
נובמבר - ז חודש "לו

שינוי לפי חוק חופש המידע/עילת השמטה נושא מיקום שעהיום  

ע שר "היערכות לפלשכת נציבה 1/11/216:30-7:00' יום ב

היערכות לכנס מפקדיםארגמן 1/11/217:00-8:00' יום ב

זמן משרדלשכת נציבה 1/11/218:00-9:00' יום ב

א "צל- פגישת הכרות נציבה ארגמן 1/11/219:00-9:30' יום ב

דיון שר - הצגת מצגת לשכת נציבה 1/11/219:30-10:00' יום ב

סטטוס צוותי גלבוע ארגמן 1/11/2110:00-12:00' יום ב

דיון שר לשכת השר בירושלים 1/11/2113:00-14:30' יום ב

ד שקמה "דיון קבולשכת נציבה 1/11/2115:30-17:00' יום ב

הצגת סטטוס צוות כשירות ומוכנות ארגונית ארגמן 1/11/2117:00-18:00' יום ב

ט.האסיר כ- הערכת מצב טלפוני1/11/2118:00-19:00' יום ב

ש נציבה "רל- ראיון היכרות לשכת נציבה2/11/216:30-7:00' יום ג

נציבה . ע- ע "פלשכת נציבה2/11/217:00-8:30' יום ג

שיחת נציבהלשכת נציבה2/11/218:30-9:30' יום ג

דובר - שיחה לשכת נציבה2/11/219:30-10:00' יום ג

מינוי בכירים לשכת נציבה2/11/2110:00-10:30' יום ג

חתימות + עבודה משרדית לשכת נציבה2/11/2110:30-13:00' יום ג

ה "ש וממד"אמ' ר-ע נציבה "פלשכת נציבה2/11/2113:00-16:00' יום ג

ש  "עדכון יועמטלפוני2/11/2117:00-17:30' יום ג

אישיאישי3/11/217:00-8:00' יום ד

ויעוד מבצעילשכת נציבה 3/11/219:00-10:00' יום ד

ם סהרונים "סיכום ביקורת בולשכת נציבה 3/11/2110:00-10:30' יום ד

ל"את' ר- ע נציבה "פלשכת נציבה 3/11/2110:30-12:00' יום ד

דיון שר ירושלים 3/11/2113:00-14:00' יום ד

ז "סיכום שבוע ותכנון לולשכת נציבה 3/11/2115:00-16:00' יום ד

מרכבה לשכת נציבה 3/11/2116:00-17:00' יום ד

אסיר - צ "העמטלפוני4/11/216:30-7:00' יום ה

משמעויות והמלצות - צ תקנות השיקום "תמלשכת נציבה 4/11/217:00-7:30' יום ה

סוגיות תקציביות משמעותיות לשכת נציבה 4/11/217:30-8:00' יום ה

הערכות לדיון מימוש חוק היוועדות חזותיתלשכת נציבה 4/11/218:00-9:00' יום ה

פ"מ שר לבט"העמפיון'צ4/11/2110:00-11:30' יום ה

ע שר "פמפיון'צ4/11/2112:00-13:30' יום ה

תכנית קברניט - הצגת מפת משימות ארגמן4/11/2114:30-16:00' יום ה

זמן  לשכהלשכת נציבה 4/11/2116:00-17:00' יום ה

אישיאישי4/11/2117:00-18:00' יום ה

עבודה משרדית לשכת נציבה 7/11/2106:30-7:00' יום א

חוסן והתעצמות לשכת נציבה 7/11/217:00-8:00' יום א

ויעוד מבצעי לשכת נציבה 7/11/218:30-9:00' יום א

צוות התעצמות זירת מודיעין לשכת נציבה 7/11/2110:00-10:30' יום א

הצגת תוצרי צוות חיזוק רוח ארגוני לשכת נציבה 7/11/2110:30-11:30' יום א

זמן משרד לשכת נציבה 7/11/2111:30-15:00' יום א

" איפכא מסתברא"צוות לשכת נציבה 7/11/2115:00-15:30' יום א

שיחת נציבה לשכת נציבה 7/11/2115:30-16:00' יום א



ז "תכנון לו+ חתימות לשכת נציבה 7/11/2116:00-18:00' יום א

סטטוס צוות - ש "עדכון יועמטלפוני7/11/2118:00-19:00' יום א

עבודה משרדית לשכת נציבה 8/11/216:30-7:30' יום ב

חשב - ע נציבה "פארגמן 8/11/217:30-8:00' יום ב

כ ארצי "ספלשכת נציבה 8/11/218:00-11:00' יום ב

שיחת נציבהלשכת נציבה 8/11/2111:15-11:30' יום ב

שיחת נציבהלשכת נציבה 8/11/2111:30-12:00' יום ב

נציבה . ע- ע נציבה"פלשכת נציבה 8/11/2112:00-13:00' יום ב

דיון היערכות מימוש חוק היוועדות חזותית 8/11/2113:30-15:00VC' יום ב

מרכבהלשכת נציבה 8/11/2115:30-16:30' יום ב

ז "תכנון לולשכת נציבה 8/11/2117:00-18:00' יום ב

זמן משרד לשכת נציבה9/11/216:30-7:00' יום ג

ח יומי "פגישה דולשכת נציבה9/11/218:00-9:30' יום ג

ע נציבה"פלשכת נציבה9/11/219:30-10:00' יום ג

מצגת ארגוניתלשכת נציבה9/11/2110:00-10:30' יום ג

עבודה משרדיתלשכת נציבה9/11/2110:30-13:00' יום ג

צוותי חוסן והתעצמותלשכת נציבה9/11/2113:00-13:30' יום ג

עבודה משרדיתלשכת נציבה9/11/2113:30-16:00' יום ג

ש "יועמ-שיחת נציבה לשכת נציבה9/11/216:30-17:00' יום ג

ש"עדכון יועמלשכת נציבה9/11/2117:00-17:15' יום ג

א "ניוד כ9/11/2117:15-18:00VC' יום ג

אגפים ' ר- חתימות לשכת נציבה 10/11/216:30-8:00' יום ד

ויעוד מבצעי טלפוני10/11/218:00-9:00' יום ד

ש "ש עם נשיא בימ"ביקור באגף בבימבאר שבע10/11/219:00-10:00' יום ד

ל "טקס אזכרה ממלכתי לפולה ודוד בן גוריון זשדה בוקר 10/11/2111:00-12:00' יום ד

דיון טלפוני טלפוני10/11/2113:00-14:30' יום ד

עבודה משרדית לשכת נציבה11/11/216:30-7:00' יום ה

הצגת תוצרי צוות ניהול הידע הליבתי לשכת נציבה11/11/217:00-7:30' יום ה

ש"יועמ- הצגת מבנה ארגוני לשכת נציבה11/11/217:30-8:30' יום ה

זמן משרדלשכת נציבה11/11/218:30-10:00' יום ה

פ"מ סגן שר לבט"העמפיון'צ11/11/2110:30-12:00' יום ה

חצי יום חופשאישיאישי 11/11/21' יום ה

עבודה משרדיתלשכת נציבה 14/11/216:30-8:30' יום א

ויעוד מבצעי טלפוני 14/11/218:30-9:00' יום א

ז "תכנון לו+ חתימות לשכת נציבה 14/11/219:00-12:00' יום א

ב"ביקור משלחת מפקדי משטרות מארהארגמן 14/11/2112:00-15:00' יום א

ש "יועמ- ע נציבה "פלשכת נציבה 14/11/2115:00-16:30' יום א

ל"את' ר -שיחת נציבה לשכת נציבה 14/11/2117:00-18:00' יום א

זמן משרדלשכת נציבה 14/11/2118:00-19:00' יום א

לשכה- חתימות לשכת נציבה 15/11/216:30-7:30' יום ב

כ ארצי"ספארגמן 15/11/218:00-12:00' יום ב

נציבה. ע- ע נציבה "פלשכת נציבה 15/11/2112:00-14:00' יום ב

ז דרום"ממ- ע נציבה "פלשכת נציבה 15/11/2114:00-15:00' יום ב



ראיון נציבהלשכת נציבה 15/11/2115:30-16:00' יום ב

פגישת זוםלשכת נציבה 15/11/2117:00-18:00' יום ב

עבודה משרדיתלשכת נציבה 16/11/216:30-7:00' יום ג

שיחת נציבהלשכת נציבה 16/11/217:00-7:30' יום ג

ז"תכנון לולשכת נציבה 16/11/217:30-9:00' יום ג

ר ועדת חוקה"יו- פגישת היכרות נציבה לשכת נציבה 16/11/219:00-10:30' יום ג

אגף האסיר' ר-ע נציבה "פלשכת נציבה 16/11/2110:30-12:00' יום ג

הערכות לדיון שיבוציםלשכת נציבה 16/11/2112:00-13:00' יום ג

סגן הנציבה- ע נציבה "פלשכת נציבה 16/11/2113:30-15:00' יום ג

נציבה. ע- ע נציבה "פלשכת נציבה 16/11/2115:00-16:00' יום ג

ש"עדכון יועמלשכת נציבה 16/11/2116:00-17:00' יום ג

זמן משרדלשכת נציבה 16/11/2117:00-19:00' יום ג

עבודה משרדית לשכת נציבה 17/11/216:30-7:00' יום ד

ויעוד מבצעיטלפוני17/11/217:00-8:30' יום ד

ר ירושלים "בימ- ביקור נציבה ירושלים 17/11/218:30-11:30' יום ד

ז מרכז "ממ- ע נציבה"פירושלים 17/11/2112:00-14:00' יום ד

צוות התעצמות זירת המודיעין לשכת נציבה 17/11/2115:00-16:30' יום ד

ראיון נציבהלשכת נציבה 17/11/2116:30-17:00' יום ד

ראיון נציבהלשכת נציבה 17/11/2117:00-17:15' יום ד

ראיון נציבהלשכת נציבה 17/11/2117:15-17:30' יום ד

זמן משרדלשכת נציבה 17/11/2117:30-18:30' יום ד

שיחת נציבהלשכת נציבה18/11/216:30-7:30' יום ה

ז"חתימות ולולשכת נציבה18/11/217:30-9:30' יום ה

פ"מ שר לבט"העמפיון'צ18/11/2110:00-11:30' יום ה

אישיא"ת18/11/2113:30-14:00' יום ה

כ מירב בן ארי "ביקור חמצדה/דרור 18/11/2117:00-19:00' יום ה

עבודה משרדית לשכת נציבה 21/11/216:30-7:00' יום א

ויעוד מבצעי טלפוני 21/11/217:00-8:00' יום א

דיון שר ירושלים 21/11/218:30-9:30' יום א

שיחה אישיתלשכת נציבה 21/11/2110:00-11:00' יום א

צוות זירה מבצעית מיידית21/11/2111:00-12:30VC' יום א

זמן משרדלשכת נציבה21/11/2114:00-15:00' יום א

נציבה. ע- ע נציבה "פלשכת נציבה21/11/2115:00-16:00' יום א

ש"עדכון יועמטלפוני21/11/2116:00-17:00' יום א

דיון שרירושלים21/11/2118:00-19:00' יום א

עבודה משרדית לשכת נציבה 22/11/216:30-8:00' יום ב

מרכבהלשכת נציבה22/11/218:00-8:30' יום ב

כנס חוסן והתעצמות בית מורשת 22/11/218:30-12:00' יום ב

זמן משרדלשכת נציבה22/11/2112:00-13:30' יום ב

פגישת נציבה לשכת נציבה22/11/2113:30-14:00' יום ב

ז צפון "ממ- ע נציבה "פלשכת נציבה22/11/2114:30-15:30' יום ב

נציבה. ע- ע נציבה "פלשכת נציבה22/11/2115:30-17:00' יום ב

אישי אישי 22/11/2117:00-18:00' יום ב



לשכה - חתימות לשכת נציבה 23/11/216:30-7:00' יום ג

הכנת מתווה לשכת נציבה 23/11/217:00-8:00' יום ג

ש נציבה "רל- ע נציבה "פלשכת נציבה 23/11/218:00-9:00' יום ג

זמן משרד לשכת נציבה 23/11/219:00-10:00' יום ג

פגישת נציבה לשכת נציבה 23/11/2110:00-10:30' יום ג

פגישת נציבה לשכת נציבה 23/11/2110:30-11:00' יום ג

ר שטה "ביקור נציבה ביסשטה23/11/2114:00-17:00' יום ג

ש "עדכון יועמטלפוני 23/11/2117:00-18:00' יום ג

כנס צוהר לבית סוהר אוניברסיטת בר אילן 24/11/218:00-13:00' יום ד

ר אשל "ביקור נציבה ושר בביתו של מפקד ביסביתו של המפקד 24/11/2113:00-13:30' יום ד

עבודה משרדית לשכת נציבה 24/11/2114:30-17:00' יום ד

דובר - פגישת נציבה לשכת נציבה 25/11/216:30-7:00' יום ה

ויעוד מבצעי לשכת נציבה 25/11/217:30-8:00' יום ה

פ"מ סגן השר לבט"העמפיון'צ25/11/218:00-9:00' יום ה

היוועצות נציבה לשכת נציבה 25/11/2110:00-12:00' יום ה

עבודה משרדית לשכת נציבה 25/11/2112:00-13:30' יום ה

היערכות לטקס כרמל לשכת נציבה 25/11/2114:00-15:00' יום ה

פרישה וחתימות לשכת נציבה 25/11/2115:00-15:30' יום ה

שיפור מבצעיות מגדלים 25/11/2115:30-16:30VC' יום ה

דובר -שיחת נציבה לשכת נציבה 25/11/2116:30-17:00' יום ה

ש "אמ' ר- ע נציבה "פלשכת נציבה 25/11/2117:00-18:00' יום ה

עבודה משרדית לשכת נציבה 28/11/216:30-7:30' יום א

ויעוד מבצעי טלפוני 28/11/217:30-8:30' יום א

ר אשל "ביקור נציבה בביסר אשל "ביס28/11/219:00-13:00' יום א

זמן משרדלשכת נציבה 28/11/2114:00-16:00' יום א

ש"עדכון יועמלשכת נציבה 28/11/2117:00-18:00' יום א

כ ארצי "ספארגמן 29/11/217:00-10:00' יום ב

א ותקינה" בתחומי כ4.5ס ל"היערכות שבארגמן 29/11/2110:00-12:30' יום ב

עבודה משרדית לשכת נציבה 29/11/2112:30-13:30' יום ב

פגישת נציבה לשכת נציבה 29/11/2113:30-14:00' יום ב

פ "הכנה לקראת ועדת בטלשכת נציבה 29/11/2114:00-15:30' יום ב

זמן משרד לשכת נציבה 29/11/2115:30-16:30' יום ב

אישור מתווה להערכת מצב ביטחוניים לשכת נציבה 29/11/2116:30-17:30' יום ב

עבודה משרדית לשכת נציבה 30/11/216:30-7:30' יום ג

פגישת נציבה עם המזכיר הצבאי לנשיא המדינה הנשיא 30/11/218:00-9:00' יום ג

פגישת נציבה עם נשיא המדינה הנשיא 30/11/219:00-9:45' יום ג

נשיא קרנות הסוהרים - פגישת נציבה לשכת נציבה 30/11/2111:00-11:30' יום ג

צוותי חוסן והתעצמות לשכת נציבה 30/11/2112:00-13:30' יום ג

2014פגישה בנושא תחקירי לשכת נציבה 30/11/2114:00-16:00' יום ג

אישי אישי30/11/2116:00-17:00' יום ג

ש"עדכון יועמלשכת נציבה 30/11/2118:00-19:00' יום ג


