:00
 מכתב ליועמ"ש15:00 - 15:30
 - שי באבד (מנכל) עם אסי15:30 - 16:00
 - שי באבד (מנכ"ל ) עם יואל נווה 16:00 - 16:30
 נסיעה17:30 - 18:30
 (בניין הבורסה בל אביב) פרידה משמוליק האוזר18:30 - 20:30

יום שלישי 16 ינואר
 (בית הדפוס 12 ירושלים אגף A  וועדת מכרזים 10:00 - 13:00

קומה 5)
  מכסים - משה אשר, קובי בוזו מירי סביון ויוליה13:15 - 14:45
 - שי באבד(לשכת מנכל )

 - שי באבד נכים - מסר ויעל אגמון 15:00 - 15:30
 - שי באבד נסיעה לשדה דב 15:30 - 16:30
 - שי  17:00 טיסה לאילת משדה דב - ארקיע 17:00 - 18:00

באבד
 השתתפות בועידת איגוד התאגידים העירוניים 18:30 - 21:00

 - שי באבד2018 

יום חמישי 18 ינואר
 נסיעה12:30 - 14:00
 - שי  (קיבוץ עין החורש) הלוויה- אבא של שאולי14:00 - 15:30

באבד
 נסיעה15:30 - 17:00
 - שי באבד מיה 17:00 - 18:00
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21 ינואר 2018 - ינואר 2018
27 ינואר 2018

יום שני 22 ינואר
 עבודה משרדית12:00 - 13:30
 צהריים14:00 - 15:00
 יו"ר יוליה שמלוב ברקוביץ, מנכ"ל ניר שווקי - 15:30 - 16:30
 - שי באבדהרשות השנייה
 כלכלה כחולה-קידום שת"פ עם 16:45 - 17:15

 - משה  (לשכת השר)ירדן-אביגדור+דלית זילבר+אריאל יוצר
כחלון

 עדכון סטטוס רפורמה בחח"י- שטייניץ, 17:15 - 18:30
 - שי מרידור,ערן יעקב, עדי חכמון, אסף אילת, יודפת, ביטון

באבד
  אלי כהן +שי+ ירון גינדי +יזהר קנה + אפי נווה18:30 - 19:15

 - משה כחלון (לשכת השר )+ רועי כהן

יום רביעי 24 ינואר
 שיחה טלפונית : תיעדוף - שאול מרידור, נדב 10:30 - 11:00

 - שי באבדשיינברגר, אסי מסינג, יוגב גרדוס ויאיר ביטון 
 - שי באבד פגישה עם ארז11:00 - 12:00
 - יסמין (חדר ישיבות1) צוות מעקב פרויקט אמוניה12:00 - 13:30

מזרחי
 צוות מעקב פרויקט אמוניה (חדר ישיבות 12:00 - 13:30

 - שי באבד (קפלן 1 משרד האוצר ירושלים - חדר ישיבות 1)1-ביטון)
 ראיון עם רינו צרור12:00 - 12:30
 נסיעה13:30 - 15:00
 עבודה מהמשרד בת"א15:00 - 17:00
 שוטף ביטון17:00 - 18:00

יום שישי 26 ינואר

שבת 27 ינואר

יום ראשון 21 ינואר
 התנעה של מיגון וחיזוק מבנים 08:30 - 09:30

בפריפריה-שהב"ט+אלוף פיקוד העורף+ר' רח"ל+שי+רוני 
חזקיהו+ויקטור וייס+אוראל יפרח+שאול+אריאל יוצר+עופר 

 - משה כחלון (לשכת השר)מרגלית+יוגב גרדוס
 פגישה עם עובדיה עלי  ישר בן מרדכי ( מנכ"ל) 12:00 - 12:30

 - שי באבד (אצל המנכ"ל)בנושא בז"ן
 (מנכ"ל) שוטף יועצים13:00 - 14:30
 - משה כחלון (לשכת השר) פרידה מעציוני14:30 - 15:30
 - משה  (לשכת השר ) איתי בן זאב + ינקי קווינט15:30 - 16:15

כחלון
 בוטל!! היכרות עם פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי- 16:30 - 17:00

 (אצל מנכ"ל האוצר קפלן 1 מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל
 - שי באבדירושלים )

 (אצל   וועדת היישום של שטרום - לא להזיז!!17:00 - 18:00
 - שי באבדמנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים)

 נסיעה18:30 - 19:30

יום שלישי 23 ינואר
 ראיון ברדיו רשת ב בנושא נטו הוזלות עם קלמן 08:30 - 09:00

ליבסקינד ואסף ליברמן
 זמן במשרד10:30 - 12:00
  פגישה עם מייקל אורן בנושא נטו רמת הגולן12:00 - 12:30

 - שי באבד(לשכה )
 ישיבה בנושא תיעדוף- שאול מרידור, נדב 12:40 - 13:40

שיינברגר, אסי מסינג, יוגב גרדוס, יאיר ביטון שיינברגר 
 - שי באבד (מנכ"ל )טלפונית 

 (אצל מנכ"ל האוצר קפלן 1  בנקים קורספונדנטים13:45 - 14:30
 - שי באבדירושלים)

 טיוטת מחליטים בנוגע לגיוס חוב של חברת 14:30 - 15:00
 - שי  (מנכ"ל)החשמל בתכנית  gmtn- יודפת, פרוקצ'ה, ביטון

 שוטף  עם אבי ארדיטי ראש מנהל המכס 15:00 - 16:00
 - שי באבד (מנכ"ל)ברשות המיסים
 שיחת הכרות עם ענת גואטה-יו"ר   הרשות 16:30 - 17:30

 - שי באבד (מנכ"ל)לניירות ערך
 - שי באבד צוות 17:30 - 18:30
 - שי באבד שוטף עם ביטון 18:30 - 19:00

יום חמישי 25 ינואר
לילך בחופש

 (קפה אלתרנטיב) פגישה  עם קוצ'יק 12:00 - 13:00
 עם ארז13:00 - 14:30
 - (לשכה ת"א ) פגישה עם יו"ר אל על - אלי דפס 15:00 - 16:00

שי באבד
 השתתפות במפגש נשיאות הארגונים העסקיים 16:15 - 18:00

 (בית - פוטנציאל הצמיחה של המגזר העסקי בתקציב 19 
 - שי באבדהתעשייה- המרד 20 ת"א קומה 16 אולם מרק מושביץ)

 (בית התעשייה- המרד 20  פגישה עם שרגא ברוש18:00 - 18:30
 - שי באבדת"א קומה 16 אולם מרק מושביץ)
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28 ינואר 2018 - ינואר 2018
3 פברואר 2018

יום שני 29 ינואר
 לידיעה: ועדת שרים לתיקוני חקיקה (חוק 09:00 - 11:30

 - שי באבד (מזכירות הממשלה)ההסדרים)
 (מנכ"ל) ישיבת צוות12:00 - 13:00
 (מנכ"ל) שוטף שאול כהן13:00 - 13:30
 ישיבה אצל השר14:00 - 15:30
 זמן טלפונים16:00 - 17:00
 נסיעה18:00 - 18:30
 אצל שרת המשפטים :צמצום תאונות 18:30 - 19:00

 - שי  (חדר 1461 )עבודה-מרידור+ צוות, אסי, שיינברגר,ביטון
באבד

יום רביעי 31 ינואר
ט"ו בשבט

יום שישי 2 פברואר

שבת 3 פברואר

יום ראשון 28 ינואר
  פגישה עם יו"ר איגוד המפיקים לקולנוע 11:00 - 12:00

וטלווזיה בישראל-יפעת פרסטלניק, רעיה עדני, עמרי בן חורין, 
 - שי באבד (מנכ"ל)ביטון

 מיסוי פטקוק- משה קפלינסקי מנכ"ל נשר, אמיר12:30 - 13:30
 - שי באבד (מנכ"ל האוצר- קפלן 1 ירושלים קומה 1)רשף

 ישיבת צוות13:30 - 14:30
 לידיעה: ועדת שרים לתיקוני חקיקה (חוק 14:30 - 16:30

 - שי באבד (מזכירות הממשלה)ההסדרים)
 פגישה בנושא תקציב ביטחון בראשות ראש 15:15 - 16:00

 - שי באבדהמל'ל
  גלעד ארדן+שי+שאול מרידור+עופר מרגלית16:15 - 17:00

 - משה כחלון(לשכת השר)
 (לשכת  ג'יסון גרינבלט+פולי מרדכי+שי באבד17:30 - 18:15

 - משה כחלוןהשר)

יום שלישי 30 ינואר
 נסיעה08:30 - 11:00
 לידיעה: ועדת שרים לתיקוני חקיקה (חוק 09:00 - 11:30

 - שי באבד (מזכירות הממשלה)ההסדרים)
 - משה  (גשר אלנבי) חניכת משקף בגשר אלנבי11:00 - 12:30

כחלון
 נסיעה לירושלים 12:30 - 13:30
 (מנכ"ל) שוטף נירית14:00 - 15:00
 - משה כחלון רה"מ15:15 - 16:15

יום חמישי 1 פברואר
 (ת"א) שוטף יאיר11:00 - 12:00
 (ת"א) הכנה לרפורמה בחחי12:00 - 12:30
 צהריים13:00 - 14:00
 הכנה לועידת התעשייה- נירית14:00 - 15:00
 (דיוויד אינטר קוניטננטל  ועידת התעשייה 2018 16:00 - 17:00

 - שי באבדת"א )
  וועדה לבחירת מנהל רשות המסים - ראיונות 17:30 - 22:00

 - שי באבד(ת"א)
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יום שני 5 פברואר
 -  (בוויז: מחנה גלילות) ביקור בהרצליה (סייבר) 10:30 - 13:00

שאול מרידור
 נסיעה לירושלים13:00 - 14:30
 מעבר על חומר15:00 - 16:00
 פגישה עם ר' עיריית מודיעין עילית יעקב 16:00 - 17:00

 (לשכת מנכ"ל האוצר, קפלןגוטרמן בנושא אזור תעשייה משותף 
 - שי באבד1 ירושלים קומה 1  )

 - שי  (מנכ"ל ) פרק התקשורת בחוק ההסדרים17:00 - 17:30
באבד

 ניהול קרקעות קק"ל- מנכ"ל רמ"י- עדיאל 17:30 - 18:30
שומרון+מניה יועמ"ש, שירלי גונן יועצת מקצועית, אריאל 

 - שי באבד (מנכ"ל)יוצר,מסינג, פרוקצ'ה, ביטון

יום רביעי 7 פברואר
 טלפונים11:00 - 11:30
 - שי (מליאת הכנסת) חיים כץ+מרידור, אלון מסר11:40 - 12:15

באבד
 פגישה בנושא נכים- חיים כץ,  אללוף, מרידור, 12:15 - 17:30

 -  (כנסת- חדר וועדת העבודה והרווחה קומה 6 בניין חדש)אלון מסר
שי באבד

 (מנכ"ל אוצר  פגישה בנושא  בי"ח הדסה- בלי שי16:00 - 17:00
 - שי באבדקפלן 1 ירושלים)
 שוטף נירית17:30 - 18:00
 פגישה עם מנכ"ל קופ"ח מאוחדת זאב וורמברנד18:00 - 19:00

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 , קפלן 1 ירושלים+ מרב קדם + רן רידניק 
 - שי באבד)

יום שישי 9 פברואר
 משוריין להשתתפות בכנס הגיוס השנתי של 08:00 - 16:00

הבונדס בפלורידה 9-13/2

שבת 10 פברואר
 משוריין להשתתפות בכנס הגיוס השנתי של 08:00 - 16:00

הבונדס בפלורידה 9-13/2

יום ראשון 4 פברואר
 סטטוס מעקב רפורמה בחח"י - גורמי ממשלה 10:45 - 12:00

 - שי באבד (מנכ"ל )בלבד
 סטטוס מעקב רפורמה בחח"י - עם חברת 12:00 - 13:00

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר ירושלים)חשמל 
 פגישה עם פולי מרדכי אלוף מתפ"ש + שרון 13:00 - 14:00

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל האוצר )ביטון רמ"ח אזרחית 
 (לשכה) פגישה עם ג'ף שוורץ 14:00 - 15:30
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות15:30 - 16:00
 אצל רה"מ-דיון בנושא קנאביס רפואי-שרת 16:15 - 17:15

 משפטים +שר לבט"פ +שר החקלאות +ליצמן+ מזכיר ממשלה
 - משה כחלון(לשכת רה"מ)

  וועדה לבחירת מנהל רשות המסים - ראיונות 17:15 - 21:45
 - שי באבד(לשכת מנכ"ל - קפלן 1 ירושלים )

יום שלישי 6 פברואר
 (דרך חברון 44 - כניסה  ביקור במדפיס הממשלתי10:30 - 12:00

 - שי באבדלחניון)
 נסיעה12:00 - 12:30
 (לשכת מנכ"ל  מעקב ביצוע הוצאות והכנסות13:00 - 14:00

 - שי באבדהאוצר - קפלן 1 ירושלים)
 - שי  רשות פלסטינית- אסי+דודי קופל +שאול14:00 - 14:30

באבד
 - שי באבד אפי מלכין14:30 - 15:00
 - שי באבד (מנכ"ל) רוני חזקיהו15:00 - 15:30
 פגישה עם אבי כהן- מנכ"ל המשרד לשיוויון 16:00 - 16:30

 (מנכ"ל)חברתי- להשתדל לא לבטל!
 - שי  (מנכ"ל ) הכנה לוועדת היישום של שטרום16:30 - 17:00

באבד
 ישיבת צוות17:00 - 18:00

יום חמישי 8 פברואר
 פ.ע ביטון11:00 - 12:00
 שוטף שאול12:00 - 12:30
 שוטף ארז13:15 - 14:15
 טלפונים14:30 - 15:30
 - שי באבד (קצא"א) נירית- שוטף+ הכנה לנסיעה15:30 - 16:15
 סגור - לפני טיסה17:00 - 00:00
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יום שני 12 פברואר
 השתתפות בכנס הגיוס השנתי של הבונדס 08:00 - 16:00

בפלורידה 9-13/2

יום רביעי 14 פברואר
 הרצאה של שי  בקורס חשיבה כלכלית לבכירים10:15 - 11:15

 - שי באבד (במתחם IBM  בפתח תקווה)במשהב"ט
 נסיעה11:30 - 12:30
 (גני  חבייר פרז- נשיא מאסטר קארד אירופה12:00 - 12:30

 - שי באבדתערוכה)
 כנס מוניאקספו ( אחד על אחד עם נעמה 12:30 - 13:00

 - שי באבד (גני התערוכה ת"א)סיקולר)
 נסיעה13:00 - 14:00
 - שי באבד שוטף ביטון14:30 - 15:00
 (לשכת השר יו"ר+מנכ"ל ארקיע-שי+ עדי חכמון 15:00 - 15:45

 - משה כחלון)
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף מרידור16:15 - 17:00
 - (לשכת השר) יניב גרטי-מנכ"ל אינטל+שי+נדב17:00 - 17:45

משה כחלון
 סטטוס מעקב רפורמה בחח"י - גורמים 18:00 - 19:30

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר ירושלים)ממשלתיים בלבד

יום שישי 16 פברואר

שבת 17 פברואר

יום ראשון 11 פברואר
 השתתפות בכנס הגיוס השנתי של הבונדס 08:00 - 16:00

בפלורידה 9-13/2

יום שלישי 13 פברואר
 השתתפות בכנס הגיוס השנתי של הבונדס 08:00 - 11:00

בפלורידה 9-13/2
 נסיעה12:00 - 13:30
 התארגנות אחרי טיסה13:30 - 15:30
 נסיעה לכנסת15:30 - 16:30
 - שי באבד תקציב כנסת- קריאה ראשונה17:00 - 23:30

יום חמישי 15 פברואר
 פגישה עם מנכ"ל רשת אבי צבי+ נדב שיינברגר11:30 - 12:30
  הכנה לפגישה עם רוה"מ הפלסטיני - שאול 12:30 - 13:00

 - שי באבד(ת"א)
 ארז13:00 - 14:30
 - שי באבד (ת"א) פגישה  עם יפתח רון טל15:20 - 16:20
 רוני הרשקוביץ - סגן הרשות לזכויות ניצולי 16:20 - 16:50

 - שי באבד (ת"א)שואה 
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18 פברואר 2018 - פברואר 2018
24 פברואר 2018

יום שני 19 פברואר
 ראשי מפלגות-פתרון כספי למתווה נתיב 11:30 - 13:00

 - משה כחלון (רה"מ)האבות
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף רותי אשכנזי13:00 - 13:30
 - ישיבה בנושא תקציב ביטחון עם מנכ"ל ביטחון13:30 - 14:30

שי באבד
 ג'ירו- הצגת תקציב מפורט-אנשי הג'יירו- איילת 14:30 - 15:30

פריש, דני בן נעים, אהרון וסילבן ?, יוסי שרעבי מנכ"ל תרבות, 
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר- רח' קפלן 1)מסינג, ויסמן ביטון

 ג'ירו- היבטי תקשורת- אנשי הג'יירו, עומרי 15:30 - 16:00
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר- רח' קפלן 1)הרוש, ביטון, ויסמן

 נסיעה16:00 - 16:30
 פגישה עם חמאדללה+סגן השר+שי 16:30 - 19:00

 - משה כחלון (רמאללה)באבד+משה אשר+פולי מרדכי

יום רביעי 21 פברואר
 טלפונים10:30 - 11:00
 נסיעה11:00 - 12:00
 (במשרד המשפטים צאלח פגישת צילום למדרשיה12:00 - 13:00

 - מאיר לוין (חיצוני)א-דין 29 קומה 3 חדר 300)
 נסיעה13:00 - 13:30
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף עפרה רוס14:00 - 14:30
 (אצל המנכ"ל) פגישה  עם אסף אילת16:00 - 16:30
  קנאביס- עדי חכמון, שניר ניב, מתן יגל, שאול16:30 - 17:00

 - שי באבד(מנכ"ל )
 הכנה לפגישה עם מנכ"ל מקורות- עדי חכמון, 17:00 - 17:30

 - שי באבד (מנכ"ל)שניר ניב, ביטון
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף עם ערן יעקב17:30 - 18:00
 ישיבת צוות18:00 - 19:00

יום שישי 23 פברואר

שבת 24 פברואר

יום ראשון 18 פברואר
 - שי באבד הכנה טלפונית לתכנית צפון09:30 - 10:00
 עודכן: דיון בנושא הצעת חוק לקיזוז כספי 10:00 - 10:30

 - משה כחלון (לשכת השר)הרש"פ
 - משה  (כנסת) הצגת התקציב בועדת הכספים11:00 - 12:30

כחלון
 תוכנית הצפון- שר הפנים+ליצמן-ראשי רשויות 13:00 - 14:00

 - משה כחלון (קומה ראשונה,חדר ישיבות מנכ"ל, משרד הפנים)צפון
 אצל השר14:00 - 14:30
 ישיבת צוות15:00 - 16:00
 אבי צבי-מנכ"ל רשת ערוץ 13+שאול מגנזי+ 16:45 - 17:30

 -  (לשכת השר)שי+ שאול מרידור + שירה גרינברג +רעיה עדני
משה כחלון

 (ירושלים -  וועדת איתור מנהל רשות מיסים 17:30 - 20:30
 - שי באבדקפלן 1 קומה 1 משרד האוצר, לשכת מנכ"ל)

יום שלישי 20 פברואר
12:15 - 11:15Apple Inc שי באבד (מנכ"ל ) פגישה עם אפל - 
 - שי באבד ישיבת צוות13:00 - 14:00
 וועדת רפורמות- הצ"ח להסדר ההימורים 14:00 - 16:00

 - שי באבד (כנסת- חדר הועדה לזכויות הילד קומה 2)בספורט
 ישיבת ועדת המשנה לביטחון של הוועדה 14:30 - 15:30

לענייני ביקורת המדינה בנושא: חיסויים לדוח ביקורת 68ב - 
 - שי באבד (כנסת )חברה ל

 נסיעה 16:00 - 16:30
 (הר חוצבים) שוטף נגידה16:30 - 17:15
 סגור17:30 - 21:00

יום חמישי 22 פברואר
 אישי12:00 - 14:00
 עבודה משרדית מת"א14:00 - 15:30
 (ת"א, משרדי גוגל, יגאל  פגישה עם מנכ"ל גוגל 16:00 - 16:30

 - שי באבדאלון בנין אלקטרה, יגאל אלון 98 קומה 34)
 אירוע השקת פרוייקט DDI בשיתוף גוגל 16:30 - 17:30

 (ת"א, משרדי גוגל, יגאל אלון בנין והתאחדות התעשיינים 
 - שי באבדאלקטרה, יגאל אלון 98 קומה 34)

 הורדת מע"מ-אלי כהן+נציגי 18:00 - 18:45
 (מנחם רשתות-שי+שאול+משה אשר+יואל נוה+שירה גרינברג

 - משה כחלוןבגין 125, חדר ישיבות 103, קומה ראשונה, ת"א)
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25 פברואר 2018 - פברואר 2018
3 מרץ 2018

יום שני 26 פברואר
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 ועדת הכלכלה- דיון בנושא ייצוא קנאביס 09:00 - 10:30
 - שי באבד (כנסת)מישראל

 - שי באבד (כנסת) פ.ע יואל נוה11:15 - 11:30
 דיון בנושא: מיסוי מוצרי טבק בראשות ח"כ 12:00 - 13:30

 - שי באבד ( קומה 3 חדר 3712)תמר זנדברג
 - שי באבד ועדת כספים קרן מפעלים במצוקה12:00 - 13:00
 עדכוני ותיקן- יואל נוה+ ענת אילון גנור, משה 13:45 - 14:45

 - שי באבד (מנכ"ל )אשר, נדב שמש, ביטון
 פרוייקט מאגר נתוני אשראי - חזי כאלו, 15:30 - 16:30

 - שי באבד (מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים)נדין,נירית
 כנסת16:30 - 18:00

יום רביעי 28 פברואר
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

תענית אסתר
  אצל רה"מ: התייעצות בנושא חברת החשמל 10:15 - 11:15

 - משה כחלון(לשכת רה"מ)
 (כנסת- קומה 0 פגישה עם ח"כ ניסן סמולינאסקי12:00 - 12:30

 - שי באבדחדר 1802 ועדת חוקה)
 - שי  (מנכ"ל) הכנה לקצא"א מעבר בין חברות12:30 - 13:00

באבד
 קצא"א- מעבר בין החברות ( שירותי ניהול)- 13:00 - 14:00

רוני חיזקיהו, אסי מסינג, מאיר לוין, אבי ליכט, יערה למברגר, 
 פגישה עם ח"כ רחל עזריה -הועד האולימפי 14:10 - 15:00
 - שי באבד (מנכ"ל)עולים לועידה

  עשיית עסקים - doing business אצל גרונר15:00 - 16:00
 - שי באבד(מנכ"ל רה"מ)

 - שי באבד רחל עזריה16:00 - 17:00
 - שי  (משרד החוץ- בניין a קומה 1) אצל יובל רותם17:00 - 18:00
 - שי באבד (מנכ"ל) אסי18:00 - 18:30
 פ.ע ביטון18:30 - 19:00

יום שישי 2 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 חג פורים00:00

שבת 3 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

יום ראשון 25 פברואר
 שאולי בארה"ב 25/2-24/3 00:00

 טלפונים10:00 - 11:00
 פגישה עם מנכ"ל מקורות אלי כהן, שניר ניב, 11:15 - 12:00

 - שי באבד (מנכ"ל)ביטון
  פגישה עם הוועד האולימפי בנושא הטוטו13:00 - 14:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 אצל רה"מ-בנושא חח"י- יועמ"ש+ מנכ"ל רה"מ 14:15 - 15:00

 - משה כחלון (רה"מ)+אבי שמחון +שי +שאול מרידור
 תיקון חוק נאווי-דורית+ יואב גפני, גרדוס 15:00 - 16:00

 - שי באבד (מנכ"ל)והצוות, נדב שמש, יואל נוה ?, נירית
 - שי  (לשכת מנכ"ל) סטאטוס תקציב (כנסת)16:45 - 18:00

באבד
 (מנכ"ל האוצר קפלן השקעות אינטל ועדת שלשה18:00 - 19:00

 - שי באבד1 ירושלים)

יום שלישי 27 פברואר
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 נסיעה09:00 - 10:00
 (הילטון  וועידה לאומית ה‐ 10 לאנרגיה 10:002018 - 12:30

 - שי באבדת"א)
 נסיעה12:30 - 13:00
 (ת"א) עבודה משרדית13:00 - 15:00
 פ.ע יועצים15:00 - 16:00

יום חמישי 1 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 חג פורים00:00
 שיחת ועידה- תקציב11:30 - 12:00
 - שי  (ת"א) אורנה שמחון מנכ"לית החינוכית12:30 - 13:00

באבד
 צהריים13:00 - 14:00
 פ.ע שאול כהן14:00 - 15:00
 פ.ע נירית15:00 - 16:00
 - שי באבד (ת"א) מנהלת הליגה בכדורגל16:30 - 17:30
 עבודה משרדית17:30 - 18:30
 נסיעה18:30 - 19:00
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4 מרץ 2018 - מרץ 2018
10 מרץ 2018

יום שני 5 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

אהרון בחופש
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת הנהלה מורחבת10:00 - 11:30
 - שי  (מנכ"ל ) שי+ינקי קווינט+ רותי אשכנזי11:30 - 12:00

באבד
 (מנכ"ל ) הכנה לפגישה עם משלחת קרן המטבע12:00 - 12:30
14:00 - 13:00 -fitch פגישה עם נציגי חברת דירוג האשראי 

 - שי באבד (מנכ"ל)יואל נוה, לב דרוקר, גיל כהן+ צוות, נירית
 ועדה לעידוד עסקים קטנים ובינוניים רשימת 14:00 - 15:00

 (חדר ישיבות 2- משרד האוצר ירושלים רח' קפלן משתתפים בפנים
 - משה כחלון (לשכת השר) שי+ערן יעקב14:30 - 14:45
 ועדה לעידוד עסקים קטנים ובינוניים- סקירה 15:00 - 16:30

 (חדר ישיבות 2- משרד על השוק+ סקירה וניתוח הסקטורים
 הכנה לישיבה בנושא מיזמים לאומיים- ועדת 16:30 - 17:00

 - שי באבד (מנכ"ל)הארבעה
 - שי  (מנכ"ל) קצא"א- רוני חזקיהו והצוות, ביטון17:00 - 17:45
 תכניות תשתיות 2030+שיפור סביבה עסקית 17:45 - 18:30
 - שי באבד (כנסת- בחדר של גפני) פגישה עם גפני18:30 - 19:30

יום רביעי 7 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 פגישה עם טימוטי מרפי יועמ"ש ראשי של 10:15 - 11:00
מסטרקארד העולמית+ צוות מסטרקארד ( הועבר מהשר 

 - שי באבד (מנכ"ל)אלינו)
 - שי  (מנכ"ל) השקעות אינטל ועדת השלושה11:00 - 12:00

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל) כי"ל - יואל עולה בטלפון12:00 - 12:30
 12:30- מיזמים לאומיים- ועדת הארבעה- עם 12:30 - 14:00

דני עטר, אמנון בן עמי, שי באבד, אריאל יוצר, שלומית ברנע, 
 (לשכת מנכ"ל , הדס שוגרמן, אמיר ברקן, יונתן חוברה ואורן 

 - גרונר אליקפלן 3 ירושלים )
 (לשכת מנכ"ל  מעקב ביצוע הוצאות והכנסות14:00 - 15:00

 - שי באבדהאוצר - קפלן 1 ירושלים)
 מעבר צה"ל לנגב- אבי שמחון+ צוות, עלי בינג, 15:00 - 15:45

 - שי באבד (מנכ"ל)נירית
 - שי באבד (מנכ"ל) סטטוס תקציב בכנסת16:00 - 16:45
 סגור17:00 - 21:00

יום שישי 9 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

שבת 10 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

יום ראשון 4 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 (כנסת) וועדת חוקה- חוק המזומן10:30 - 13:00
 פגישה עם יובל ליפקין- מנכ"ל ארגון אלמנות 13:00 - 13:30

 - שי באבד (מנכ"ל)ויתומי צה"ל+ תמי שלח יו"ר ( מהשר)
 קצא"א- ספנות חירום- תזכיר משרד התחבורה- 14:00 - 14:30

  (מנכ"ל)רזניק+ שלמי כהן, אפרת פרוקצ'ה, אפרת נחלון, ביטון
- שי באבד

 -  (מנכ"ל) פגישה עם גיתית מרשות ניירות ערך14:30 - 15:00
שי באבד

 - (מנכ"ל ) כי"ל- תקופת זיכיון, נכסים ומניית זהב15:00 - 16:00
שי באבד

 - שי באבד (מנכ"ל) סטאטוס תקציב בכנסת16:30 - 17:00
 -  (מנכ"ל אוצר רח' קפלן 1) בנקים קורספונדנטים17:00 - 18:00

שי באבד
 - שי באבד (מנכ"ל) יודפת אפק18:30 - 19:00

יום שלישי 6 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 נסיעה10:30 - 11:30
 שי באבד - כנס בסימן עשור לעמותת הצלחה - 11:45 - 13:00

 (קרית אונו, הקריה האקדמית אונו, רחוב צה״ל 104 , אולם אלעד מן
 - דוברות האוצר דוארכלנית)

 נסיעה לירושלים13:00 - 14:00
 כנסת14:00 - 15:30
 - שי  (מנכ"ל ) פגישה עם משלחת קרן המטבע15:30 - 16:30

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל ) אגף השכר16:30 - 17:00
 נסיעה17:00 - 18:30
 דובר במפגש- המהלך האסטרטגי של מכון אלי 18:30 - 19:30

הורביץ לניהול אסטרטגי-הקשר בין תמיכה ממשלתית 
 (פקולטה לניהול וחדשנות ליצירת יתרון תחרותי לישראל

 - שי באבדבאוניברסיטת תל-אביב- בניין רקנטי קומה 1 אולם לאון)

יום חמישי 8 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 כנסת11:30 - 19:00
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11 מרץ 2018 - מרץ 2018
17 מרץ 2018

יום שני 12 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 
רוני חזקיהו בחופש 11-15/3

 אהרון בחופש 00:0012.3-17.3
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת הנהלה10:00 - 11:30
 נסיעה12:00 - 12:30
14:00 - 12:30FATFשי  (ת"א) פגישה עם צוות הביקורת של ה - 

באבד
 מפגש עם צוות הביקורת של FATF בהשתתפות 12:45 - 13:15

 - משה כחלון (מלון ליאונרדו בוטיק, ירושלים)שרת המשפטים
 ארוחת צהריים עם נשיא הבנק האירופאי 13:30 - 14:45

(EBRD)(קינג דייויד, ירושלים) משה כחלון - 
 נסיעה15:00 - 15:30
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר) דואר - הצעת הפרטה15:30 - 16:30
 פ.ע יועצים16:30 - 18:00
 אצל השר18:00 - 19:00

יום רביעי 14 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 
רוני חזקיהו בחופש 11-15/3

אהרון בחופש 12.3-17.3
 (משרד האוצר  מסיבת עיתונאים - קרן המטבע 10:15 - 11:15

 - יואל נוהבחדרי  ישיבות 1+2 בקומה 1 )
 ישיבה עם אגף שכר13:00 - 14:00
 כנסת- תקציב14:00 - 23:00
 - משה כחלון (לשכת השר) מירי רגב15:30 - 16:30
 - שי באבד (מנכ"ל) מנהלת הליגה בכדורגל16:00 - 16:30

יום שישי 16 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

אהרון בחופש 12.3-17.3

שבת 17 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 אהרון בחופש 00:0012.3-17.3

יום ראשון 11 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 רוני חזקיהו בחופש 00:0011-15/3
 ישיבת ממשלה11:00 - 12:00
 - שי באבד (חדר ישיבות1) מנכ"ל11:00 - 12:00
11:30 - 11:00OECD(חדר ועדות שרים) הכלכלן הראשי של ה  - 

משה כחלון
 וועדה המשותפת לתקציב הביטחון בראשות 11:00 - 11:30

 - שי באבד (כנסת)ח"כ אבי דיכטר
 מסיבת עיתונאים להשקת הדוח edrc של ה- 12:00 - 13:00

oecd(2 חדר ישיבות) שי באבד - 
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות13:00 - 14:00
 זמן משרד14:00 - 16:00
 - שי באבד (חדר ישיבות2; חדר ישיבות1) מנכ"ל17:00 - 18:30
 ועדת היגוי 1- מאגר נתוני אשראי עם: נדין, חזי 17:00 - 18:00

כאלו, יהונתן אתר, רוני נויבאואר, יוגב גרדוס, נועם גרובר 
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל משרד האוצר, קפלן 1 ירושלים )ונירית

 חניכי בית ספר למנה"ס stern  אוניברסיטת ניו 18:30 - 20:00
 - שי באבד (חדר ישיבות 1+2)יורק

יום שלישי 13 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 
רוני חזקיהו בחופש 11-15/3

אהרון בחופש 12.3-17.3
 כנסת10:00 - 12:00
 ראיון לגלצ עם רינו צרור12:00 - 12:30
13:30 - 12:30meeting with Dir.Gen (לשכת מנכ"ל) שי באבד - 
 ישיבת הכנה  עם משלחת קרן המטבע לקראת 12:45 - 13:45

 - שי באבד (מנכ"ל)הפגישה  אצל השר
 - שי באבד ג'ונתן שרייר - שגרירות ארה"ב14:00 - 15:00
 אצל רה"מ עם השר16:00 - 17:00
 טלפונים+זמן משרד17:00 - 18:30

יום חמישי 15 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 רוני חזקיהו בחופש 00:0011-15/3
אהרון בחופש 12.3-17.3

 סגור- תקציב08:00 - 19:00
09:30 - 09:00yney(הוד השרון) ראיון ל 
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18 מרץ 2018 - מרץ 2018
24 מרץ 2018

יום שני 19 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 ישיבת הנהלה- הצגת תכנית תשתיות 2030 על 10:00 - 11:30
 - שי באבד (מנכ"ל)ידי החשב הכללי

 (אצל  סמכויות ממונה על השכר- ארז אנצוויג11:30 - 12:00
 - שי באבדהמנכ"ל)

13:00 - 12:00ibm שי באבד (מנכ"ל) דניאל מלכה מנכ"ל - 
 - שי באבד (מנכ"ל) פתרונות דיור13:00 - 14:00
  (מנכ"ל) הכנה לישיבה עם המפכ"ל-קובי בר נתן14:00 - 14:30

- שי באבד
 -  (לשכת סגן השר) שוטף: סגן השר+ שי באבד14:30 - 15:00

יצחק כהן
 תיקון חוק נוואי-יואל נוה,  דורית+צוות, גרדוס 15:00 - 16:00

 - שי באבד (מנכ"ל)והצוות, נדב שמש,נירית
 דוח הועדה לבחינת משמעויות ליישום חוק מס 16:00 - 17:00

  (מנכ"ל)רכוש וקרן הפיצויים- משה אשר, מסינג, גרדוס ונירית. 
- שי באבד

 סגור17:00 - 22:00

יום רביעי 21 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 טיסה חזרה מאילת לשדה דב  ב 8:00 07:00 - 10:00
 נסיעה10:00 - 11:00
 שי מדבר בתכנית פיתוח מנהלים של 11:00 - 12:30

 (מלון הר ציון ירושלים- חברון 17)המשרד-שותפות ושיתופי פעולה
 נסיעה12:30 - 13:00
 (אודוטוריום  טקס חילופי מנהלים ברשות המסים13:30 - 15:30

 - משה כחלוןמשרד החוץ- שער טקס)
 (מנכ"ל האוצר  פגישה עם המפכ"ל-רוני אלשיך16:00 - 17:00

 - שי באבדקפלן 1 ירושלים קומה 1)
 (קפלן 3) פגישה עם הנציב17:30 - 18:30

יום שישי 23 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

יואל נוה בחו"ל

שבת 24 מרץ
 שאולי בארה"ב 25/2-24/3 00:00

יואל נוה בחו"ל

יום ראשון 18 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 (חדר ישיבות  השתתפות בהרצאה של אגף שכר10:30 - 11:00
(1

 - שי  (מנכ"ל)  אצל המנכ"ל - סיכום תקציב 11:152019 - 12:00
באבד

 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות12:15 - 12:45
 - שי  (מנכ"ל) ממשק עבודה- אגף שכר ( מחמוד)13:30 - 14:00

באבד
 - שי  (אצל המנכ"ל) ישיבה עם הנהלת אגף שכר14:00 - 15:00

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבה על אגף שוק ההון16:00 - 17:30
 אינטל- ישיבה פנימית ( מעבר על שאלות 17:30 - 18:30

לאינטל)- נחום איצקוביץ, עידו סופר/ שירה גרינברג, לב 
 - שי באבד (מנכ"ל)דרוקר, רולנד, אסי/ טלי, נירית

 - שי באבד (מנכ"ל) אסף וסרצוג18:30 - 19:00

יום שלישי 20 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 - שי  (ת"א-קרמניצקי 6) ראיון לאמסטרדמסקי09:30 - 10:30
באבד

 (חדר דיונים רשות  הרמת כוסית פסח - צהריים11:45 - 12:15
 - יעקב קוינטהחברות -כרמל)
 (מנכ"ל- אינטל ועדת השלשה- פגישה עם אינטל12:30 - 13:30
 - שי באבדחדר ישיבות 1)

 הטבות לנהגי מוניות- אמיר רשף, אורי זיסקיד 13:30 - 14:00
 - שי באבד (מנכ"ל)ממס הכנסה, ביטון

 - שי באבד (מנכ"ל) גבי שוחט+דורית סלינגר14:00 - 14:30
 פגישה עם זכייני מפעל הפיס-יוסי בן ברוך, חיים14:30 - 15:00

 - שי באבד (מנכ"ל)טל, אביעד בן שיטרית
 - שי באבד (מנכ"ל) פ.ע ( פרידה) משה אשר15:30 - 16:30
 - שי באבד (אצל המנכ"ל) פגישה  עם גיתית 16:30 - 17:30

יום חמישי 22 מרץ
שאולי בארה"ב 25/2-24/3 

 יואל נוה בחו"ל00:00
 -  (לשכת השר) סיכום תקציב 2019-ארוחת בוקר09:30 - 10:00

משה כחלון
 עבודה משרדית10:00 - 11:00
 פגישה הכרות עם המדען הראשי ויו"ר הרשות 11:00 - 11:45

 - שי  (מנכ"ל)לחדשנות ד"ר עמי אפלבוים+ עידו נורדן( רמ"ט)
באבד

 פגישה עם נציגות רשתות שיווק בתחום 11:45 - 12:30
 - משה כחלון (לשכת השר)הביגוד+נציגי קניונים-אוריאל לין

 - שי באבד (מנכ"ל) גיל פרישה12:30 - 13:30
 נסיעה13:30 - 14:00
 בג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח נ' השר 14:00 - 15:30

 לבט"פ (צפיפות בתי הכלא) + מצע לדיון- נא להגיע לדיון
 - Avihai Mandelblit(לשכת היועץ בירושלים)
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25 מרץ 2018 - מרץ 2018
31 מרץ 2018

יום שני 26 מרץ
יואל נוה בחו"ל

  הסכם תל השומר - 11:00  פגישה עם מנהל 11:00 - 13:00
בית החולים- השר+שי באבד+רוני חזקיהו+עדיאל 

שימרון+אריאל יוצר+אלון מסר, בניין ההנהלה 11:30 סיור 
 (תל השומר - בבית החולים 12:00 טקס החתימה, מרכז הלב

חניה לבנין ההנהלה בחניון ביתן 17, טלפון לפתיחת השער 
 - משה 052-6667930 , חניה לטקס חניון בעלי תפקידים במכון לב  )

 נסיעה12:30 - 13:30
 קליטת עובדי קבלן-הכנה לפגישה אצל השר- 13:30 - 15:30

 - שי באבד (מנכ"ל)אבי ניסן קורן, יוסי כהן, ביטון
 נסיעה15:30 - 16:00
 בג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח נ' השר 16:00 - 17:00

 -  (מלון נווה אילן- אולם כרמל)לבט"פ (צפיפות בתי הכלא) (גיל)
Avihai Mandelblit
 סגור17:00 - 17:45
 - שי באבד (מנכ"ל) הכנה למנכ"ל בטחון17:45 - 18:00
  ישיבה בנושא תקציב ביטחון- אודי אדם, 18:00 - 19:00

 - (מנכ"ל)מרידור + צוות ביטחון, נדב שיינברגר, יובל רז,  וביטון
שי באבד

יום רביעי 28 מרץ
יואל נוה בחו"ל

 - משה כחלון (לשכת השר) שי באבד09:45 - 10:45
 - משה  (לשכת השר) הגשת דו"ח בנק ישראל11:00 - 11:15

כחלון
  סגן השר+ סגן שר הביטחון ,אלי בן דהן, רמ"ט11:30 - 12:30

שי נתן, רמ"א בן חור אחוות, סגן רמ"א אורי מנדס, גיא 
 (חדר הרמת כוסית לרגל חג פסח בראשות השר 12:00 - 13:00

 - שי באבדישיבות1; חדר ישיבות2)
 - שי באבד (מנכ"ל) הכנה למו"מ נמלים12:45 - 13:15
 (מנכ"ל- קפלן 1) הכנה לסכסוך עוזרים משפטיים13:00 - 14:00
 סכסוך עוזרים המשפטיים-סק 3079-03-18 - 14:00 - 15:30

  (חדר ישיבות 1 קומה 1)עוזרים משפטיים - החלטה מיום 18.3.18
 צפיפות בתי הכלא-יועמ"ש+השר לבט"פ+שרת 15:30 - 16:30

 - משה כחלון (חדר התייעצות שרים)המשפטים
 אינטל- סיכום- שי רינסקי, אסי מסינג, עידו 16:30 - 17:15

 - שי באבד (מנכ"ל)סופר, רולאנד עם שלם,נירית
 נסיעה17:15 - 18:00
 (תל אביב ארלוזורוב 93 קומה 5  מו"מ נמלים18:00 - 20:00

יום שישי 30 מרץ
יואל נוה בחו"ל

 חג פסח00:00

שבת 31 מרץ
יואל נוה בחו"ל

חג פסח

יום ראשון 25 מרץ
יואל נוה בחו"ל

 ישיבה בנושא מנהלת הליגה בכדורגל- ארז 10:00 - 11:00
כלפון+ אורן חסון+ דודי גיל+ אייל ליפשיץ+ גיא אטיאס+ 

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר)גרדוס והצוות, ביטון, נירית
 ועדה ליציבות פיננסית- מאיר לוין, אסי מסינג, 11:15 - 12:15

 - שי באבד (מנכ"ל)מיכל עקביה, עמיהוד שמלצר, גרדוס, נירית
 - שי באבד שוטף ביטון12:30 - 13:00
 - שי באבד הרמת כוסית לשכתית13:00 - 14:00
 (חדר ישיבות 2) הרמת כוסית אגף שכר14:00 - 14:30
 - שי באבד שוטף יוסי כהן14:30 - 15:00
 - שי באבד שוטף קובי בר נתן15:00 - 15:30
 מעבר על שאלות אינטל-שירה גרינברג, עידו 15:30 - 16:00

 - שי באבד (מנכ"ל)סופר, נירית
 מודל תגמול תמרוץ- מרידור, אלי שושני, רוני 16:00 - 17:00

 - שי באבד (מנכ"ל)פרידמן, אתי שגיא, ביטון 
 שוטף קובי בר-נתן17:30 - 18:00

יום שלישי 27 מרץ
יואל נוה בחו"ל

  (מנכ"ל) הכנה פנימית לסכסוך עוזרים משפטיים10:00 - 11:00
- שי באבד

 הכנה לישיבה תקציב המנהל האזרחי- אוצרי 11:00 - 11:30
 - שי באבדבלבד

 הכנה לתקציב המנהל האזרחי ותנאי שכר של 11:30 - 12:00
 - שי באבד (מנכ"ל)העובדים ( בלי ההסתדרות)

 תקציב המנהל האזרחי ותנאי שכר של 12:00 - 13:00
העובדים- גיא גולדשטיין, אורי מנדס, עופר מרגלית/ניר אמסל,

קובי בר נתן/משה בכר, יובל רז-נועה סלברניק ורוני זגורוב , 
 (מנכ"ל משרד האוצר- קפלן 1 אריאל יעקובי והוועד, שאול

 - שי באבד (מנכ"ל) פגישה עם ג'ונתן שרייר13:00 - 14:00
 עבודה משרדית14:00 - 15:00
16:00 - 15:00   cfo פגישה עם מיכל קורן מנהלת עמותת  

 - שי באבד(מנכ"ל)
 - שי באבד שוטף עם אסי מסינג16:00 - 17:00
 - שי באבד שוטף דיאא אסדי17:30 - 18:00
 עבודה משרדית18:00 - 19:30

יום חמישי 29 מרץ
יואל נוה בחו"ל

 - שי באבד (ת"א)  בוריס מרטנס - שי באב"ד11:30 - 12:30
 - שי באבד צהריים12:45 - 13:45
 - שי באבד (ת"א) רן רידניק14:30 - 15:00
 (ת"א) תכנית חיסכון- ראיון15:30 - 16:00
 סגור16:30 - 21:30
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1 אפריל 2018 - אפריל 2018
7 אפריל 2018

יום שני 2 אפריל
יואל נוה בחו"ל

חג פסח
 פסח09:00 - 15:30

יום רביעי 4 אפריל
חג פסח

 פסח09:00 - 15:30

יום שישי 6 אפריל
 חג פסח00:00

שבת 7 אפריל

יום ראשון 1 אפריל
יואל נוה בחו"ל

חג פסח
 פסח09:00 - 15:30
 עבודה מהמשרד בירושלים10:00 - 17:00

יום שלישי 3 אפריל
 יואל נוה בחו"ל00:00

חג פסח
 פסח09:00 - 15:30

יום חמישי 5 אפריל
חג פסח
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8 אפריל 2018 - אפריל 2018
14 אפריל 2018

יום שני 9 אפריל
 נירית בחופש00:00

 סגור-שי באירוע 09:00 - 14:30
 - שי באבד שוטף מחמוד14:30 - 15:00
 הכנה לישיבה בנושא גיל פרישה- מענק חבילה 15:30 - 16:00

 - שי באבד (מנכ"ל)לקשישים
 - שי באבד הסכם חשמל פלסטינים- שאולי16:00 - 16:30
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף מרידור16:30 - 17:00
18:30 - 17:00 doing ישיבת הנהלה מורחבת-הצגת דו"ח 

business(מנכ"ל) שי באבד - 
 (לשכת מנכ"ל  מעקב ביצוע הוצאות והכנסות18:30 - 19:30

 - שי באבדהאוצר - קפלן 1 ירושלים)

יום רביעי 11 אפריל
 - משה  (לשכת השר) הכנה לקבינט-שי+שאול11:30 - 12:30

כחלון
  משוריין להכנה לישיבה עם גפני- גיל פרישה12:30 - 13:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 - משה כחלון (רה"מ) קבינט בטחוני 13:00 - 15:30
 (אצל גפני  גיל פרישה- מענק חבילה לקשישים13:15 - 14:15

 - שי באבדבכנסת)
 (לשכת  קבינט בטחוני- פערי תקציב המוכנות13:45 - 15:00

 - שי באבדרה"מ)
 -  (מנכ"ל) הכנה לטיסה-עומרי הרוש ומרק לובן15:00 - 16:00

שי באבד
 - שי באבד אסי מסינג16:00 - 16:30
  קרן ממודרי אשראי-סגן השר+שי+שאול+רוני16:30 - 17:15

 - משה כחלון(לשכת השר)
 אבי ניסנקורן +סגן השר+שי+שאול+אלון 17:15 - 18:00

 - משה כחלון (לשכת השר)מסר+יוגב גרדוס-צמצום עובדי קבלן
 (לשכת  הכנה לנסיעה-שי+עמרי+מרק לובן18:00 - 18:30

 - משה כחלוןהשר)

יום שישי 13 אפריל

שבת 14 אפריל

יום ראשון 8 אפריל
 - שי  (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה אגף שכר10:00 - 11:00

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות11:00 - 12:00
 מחליטים- צווי אינטרסים חיוניים : רוני חזקיהו, 12:00 - 13:00

 יואל נווה, אסי מסינג, עופר מרגלית, עלי בינג ויאיר ביטון
 - שי באבד(מנכ"ל )

 ועדת איתור למנהל מפעל הפיס - קביעת כללים13:00 - 14:00
 ( קפלן 1 וקריטריונים - שי, ערן יעקב, אמי פלמור ואסי מסינג 

 - שי באבדלשכת מנכל )
 -  (מנכ"ל) ישיבה בנושא קצא"א erp הזרמת הון14:15 - 15:15

שי באבד
 - שי באבד (מנכ"ל) פ.ע מחמוד15:00 - 15:30
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף ערן יעקב15:30 - 16:30
 הכנה למו"מ נמלים- מרידור, עדי חכמון והצוות,17:00 - 18:00

 - שי באבדאפי מלכין
 עבודה משרדית18:00 - 19:00

יום שלישי 10 אפריל
 נירית בחופש00:00

 - שי באבד (לשכת רוה"מ) אצל רוה"מ11:00 - 12:00
  הכנה לישיבה אצל השר- צמצום עובדי קבלן13:30 - 14:30

 - שי באבד(מנכ"ל)
 - שי באבד שוטף ארז אנצויג14:30 - 15:00
 - שי באבד שוטף דיאא אסדי15:00 - 15:30
 שוטף לילך15:30 - 16:30
 - שי  (מנכ"ל אוצר) חזי כאלו - מנכ"ל בנק ישראל16:30 - 17:00

באבד
 שוטף מרידור17:00 - 18:00
 נסיעה18:00 - 18:30
 -  (לשכת הנגידה) פ.ע הנגידה ושי באב"ד 18:30 - 19:00

karnit.flug (חיצוני)

יום חמישי 12 אפריל
יום השואה

 (אזור g דלפק 3-5  מצעד החיים- המראה 07:0007:00 - 20:00
להתקשר לאיתי כשמגיעים לשדה- 052-4877865)

 יזוז-  ישיבה בנושא תקציב ביטחון- אודי אדם, 13:00 - 14:30
 (מנכ"ל מרידור + צוות ביטחון, נדב שיינברגר, יובל רז,  וביטון

 - שי באבדבטחון - הקריה ת"א)
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15 אפריל 2018 - אפריל 2018
21 אפריל 2018

יום שני 16 אפריל
 רומא- פריז- ציריך06:30 - 21:00
 באולם "אחוזה" במודיעין , מסיבת פרישה של 12:00 - 16:00

משה אשר, בהשתתפות משה כחלון-שר האוצר,איציק כהן-סגן 
 (באולם "אחוזה" שר אוצר ושי באב"ד-מנכ"ל משרד האוצר

 - משה אשר (חיצוני)במודיעין)
 (אולמי אחוזה לידיעה-מסיבת פרישה למשה אשר13:00 - 14:30

 - משה כחלוןמודיעין)
 13:45 טיסה מרומא לפריז13:45 - 14:15

יום רביעי 18 אפריל
 יואל נוה בחו"ל00:00

יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום שישי 20 אפריל
יואל נוה בחו"ל

שבת 21 אפריל
יואל נוה בחו"ל

יום ראשון 15 אפריל
 - שי באבד ישיבת הנהלה אגף שכר10:00 - 11:00
 - שי באבד ישיבת צוות 11:00 - 11:30
 - שי באבד (מנכ"ל ) הכנה לטיסה 11:45 - 12:00
 - שי  (מנכ"ל אוצר) סטטוס מעקב רפורמה בחח"י12:00 - 13:00

באבד
14:00 - 13:00 /1pm Israel - Intro meeting: MOF/ Varde 

HSBC(.Mof Jerusalem, 1 Kaplan St., 1st Fl) Assaf1 SHLUSH - 
14:00 - 13:00 varde  וחברת השקעות  HSBC פגישה עם בנק  

 - שי באבד(מנכ"ל)
 - משה כחלון (לשכת השר) עודכן: הכנה לטיסה13:30 - 14:00
 סגור לפני טיסה14:30 - 19:30

יום שלישי 17 אפריל
 רומא-פריז-ציריך06:00 - 18:00
 12:45 טיסה מציריך לארץ12:45 - 13:15
 17:45 נחיתה בארץ17:45 - 18:45

יום חמישי 19 אפריל
יואל נוה בחו"ל

יום העצמאות
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22 אפריל 2018 - אפריל 2018
28 אפריל 2018

יום שני 23 אפריל
 יואל נוה בחו"ל00:00

 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת הנהלה10:10 - 11:30
 עבודה משרדית11:30 - 13:00
 שוטפים- סגנים13:00 - 14:00
 הכנה לאינטל- אסי מסינג, טלי ארפי, שירה 14:30 - 15:00

 - שי  (מנכ"ל)גרינברג, עידו סופר, לב דרוקר,נדב,רונלד,נחום
באבד

 חברת ebay- איתן דנגוט, נדב לוריא (המנהלת 15:00 - 16:00
לפיתוח הצפון), רם לוינסון (מנכ"ל פארק הייטק בר לב), 

 - שי באבד (מנכ"ל)מנכ"ל איביי ישראל, עידו סופר, ביטון
 - שי באבד (סגן השר) תחליף לביטוח פקדונות 16:00 - 17:00
 - משה כחלון (לשכת השר) שי+עמרי-סיכום 18:15 - 18:45

יום רביעי 25 אפריל
 יואל נוה בחו"ל00:00

 - שי  (מנכ"ל אוצר) שוק הון חברתי - מאיר ויאיר10:00 - 10:30
באבד

 - שי באבד שוטף שאולי10:30 - 11:00
 (לשכת מנכ"ל, קפלן 1  פגישה עם ערן פישמן 11:00 - 11:30

 - שי באבדירושלים. משרד האוצר )
 - שי באבד שוטף אפי מלכין11:30 - 12:00
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף יואל נוה12:00 - 12:30
 קק"ל-ועדת הארבעה-פרוקצ'ה, עמית שטאובר, 12:30 - 13:30

 - שי באבד (מנכ"ל)דניאל מלצר, ביטון
 אצל מנכ"ל רוה"מ- אבי שמחון, אמיר ברקן, 13:30 - 14:30

נחמיה קינד , שאול מרידור, תמיר כהן, ירון סבוראי 
 - שי באבד (אצל גרונר) תשתיות 13:302030 - 14:30
 נסיעה14:30 - 16:00
 נשיא אייפק-מורט פרידמן+מנכ"ל 16:00 - 16:45

 - משה כחלון (לשכה בת"א )אייפק-הווארד קור
 - שי  (מנחם בגין 125 קומה 23) שי+יפתח רון טל17:00 - 18:00

באבד

יום שישי 27 אפריל

שבת 28 אפריל

יום ראשון 22 אפריל
 יואל נוה בחו"ל00:00

 - שי  (מנכ"ל) המבנה הארגוני של אגף השכר10:30 - 11:00
באבד

 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות11:00 - 12:00
 מעקב ביצוע תקציב בטחון :מיפוי הפערים 12:30 - 13:30

התקציביים הקיימים + מיפוי הפערים הקיימים מול הסכם 
ביטחון אוצר. -רןני חזקיהו+ יובל רז, עלי בינג, גרדוס/ איליה, 

 - שי באבד (מנכ"ל)מסינג - ישיבה מתחילה 
 הכנה- מעבר צהל" לנגב- אבי שמחון והצוות, 13:00 - 14:00

 - שי באבד (מנכ"ל)עופר מרגלית, עלי בינג, נירית
 - שי  (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה אגף שכר14:00 - 14:45

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל ) יאיר ומרק לובן14:45 - 15:00
 נסיעה15:00 - 16:30
 - שי באבד מוסד16:30 - 17:30

יום שלישי 24 אפריל
יואל נוה בחו"ל

 טלפונים+ מיילים11:00 - 13:00
 נסיעה13:00 - 14:00
 (רח' יום מרוכז חח"י - ממשלה+חח"י+הסתדרות14:00 - 20:00

 - שי באבדהחשמל 14 תל-אביב)

יום חמישי 26 אפריל
צובעים את הלשכה

  יישום שטרום לאומיקארד- מנכ"ל לאומי קארד 10:00 - 11:00
 (ת"א)רון פיינרו+ ליעד ברזילאי מנהלת מדיניות ציבורית, נירית

 פיזיותרפיסטים- אבי ניסן קורן, משה בר סימן 11:00 - 12:00
 - שי באבד (ת"א)טוב

 (ת"א) פ.ע משה בר סימן טוב12:00 - 12:30
 פגישה עם יו"ר ומנכ"ל דור גיל דנקנר+ רוית 12:45 - 13:30

 - שי באבד (ת"א)דינמז מנהלת רגולציה
 סגור13:30 - 20:30



70 יומן שי11:29 13/01/2019

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

מאי 2018

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

29 אפריל 2018 - אפריל 2018
5 מאי 2018

יום שני 30 אפריל
  11:10 וועידת התעשייה של ישראל- כלכליסט11:00 - 12:30

 - שי באבד(מרכז הירידים ת"א ביתן 10)
 נסיעה12:30 - 14:00
 - שי באבד (חדר ישיבות 1+2) מסיבת פרידה מערן14:00 - 14:45
 - שי באבד שוטף מיכל עקביה ולילך14:45 - 15:00
 נסיעה15:00 - 16:00
 (רח'  הכנה פנים ממשלתית ליום מרוכז חח"י16:00 - 17:00

 - שי באבדהחשמל 14 תל-אביב)
 (רח' יום מרוכז חח"י - ממשלה+חח"י+הסתדרות17:00 - 19:00

 - שי באבדהחשמל 14 תל-אביב)

יום רביעי 2 מאי
 - שי באבד שוטף קובי בר-נתן11:30 - 12:00
  מע"מ בשיעור אפס בין עוסקים בתחום כ"א12:00 - 13:00

 - שי באבד(מנכ"ל אוצר)
 ועדה לעידוד עסקים קטנים ובינוניים רשימת 13:00 - 14:00

 (מנכ"ל אוצר, קפלן 1,קומה 1 חדר ישיבות 1  משתתפים בפנים
 - שי באבד02-5317202)

 - שי באבד ישיבת צוות14:00 - 15:00
 - שי באבד שוטף אתי גבאי15:00 - 15:30
 - שי באבד שוטף יוסי כהן15:30 - 16:00
 פגישת עבודה עם גורמים חיצוניים -ועדה 16:00 - 17:00

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר ירושלים)לעידוד עסקים קטנים ובינוניים
 - שי באבד שוטף רוני חזקיהו17:00 - 17:30
 - שי באבד שוטף דיאא אסדי17:30 - 18:00

יום שישי 4 מאי

שבת 5 מאי

יום ראשון 29 אפריל
 (ת"א- בית קפה מימי- ז'בוטינסקי 2   פ.ע דני עטר08:30 - 09:00

הוד השרון)
 נסיעה09:30 - 10:30
 - שי  (מנכ"ל)  אתי שגיא-תגמול ותימרוץ (אוצר)10:30 - 11:00

באבד
  לתאם מחדש!!! שוטף אתי גבאי+קובי בר נתן11:00 - 11:30

 - שי באבד(מנכ"ל)
 - שי באבד  תוספת אי קביעות שוטרים 11:30 - 12:15
 - שי באבד קובי בר נתן-שוטף12:15 - 12:45
 פגישה עם יוני מור- משמר לאום, שבוע 13:30 - 14:00

 - שי באבד (מנכ"ל)חרום,תרגיל סייבר
 פגישה עם קאמיל אבו-רקון - אלוף מתפ"ש 15:00 - 15:45

 - שי באבדהנכנס
 - שי (לשכת מנכל) אינטל - גורמים פנימיים בלבד15:45 - 16:15

באבד
 (חדר  אינטל ועדת השלשה- פגישה עם אינטל16:15 - 18:15
 - משה  (לשכת השר) שי+נדב שמש-חוק נאווי18:15 - 18:30
 הכנה למספנות ישראל- עדי חכמון, שניר ניב, 18:45 - 19:15

יום שלישי 1 מאי
 כנס ה1 במאי-לצמצום הפערים בחברה 10:15 - 11:15

 -  (ביתן 1, גני התערוכה)הישראלית-השר עולה לבמה ב10:30
משה כחלון

 נסיעה11:15 - 12:30
  פגישה עם מנכ"ל רשות שניה - ניר שוויקי12:00 - 13:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
  (מנכ"ל) וועדה בנושא משרת יועץ הבנק העולמי13:00 - 16:30

- שי באבד
 - שי באבד שוטף מרידור16:30 - 17:30

יום חמישי 3 מאי
ל"ג בעומר

 מספנות ישראל- שלומי פוגל, עדי חכמון, דור 10:30 - 11:30
 (דרך מנחם בגין 125 קומה 21 לשכת בלוך, דודי קופל, יאיר

 - שי באבדפשמ"ג)
 תועלות משקיות מהרפורמה- חח"י -  עדי 11:30 - 12:30

 (דרך חכמון, אסף אילת, יודפת, מיכל הלפרין,אדירי, אפי,שאול
 - שי באבדמנחם בגין 125 קומה 21 לשכת פשמ"ג)

 (לשכה  שי+אסי מסינג-הפרות של חוק הנגבה13:45 - 14:00
 - משה כחלוןבת"א )

 - משה כחלון (ת"א) א"צ-פרטי14:15 - 15:15
 וועדת  איתור ליו"ר דירקטוריון מפעל הפייס- 16:00 - 17:30
 - שי באבד (ת"א)סינון מועמדים
 מעקב ביצוע הוצאות והכנסות (אין נציג 17:30 - 18:30

 - שי באבד (ת"א)מהכנסות המדינה)
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יום שני 7 מאי
 - שי באבד (רח' החשמל 14 תל אביב ) חח"י10:30 - 00:00
 -  (משרד החוץ) אירוע פרידה מאביגדור יצחקי13:00 - 15:00

משה כחלון

יום רביעי 9 מאי
יואל נווה בחו"ל

 - שי באבד ישראל בחופש00:00
 אגף תקציבים בימי גיבוש00:00

 (משרד ת"א) זמן טלפונים+ מיילים10:30 - 12:30
 - שי באבד (רח' החשמל 14 תל אביב ) חח"י 13:00

 (חדר ישיבות  מסיבת עיתונאים-חח"י-טנטטיבי14:30 - 15:30
 - משה כחלון103, מנחם בגין 125 קומה 1)

יום שישי 11 מאי
 - שי באבדישראל בחופש

שבת 12 מאי
 - שי באבדישראל בחופש

יום ראשון 6 מאי
 - שי באבד (רח החשמל 14 ת"א) חח"י 10:30 - 19:30
 (רח' החשמל  הכנה לחח"י - גורמי ממשלה בלבד12:30 - 13:30

 - שי באבד14 תל אביב)

יום שלישי 8 מאי
 יואל נווה בחו"ל00:00

 - שי  (ההסתדרות - ארלוזורוב 93, ת"א) מו"מ נמלים10:00 - 12:30
באבד

 חח"י אצל מאיר לוין13:30 - 16:30
 נסיעה16:30 - 17:00
 שוטף שאול כהן17:00 - 17:30
 שוטף לילך ויסמן17:30 - 18:00

יום חמישי 10 מאי
 יואל נווה בחו"ל00:00

 - שי באבדישראל בחופש
 אגף תקציבים בימי גיבוש00:00

 (חברת  שיחה עם דירקטוריון חברת חשמל 12:30 - 14:00
 - שי באבדחשמל )

 צהריים14:30 - 16:00
 פגישה עם מנכ"ל רשות שדות התעופה- יעקב 16:00 - 16:45

 (ת"א)גנות
 פ.ע יועצים17:00 - 18:00
 נסיעה18:00 - 19:00
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יום שני 14 מאי
יואל נוה במילואים

 הכנה לשר10:30 - 11:00
 -  (לשכת השר) עודכן: שר האוצר האמריקאי11:00 - 12:00

משה כחלון
 מיסוי ואמנת קק"ל- עדיאל שומרון, ויקטור וייס, 12:00 - 13:00

עמית שטאובר, פרוקצ'ה/ מסינג, אריאל יוצר, רבקה לויפר, 
 - שי באבד (מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים קומה 1)ביטון

 - שי באבד אי קביעות שוטרים 13:00 - 13:30
 ישיבת המשך-השלכות מיסוי על מודל פנסיוני 14:15 - 15:45

רפורמה ברשות חשמל- ערן יעקב, אסי מסינג, יואל נוה, אפי 
 פגישה עם משה בר סימן טוב בנושא קנאביס 15:30 - 16:30

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר ירושלים)רפואי
 בנק ישראל-ארז אנצוויג, דיאא אסדי, יוני פת, 16:30 - 17:00

 - שי באבד (מנכ"ל)נירית
 וועדת היישום של שטרום- סליקה יומית, כרטיס17:00 - 18:00

 - שי  (מנכ"ל משרד האוצר- קפלן 1 ירושלים)קומבו ועמלה צולבת
 (שיחת ועידה  שיחת ועידה קרן מפעלים במצוקה 18:00 - 18:30

 - שי באבד- מנכ"ל אוצר מעלים)

יום רביעי 16 מאי
 - שי באבד (רח' החשמל 14 ת"א) חברת החשמל10:00 - 11:00
 - שי באבד (ת"א- החשמל 14) חח"י 11:00 - 16:00
 ישיבה עם אבי16:00 - 18:00

יום שישי 18 מאי

שבת 19 מאי

יום ראשון 13 מאי
 - שי באבד ישראל בחופש00:00

נירית בחופש
 - שי  (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה אגף שכר09:30 - 11:00

באבד
 - שי באבד (חדר ישיבות 1) פגש מינהל עם המנכ"ל11:00 - 

 - שי באבד (מנכ"ל) הכנה לטיסה לגרמניה11:30 - 12:30
  הזמנות השר- יוסי אצקוביץ', אסי מסינג וציפי12:30 - 13:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 - שי באבד שוטף עם קובי בר נתן13:00 - 13:30
 - משה כחלון (לשכת השר) שי-שוטף13:30 - 14:00
 חברת החשמל- ערן יעקב, אסי מסינג, יואל נוה,14:00 - 15:30

 - שי באבד (מנכ"ל)אפי מלכין, הראל שרעבי, שאול
 (מנכ"ל מינוי לוועדת איתור למינוי מנכ"ל קצ"אא15:30 - 17:00

 - שי באבדאוצר קפלן 1 ירושלים)
 בג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח נ' השר 17:00 - 19:00

 (לשכת לבט"פ (צפיפות בתי הכלא)- דחוף- נא להגיע לדיון
 ועדת פריון- מגזר ציבורי בהשתתפות משרד 18:15 - 19:45

 - שי באבד (מנכ"ל משרד האוצר- קפלן 1 ירושלים)רה"מ

יום שלישי 15 מאי
 סגור לגרמניה09:00 - 20:30

יום חמישי 17 מאי
 הכנה למסיבת עיתונאים11:00 - 12:30
 - שי באבד (החשמל 14) חח"י 12:30 - 13:30
 (חברת החשמל, רח'  מסיבת עיתונאים-חח"י13:30 - 15:00

 - משה כחלוןהחשמל 14 ת"א)
 (ת"א) ארז15:30 - 16:00
 סגור17:00 - 21:00
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יום שני 21 מאי
אסי בחופש

  ישיבת הנהלה- פרידה מאביגדור ומיואל נווה10:00 - 11:30
 - שי באבד(מנכ"ל)

 - שי באבד (מנכ"ל ) דוברות 11:30 - 12:00
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות12:00 - 13:00
  פורום מכללות טכנולוגיות-ניר אבודרם ( מביא 13:30 - 15:00

 - שי  (מנכ"ל)את פורום המכללות)  אורי שיינין, טמקין, שאול
באבד

 - שי  (קפלן 1 ירושלים) פגישה שי באב"ד+משה15:30 - 16:00
באבד

 - שי באבד שוטף אפי מלכין16:00 - 16:30
 FW: 16:30- קרן העושר עם השופט משה גל, 16:30 - 18:00

פרופ' מומי דהן, המשנה לנגידת בנק ישראל, מנכ"ל משרד 
 - גרונר אליהאוצר, טלי ארפי, נירית איבי ונעמה הולצמן

 נושאים פיננסים- גרדוס, בטט, איציק דניאל, 18:00 - 18:30
 - שי באבדנירית, ביטון

 נסיעה18:30 - 19:45

יום רביעי 23 מאי
 - שי  (מנכ"ל) שיחת ועידה סוגיית המס של חח"י08:30 - 09:00

באבד
 ועדת הכלכלה  בנושא: יישום חוק להגברת 09:00 - 10:30

 התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים ("חוק שטרום")
 - שי באבד שוטף יוסי כהן10:30 - 11:00
 פגישה עם מנכ"ל פנים מרדכי כהן, אפי מלכין, 11:00 - 12:00

 - שי באבד (מנכ"ל)ביטון
 תכנית עבודה תכנון -זאב בילסקי+דלית זילבר 12:00 - 13:00

 (לשכת +רוני חזקיהו +ויקטור וייס +עדי חכמון +מירי +אסנת
 (מנכ"ל האוצר- קפלן 1 חיתוך מצב מחליטים חח"י13:00 - 13:30

 - שי באבדירושלים)
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף ביטון13:30 - 14:00
 ועדה לעידוד עסקים קטנים ובינוניים - שימוע 14:00 - 16:00

 - (מנכ"ל אוצר, קפלן 1,קומה 1 02-5317202  חדר ישיבות 1)ארגונים
 יו"ר אל על-אלי דפס+מנכ"ל אל על-גונן 14:15 - 15:00
 מפגש עם סטיב סטרונגין, ראש מחלקת מחקר 15:00 - 16:00
 - שי (יואב הורביץ ) הצעת חוק קיזוז כספי הרש"פ 17:00 - 18:00
 שי באבד+רוני חזקיהו +יואל נווה-תום זיכיון ים 17:45 - 18:15

יום שישי 25 מאי

שבת 26 מאי

יום ראשון 20 מאי
חג שבועות

יום שלישי 22 מאי
 - שי באבד (ת"א) פגישה עם ערן פישמן10:00 - 10:45
 ארז10:45 - 11:00
 נסיעה11:00 - 11:30
 (ת"א-  וועדת איתור ליו"ר מפעל הפייס-ראיונות11:30 - 14:30

 - שי רח' המלאכה 8 בית נכסים קומה 4- לשכת מנכ"לית תחבורה)
באבד

 שיחת ועידה15:00 - 15:30
 אסדרה דחופה לערוצים מסחריים אצל  איוב 16:00 - 17:00

 - שי באבד (רח' אחד העם 9 קומה 9 תל אביב)קרא
 נסיעה17:00 - 17:45
18:15 - 17:45 L ארוחת ערב ראשי זרועות הבטחון קומה  

 - שי באבד(ת"א- מגדל המוזאון, רח' ברקוביץ' 4 )

יום חמישי 24 מאי
 שיחת טלפון עם אורן מגר-0526102304 שיחת 11:30 - 12:00

 - שי באבדרקע לכנס דמרקר
 (ת"א)  פגישה עם מיכל כהן-מנכ"לית קרן רש"י 12:00 - 12:30
 אלוף פיקוד העורף-תמיר ידעי+ שי באבד + 12:45 - 13:45

יבגני ורניק-מטעם היועכ"ל+ ר' מחלקת מיגון-גולן ואך+ר' 
 - משה כחלון (לשכה בת"א)מחלקת תקציבים-איתי רינגלר

 צהריים13:45 - 15:15
 - שי באבד (ת"א) שוטף נירית15:15 - 15:45
 - שי באבד (ת"א) פגישה עם שלום בלס15:45 - 16:15
 (ת"א) פגישה עם אייל16:15 - 17:15
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27 מאי 2018 - מאי 2018
2 יוני 2018

יום שני 28 מאי
 (מלון דן  ועידת עסקים בינוניים - דה מרקר09:00 - 10:30

 - לילך ויסמןפנורמה ת"א)
10:15 - 09:15 the  -שי דובר בוועידת נטו עסקים בינוניים 

 marker ( מושב ניתוח כלכלי- מבט מקרו כלכלה אחד על אחד
 - שי באבד(מלון דן פנורמה תל אביב)

 נסיעה10:30 - 11:30
 - שי באבד התייעצות- יוגב גרדוס12:00 - 12:30
 תקציב אבטחה ושיטור בכדורגל הישראלי- ארז 12:45 - 13:45

 חלפון, צביקי טסלר, עינת צוברי, גרדוס, מתן ועמיחי ויאיר.
 - שי באבד(מנכ"ל משרד האוצר- קפלן 1 ירושלים)

  הכנה לטיסה oecd - נדב שיינברגר, מתן, ביטון14:00 - 14:45
 - שי באבד(מנכ"ל)

 (מנכ"ל וועדת איתור ליו"ר מפעל הפייס-ראיונות15:00 - 17:30
 - שי באבדאוצר- קפלן 1 ירושלים)

 נסיעה18:00 - 19:30

יום רביעי 30 מאי
 - שי באבדנירית בחופש

21:00 - 09:00oecd 

יום שישי 1 יוני

שבת 2 יוני

יום ראשון 27 מאי
 סגור לישיבת ממשלה10:00 - 12:30
  ( חדר ועדות שרים) הכנה לחח"י - גורמי ממשלה 10:00 - 11:00

- שי באבד
 (בית ההספד הספרדי הר המנוחות- גבעת  הלוויה12:30 - 14:30

שאול)
 מיסוי קק"ל- עדיאל שומרון , ערן יעקב, אריאל 15:15 - 16:00

 (מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים יוצר, אפרת פורקצ'יה , יאיר ביטון
 - שי באבדקומה 1)

 מדיניות הטוטו-מנכ"ל טוטו איציק לארי+ יו"ר 16:00 - 17:00
 הטוטו יוסי פילוס, טלי ארפי, איליה כץ+עידו שוואב, נירית

 - שי באבד(מנכ"ל)
 ראיון בתוכנית "צבע הכסף" ברשת ב - בנושא 16:00 - 16:30
 - שי באבדאוצר על הבר 
 שיעור תורה עם ליצמן17:00 - 18:00
 סגור נסיעה + התארגנות17:45 - 20:00

יום שלישי 29 מאי
 - שי באבד נירית בחופש00:00

 סגור עבודה מת"א10:00 - 14:00
 התארגנות לטיסה14:00 - 17:00
 17:15 המראה17:00 - 18:00

יום חמישי 31 מאי
 - שי באבד נירית בחופש00:00

22:00 - 09:00oecd 
 14:45- המראה14:30 - 15:00
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3 יוני 2018 - יוני 2018
9 יוני 2018

יום שני 4 יוני
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת הנהלה מורחבת10:00 - 11:30
 הכנה לישיבה עם השר בנושא מיגון צפון - רוני 11:45 - 12:15

 - שי (מנכ"ל )חיזקיהו+ שאול מרידור+ אריאל יוצר+ ויקטור וייס
באבד

 מיגון הצפון- שי+ שאול+ עופר מרגלית+ 12:15 - 13:00
 - משה כחלון (לשכת השר)אריאל יוצר

 - שי באבד שוטף אפי מלכין13:00 - 13:30
 - שי באבד (חדר ישיבות1) אגף הכלכלן ראשי13:30 - 14:00
14:45 - 14:00                                                                            

                                                                                                   
                                            עודכן: הרמת כוסית-הרפורמה 

 - משה כחלון (יפו 216, בניין שערי העיר, קומה 7)בחש
 - שי  (מנכ"ל אוצר- קפלן 1 ירושלים) ערן פישמן15:00 - 15:45

באבד
 -  (לשכת השר) שוקרי בשארה +חסין אלשיח  16:15 - 18:00

משה כחלון
 תחזיות ונומרטור-שאול מרידור, אסי מסינג, 18:30 - 19:10

 - שי באבד (מנכ"ל )יוגב/ איליה, מירי סביון, לב דרוקר ויאיר.

יום רביעי 6 יוני
13:30 - 12:30Doing Business חדר ישיבות 103,  תדרוך בנושא) 

 - משה כחלוןקומה 1, מנחם בגין 125, ת"א)
 - משה כחלון (לשכה בת"א) שי-שוטף14:00 - 14:30
 - שי באבד צהריים14:30 - 16:00
 סגור להתארגנות ונסיעה16:30 - 23:00

יום שישי 8 יוני
סגור לנסיעה

 - שי באבד 10:00 נחיתה בניו יורק10:00 - 10:30

שבת 9 יוני
סגור לנסיעה

יום ראשון 3 יוני
 - שי  ישיבת ממשלה- רפורמה במשק החשמל10:00 - 13:00

באבד
 (אצל  ישיבת הנהלה אגף שכר - כולם מגיעים!13:00 - 14:30

 - שי באבדהמנכ"ל)
 - שי באבד הכנה לישיבת הנהלה- שי וביטון14:30 - 15:00
 פגישת היכרות + דיון בנושא הפרטת הדואר  15:15 - 16:15

 (לשכת מנכ"ל האוצר, עם מנכ"ל תקשורת הנכנס - נתי כהן - 
 - שי באבדקפלן 1 ירושלים )

 תקנים -- עופר מרגלית, מתן יגל, סופי עופר 16:15 - 17:00
 - שי באבד (מנכ"ל)וויסמן 

 (מנכ"ל) שיעור תורה עם ליצמן17:00 - 18:30
 סגור 18:30 - 19:30

יום שלישי 5 יוני
 דובר מרכזי בוועידה הכלכלית השנתית 2018 10:30 - 11:30

 (בבורסה לניירות של איגוד החברות הציבוריות- לעדכן נושא
 - שי באבדערך בת"א. - אחוזת בית 2, תל אביב)

 נסיעה11:30 - 13:00
 - נדב  ***שיחת ועידה - נדב + שי +שרגא 13:00 - 13:30

שיינברגר
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות14:00 - 15:00
 - שי באבד שוטף דיאא אסדי15:00 - 15:15
 (לשכת מנכ"ל  מעקב ביצוע הוצאות והכנסות15:30 - 16:30

 - שי באבדהאוצר - קפלן 1 ירושלים)
 בג"ץ לשכת המסחר נ' משרד האוצר- עידו סופר16:30 - 17:00

 - שי באבד (מנכ"ל)וביטון
18:00 - 17:00oecd -שי (מנכ"ל) ועדה לבחירת עמית מחקר ב - 

באבד
 שוטף רותי אשכנזי18:00 - 18:30
 סגור18:30 - 21:30

יום חמישי 7 יוני
 סגור לנסיעה09:00

 סגור לנסיעה08:00 - 23:30
 - שי באבד 08:22 נחיתה באומהה08:00 - 08:30
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10 יוני 2018 - יוני 2018
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יום שני 11 יוני
סגור לנסיעה

 סגור לנסיעה09:00 - 22:00
 שינוי בשעה ל:12:00   ועדת היגוי בין משרדית 12:00 - 14:00

 - Nechami - Aleh Office (כפר עלה נגב)עלה נגב

יום רביעי 13 יוני
 סגור נסיעה08:00 - 20:30
12:30 - 12:00 jfk 12:00 שעון מקומי- המראה מניו יורק 

LY004    4 לישראל טרמינל

יום שישי 15 יוני
 10:45 כנס אינטגרה - על כלכלת ישראל 10:30 - 11:30

וההזדמנויות העסקיות להשקעת חברות זרות ותושבי חוץ 
 - שי  (ת"א- מלון דיויד אינטרקונטיננטל)בישראל רו"ח אריה ביגר 

באבד

שבת 16 יוני

יום ראשון 10 יוני
סגור לנסיעה

 סגור לנסיעה09:00 - 22:30

יום שלישי 12 יוני
 סגור לנסיעה21:00

 סגור לנסיעה10:00 - 23:00

יום חמישי 14 יוני
 (קרן אדמונד דה הרצאה - הקרנות הפילנתרופיות10:00 - 11:30

 - לילך ויסמןרוטשילד, שדרות רוטשילד 104, ת"א)
 נסיעה11:30 - 12:00
 - שי  (ת"א) פגישה עם מנכ"ל מקורות- אלי כהן 12:30 - 13:15

באבד
 סגור13:30 - 17:00
 לו"ז ביום שישי 17:30 - 18:00
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17 יוני 2018 - יוני 2018
23 יוני 2018

יום שני 18 יוני
 ראיון ברשת ב' - קלמן וליבסקינד בנושא מחירי 08:00 - 09:00
הדיור וחיים כץ
 ישיבת הנהלה מורחבת - שבוע חירום לאומי( 10:00 - 12:15

 (רחוב בנק ישראל מערך סייבר חרום וביטחון) יועבר לו"ז מדוייק
10:50 - 10:20ynet -ראיון ל 
 ראיון רינו צרור12:00 - 12:30
 (מנכ"ל אוצר- קפלן 1  פ.ע  עם מנכ"ל רווחה 13:00 - 14:00

 - שי באבדירושלים)
15:00 - 14:00API שי באבד (מנכ"ל אוצר קפלן 1 ירושלים) חוק - 
 - משה כחלון מנחה+צהריים 14:00 - 14:30
 הכנה לתקציב בטחון-מזכ"צ רה"מ, מרידור, עלי14:30 - 15:00

 - שי באבד (מנכ"ל)בינג
 הכנה לכנס אלי הורביץ ( להעביר שקפים) - 15:00 - 15:30
 מפגש עם 15 מנכ"לי לשכות מסחר בארה"ב- 15:30 - 16:00
 הכנה לתקציב ביטחון-שי+שאול+עופר 16:00 - 16:30
 (כנסת- סיעה כולנו) ראיון לאודי סגל- צילום16:30 - 17:00
 פ.ע שוטף אסי17:30 - 18:30
 הכנה לפגישה עם ראש המנהל האזרחי- מו"מ 18:30 - 19:00

יום רביעי 20 יוני
 ראיון בגלצ על התחלות בניה אצל ישי שנרב08:20 - 08:40
 יום אוריינטצה לעובדים חדשים במשרד-שי 10:00 - 10:30

 - שי באבד (הר הרצל- מרכז מבקרים )דובר
 נסיעה10:30 - 11:00
 פגישה עם שר החקלאות ויואל זילברמן מנכ"ל 11:15 - 12:15

 - שי באבד (מנכ"ל)ומייסד השומר החדש בנושא חקלאות 
 פגישה עם שי באבד מנכ"ל משרד האוצר ויואל 11:15 - 12:15

 (משרד זילברמן מנכ"ל ומייסד השומר החדש בנושא חקלאות 
 - אורי יהודה  אריאל הכהן [Uri Ariel]האוצר, קומה 1, לשכת מנכ"ל)

 - אהוד פראוור  (לשכת נציב) פ.ע. שוטף שי באב"ד12:30 - 13:15
(חיצוני)

 - שי באבד (מנכ"ל) מו"מ עובדים- המנהל האזרחי14:30 - 15:45
 -  (מנכ"ל האוצר- קפלן 1 ירושלים) קק"ל- דני עטר16:00 - 16:45

שי באבד
 נסיעה16:45 - 17:45
 - משה כחלון (לשכה בת"א) שי+נדב17:45 - 18:00
 יישום רפורמת שטרום-מנכ"ל ישראכרט+ 18:15 - 19:15

 - משה כחלון (לשכה בת"א )מנכ"ל לאומיקארד 

יום שישי 22 יוני

שבת 23 יוני

יום ראשון 17 יוני
 - שי באבד (מנכ"ל) הכנה לוועדת שרים09:45 - 10:15
 - שי באבד (מנכ"ל) פ.ע סגני שכר10:15 - 11:00
 לו"ז- שרון11:00 - 11:30
 התייעצות בנושא תכנית צפון-ממנהלת פיתוח 12:00 - 13:00

  (מנכ"ל)צפון-איתן דנגוט, נדב לוריא, עידו סופר, שירה דימיניק
- שי באבד

 (משרד רוה"מ ) וועדת שרים לענייני חקיקה13:00 - 14:30
 - שי באבד (מנכ"ל) מצגת אלי הורוביץ- נירית14:30 - 15:00
 הכנה לחוק עידוד - שכירות ארוכת טווח- נדב 15:00 - 15:30

 - שי באבדשמש,יוצר,גרדוס,נדב נגר עולה בטלפון
 הכנה למעבר צה"ל לנגב- עלי בינג, קובי בר 15:30 - 16:00

 - שי באבד (מנכ"ל)נתן, משה בכר, נירית
 מעטפת תחבורה- מנכ"ל ביטחון, קרן טרנר, 16:00 - 16:30

 - שי באבד (מנכ"ל אוצר ירושלים)עופר מרגלית, אסף וסרצוג
 קבינט בטחוני17:30 - 19:00

יום שלישי 19 יוני
 (קראון  פאנל מנכלים רפורמה במשק החשמל10:30 - 12:00

 - שי באבדפלאזה- ירושלים)
 נסיעה12:00 - 12:30
 כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה של המכון 12:30 - 14:00

 - שי באבד (מלון מצודת דוד)הישראלי 
 סגור14:00 - 14:30
 סיכום מיסוי רפורמה חח"י- ערן יעקב,אפרת 14:30 - 15:30

 פרוקצ'ה, הראל שרעבי, כפיר בטט, יודפת, חנן לזימי, שאול
 - שי באבד(מנכ"ל)

 סטטוס רפורמה בטוטו- יוסי שרעבי, איליה כץ+15:30 - 16:30
 - שי  (מנכ"ל האוצר- קפלן 1 ירושלים)עידו שווב, עפרי לוין ונירית

באבד
 עבודה משרדית16:30 - 18:00
 נסיעה18:00 - 18:30
 (רח' השורק 34/11 צור   ניחום אבלים דני גבאי18:30 - 19:30

הדסה.)

יום חמישי 21 יוני
11:00 - 10:00KPMG מלון דן  שי מרצה בכנס הדירקטורים של) 

 - שי באבדתל אביב)
 סגור לנסיעה11:00 - 12:30
 -  (בן ישי 4, ת"א) שבכ-הרמת כוסית הסכם שכר12:30 - 13:00

שי באבד
 נסיעה13:00 - 13:30
 קרן קיסריה-סגן השר+ שי+ רוני חזקיהו+ ערן 13:30 - 14:30

יעקב+עדיאל שימרון+ אסי מסינג+יוגב גרדוס+איליה 
 (חדר ישיבות 103, קומה ראשונה, כץ+דודי קופל+אסתי פלדמן

 - משה כחלוןמנחם בגין 125, ת"א)
 צהריים14:30 - 16:00
 שדה דב-יריב לוין+רון חולדאי+שי+בילסקי+ 16:00 - 16:45

 (חדר ישיבות 103, קומה ראשונה, מנחם בגין עדיאל+אריאל יוצר
 - משה כחלון125)

 מיגון הצפון - שי באבד + שאול מרידור + רוני 17:15 - 18:00
 (לשכה חזקיהו + אריאל יוצר + עופר מרגלית + ויקטור וייס 

 - משה כחלוןבת"א )
  מחירי המזון-שי+ערן יעקב+שירה גרינברג18:15 - 19:00

 - משה כחלון(לשכה בת"א)



78 יומן שי11:29 13/01/2019

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

יולי 2018

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

24 יוני 2018 - יוני 2018
30 יוני 2018

יום שני 25 יוני
 (מימי) טלי10:00 - 10:30
 נסיעה10:30 - 11:30
 - שי באבד (מודרן- מוזאון) צהריים עם אבי ליכט12:30 - 13:30
 הכנה לועדה לעידוד עסקים קטנים ובינוניים- 13:30 - 14:00

 - שי באבד (מנכ"ל)שירה גרינברג, עידו סופר, נירית
 ועדה לעידוד עסקים קטנים ובינוניים רשימת 14:00 - 15:30

 (חדר ישיבות 1 מנכ"ל אוצר, קפלן 1,קומה 1 משתתפים בפנים
 - שי באבד02-5317202)

 סגור15:30 - 16:00
 - שי באבד צילום לעמליה דואק- ענף הנדלן16:00 - 16:30
 - שי באבד (מנכל) שוטף עם יודפת 16:30 - 17:00
 חברת חשמל- ח"כ דודי אמסלם, מיקי זהר יו"ר 17:00 - 18:00
 (כנסת-קומת הממשלה, חדר 240 ( צמוד ללשכת וועדת הכנסת 

 - שי באבדרה"מ))

יום רביעי 27 יוני
 (תל אביב - דרך מנחם בגין 125  הכנה לכח אדם09:30 - 10:00

 - שי באבדקומה 20 - חדר ישיבות  2002(רשות המיסים))
 (תל אביב - דרך מנחם בגין 125  הכנה לגמלאים10:00 - 10:30

 - שי באבדקומה 20 - חדר ישיבות (רשות המיסים))
 מיגון הצפון-שי+שאול+יוצר+עופר 10:30 - 11:15

 - משה כחלון (לשכה בת"א)מרגלית+יוגב גורדוס
 אבי ניסנקורן - חברות כוח אדם-שי באבד+ 11:15 - 12:15

 - משה  (לשכה בת"א)קובי בר נתן+יוגב גרדוס+אורי שיינין
 בוטל: אבי ניסנקורן - גימלאים- שי באבד+קובי 11:30 - 12:00

 - משה כחלון (לשכה בת"א)בר נתן+יוגב גרדוס+אורי שיינין
 (דרך מנחם בג"צ היתר בטחון תעסוקתי שוטרים 12:00 - 13:00

 - שי באבדבגין 125 קומה 20 חדר ישיבות רשות מיסים)
  הגשת הדו"ח השנתי של הרשות לניירות ערך13:30 - 14:00
 (תל  חריש- פגישה עם יעקב נתניהו+ יאיר ביטון14:00 - 15:00
 חברת חיפה כימיקלים- מנכ"ל מוטי לוין+ עו"ד 15:00 - 16:00
 סגירת לו"ז חוק משק החשמל ( שאול)16:00 - 16:30
  הכנה לפגישה עם שגריר האיחוד האירופאי17:30 - 17:45
 - משה  (לשכה בת"א) שגריר האיחוד האירופי17:45 - 18:30

יום שישי 29 יוני

שבת 30 יוני

יום ראשון 24 יוני
 ראיון לרזי ברקאי10:15 - 10:45
 - שי  (אצל המנכ"ל) ישיבת הנהלה אגף שכר11:00 - 12:00

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות12:00 - 12:30
 נסיעה12:30 - 13:00
14:00 - 13:00oecd רחוב בית הדפוס וועדת בוחנים לנציג אוצר) 

 - שי באבד12 אגף a קומה 5 גבעת שאול (בניין בית השנהב))
 סגור14:00 - 14:30
  הבנק הבין אמריקאי+oecd   מתן לב ארי14:30 - 15:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 - שי באבד (מנכ"ל) פ.ע הנהלת כלכלן ראשי15:00 - 15:30
 קק"ל- היערכות לפקיעה ולביטול של האמנה, 16:00 - 17:00

 - שי  (מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים)גיבוש עמדת משרד האוצר
באבד

 הנציב , שי באב"ד , אמיר מוריץ  ראש ענף שכר 17:45 - 18:45
והסכמי עבודה , ארז ארנצוויג ואפי מלכין , אילן רם , רון דול , 

 הנציב , שי באב"ד ,אילן רם , רון דול , בנושא: 17:45 - 18:45
 - שי באבד (אצל הנציב)יועצים משפטיים 

יום שלישי 26 יוני
 זמן עבודה משרדית11:00 - 13:00
 - שי באבד צהריים תל אביב13:45 - 15:00
 נסיעה15:00 - 15:30
 (ת"א- אחד העם 9  הנפקת דואר אצל איוב קרא15:30 - 16:30

 - שי באבדקומה 9 )
 נסיעה16:30 - 17:00
 -  (לשכה בת"א) ראשי עוטף עזה-חיזוק העוטף17:15 - 18:15

משה כחלון

יום חמישי 28 יוני
  פגישה עם קוממי וליאור עומסי מרשת אמי"ת10:00 - 11:00

(ת"א)
 החלטת ממשלה להקמת צוות רפורמה במניות 11:00 - 12:00

זהב וצווי אינטרסים-אודי אדם +זאב זילבר הכלכלן הראשי+ 
עומר בבלי  עוזר היועץ המשפטי, דודי קופל, מירב ליבנה, 

 (מנכ"ל בטחון-קפלן 22 הקרייה ת"א בניין משרד הבטחון ישראל
 - שי באבדקומה 14)

 סגור12:00 - 13:15
 צהריים 13:15 - 14:15
 (נחלת בנימין 69 פינת לילינבלום תל  אצל הנגידה14:15 - 15:00

אביב)
 נסיעה15:00 - 15:30
 (מסעדת מגזינו מנחם בגין 21  קפה  עם ג'ק סמית 15:30 - 16:30

ת"א (יש מקום שמור על שם שי באב"ד ))
 (מנחם בגין 50 ת"א פינת רחוב דוד חכמי סגור שרון16:30 - 17:30

(6
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1 יולי 2018 - יולי 2018
7 יולי 2018

יום שני 2 יולי
 - שי באבד הכנה לוועדת כספים- יאיר10:00 - 10:45
 -  (מזכירות ממשלה) ועדת שרים להפרטה-דואר10:45 - 11:30

משה כחלון
 (לשכת  נשיא ומנכ"ל HP-דיון וייסלר + שי באבד11:30 - 12:15

 - משה כחלוןהשר)
 עודכן: נגיד הבנק הגרמני-שי באבד+רוני 12:15 - 13:00

 - משה כחלון (לשכת השר)חזקיהו
 ועדת הכספים בנושא תוכניות הממשלה 13:15 - 14:30

 - משה כחלון (כנסת)וביצוען
 פרידה ממנכ"ל רה"מ אלי גרונר( במסגרת 14:00 - 14:30

 (כנסת- קומה 3 חדר 3701)פורום מנכ"לים) 
 חוק עידוד השקעות הון- שי, גפני, רועי פולקמן, 14:30 - 15:00

 - שי באבד (בחדר של גפני)יובל טלר ונירית
  טוטו- אסי מסינג, יוגב גרדוס, מירב קדם, נירית15:15 - 16:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 הענקת רישיון בזק במזרח ירושלים-רונן קורמן 16:00 - 17:00
  יפעת ענבר-פ"ע+חתימה על דוחות כספיים.17:00 - 17:30
 הכנה לישיבה בנושא יבוא אישי- אסי מסינג, 17:30 - 18:30

יום רביעי 4 יולי
 סגור לנסיעה08:00 - 20:00

יום שישי 6 יולי

שבת 7 יולי

יום ראשון 1 יולי
 חוק עידוד השקעות הון- רועי פולקמן, אסי 12:20 - 13:20

מסינג, אפרת פרוקצ'ה,  נדב נגר, אריאל יוצר, נירית  הישיבה 
 - שי באבד (מנכ"ל)מתחילה עכשיו
 (קפלן 1  פגישה עם גיתית מרשות לניירות ערך13:30 - 14:00

 - שי באבדמשרד האוצר)
 במשרד ראה"מ -  שי+ איוב קרא+ דני 14:00 - 15:00

 (משרד ראה"מ - קומת גולדשטיין (מנכ"ל הדואר) +ינקי קוינט
 - שי באבדהממשלה)

 (מנכ"ל) ג'ף שוורץ16:00 - 17:30
 שי +שאול+עופר מרגלית+אריאל יוצר+עלי 18:15 - 18:45

 - משה כחלון (לשכת השר)בינג

יום שלישי 3 יולי
 - שי באבד יום גיבוש08:00 - 20:00
 - משה כחלון יום גיבוש10:00 - 16:30
 שיחת ועידה קרן מפעלים במצוקה- מטבחי 17:00 - 17:30

 - שי באבדדקור
 מעקב ביצוע הוצאות והכנסות - שיחת ועידה 18:00 - 19:00

 (לשכת מנכ"ל האוצר - קפלן 1 מועלת ע"י לשכת החשב בכללי 
 - שי באבדירושלים)

יום חמישי 5 יולי
 סגור לנסיעה08:00 - 20:00
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8 יולי 2018 - יולי 2018
14 יולי 2018

יום שני 9 יולי
 סגור לנסיעה08:00 - 20:00

יום רביעי 11 יולי
 סגור לנסיעה08:00 - 20:00
 ביקור ב-CERT  -יוני מור + יגאל אונא - ראש 11:00 - 13:30
 - (באר שבע, חלקיקי האור 16, בניין גב ים 2, קומה 1)מערך הסייבר

משה כחלון
 14:35  שי נוחת14:30 - 15:00
 - שי באבד (ת"א) ישיבת צוות17:00 - 18:00

יום שישי 13 יולי

שבת 14 יולי

יום ראשון 8 יולי
 סגור לנסיעה08:00 - 20:00
 ראיון לרינו- חברות בנייה זרות12:00 - 12:30

יום שלישי 10 יולי
 סגור לנסיעה08:00 - 20:00

יום חמישי 12 יולי
שאולי בחופש
 ועדת הכלכלה - הצ"ח משק החשמל - רפורמה 09:30 - 13:00
 - שי באבד (כנסת)במשק החשמל
 - שי באבד מתן לב ארי13:00 - 13:30
 נסיעה13:30 - 14:30
 צהריים14:30 - 16:00
 - שי באבד (ת"א) הכנה למנהל האזרחי16:15 - 16:30
 - שי באבד (ת"א) מנהל האזרחי16:45 - 18:15
  פגישה עם נמרוד שפר- מנכ"ל תעשייה אווירית18:15 - 19:15

(ת"א)
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15 יולי 2018 - יולי 2018
21 יולי 2018

יום שני 16 יולי
שאולי בחופש
 - שי באבד מילואים08:00 - 19:00
 - שי (לשכת מנכל) יישום שטרום- בדיקת סטטוס 17:30 - 19:00

באבד

יום רביעי 18 יולי
 - שי באבד מילואים08:00 - 17:00

יום שישי 20 יולי
 יאיר בחופש00:00

שבת 21 יולי
יאיר בחופש

יום ראשון 15 יולי
שאולי בחופש
 חופש07:00 - 20:00
 ( במשרד האוצר -חדר  מסיבת פרידה ליואל נוה 14:30 - 15:45

 - יואל נוהישיבות 1+2)
 -  (חדר ישיבות 1+2) מסיבת פרידה מיואל נווה15:15 - 15:45

משה כחלון

יום שלישי 17 יולי
 - שי באבד מילואים08:00 - 20:00

יום חמישי 19 יולי
 (בית הדפוס 12 אגף ה קומה 5  וועדת בוחנים 10:45 - 13:00

 - שי באבדגבעת שאול)
 נסיעה13:00 - 14:30
 (קלרה- שרונה) צהריים עם שמואל האוזר14:30 - 16:00
 טלפונים16:00 - 17:00
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22 יולי 2018 - יולי 2018
28 יולי 2018

יום שני 23 יולי
יאיר בחופש

ישיבה בנושא פיקוח על סולקים - הנגידה, שי באב"ד, דורית 
 (חדר ישיבות גדולסלינגר, שאול מרידור, חדוה, עירית, טידה ודני

 - karnit.flug קומה 19, 1931, קרית המדע 3, הר חוצבים ירושלים)
(חיצוני)

 מילואים08:00 - 14:00
 נסיעה14:00 - 15:00
 (אליעזר  ישיבת הנהלת משרד האוצר-יוג'ין קנדל15:00 - 16:15

 - שי באבדקפלן 1, ירושלים (קומה ראשונה, לשכת מנכ"ל))
 - שי באבד (מנכ"ל) פגישה עם דני עטר16:15 - 17:00
 (לשכת השר י-ם) אלי בן שם- יו"ר ארגון יד לבנים17:30 - 18:15

יום רביעי 25 יולי
יאיר בחופש

ימי תוכניות עבודה אגף התקציבים 
 עבודה משרדית11:30 - 13:00
 - שי באבד (מנכ"ל) פגישה עם יובב גביש13:00 - 14:00
 - שי באבד (מנכ"ל) פגישה עם צבי זרחיה14:00 - 15:00
 - שי באבד שוטפים יועצים15:00 - 16:30
 - שי באבד שוטף ענת אילון גנור16:30 - 17:00
 - שי באבד שוטף אסי מסינג17:00 - 17:30

יום שישי 27 יולי
 יאיר בחופש00:00

שבת 28 יולי

יום ראשון 22 יולי
יאיר בחופש

תשעה באב
 10:30- אצל יואב- היעדר ביטחון תעסוקתי עם 10:30 - 11:30

שי באבד, שאול מרידור, רחל שילנסקי, סילביה רביד, שי סומך,
נירית איבי, אסי מסינג, קובי בר נתן, ארז אנצוויג, מתן יגל, 

 סגור11:30 - 12:00
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף רותי אשכנזי12:00 - 12:30
 יישום הרפורמה של הטוטו - מנכ"ל תרבות יוסי 12:30 - 13:30

 - שי  (קפלן 1 מנכ"ל אוצר ירושלים)שרעבי+חשב+גיא, יוגב, 
 - שי באבד שוטף רוני חזקיהו13:30 - 14:00
 הכנה לוועדה לעידוד עסקים קטנים ובינוניים ( 15:00 - 16:00

 מיסוי)- אסי מסינג, עידו סופר, נדב נגר, לב דרוקר, נירית
 - שי באבד (מנכ"ל) פלשתינאים- מרק ושאול16:00 - 16:30
 מחירי החלב - אסי, שיינברגר, כפיר בטט וגלעד16:50 - 17:50

 - שי באבד (מנכל )גושר - הישיבה הוקדמה!
 - שי באבד שוטף אסי17:00 - 17:30
  פגישה עם השגריר הנורבגי- יון הנסן ביור18:30 - 19:30

 - שי באבד(מנכ"ל)

יום שלישי 24 יולי
יאיר בחופש
 מילואים09:00 - 19:00

יום חמישי 26 יולי
יאיר בחופש

ימי תוכניות עבודה אגף התקציבים 
 פגישה עם פרופ' ציון חגי יו"ר ההסתדרות 10:30 - 11:30

 - שי באבד (ת"א)הרפואית בישראל, קובי בר נתן, שאול
 (ת"א) * פגישה עם יוסי קוצ'יק11:30 - 12:00
 פגישה עם פנחס עידן יו"ר ועד עובדים רשות 12:00 - 13:00

 - שי באבד (ת"א)שדות התעופה 
 פגישה עם מנכ"ל חדשות ערוץ 2 אבי וויס ותמי 13:15 - 14:15

 - שי באבדרוה יו"ר החדשות
 - שי באבד פגישה עם איילת גביש14:30 - 15:30
17:00 - 16:00  Meeting -פגישת פרידה מג'ונתן שרייר 

 between  Shai Babad , Jonathan Shrier(ת"א) שי באבד - 
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29 יולי 2018 - יולי 2018
4 אוגוסט 2018

יום שני 30 יולי
 - שי באבד מילואים08:30 - 13:30
 עבודה משרדית14:00 - 15:30
 אצל רה"מ-דיון בנושא שדה דב-שי+שאול 15:30 - 17:00

 - משה כחלון (רה"מ)מרידור+אריאל יוצר+עדיאל+דלית זילבר
 פגישה עם מנכ"ל ערוץ 10 וקובי בר נתן17:00 - 18:00
 אצל ראש המל"ל - הכנה לדיון לקראת הפגישה 18:00 - 19:00

 - שי באבדעם רה"מ בתקציב בטחון - שי+עופר

יום רביעי 1 אוגוסט
 - שי באבד מילואים08:00 - 18:30

יום שישי 3 אוגוסט

שבת 4 אוגוסט

יום ראשון 29 יולי
 (כנסת- קומה3 חדר  דיון בנושא מיסוי מוצרי טבק09:30 - 10:00

 - שי באבדישיבות סמים)
 - שי באבד (כנסת) ייצוא קנאביס רפואי10:00 - 11:00
 ישיבת ממשלה11:00 - 11:30
12:30 - 11:30API שי באבד (מנכ"ל אוצר- קפלן 1 ירושלים) חוק - 
 - שי באבד (מנכ"ל)  פ. ע אלי שושני13:30 - 14:00
 נסיעה14:00 - 15:00
 (בית העלמין האזרחי, קריית שאול, ת"א) הלוויה15:00 - 16:00

יום שלישי 31 יולי
 - שי באבד מילואים08:00 - 19:30

יום חמישי 2 אוגוסט
 - שי באבד מילואים08:00 - 16:00
 (אורי קיסרי 1, גני  ניחום אבלים קובי אמסלם17:00 - 18:30

צהלה , תל אביב)
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5 אוגוסט 2018 - אוגוסט 2018
11 אוגוסט 2018

יום שני 6 אוגוסט
 - שי באבד מילואים08:00 - 19:00

יום רביעי 8 אוגוסט
נירית בבדיקה עד 13

 הכנה לפנסיית גישור אצל המנכ"ל (יתקיים 10:00 - 10:45
 - שי באבד (מנכ"ל)כדיון הכנה פנימי)

 (לשכת מנכ"ל  מעקב ביצוע הוצאות והכנסות11:00 - 12:00
 - שי באבדהאוצר - קפלן 1 ירושלים)

 מכללות טכנולוגיות- צביקה אקשטיין, אורי 12:00 - 13:00
 -  (מנכ"ל האוצר- קפלן 1 ירושלים)שיינין, טלי ארפי, נירית ושאול

 - שי באבד (מנכ"ל) עלות מחירי מזון בחגים13:00 - 13:45
 ישיבת הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון 14:00 - 16:00

 - שי באבד (כנסת)בראשות ח"כ אבי דיכטר 
 גמלאים- אבי ניסנקורן ,גרדוס, ביטון- לא 16:00 - 17:00

 - שי באבד (מנכ"ל)יתקיים, יקבע מועד אחר
 ליצמן+משה בר סימן טוב+שי+אלון מסר-בתי 16:00 - 16:45

 - משה כחלון (לשכת השר)חולים ציבוריים
 - שי באבד (מנכ"ל) כלכלה כחולה17:00 - 17:15
 - שי  (מנכ"ל) תקבולים מקצא"א לתקציב 18:152018 - 19:15

באבד
 העדפת תוצרת הארץ - שרגא ברוש + אלי כהן+18:15 - 19:00

יום שישי 10 אוגוסט

שבת 11 אוגוסט

יום ראשון 5 אוגוסט
 - שי באבד מילואים09:00 - 19:00
 העדפת תוצרת הארץ-רוני+שאול+אסי 10:00 - 10:30

 - משה כחלון (לשכת השר)מסינג+גבי שוחט+עידו סופר

יום שלישי 7 אוגוסט
 פנסיית הגישור של צה"ל אצל מנכ"ל בטחון 09:00 - 10:30

 - (ת"א מנכ"ל בטחון)(מרידור עולה טלפונית) - מתקיים כמתוכנן
שי באבד

 (הקריה  עופר מרגלית,נציב הכבאות,קובי ברנתן10:30 - 11:30
 - שי באבד)

 נסיעה11:30 - 12:30
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף רותי אשכנזי12:30 - 13:00
 - שי באבד אסי מסינג שוטף13:00 - 13:30
 - שי באבד עם טלי ארפי - תצהיר 13:30 - 14:00
 מערכת הבריאות- מנכ"ל בריאות+ איתמר 14:00 - 14:45

גרוטו+ שושי גולדברג , אלון מסר, קובי בר נתן, יוסי כהן, ארז 
 - שי באבד (מנכ"ל)אנצוויג, שאול
 מערכת הבריאות-אילנה כהן יו"ר הסתדרות 14:45 - 16:30

האחיות + הצוות,  מנכ"ל בריאות+ איתמר גרוטו+ שושי 
 גולדברג , אלון מסר, קובי בר נתן, יוסי כהן, ארז אנצוויג, שאול

 - שי באבד(מנכ"ל- חדר ישיבות 1)
 המשך משא ומתן אחיות 16:30 - 18:00
 סגור18:15 - 20:15

יום חמישי 9 אוגוסט
 התחשבנות תקציבית עם צה"ל על חיילי ימ"ל 09:45 - 11:30

 (בית דגן, אגף משטרה - עם רוני אלשיך וצביקי ראש אגת
 - שי באבדהתנועה בית דגן)
 נסיעה11:30 - 11:45
 - שי באבד (ת"א) פגישה עם יואב הלר11:45 - 12:30
 - שי באבד (ת"א) חיים ביבס12:30 - 13:00
 צהריים13:00 - 14:15
 (מנחם בגין 50, פינת דוד חכמי 6, ת"א  פ.ע שרון15:00 - 16:00

קומה 1)
 סגור16:00 - 20:00
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12 אוגוסט 2018 - אוגוסט 2018
18 אוגוסט 2018

יום שני 13 אוגוסט
 ישיבת הנהלה- הצגת הדוח בנושא אסדרה של 10:00 - 11:30

 - שי באבד (מנכ"ל)הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים לציבור
 11:45- קרן העושר- עם מנכ"ל אוצר, משנה 11:45 - 13:15

לנגידת בנק ישראל, השופט משה גל, פרופ' מומי דהן, נאוה 
 (משרד רה"מ, לשכת מנכ"ל קרמר, טלי ארפי, נירית איבי ונעמה

 - אלי גרונר (חיצוני)(אליעזר קפלן 3, י-ם) )
 עבודה משרדית14:00 - 15:30
 ישיבה עם מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים, 15:30 - 17:00

 אייל מליס מנכ"ל תנובה ודובי אמיתי מהתאחדות האיכרים
 - שי באבד(מנכ"ל אוצר- קפלן 1 ירושלים)

 - שי  (מנכל ) צוות נדלן באגף הכלכלן הראשי17:00 - 17:30
באבד

 פגישה עם דני פפרמן הסטטיסטיקן הלאומי 17:30 - 18:30
 - שי באבד (מנכ"ל)וראש הלמ"ס+ שאול מרידור+ ביטון

 - שי  (מנכ"ל) גמלאים- אבי ניסן קורן, אלון מסר18:30 - 19:30
באבד

יום רביעי 15 אוגוסט
אסי מסינג בחופש

 מילואים07:30 - 11:00
 (משרד ראה"מ קבינט בטחוני- עדכונים בטחוניים11:00 - 14:00

 - שי באבד- חדר קבינט )
  טקס החלפת  מזכ"צ בראשות ראש הממשלה14:00 - 15:00

(לשכת רה"מ)
 מילואים16:00 - 19:00

יום שישי 17 אוגוסט
אסי מסינג בחופש

שבת 18 אוגוסט
אסי מסינג בחופש

 יום הולדת לגלי17:00 - 19:00

יום ראשון 12 אוגוסט
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף מתן לב ארי11:00 - 11:30

 - שי  שוטף עם אגף הכלכלן - ענת, פרידה, לב, זאב11:30 - 
באבד

 - שי באבד (מנכ"ל) מבנה אגף הכלכלן הראשי12:00 - 12:30
 - שי באבד הפחתת מכס על פירות וירקות 12:30 - 13:00
 "שוק הון חברתי"- שי, מאיר לוין, ערן יעקב 13:00 - 14:00

 - שי באבד (מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים)ונירית איבי
 ועדה לאינטרסים חיוניים - רק הנציגים צריכים 14:00 - 16:00

 - שי באבד (מנכל האוצר, חדר ישיבות 1)להגיע ולאשר הגעה
 - יצחק כהן (לשכת סגן השר) סגן השר + המנכ"ל15:00 - 15:30
 - שי באבד שי ויאיר - פרויקט "למה זה מגיע לנו" 16:30 - 17:00
 - שי באבד שוטף אסי17:00 - 17:30
 - שי באבד כלכלה כחולה - מירי כהן17:30 - 17:45
19:00 - 18:00JWRP - מנכ"ל - רח' קפלן 1  פגישה עם בן ולורי) 

 - שי באבדקומה 1 ירושלים)

יום שלישי 14 אוגוסט
 אסי מסינג בחופש00:00

 - שי באבד מילואים08:00 - 19:00
 - (אחוזת בית 2 תל אביב) פתיחת המסחר בבורסה09:15 - 10:15

משה כחלון

יום חמישי 16 אוגוסט
אסי מסינג בחופש

 חופש08:00 - 20:00
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19 אוגוסט 2018 - אוגוסט 2018
25 אוגוסט 2018

יום שני 20 אוגוסט
אסי מסינג בחופש

 (מכללה  טקס השקת פרויקטים לחיזוק הצפון10:00 - 11:30
 - משה כחלוןהאקדמית כנרת)
 נסיעה11:30 - 13:00
 צהרים13:30 - 14:30
 - שי באבד (ת"א) הכנה לנסיעה - נירית15:00 - 15:30
 עבודה משרדית ת"א15:30 - 18:00

יום רביעי 22 אוגוסט
אסי מסינג בחופש

 (לשכת  הכנה לתר"ש מערכת הביטחון 09:302030 - 10:00
 - משה כחלוןהשר)

 (רה"מ) אצל רה"מ-תר"ש מערכת הביטחון 10:152030 - 12:00
 - משה  (רה"מ) אצל רה"מ-ביטחון תעסוקתי12:00 - 14:00

כחלון
 נסיעה14:00 - 14:30
 (בית הדפוס 12 גבעת  וועדת בוחנים 14:30 - 16:30

 - שי באבדשאול,ירושלים בנין A קומה 5)
 - שי באבד (מנכ"ל) דורית סלינגר16:50 - 17:50
 (משרד האוצר  חשבונות קורספונדנטים- בלי שי17:30 - 18:30

 - שי באבדחדר ישיבות 2 - רח' קפלן 1  ירושלים)
 סגור - אישי18:00 - 19:00

יום שישי 24 אוגוסט
אסי מסינג בחופש

 - שי באבדנסיעה עם השר לניו יורק

שבת 25 אוגוסט
אסי מסינג בחופש

 - שי באבדנסיעה עם השר לניו יורק

יום ראשון 19 אוגוסט
אסי מסינג בחופש

 - שי באבד מילואים08:00 - 19:00
  הוספת צרפת להסדר E2 (ויזת משקיעים)    10:00 - 11:00
 - שי באבד(חדר ישיבות1)

יום שלישי 21 אוגוסט
אסי מסינג בחופש

 - שי באבד מילואים08:00 - 19:00

יום חמישי 23 אוגוסט
אסי מסינג בחופש

 - שי באבד נסיעה עם השר לניו יורק08:30
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26 אוגוסט 2018 - אוגוסט 2018
1 ספטמבר 2018

יום שני 27 אוגוסט
 אסי מסינג בחופש00:00

 - שי באבדנסיעה עם השר לניו יורק

יום רביעי 29 אוגוסט
 - שי באבדנסיעה עם השר לניו יורק

יום שישי 31 אוגוסט
 - שי באבד נסיעה עם השר לניו יורק22:00

 - שי באבדשאול בחופש
 17:35- נחיתה 17:30 - 18:00

שבת 1 ספטמבר
 - שי באבדשאול בחופש

יום ראשון 26 אוגוסט
אסי מסינג בחופש

 - שי באבדנסיעה עם השר לניו יורק

יום שלישי 28 אוגוסט
 - שי באבדנסיעה עם השר לניו יורק

יום חמישי 30 אוגוסט
 - שי באבדנסיעה עם השר לניו יורק

 - שי באבד שאול בחופש00:00
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2 ספטמבר 2018 - ספטמבר 2018
8 ספטמבר 2018

יום שני 3 ספטמבר
 - שי באבדשאול בחופש
נירית בחו"ל

 יאיר בחופש00:00
 - שי באבד מילואים08:00 - 19:00

יום רביעי 5 ספטמבר
נירית בחו"ל

 יאיר בחופש00:00
  יורם אורנשטיין + נאור גלילי +יעקב מרמור + 10:15 - 11:00

 -  (בניין שמשון, זבוטינסקי 3 רמת גן)דניאל פרידריך+ שי באבד
משה כחלון

 - (בניין שמשון, זבוטינסקי 3 רמת גן) דני פפרמן+שי11:00 - 11:45
משה כחלון

 א"צ עם שר העל לנושאי אוצר כלכלה ופיננסים 12:30 - 13:45
 - משה כחלון (הקומה ה-11, עזריאלי, תל אביב)של הונג קונג

 נסיעה13:50 - 14:50
 - משה כחלון (מזכירות ממשלה) ישיבת ממשלה14:30 - 17:00
 שוטף במשרד + עם השר17:00 - 20:00

יום שישי 7 ספטמבר
נירית בחו"ל

שבת 8 ספטמבר
נירית בחו"ל

יום ראשון 2 ספטמבר
 - שי באבדשאול בחופש

 נירית בחו"ל00:00
 - שי באבד מילואים08:30 - 19:30
 (משרד רה"מ) קבינט16:30 - 17:30

יום שלישי 4 ספטמבר
 - שי באבד שאול בחופש00:00

נירית בחו"ל
יאיר בחופש
 - שי באבד מילואים08:00 - 16:00
 - שי באבד לו"ז בת"א16:00 - 19:00

יום חמישי 6 ספטמבר
נירית בחו"ל
 מילואים10:00 - 15:00
 - שי באבד (ת"א) ליצמן15:15 - 16:00
 - שי באבד (ת"א) מעקב ביצוע הוצאות והכנסות16:00 - 17:00

 וועדת איתור ממונה על שוק ההון - מפגש #1 17:00 - 20:00
 - שי  (ת"א)קביעת קריטריונים ומעבר על רשימת המועמדים

באבד
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9 ספטמבר 2018 - ספטמבר 2018
15 ספטמבר 2018

יום שני 10 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
ראש השנה

יום רביעי 12 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
צום גדליה

 בג"צ תנובה - יועץ משפטי לממשלה+ שי 10:15 - 10:45
 באבד+ אסי מסינג+ שניר ניב + טלי ארפי + יוגב גרדוס 

 - משה כחלון(מזכירות הממשלה - חדר ועדת שרים)
 התייעצות בנושא מיסוי טבק לגלגול- יועץ 10:45 - 11:15

 (מזכירות הממשלה- משפטי לממשלה + שי באבד+אסי מסינג
 - משה כחלוןחדר ועדת שרים)
 שיחה עם טלי11:30 - 12:00
 שוטף במשרד12:00 - 12:30
 דיון הכנה למליאה עם נציגי האוצר השוויצרי 12:30 - 13:30

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל)בנושא הקורספונדטים
 - שי באבד משוב לשאולי + שוטף13:30 - 14:00
 - שי באבד מילואים14:00 - 19:00
 17:00- ועדת בינמשרדית לקידום ותיאום 17:00 - 18:30

הפעילות הישראלית בתחום הפיתוח הבינ"ל- בראשות יואב 
 (חדר דיונים הראל, אליעזר קפלן 3, משרד ראש הממשלה, הורוביץ 

יום שישי 14 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל

שבת 15 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל

יום ראשון 9 ספטמבר
נירית בחו"ל

 מרידור בחו"ל00:00
 ראש השנה00:00

יום שלישי 11 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
 ראש השנה00:00

יום חמישי 13 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
 - שי באבד מילואים08:00 - 19:30
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16 ספטמבר 2018 - ספטמבר 2018
22 ספטמבר 2018

יום שני 17 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
 מילואים08:00 - 12:30
 נסיעה12:30 - 14:00
 הכנה לשר ארדן: אסי ,מתן יגל, משה בכר ,שי 12:45 - 13:30

 (מגדל צמפיון בבני ברק אין חניה אפשר לחנות באבד, יוגב גרדוס
 שיחת ועידה חברי וועדת איתור13:30 - 14:00
  אצל השר ארדן, מו"מ גמלאי המשטרה: סגן 13:30 - 14:00

 השר, צ'יקו אדרי, גילה גזיאל, אסי מסינג,מתן יגל, משה בכר
 אישי14:00 - 14:30
 נסיעה14:30 - 15:00
 - שי באבד פגישה עם יוגי'ן יאנג15:00 - 16:00
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף רוני חזקיהו15:00 - 15:45
 קצא"א ישיבת סטטוס- ארז כלפון  והצוות, רוני 16:00 - 18:00

חזקיהו והצוות, מאיר לוין+ יערה למברגר אפרת פרוקצ'ה+ 
 - שי באבד הכנה לתנובה18:00 - 18:30
 ישיבה עם שלמה בן אליהו מנכ"ל חקלאות, 18:30 - 00:00

 - שי  (מנכ"ל האוצר קפלן 1 ירושלים)אייל מליס מנכ"ל תנובה 

יום רביעי 19 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
 יום כיפור00:00

יום שישי 21 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל

שבת 22 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל

יום ראשון 16 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
 - שי באבד הכנה עם שאול לקבינט + משוב12:45 - 13:15
 בתום ממשלה: ועדת שרים 13:30 - 14:00

 - משה כחלון (מזכירות ממשלה)להפרטה-איסורד+הבימה
 הכנה לקבינט - ינקי, נדין, רועי פרייברג,  יהונתן14:00 - 15:00

רזניק, אסי מסינג, אסתי פלדמן, ממשרד המשפטים- נועם 
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל)הרצוג ולילך וגנר, ושאול כהן

 ראיון15:00 - 15:15
 דיאלוג כלכלי-פיננסי עם משלחת משוויץ 15:30 - 16:30

בראשות שר האוצר השוויצרי-שי באבד+מרק לובן+אבי 
 - משה כחלון (לשכת השר)ארדיטי

 ועדת איתור ממונה על שוק ההון - מפגש #2 16:30 - 23:59
 (ירושלים קפלן 1 קומה 1 לשכת מנכ"ל ראיונות מועמדים

 - שי באבד(02-5317202))
 - משה כחלון (רה"מ) קבינט בטחוני 17:00 - 19:30

יום שלישי 18 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
 יום כיפור00:00

יום חמישי 20 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
 (מנחם בגין 28 ת"א- לתאם חניה בבוקר  מטווח09:30 - 10:30

במספר 0547245532-ירון)
 (ירושלים) 11:30 בגצ תנובה11:30 - 13:30
 פגישה בנושא כנס בינלאומי- דני בן נעים, 12:00 - 13:00

 אהרון יועץ אישי לסילבן אדמס, איילת פריש וישראל גולדמן 
 - שי באבד(ת"א)

 סגן השר,מנכל לבטחון פנים,מנכל אוצר שי 14:30 - 15:30
 -  (לשכת סגן  השר ירושלים)באבד, יוגב,מתן יגל,משה בכר,אסי

יצחק כהן
 נסיעה16:00 - 17:00
 (תובל 20  ראיון עם חגי גולן - פודקאסט חח"י17:00 - 18:00

 - שי באבדרמת גן)
 נסיעה18:00 - 18:30
 (ת"א) בוטל - שוטף ענת גואטה18:30 - 19:15
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23 ספטמבר 2018 - ספטמבר 2018
29 ספטמבר 2018

יום שני 24 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
חג סוכות

יום רביעי 26 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
חג סוכות

יום שישי 28 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
חג סוכות

שבת 29 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
חג סוכות

יום ראשון 23 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
 חג סוכות00:00

יום שלישי 25 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
חג סוכות

יום חמישי 27 ספטמבר
נירית בחו"ל

מרידור בחו"ל
חג סוכות
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30 ספטמבר 2018 - ספטמבר 2018
6 אוקטובר 2018

יום שני 1 אוקטובר
נירית בחו"ל

 חג סוכות00:00

יום רביעי 3 אוקטובר
נירית בחו"ל
 מילואים10:00 - 19:00
 מאיר יצחק הלוי +עדיאל + אריאל יוצר+ מטה 12:30 - 13:15

 - משה כחלון (לשכת השר)הדיור
 נציגי יצרני האופנה הישראלים-אלי כהן + שאול13:45 - 14:30

 -  (לשכת השר)מרידור+שירה גרינברג + עידו סופר + גליה ימין
משה כחלון

 אירוע פרידה מאודי פראוור- מ"מ נציב שירות 17:00 - 18:00
 (משרד רה"מ- אולם הראל)המדינה

17:30 - 17:00  
 Canceled: הכנה - סגן השר +נדב שמש+יוגב 17:00 - 17:15

 - משה כחלון (לשכת השר)גרדוס+ כפיר בטט+ איציק דניאל
 Canceled: הצלחת הרפורמה להפרדת חברות 17:15 - 18:00

 - משה כחלון (לשכת השר)כרטיסי האשראי

יום שישי 5 אוקטובר
נירית בחו"ל

שבת 6 אוקטובר
 נירית בחו"ל00:00

יום ראשון 30 ספטמבר
נירית בחו"ל

 מרידור בחו"ל00:00
חג סוכות

 כינוס ועדת איתור -  ממונה על (שוק ההון, 12:00 - 15:30
 - פנינה צור (תל אביב)ביטוח וחסכון) - משרד האוצר

 זמן מיילים+ טלפונים16:00 - 17:00
 (ת"א) פ.ע יועצים17:00 - 18:00

יום שלישי 2 אוקטובר
נירית בחו"ל
 מילואים10:30 - 19:00

יום חמישי 4 אוקטובר
נירית בחו"ל
  פנסיית גישור - ר המוסד , שי , משה בכר+ טלי 09:30 - 11:00

 - שי באבד (ת"א)אוברמן, עלי בינג ואפרת פרוקצ'יה
 נסיעה11:00 - 12:00
 סיכום מכתב לנציב 12:00 - 12:30
 - משה  (לשכת השר) אבי ניסנקורן+שי באבד12:30 - 13:30

כחלון
 (מלון קינג דיוויד,  G2G- מפגש גרמניה-ישראל14:00 - 18:00

 - משה כחלוןירושלים)
 (חדר יין, לה רג'נס,  פגישה עם שר האוצר הגרמני14:00 - 15:00

 - משה כחלוןמלון קינג דיוויד, ירושלים)
 מסיבת עיתונאים משותפת של רה"מ 15:15 - 15:45

 (אולם השגרירים, מלון קינג דיוויד, וקאנצלרית גרמניה והשרים
 מליאה-מפגש בינממשלתי בראשות רה"מ 15:45 - 17:45

 - משה כחלון (מלון קינג דיוויד)וקאנצלרית גרמניה
 שי לא מגיע - פורום אנליסטים ( דיון פתוח) לב 16:00 - 17:30

 (ת"א מנחם בגין 125 קומה 1 דרוקר מכין מצגת  ( לדאוג לשתיה)
 (מלון צילום משותף לשרים הישראלים והגרמנים17:45 - 18:00
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7 אוקטובר 2018 - אוקטובר 2018
13 אוקטובר 2018

יום שני 8 אוקטובר
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת הנהלה10:00 - 10:30
  מעקב הוצאות הכנסות אוגוסט- אוקטובר10:30 - 12:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 - שי באבד (מנכ"ל) רן רידניק12:00 - 12:30
 - שי באבד שוטף אגף הכלכלן הראשי12:30 - 13:00
 - שי באבד שוטף עם ישראל גולדמן13:00 - 13:15
 (לשכת מנכ"ל ) שוטף מרידור 13:15 - 14:00
 (מנכ"ל האוצר- קפלן  ועדת איתור מנכ"ל קצא"א 14:00 - 15:30

 - שי באבד1 ירושלים)
 - שי באבד בנושא עורף15:30 - 16:00
 אתגל - שי, אסי, אסתי פלדמן, נדב שיינברגר, 16:00 - 17:00

 - שי באבד (מנכל)אמיר רשף, שניר ניב/תמר לוי בונה וגולדמן
 זמן עבודה משרדית17:00 - 18:30
 נסיעה18:30 - 20:00

יום רביעי 10 אוקטובר
 - שי באבד סגור לנסיעה של שי09:00

 התארגנות לנסיעה11:00 - 13:00
 ועידה טלפונית- שוטף  JEDG להעלות את ערן 12:00 - 12:30

 - שי באבד (מנכ"ל)ניצן בטלפון
 נסיעה 13:00 - 14:00
 שיחת ועידה שי+ עלי בינג+ שמואל אבואב 13:00 - 13:30
 - שי באבד(מנכ"ל חינוך)
 שדה"ת14:00 - 15:00
 - שי באבד שיחת וועידה- הכנה לוועדת שרים 14:00 - 14:30
 15:15 טיסה 676 קטאי פסיפיק15:00 - 16:00
 אינדונזיה16:00 - 20:30

יום שישי 12 אוקטובר
 - שי באבדסגור לנסיעה של שי

11:00 - 10:45 Canceled: Short pre-meeting 
Anthony/Richard + Israel(WE-3712) De Corte, Gerda - 

שבת 13 אוקטובר
 - שי באבדסגור לנסיעה של שי

יום ראשון 7 אוקטובר
 שוטף עם שר10:00 - 10:30
 - שי באבד שוטף קובי בר נתן10:30 - 11:00
 ועדת היגוי עליונה בנושא ניידות מבנק לבנק 11:00 - 12:00

 (הר חוצבים עם מנכל משרד האוצר,  ונציגים נוספים מהאוצר 
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל) שוטף מרידור11:00 - 11:30
 גימלאי משטרה: סגן השר, שי באב"ד - מנכ"ל, 12:15 - 13:15

מנכל בט"פ ציקו אדרי, אסי מסינג, מתן יגל, משה בכר, יוגב 
 הכנה לנסיעה לקרן המטבע - מתן לב ארי, אסף13:15 - 14:00

 - שי באבדזרמי - רע"ן איראן ולירון קוסטה
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות14:00 - 14:30
 - שי באבד שוטף מרידור15:00 - 15:15
  מיגון-שי באבד+ עופר מרגלית+ שרון שלום15:30 - 16:30

 - משה כחלון(לשכת השר)
 דירקטוריון קצאא - ארז חלפון,איציק לוי מ"מ 16:30 - 17:30

 מנכ"ל קצאא, רוני חזקיהו ,אסי מסינג, שאול מרידור, ביטון
 (מנכ"ל אוצר- רח' קפלן 1  מו"מ רפורמה בחלב17:30 - 19:30

 - שי באבדירושלים קומה 1 חדר ישיבות 2   02-5317202)
 - שי באבד (מנכ"ל) הכנה למו"מ רפורמה בחלב17:30 - 18:00

יום שלישי 9 אוקטובר
 פגישה עם נציג צרפת- Francois Petit  תכנית 10:30 - 11:30

 - שי באבדעם הפלסטינים
 - שי  מיסוי חברות ארנק- רוני חיזקיהו וגיל כהן11:30 - 12:00

באבד
 גימלאי משטרה: סגן השר, מנכל בט"פ משה 12:10 - 13:10

אדרי, חיים שמואלביץ, גילה גזיאל, חגית ונטורה, אבי חזן, בני 
פולצ'ק, דני קריבו, גלית שרם,אסי מסינג, מתן יגל, משה בכר, 

  כלכלה הפלסטינית-ענת אילון גנור, מיכאל 13:00 - 13:30
 - שי באבד (מנכ"ל)ריטוב, שאולי

 - שי באבד (מנכ"ל) הכנה לנסיעה- מתן לב ארי13:30 - 14:00
 - שי באבד אצל יואב הורוביץ14:30 - 15:00
 (מנכ"ל) סגור- אריאל15:15 - 16:30
 - שי באבד התייעצות קצאא16:30 - 17:00
 -  (לשכת השר) סגן השר+שי- השכלה גבוהה17:00 - 17:30

משה כחלון
  פגישה עם  ביני זומר ו- Ken Fischer  סמנכ"ל 17:30 - 18:15

 - שי באבד (לשכת מנכ"ל)כספים של נובל העולמי 
 נסיעה18:15 - 19:15

יום חמישי 11 אוקטובר
 - שי באבדסגור לנסיעה של שי

 אינדונזיה11:30 - 20:30
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14 אוקטובר 2018 - אוקטובר 2018
20 אוקטובר 2018

יום שני 15 אוקטובר
 - שי באבד סגור לנסיעה של שי19:30

עבודות בחדר של שי
 7:55 נחיתה קטאי פסיפיק 675 08:00 - 08:30
 נסיעה08:30 - 10:00
 - (לשכת השר) סגן השר+שאול מרידור+מתן יגל10:00 - 10:30

משה כחלון
 - שי  (מנכ"ל) ישיבת הנהלה - חדר ישיבות שר10:30 - 12:00

באבד
 צהריים עם ערן13:00 - 14:00
 -  (מנכ"ל ) הכנה לרפורמת החלב  חדר ישיבות 14:151 - 15:15

שי באבד
 פ.ע מסינג15:30 - 16:30

 סגור18:00

יום רביעי 17 אוקטובר
 - משה כחלון (לשכה בת"א) יוסי ורשבסקי10:00 - 10:45
 - משה כחלון (לשכה בת"א) רן ארז10:45 - 11:30
 עם השר11:30 - 12:00
 12:45 צהריים12:45 - 14:00
 (נציבות  עודכן:הנציב ושי באבד פגישת היכרות 14:15 - 15:15

תל אביב
מנחם בגין 125

תל אביב-יפו
 - נציבישראל)

 נסיעה15:30 - 17:00
 -  (כפר מנחם) טקס סיום קורס מג"דים של שי17:00 - 18:30

משה כחלון

יום שישי 19 אוקטובר

שבת 20 אוקטובר

יום ראשון 14 אוקטובר
 - שי באבדסגור לנסיעה של שי

 עבודות בחדר של שי00:00
 אינדונזיה11:30 - 20:30

יום שלישי 16 אוקטובר
 עבודות בחדר של שי00:00

 - שי באבד מילואים08:00 - 19:00

יום חמישי 18 אוקטובר
 רפורמה בחלב-  מאיר צור, שניר, שיינברגר,  10:00 - 11:00

 - שי באבד (ת"א)שאול
 - שי  (ת"א) הכנה לjedg + שוטף עם ענת ומתן11:15 - 12:00

באבד
 פגישה עם שגרירה מהאיחוד האירופי לתהליך 12:00 - 12:30

 - שי באבד (ת"א)השלום - מרק לובן, שאול כהן
 -  (ת"א, סיטי בנק- רח' הארבעה 21) סיגל מנדלקר12:30 - 13:00

שי באבד
 פאנל בהשתתפות תת מזכיר האמריקאי - סיגל 13:00 - 13:30

 - שי באבד (ת"א, סיטי בנק- רח' הארבעה 21)מנדלקר, ערן ניצן
 (בנין עזריאלי-שרונה - דרך  שולחן עגול - פינטק13:00 - 14:30

 - מתן לב-ארימנחם בגין 121, קומה 17 - משרדי סיטיבנק)
 (מיכאל) צהריים13:45 - 15:30
 (בנין עזריאלי-שרונה - דרך שולחן עגול - בלוקצ'יין14:30 - 16:00

 - מתן לב-ארימנחם בגין 121, קומה 17 - משרדי סיטיבנק)
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21 אוקטובר 2018 - אוקטובר 2018
27 אוקטובר 2018

יום שני 22 אוקטובר
 נסיעה06:40 - 08:00
16:30 - 08:00JEDG (מלון המלך דוד) שי באבד - 
 (מלון המלך  JEDG-דיאלוג כלכלי ישראל-ארה"ב08:00 - 09:30

 - משה כחלוןדוד, ירושלים)
 (אולם טדי, בנייני  יום עיון של חללי אגף תקציבים12:15 - 12:45

 - משה כחלוןהאומה)
  (אצל ראש המל"ל ) פעילות כלכלית מול הרש"פ 17:00 - 18:00

- שי באבד
20:00 - 18:00JEDG - שי באבד (מלון המלך דוד) ארוחת ערב - 

יום רביעי 24 אוקטובר
 (דן  כנס - תשתיות תחבורה ונדל"ן - דה מרקר09:00 - 12:00

 - לילך ויסמןפנורמה, ת"א)
 כנס דה מרקר : שי באב"ד -  בין מימון מקומי 11:00 - 12:00

 (דן למימון בן לאומי  בשיחה אחד על אחד עם נחמיה שטרסלר
 - שי באבדפנורמה תל אביב)

 נסיעה12:00 - 12:30
 פגישה עם אבי צבי12:45 - 14:15
 נסיעה14:15 - 15:15
 הכנה לוועדת כספים-וועדה ליציבות 16:00 - 17:00

פיננסית-נגידה, נדין, מאיר לוין  , שגית יועמ"ש ועדת כספים, 
 (אצל מנכ"ל אוצר קפלן 1 קרית טידה יועמ"ש בנק ישראל, נירית

 - שי באבדהממשלה)
 מילואים-ירושלים17:00 - 20:00

יום שישי 26 אוקטובר

שבת 27 אוקטובר

יום ראשון 21 אוקטובר
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות10:00 - 10:45
 ועדת היגוי 3- מאגר נתוני אשראי עם: נדין, חזי 11:00 - 12:00

כאלו, יהונתן אתר, רוני נויבאואר, יוגב גרדוס, נועם גרובר 
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל משרד האוצר, קפלן 1 ירושלים )ונירית

 קבינט12:00 - 15:00
 (לשכת  הכנה לjedg-שי+ענת אילון גינור+נירית13:00 - 13:30

 - משה כחלוןהשר)
 אבי כהן - מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני 15:00 - 15:45

 - שי באבד (קפלן 1)מקרקעין תכנון ובנייה
 - שי באבד שוטף מרידור15:45 - 16:15
 - משה (ירושלים) מזכיר האוצר האמריקאי מנוצ'ין16:15 - 17:15

כחלון
 - שי באבד (מנכ"ל) מעקב ביצוע הוצאות הכנסות17:30 - 18:15
 ישיבת ממשלה18:30 - 19:30

יום שלישי 23 אוקטובר
 יום הספנות של לשכת הספנות הישראלית 10:00 - 13:00

 (אולמי "ימה" חוף הכרמל, חיפה     דוד אלעזר 10, (הזמנה בפנים)
 - שי באבדחוף הכרמל, )

 ראיון רינו צרור12:00 - 12:30
  שיחת ועידה קק"ל- פרוקצ'ה, יוצר, ביטון13:00 - 13:30

 - שי באבד(מנכ"ל)
 צהריים13:15 - 14:15
 פגישה עם מנכ"ל תנובה, יו"ר תנובה  ומאיר צור14:30 - 15:30
 סגור-מילואים16:00 - 20:00

יום חמישי 25 אוקטובר
 - שי באבד לעבור על חומר10:30 - 12:00
 - שי באבד (ת"א) פגישה עם אביגדור יצחקי12:00 - 13:00
 צהריים13:30 - 15:00
 - שי באבד (ת"א) מנהל לפ"מ- בועז סטמבלר15:30 - 16:00
 - שי באבד (ת"א) שוטף ענת אילון גנור16:15 - 17:15
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28 אוקטובר 2018 - אוקטובר 2018
3 נובמבר 2018

יום שני 29 אוקטובר
11:30 - 10:00TASC ישיבת הנהלה- בהשתתפות חברת  

 - שי באבד(מנכ"ל)
 (לשכת  עודכן: מסיבת עיתונאים-מחירי החלב11:30 - 12:30

 - משה כחלוןהשר)
 הישיבה לא תתקיים מחר. מועד חדש יתואם 13:00 - 14:30

בהמשך עדה לעידוד עסקים קטנים ובינוניים רשימת משתתפים
 - שי באבד (מנכ"ל)בפנים 

 - שי באבד שוטף משה ברקת14:30 - 15:00
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף קובי15:30 - 16:00
 בטיחות בעבודה- ישיבה פנימית- אורי שיינין, 16:00 - 16:30

 - שי באבד (מנכ"ל)גבי שוחט, טל רביב ושאול
 סגור16:30 - 19:00

יום רביעי 31 אוקטובר
 סגור13:00 - 21:00

יום שישי 2 נובמבר

שבת 3 נובמבר

יום ראשון 28 אוקטובר
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף מרידור10:30 - 11:00
 אצל השר11:30 - 12:30
  רפורמה בחלב- אביתר דותן, מאיר צור, שניר 13:00 - 15:30

 - שי באבד (מנכ"ל)ניב, שאולי
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות16:00 - 17:00
 - שי באבד ניר אמסל - משרד החוץ 17:00 - 17:30

יום שלישי 30 אוקטובר
 בחירות ---- שבתון10:00 - 16:50

יום חמישי 1 נובמבר
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10 נובמבר 2018

יום שני 5 נובמבר
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת הנהלה מורחבת10:30 - 11:30
 - שי באבד הכנה לישיבה של השקעות זרות 11:40 - 11:55
  הכנה לוועדת חוץ ובטחון- פנסיית גישור13:30 - 14:30

 - שי באבד(מנכ"ל)
 השקעות זרות בארץ (הצעת המל"ל לגבי סינון 14:30 - 15:30

 (מנכ"ל משרד האוצר - קפלן 1 ירושלים, משרד השקעות זרות) 
 - שי באבדהאוצר)

 בטיחות בעבודה- אבי ניסנקורן, חגי רזניק, מוטי15:45 - 18:30
 - שי באבד (מנכ"ל )אלישע, אורי שיינין, גבי שוחט ושאול

 - שי  (מנכ"ל) מעקב ביצוע הוצאות והכנסות18:30 - 20:00
באבד

יום רביעי 7 נובמבר
 - לילך  (היכל התרבות) כנס בטיחות בדרכים 09:30 - 11:00

ויסמן
 נסיעה11:00 - 12:00
 - שי באבד (מנכ"ל) הכנה לרה"מ12:30 - 13:00
 - משה  (לשכת רה"מ ) התייעצות אצל רה"מ 13:00 - 14:30

כחלון
 מסעדנים- מירי סביון, נדב שיינברגר, אורי 15:00 - 16:00

 - שי באבד (מנכ"ל)שיינין, שאולי
 וועדה לעידוד עסקים קטנים ובנונים- עידו 16:00 - 16:30

 - שי באבד (מנכ"ל)סופר, נדב נגר, לב דרוקר
17:30 - 16:30 TASC מנכל משרד האוצר, קפלן 1  פגישה עם) 

 - שי באבדירושלים )
 סגור17:30 - 20:00

יום שישי 9 נובמבר

שבת 10 נובמבר

יום ראשון 4 נובמבר
 - משה כחלון (לשכת השר) שי-שוטף11:15 - 12:00
 מפעל הפיס-שוטף- טלי ארפי, מירב לבנה, 12:30 - 13:00

 - שי באבד (מנכ"ל )נירית 
 נסיעה13:00 - 13:30
 (ירושלים-   כנס פרידה מהנגידה ( לו"ז בפנים)13:30 - 16:00

 - שי באבדמכון ון ליר- ז'בוטינסקי 43)
 בטיחות בעבודה-אבי ניסנקורן+שי+אורי 15:30 - 16:15

 - משה כחלון (לשכת השר)שיינין+גבי שוחט
 ועדת יעדים ותפוקות- שי, אופיר אלרון,  אמי 16:00 - 18:00

 (מנכל האוצר , קפלן 1)פלמור, אייל טולדו, אסתר אליאש ונירית
 - שי באבד (מנכל) שוטף עם מתן לב-ארי18:00 - 18:30

יום שלישי 6 נובמבר
 (משרד רה"מ) פגישה עם הנציב ואילן רם10:30 - 11:00
 בטיחות בעבודה- אבי ניסנקורן, חגי רזניק, מוטי11:30 - 13:30

 - שי באבד (מנכ"ל האוצר )אלישע, אורי שיינין, גבי שוחט ושאול
 - שי  (כנסת) וועדת חוץ ובטחון- פנסיית גישור13:45 - 15:00

באבד
 בטיחות בעבודה- אבי ניסנקורן, חגי רזניק, מוטי15:00 - 18:30

אלישע, אורי שיינין, גבי שוחט ושאול

יום חמישי 8 נובמבר
 - שי באבד (ת"א) ישור קו גרעון תקציב 10:30 - 12:00
 - שי באבד (ת"א) פגישה עם שי פרץ12:00 - 12:45
 צהריים13:00 - 14:30
 הכנה לפגישה בנושא mof to mof עם 14:45 - 15:30

 (קרית הממשלה- מנחם בגין הפלסטינים - נא אשרו הגעה בזימון 
 - שי באבד125 קומה 20 חדר ישיבות  2002)

 (קרית פגישה בנושא mof to mof עם הפלסטינים15:30 - 16:30
 - שי באבדהממשלה- מנחם בגין 125 קומה 20 חדר ישיבות  2002)

 עם שילה אדלר - מיקום מדויק יקבע בהמשך16:30 - 17:30
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11 נובמבר 2018 - נובמבר 2018
17 נובמבר 2018

יום שני 12 נובמבר
 נסיעה של שי08:00 - 20:00
  יישום שטרום- בדיקת סטטוס (אצל מישל בנק 14:30 - 16:00

 - שי באבד (בנק ישראל, קריית המדע 3, קומה 12.)ישראל)
 15:00 נחיתה שעון מקומי15:00 - 15:30
 (אולמי "דימול  חתונה - הבן של סגן השר 18:30 - 20:00

פלטינום" ז'בוטינסקי 1 רמת גן )

יום רביעי 14 נובמבר
 - שי באבד ועדת כספים- יציבות פיננסית09:30 - 11:00
 - שי באבד מפעל הפייס וטוטו עם נירית11:00 - 12:00
 נסיעה13:00 - 14:30
 אבי ניסנקורן+ירון זליכה+שי באבד-מעמד 14:30 - 15:15

 - משה כחלון (לשכה בת"א)הבנקים הקטנים
 יו"ר מקורות מרדכי מרדכי+ מנכ"ל מקורות אלי 15:45 - 16:30

 - משה כחלון (לשכה בת"א )כהן+שי באבד+ינקי

יום שישי 16 נובמבר

שבת 17 נובמבר

יום ראשון 11 נובמבר
 11:15 ישיבה בנושא קאנביס רפואי  - חדר וע"ש11:15 - 12:30
 רכבת קלה נצרת-שאול מרידור, רוני חזקיהו, 13:00 - 14:00

 - שי באבד (מנכ"ל)נחמיה קינד, עדי חכמון, וסרצוג, ישראל
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות14:00 - 15:00
 דירקטוריון קצא"א - ארז חלפון,איציק לוי מ"מ 16:00 - 18:30

 מנכ"ל קצאא, רוני חזקיהו ,אסי מסינג, שאול מרידור, מתן
 - שי (משרד האוצר- רח' קפלן 1 ירושלים חדר ישיבות 1 קומה 1)

באבד
 סגור להתארגנות לנסיעה18:30

יום שלישי 13 נובמבר
 נסיעה של שי08:00 - 20:00

יום חמישי 15 נובמבר
  פגישה עם טימוטי שר אוצר אמריקאי לשעבר12:15 - 13:15

 - שי באבד(משרדי הממשלה קומה 23 חדר ישיבות של השר)
 צהריים13:30 - 15:00
 (רשות המיסים  מעקב ביצוע הוצאות והכנסות15:20 - 16:00

 - שי באבדבת"א - דרך מנחם בגין 125 קומה 20)
 סגור16:00 - 17:00
 (גלילות) אצל יוסי 17:00 - 18:00
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18 נובמבר 2018 - נובמבר 2018
24 נובמבר 2018

יום שני 19 נובמבר
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת הנהלה10:00 - 11:30
  עמית ליאור-יו"ר איגוד התסריטאים+שי באבד12:00 - 12:45

 - משה כחלון(לשכת השר)
 - שי באבד צוות12:30 - 13:00
  חוק ההנדסאים והטכנאים- מנכ"ל רווחה 13:45 - 14:45

אביגדור קפלן,  מנכ"ל חינוך- שמואל אבוהב, אורי שיינין, שאול
 בנקים קורוספונדנטיים - יישום החלטת 15:00 - 16:00

הממשלה- נדין, חסאן טאופרה, כפיר בטט, איציק דניאל, , 
 (מנכ"ל- צליל ממשרד המשפטים, ליאור איילון ממתפש, שאולי

 - שי באבדירושלים)
 (לשכת רה"מ אצל רה"מ: הפרטת תע"ש לאלביט16:15 - 16:45

 - משה כחלוןבכנסת)
 עבודה משרדית17:00 - 20:30

יום רביעי 21 נובמבר
 עבודה משרדית10:30 - 11:30
 שוטף שרון11:30 - 12:00
 - שי באבד צוות12:30 - 13:30
 (לשכת  13:30- מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד13:30 - 14:30
 - אלברט סחרוביץמנכ"ל הכנסת)

 -  (לשכת השר) קובי בר נתן - פנסיה + מחלה 15:15 - 15:45
משה כחלון

 שיפוי לחברה קורספונדנטית ממשלתית: רוני 15:45 - 16:30
חזקיהו, מסינג, אסתי פלדמן, חסאן טאופרה, דלית זמיר, גרדוס

 - שי באבד (מנכ"ל )ושאול
 -  (מנכ"ל) רותי אשכנזי+ קובי בר נתן+טלי ארפי16:30 - 17:00

שי באבד
 - שי באבד שוטף ישראל17:00 - 17:30
 פגישה עם עם יו"ר תנובה , מנכ"ל חקלאות, אסי17:30 - 18:30

 - שי באבד (משרד האוצר-רח' קפלן 1 ירושלים)מסינג, שניר ניב 
 פגישה עם ליאם מקסוואל מאמזון18:30 - 19:00

יום שישי 23 נובמבר

שבת 24 נובמבר

יום ראשון 18 נובמבר
 ישיבת ממשלה10:00 - 13:00
 (גבעת שאול-  וועדת בוחנים- מדפיס ממשלתי13:00 - 14:00

 - שי באבדהדפוס 12 אגף a קומה 5)
 מכרז 54721 - לתפקיד מנהל/ת המדפיס 13:00 - 14:00

 (אגף בחינות ומכרזים בכירים - רחוב בית הדפוס 12, אגףהממשלתי 
 - שיר איוביA, קומה 5, גבעת שאול, ירושלים )

 נסיעה14:00 - 14:30
  הכנה להצגת הועדה לעידוד עסקים קטנים15:15 - 16:00

 - משה כחלון(לשכת השר)
 - שי באבד (מל"ל) השקעות זרות - דיון מסכם 16:15 - 17:15
 - שי באבד סגור17:30 - 20:30

יום שלישי 20 נובמבר
 שוטף יועצים11:00 - 12:00
  שמאות אתגל - להעלות את רשף טלפונית 12:30 - 13:00

 - שי באבד(מנכל )
 הכנה לקראת תרגיל סייבר במערכת הפיננסית 13:00 - 13:45

 - שי באבד (מנכ"ל)(ניגון הרשת)
 פרופ' פפרמן מנכ"ל הלמ"ס, גלית בן נאים, 14:15 - 15:15

 - שי באבד (מנכ"ל)אביאל ממטה דיור, מתן
16:15 - 15:15Marina Wes מהבנק העולמי    Kaplan 1, Ministry) 

(of financeשי באבד - 
 - שי באבד שוטף עם ענת אילון 16:30 - 16:45
 סגור17:00 - 20:00

יום חמישי 22 נובמבר
 נסיעה11:00 - 12:30
 - שי  (רמאללה) פגישה עם שר האוצר הפלסטיני12:30 - 14:00

באבד
 נסיעה14:00 - 15:30
 פגישה  עם יוסי ויליגר בנושא עליית המחירים 15:30 - 16:15

 (ת"א)מוצרי מזון במשק  
  פגישה עם אסתי קובי וקובי דידי מאגם לידרים 16:15 - 17:00

 - שי באבד(ת"א)
 - שי באבד (ת"א) לב דרוקר17:00 - 17:30
  פגישת הכרות עם מנכ"ל קרנית- איתן השחר17:30 - 18:00

 - שי באבד(ת"א)
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25 נובמבר 2018 - נובמבר 2018
1 דצמבר 2018

יום שני 26 נובמבר
 סגור לנסיעה08:00 - 20:00

יום רביעי 28 נובמבר
 - משה כחלון (לשכת השר ) שר האוצר של מלטה 12:30 - 13:00
 - שי באבד (מנכ"ל) הכנה לקבינט השקעות זרות 13:30 - 14:30
 מסעדנים- תומר גרמיה , מירב בן ארי , מרידור, 15:00 - 16:00

 (משרד נדב שיינברגר, ערן יעקב, מירי סביון, לילך, שאול,נירית
 - שי באבדהאוצר- קפלן 1 ירושלים )

 מענה לתנובה- עדי חיכמון, תמר לוי בונה, 16:15 - 17:00
 - שי באבד (מנכ"ל)שאול

 - שי באבד קבינט- קידום השקעות זרות18:00 - 22:30

יום שישי 30 נובמבר

שבת 1 דצמבר

יום ראשון 25 נובמבר
 - שי באבד סגור לנסיעה- גרמניה ( בונדס)08:00 - 21:30
 09:50 נחיתה שעון מקומי09:50 - 10:20
 - שי באבד ועדת שרים לענייני חקיקה  - טוטו10:30 - 12:00

יום שלישי 27 נובמבר
 עבודה בת"א10:00 - 18:00

יום חמישי 29 נובמבר
 פגישה עם ד"ר ג'ון קלארק ראש משלחת 11:00 - 12:00

 - שי באבד (ת"א)קווארטט
 - שי באבד (ת"א) שלומי פוגל- מכשירים פיננסים12:00 - 13:00
 צהריים 13:00 - 14:30
 וועדת ההגרלות- פרופ' גבריאלה שליו, טלי 14:30 - 15:30

 - שי באבד (ת"א)ארפי,מירב ליבנה ונירית
 נסיעה15:30 - 16:00
 (מנחם בגין 50 פינת דודג חכמי 6) פגישה שרון16:15 - 17:00
 מלט הרטוב-שי+אבי ניסנקורן+אלי כהן+עידו 17:30 - 18:15

 - משה כחלון (לשכה בת"א)סופר
 - משה כחלון (לשכה בת"א) שי+שאול+אלון מסר18:30 - 19:15
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יום שני 3 דצמבר
חג חנוכה

משה ברקת בחופש
 ניו יורק עם השר08:00 - 20:00
 - שי באבד שיחת ועידה עם תנובה 18:30 - 19:00

יום רביעי 5 דצמבר
חג חנוכה

משה ברקת בחופש
 אירוע הוקרה וושינגטון08:00 - 20:00

יום שישי 7 דצמבר
חג חנוכה

שבת 8 דצמבר
חג חנוכה

יום ראשון 2 דצמבר
 חג חנוכה00:00
 משה ברקת בחופש00:00

 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות11:00 - 12:00
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף אסי12:00 - 13:30
 שוטף סופי13:30 - 14:00
 - שי באבד שוטף שאול מרידור15:00 - 15:30
 - שי באבד נסיעה+ התארגנות לטיסה16:00 - 23:00

יום שלישי 4 דצמבר
חג חנוכה

משה ברקת בחופש
 אירוע הוקרה וושינגטון08:00 - 20:00
 אירוע בגבעת הקפיטול17:00 - 19:00

יום חמישי 6 דצמבר
חג חנוכה

 משה ברקת בחופש00:00
 ניו יורק עם השר08:00 - 20:30
 16:20- נחיתה בארץ16:00 - 16:30
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9 דצמבר 2018 - דצמבר 2018
15 דצמבר 2018

יום שני 10 דצמבר
 חג חנוכה00:00

 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת הנהלה10:00 - 11:30
 וועדה לעידוד עסקים קטנים ובינוניים - המלצות11:30 - 12:30

 - שי באבד (חדר ישיבות1)הצוות
 סגור12:30 - 13:00
 (בית הנשיא) פגישה עם נשיא המדינה13:00 - 14:00
 נסיעה14:00 - 14:30
 (מנכ"ל  נושאי מיסים ברש"פ - לקראת דאבוס15:00 - 16:30

 - שי באבדירושלים)
17:30 - 16:30CRS -  שי באבד (מנכ"ל אוצר) תקנות - 
 - שי באבד שוטף עם שירה גרינברג18:00 - 19:00

יום רביעי 12 דצמבר
יענקי בחופש

 סיור במפעל ממתקים "תות" (גוגל) - 10:15- 10:15 - 11:30
שולחן עגול- מנכ"ל גוגל ישראל+ שי באבד+ שרגא ברוש+ 

 (שדרות שאול עמור 5, מגדלמנכ"ל המפעל, 10:45- סיור במפעל 
 נסיעה11:30 - 14:00
 (משרד האוצר-  מענה לבג"ץ- תקנות אחמשים14:00 - 14:30

 - שי באבדקפלן 1 ירושלים )
 פגישה עם ג'ין יאנג- יועץ כלכלי שגרירות 14:30 - 15:00

 - שי באבד (מנכ"ל)ארה"ב
  (מנכ"ל) הכנה לישיבה עם רשות שדות התעופה15:00 - 15:30

- שי באבד
 ישיבה עם רשות שדות התעופה-מנכ"ל רשות 15:30 - 16:30

שדות התעופה יעקב גנות, יו"ר ועד עובדים  עידן פנחס, דיאא 
 - שי באבד (מנכ"ל)אסדי , אבי פרידמן

 - שי באבד (מנכ"ל) ועדת המחירים- מתווה החלב16:45 - 17:15
 נסיעה17:15 - 18:00
 מסעדנים-ארנון גלעדי+ברק אברמוב+גדי בן 18:00 - 18:45

אוליאל+גיא ברגר+איציק חנגאל-שי+ערן יעקב+נדב 

יום שישי 14 דצמבר
יענקי בחופש

שבת 15 דצמבר
 יענקי בחופש00:00

17:30 - 16:00  

יום ראשון 9 דצמבר
חג חנוכה

 פייס- אסי מסינג, טלי ארפי, גרדוס, איליה כץ, 10:30 - 11:00
 - שי באבד (מנכ"ל)נירית

 ישיבה בנושא אמוניה-מעקב אחר יישום החלטת11:00 - 12:00
הממשלה בנוגע לפתרונות ארוכי טווח למשק האמוניה- מוטי 
לוין מנכ"ל חיפה כימיקלים לישראל,  עדי חכמון, עידו סופר, 

 - שי באבד (מנכ"ל)אריאל פרץ ממשפטית וישראל
 צוות עסקים קטנים ובינוניים - ישיבה פנימית - 12:00 - 13:00

סופר, טלי ארפי, נדב נגר, דריה פודשיבלוב, אבי לבון, לב 
 - שי באבד (מנכ"ל)דרוקר

 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות13:00 - 14:00
 - שי  (מנכ"ל) מעקב ביצוע הוצאות והכנסות 14:00 - 15:00

באבד
 סגור15:00 - 15:30
 קבינט15:30 - 17:30
 הדלקת נרות - שי מדליק17:45 - 18:15
 ישיבה אצל השר18:15 - 19:15

יום שלישי 11 דצמבר
 יענקי בחופש00:00

 - שי באבד סיור לשכתי 09:30 - 14:00
11:00 - 10:00crs לידיעה- ועדת כספים תקנות 
 הכנה לועדת המחירים- מתווה החלב - להעלות 14:30 - 15:00

 - שי באבד (מנכ"ל)את תמר טלפונית 
 (מנכ"ל) פגישה עם שי פרץ15:30 - 16:00
 - שי באבד שוטף משה ברקת16:30 - 17:15
 (מנכ"ל) כלכלה פלסטינית- שאולי ומיכאל ריטוב17:15 - 18:00

יום חמישי 13 דצמבר
יענקי בחופש

 מילואים08:00 - 16:00
 אצל הרמטכ"ל- סגן השר+ שי+ שאול+ אסי+ 18:00 - 19:00

 - משה (בית בן גוריון - הקריה, ת"א)אביגדור יצחקי+ גיא סברסקי
כחלון
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16 דצמבר 2018 - דצמבר 2018
22 דצמבר 2018

יום שני 17 דצמבר
 יום עיון ראשי בראשות ראש השב"כ -מערכת 08:30 - 11:45

 - שי באבדהפיננסית בישראל " פיננסים מעל ומתחת לרדאר" 
 - משה כחלון (לשכת השר) הכנה לאי אמון11:30 - 12:00
 נסיעה11:45 - 12:45
 ליצמן-מד"א לשעת חירום-זאב צוק רם+משה 12:00 - 12:45

 - משה כחלון (לשכת השר)בר סימן טוב+שי+שאול+אלון מסר
 שאלת ניגוד העניינים - פרופ' זליכה, דינה זילבר12:45 - 14:00
 ביטול הסכם ביטוח לאומי-סגן השר+שי+רוני 14:15 - 15:00

 - משה  (לשכת השר)חזקיהו+שאול+אלון מסר+אסי מסינג
כחלון

 - שי באבד עדכון דאבוס15:30 - 16:00
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף ישראל16:00 - 16:30
 - שי באבד (מנכ"ל) מכסים - יוקר המחיה17:00 - 18:00
 - שי באבד (מנכ"ל אוצר)  יוקר המחייה-חשמל18:00 - 19:00

יום רביעי 19 דצמבר
09:30 - 09:00ynetצוות צילום בבית של שי- ראיון ל 
 (מנכ"ל  דיבדנדים ברשות החברות לשנת 10:452019 - 11:45

 - שי באבדהאוצר קפלן 1 ירושלים)
 משרד החוץ- יואב הורביץ, מנכ"ל חוץ, שאול 11:45 - 12:30

 - שי באבד (מנכ"ל רה"מ)מרידור, עופר מרגלית ומשה בכר
 הכנה לשר האוצר הפלשתיני-שי+אבי 13:15 - 13:30

 -  (לשכת השר)ארדיטי+שרון ביטון-רמ"ח אזרחית(מתפ"ש)
משה כחלון

 שוקרי בשארה-שר האוצר הפלשתיני-שי+אבי 13:30 - 15:30
 -  (לשכת השר)ארדיטי+שרון ביטון-רמ"ח אזרחית(מתפ"ש)

משה כחלון
 - שי באבד הכנה לאינטל15:30 - 16:00
 אינטל- מנכ"ל אינטל והצוות, עידו סופר, לב 16:00 - 17:00

 - שי (ירושלים)דרוקר, מיכאל אסולין ורולנד רשות מיסים, ,נירית
באבד

 צילומים לטקס עובד מצטיין בחדר ישיבות 2 17:30 - 18:00
לעדכן את אנייס לפני- 0506207210

 נסיעה18:00 - 19:00

יום שישי 21 דצמבר

שבת 22 דצמבר

יום ראשון 16 דצמבר
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף שירה גרינברג11:00 - 11:30
 - שי באבד (מנכ"ל) תחזית הכנסות- לב דרוקר11:30 - 12:00
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת הנהלה12:00 - 13:00
 - שי באבד (מנכ"ל) ישיבת צוות13:00 - 14:00
 - שי  (מנכ"ל) קצאא- רוני חיזקיהו ואסי מסינג14:00 - 14:30

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל) מיסוי15:15 - 16:00
 - שי באבד (מנכ"ל) משרד החוץ16:00 - 17:00
 - שי באבד (מנכ"ל) מיסוי 17:00 - 18:00
 דיון עם מנכ"ל משרד האוצר בנושא המו"מ עם 18:00 - 19:30

הרש"פ בנוגע להסכם ה-PPA, בהשתתפות: יפתח רון-טל, עופר
בלוך, איציק בלמס, יעל נבו, אורן הלמן. נציגים של: מתאם 

פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי, משרד האנרגיה, 
 - שי באבדרשות החשמל

יום שלישי 18 דצמבר
 ראיון אצל קלמן וליברמן08:30 - 09:00
 עבודה משרדית10:00 - 11:00
 שוטף יועצים11:00 - 12:00
 - שי באבד שוטף עם ישראל11:00 - 11:30
 נסיעה12:30 - 13:00
 ועדת ריכוזיות אצל מיכל הלפרין- שי באבד,אבי13:00 - 14:00

 (עם שמחון, מיכל הלפרין, מיכל כהן יועמ"ש הגבלים עסקיים 
 - שי באבדועולמו 4 גבעת שאול קומה 3 בניין פדרמן)

 נסיעה14:00 - 14:30
 (מנכ"ל) ראיון לקרן מרציאנו14:30 - 15:00
 נסיעה15:00 - 16:00
 פגישה בת"א16:00 - 18:00

יום חמישי 20 דצמבר
 ראיון לרשת ב07:35 - 08:05
 - שי באבד פגישה עם יהודה 11:20 - 11:50
 (קפה  פגישה עם גלית ( פרטים אצל שרון)12:30 - 13:30

אלטרנטיב)
 נסיעה13:30 - 14:00
 (ראשון לציון) צהריים עם ארז ואביגדור יצחקי14:00 - 15:30
 נסיעה15:30 - 16:00
 - שי באבד (ת"א) ראיון אודי סגל- יוקר מחייה16:00 - 16:30
 (קפה אלטרנטיב) פגישה16:30 - 17:15
 - שי באבד (ת"א) עדיאל שימרון17:15 - 18:00
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23 דצמבר 2018 - דצמבר 2018
29 דצמבר 2018

יום שני 24 דצמבר
 - משה  (בית הנשיא) טקס מינוי נגיד בנק ישראל10:00 - 11:00

כחלון
 (בית הנשיא) טקס מינוי נגיד בנק ישראל10:00 - 11:00
 - שי באבד (מנכ"ל) תחזית הכנסות ומאקרו11:30 - 12:30
 - שי באבד (מנכ"ל) תחזית הוצאות12:30 - 13:30
 תקציב קצא"א 2019- ארז חלפון,איציק לוי מ"מ 14:00 - 15:00

 מנכ"ל קצאא, רוני חזקיהו ,אסי מסינג, שאול מרידור, מתן
 - שי באבד(מנכ"ל)

  אבי חדד+צחי וירון הוברמן+דורון שוקרני14:15 - 14:45
 - משה כחלון(לשכת השר)

 - שי באבד (מנכל) העברת חברות בנות15:00 - 15:45
 - שי  (מנכ"ל) הכנה פנימית למו"מ משרד החוץ16:00 - 16:15

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל) מו"מ משרד החוץ16:15 - 17:30
 - שי  (מנכ"ל) הכנה לפגישה עם המנהל האזרחי17:30 - 17:45

באבד
 - שי באבד (מנכ"ל) פגישה עם המנהל האזרחי17:45 - 18:45

יום רביעי 26 דצמבר
 (משרד  ועדת ערר על ועדת פיקוח מחירי הלחם10:00 - 11:30

 - שי באבדהאוצר- קפלן 1 ירושלים אצל המנכ"ל)
 ועדת ערר על ועדת פיקוח מחירי הלחם- שי 10:00 - 11:30

רינסקי , פרופ' אבי וייס, כפיר בטט, גלעד גושר, טלי ארפי, זאב 
 - שי באבד (מנכ"ל) אתגל- אסי, רשף וישראל11:30 - 12:00
 פרויקט אתגל אשדוד- מנכ"ל שיכון ובינוי משה 12:00 - 13:00

 - שי באבד (מנכ"ל)לחמני, מסינג, אמיר רשף, ישראל, מתן
 - משה כחלון (לשכת השר) הסדר הסולר12:15 - 12:45
 - משה כחלון (לשכת השר) אבי ניסנקורן +שי12:45 - 13:30
 ועדה לבחירת יועץ זוטר לבנק הבינאמריקאי- 13:30 - 14:30

 - שי  (מנכ"ל)אסי מסינג, רותי אשכנזי, לב דרוקר, פנינה צור
 (קפלן 1  סטטוס הפרטת הדואר-פנים אוצרי  15:00 - 16:00

 - שי באבדקומה 1 לשכת מנכל )
 - שי באבד (מנכ"ל) משה ברקת - שוטף16:30 - 17:00
 תחזית הכנסות - ערן יעקב, מירי סביון, לב 17:15 - 18:15

דרוקר, מרידור גרדוס ואיליה, רוני חזקיהו, אלי ביתן (תקציבים 
 - שי  עם מאיר שפיגלר, קובי בר נתן ואלון מסר18:15 - 18:45
 - שי באבד שוטף עם אסף וסרצוג18:45 - 19:15

יום שישי 28 דצמבר

שבת 29 דצמבר

יום ראשון 23 דצמבר
 - שי באבד שוטף מתן לב ארי11:00 - 11:30
 אצל השר11:30 - 12:00
 - שי באבד (מנכ"ל) שוטף מרידור12:00 - 12:30
 (חדר ישיבות 1) מסיבת פרישה  אלי שושני12:30 - 13:00
 - שי באבד ישיבת צוות13:00 - 14:00
 - שי באבד שוטף עם ניר אמסל14:30 - 14:45
 (לשכת  אלי כהן+יצרני טקסטיל--שי+עידו סופר15:00 - 15:45

 - משה כחלוןהשר)
 ועדת היגוי 4- מאגר נתוני אשראי עם: נדין, חזי 16:00 - 17:00

כאלו, יהונתן אתר, רוני נויבאואר, יוגב גרדוס, נועם גרובר 
 - שי באבד (לשכת מנכ"ל משרד האוצר, קפלן 1 ירושלים )ונירית

  (לשכת מנכ"ל ) שי ונדין - מועמדים לקרן העושר17:00 - 18:00
- שי באבד

 מיסוי אוטובוסים- נדב שיינברגר ערן יעקב, 18:00 - 19:00
 - שי באבד (מנכ"ל)שאול מרידור, רשף ומתן

יום שלישי 25 דצמבר
 מחיר למשתכן - סיור מצולם עם עמליה דואק 10:00 - 13:00

 - לילך ויסמן (שכונת הרקפות ראשון לציון)מהחדשות
 (רשל"צ- שכונת הרקפות( צילומים- מחיר למשתכן10:00 - 12:00

 - שי באבדבוויז לכתוב  פרשקובסקי))
 נסיעה12:00 - 13:00
 ישיבת הוועדה המשותפת לדיון בהצ"ח הסדר 13:00 - 15:30

 - שי באבד (כנסת)ההימורים בספורט
 - שי באבד (מנכ"ל) פגישה עם ירום אריאב15:30 - 16:30
  הכנה פנימית לועדת פיקוח על מחירי הלחם16:30 - 17:00

 - שי באבד(מנכ"ל)
 (משרד  ועדת פריון- עדי ברנדר, שי צור ומתן17:00 - 18:00

 - שי באבדהאוצר- קפלן 1 ירושלים )
 סגור18:00 - 20:30

יום חמישי 27 דצמבר
 - שי באבד (ת"א) הכנה פנימית לאינטל11:00 - 12:00
 - שי באבד (ת"א) עם ערן 12:00 - 12:30
 (מקס סקיוריטי, יגאל אלון  ביקור בתוכניות מסע13:00 - 15:00

 - שי באבד55 ת"א)
 קצאא - ארז חלפון, רוני חזקיהו, יהונתן רזניק 15:15 - 16:15

 - שי באבד (ת"א)ומתן 
 זמן טלפונים16:30 - 17:30
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30 דצמבר 2018 - דצמבר 2018
5 ינואר 2019

יום שני 31 דצמבר
 מילואים10:00 - 20:30

יום רביעי 2 ינואר
 - שי באבד הכנה למיכל הלפרין11:00 - 11:30
 - שי באבד שיחה עם מיכל הלפרין - טלפונית  12:30 - 13:00
 - שי באבד (מנכ"ל) אתגל- אסי, רשף וישראל13:00 - 13:30
 רכבת קלה נצרת חיפה- אסף וסרצוג, נחמיה 13:30 - 14:00

 - שי באבד (מנכ"ל)קינד וישראל
 - שי באבד עדכון דאבוס14:00 - 14:30
 (מנכ"ל  פגישה עם אביגדור יצחקי, נירית איבי14:30 - 15:30

 - שי באבדהאוצר קפלן 1 ירושלים)
 התייעצות צו מכס חלב- תמר לוי בונה, שניר 15:30 - 16:00
 - שי באבד (מנכ"ל)ניב,  שאול כהן
 ראיון למתן חודורוב 16:30 - 17:00
 עבודה משרדית17:00 - 19:00

יום שישי 4 ינואר

שבת 5 ינואר

יום ראשון 30 דצמבר
 מילואים10:00 - 20:30

יום שלישי 1 ינואר
 - שי  (מנכ"ל) ועדת מחירים- כפיר בטט ושאולי10:30 - 11:00

באבד
 משרד החוץ- רוני חיזקיהו ערן יעקב מירי סביון 11:00 - 11:15

 - שי באבדומתן
 - שי באבד (מנכ"ל) הכנה 12:00 - 12:30
  (מנכ"ל אוצר) פגישה עם יניב ודני- מפעל בדרום12:30 - 13:30

- שי באבד
 נסיעה13:30 - 15:30
 סיור עם סגן הרמטכ"ל(אייל זמיר) +מפקד חיל 15:30 - 16:30

 -  (עתלית)הים+מפקד שייטת 13+ישראל חסון במבצר בעתלית
משה כחלון

 נסיעה16:30 - 18:00

יום חמישי 3 ינואר
 - שי  (אולפני הרצליה) הקלטה לאופירה וברקו11:45 - 12:45

באבד
 נסיעה12:45 - 13:15
 (מסעדת מקום של בשר- שבזי 64 - שוריין  צהריים13:15 - 14:45

 - שי באבדמקום )
 הכנה לבג"צ תנובה - אסי, מיכל עקביה, 16:00 - 17:00

 - שי באבד (ת"א)עמיהוד שמלצר, שניר ניב, שאולי
 - שי באבד (ת"א) פגישה עם יניב ודני17:00 - 18:00
  שיחת ועידה-ישיבת הוועדה לצמצום הריכוזיות 18:00 - 18:30

- שי באבד


