
אוקטובר - ז חודש "לו

שינוי לפי חוק חופש המידע/עילת השמטה נושא מיקום שעהיום  

זמן משרדלשכת נציבה 3/10/226:30-8:30' יום א

ויעוד מבצעיטלפוני 3/10/228:30-9:30' יום א

סגן נציבה - ע נציבה "פלשכת נציבה 3/10/229:30-10:30' יום א

מצגת ארגונית לשכת נציבה 3/10/2210:30-12:00' יום א

עבודה משרדית לשכת נציבה 3/10/2212:00-13:00' יום א

ט מודיעין "רח- ע נציבה "פלשכת נציבה 3/10/2213:00-14:00' יום א

דיון בנושא פקודת בתי הסוהר ירושלים3/10/2215:00-16:00' יום א

זמן לשכהלשכת נציבה 19:00 -3/10/2217:00' יום א

ש נצרת "שיחה עם נשיא בימלשכת נציבה 4/10/227:00-8:00' יום ב

כ ארצי"ספאולם ארגמן 4/10/228:00-11:30' יום ב

זמן משרד לשכת נציבה 4/10/2211:30-13:00' יום ב

אגפים ' ר- חתימות לשכת נציבה 4/10/2213:00-13:30' יום ב

נציבה . ע ע.פלשכת נציבה 4/10/2214:00-15:00' יום ב

הורים שכולים - ס "נופש משפחות שבמלון דן ירושלים 4/10/2216:00-18:00' יום ב

עבודה משרדית לשכת נציבה5/10/226:30-7:00' יום ג

דיון מכין הצגת פרויקט מגידו למזכיר הממשלהלשכת נציבה5/10/227:00-7:30' יום ג

דים "סג-דיון רוחב ארגמן 5/10/227:30-10:00' יום ג

אגף האסיר ' ר. ע- ע נציבה "פלשכת נציבה5/10/2210:00-10:15' יום ג

ן ארגון ושיטות "מ דרום ורע"אג. ק- ע נציבה "פלשכת נציבה5/10/2210:15-11:00' יום ג

זמן משרדלשכת נציבה5/10/2211:00-13:00' יום ג

מפגש תודה לגמלאים בראשות נציבה ארגמן 5/10/2213:30-15:00' יום ג

ן ארגון ושיטות "מ דרום ורע"אג. ק- ע נציבה "פלשכת נציבה5/10/2215:00-15:30' יום ג

עבודה משרדית לשכת נציבה5/10/2215:30-16:00' יום ג

דיון המשך בנושא פקודת בתי הסוהר פ "משרד השר לבט5/10/2217:00-18:00' יום ג

ויעוד + ביקור ר אשל "ביס6/10/227:00-9:00' יום ד

ר אלה"ביקור נציבה ביסר אלה"ביס6/10/229:00-14:30' יום ד

צ"סטאטוס פרוייקים בגר אלה"ביס6/10/2214:30-17:00' יום ד

אגפים' ר- חתימות לשכת נציבה 7/10/226:30-7:00' יום ה

פגישה אישית לשכת נציבה 7/10/227:00-8:00' יום ה

שיחת נציבה עם הדובר לשכת נציבה 7/10/228:15-8:30' יום ה

עבודה משרדית לשכת נציבה 7/10/228:30-9:00' יום ה

הערכת מצב שר 7/10/2210:00-11:30VC' יום ה

ז "סיכום שבוע ותכנון לולשכת נציבה 7/10/2212:30-13:30' יום ה

ז דרום "ממ- ע נציבה "פלשכת נציבה 7/10/2213:30-14:00' יום ה



מבנה ארוגני חטיבת הטכנולוגיה לשכת נציבה 7/10/2214:00-15:00' יום ה

פ"הרצאת מנהיגות לקורס משרד לבטארגמן7/10/2215:00-16:00' יום ה

ן ארגון שיטות "מ דרום ורע"אג. ק- ע נציבה "פלשכת נציבה 7/10/2216:00-16:30' יום ה

נציבה ' ע- ע נציבה "פלשכת נציבה 7/10/2217:00-18:00' יום ה

ז"תכנון לולשכת נציבה 7/10/2218:00-19:00' יום ה

זמן לשכה - ז "תכנון לולשכת נציבה 10/10/226:30-9:00' יום א

והוצאת הנחיות - קבלת צוותים לשכת נציבה 10/10/229:0-10:00' יום א

"חוסן והתעצמות" היערכות לשכת נציבה 10/10/2210:30-13:00' יום א

צוות הכנה לוועדה - פגישת נציבה לשכת נציבה 10/10/2213:00-13:30' יום א

אישור תכניות קברניט לשכת נציבה 10/10/2213:30-17:30' יום א

סטטוס צוות -ש "עדכון יועמלשכת נציבה 10/10/2217:30-17:45' יום א

פגישה עם סגן הנציבה לשכת נציבה 10/10/2217:45-18:00' יום א

ש נציבה "רל- פגישת עבודה לשכת נציבה 10/10/2218:00-20:00' יום א

שיחת טלפון עם החשב הכללי טלפוני10/10/2220:00-21:00' יום א

תלם - עבודה משרדית לשכת נציבה11/10/226:30-9:00' יום ב

מרכבהלשכת נציבה11/10/229:00-9:15' יום ב

כ ארצי"ספלשכת נציבה11/10/229:15-13:00' יום ב

א"מש- חתימות לשכת נציבה11/10/2213:00-13:30' יום ב

זמן משרדלשכת נציבה11/10/2213:30-14:00' יום ב

דובר - ע נציבה "פלשכת נציבה11/10/2214:30-15:00' יום ב

הרשות להגנת עדים - ביקור נציבה בית דגן 11/10/2215:30-18:00' יום ב

ז"תכנון לולשכת נציבה11/10/2218:30-19:30' יום ב

זמן משרד לשכת נציבה 12/10/226:30-7:00' יום ג

ן רפואת סגל "רע- שיחת נציבה לשכת נציבה 12/10/227:00-8:00' יום ג

 וחלופותיה SAPהצגת מערכת ארגמן 12/10/228:30-10:00' יום ג

ח תכנון ותקצוב"שיחת נציבה רמלשכת נציבה 12/10/2210:30-12:00' יום ג

פגישת עבודה נציבהלשכת נציבה 12/10/2212:00-13:30' יום ג

נציבה . ע- פגישת עבודה לשכת נציבה 12/10/2213:30-15:30' יום ג

סטטוס צוות - ש "עדכון יועמלשכת נציבה 12/10/2215:30-16:00' יום ג

עבודה משרדית + ז "תכנון לולשכת נציבה 12/10/2216:00-18:00' יום ג

בנושא דיגיטל -  ראיון מועמדות לשכת נציבה 13/10/226:30-7:00' יום ד

ויעוד מבצעי טלפוני 13/10/227:30-8:30' יום ד

ועדת המשנה לעניינים חסויים ומסווגים כנסת 13/10/229:30-11:00' יום ד

ר מעשיהו "ביקור נציבה ביסמעשיהו13/10/2212:00-17:00' יום ד

עבודה משרדית לשכת נציבה 13/10/2217:30-19:00' יום ד

עבודה משרדית לשכת נציבה 14/10/226:30-8:00' יום ה

עדכון תכנית קברניט בראשות הסגן ארגמן 14/10/228:00-8:30' יום ה



ז"תכנון לולשכת נציבה 14/10/228:30-9:00' יום ה

הערכת מצב שר ירושלים 14/10/2210:00-11:00' יום ה

ז "סיכום שבוע ותכנון לולשכת נציבה 14/10/2212:30-14:30' יום ה

נציבה . ע -פגישת עבודה לשכת נציבה 14/10/2214:30-16:00' יום ה

זמן לשכה + חתימות לשכת נציבה 14/10/2216:00-18:00' יום ה

זמן משרדלשכת נציבה17/10/226:00-7:00' יום א

ויעוד מבצעיארגמן17/10/227:30-8:30' יום א

  בוודעת חוקהVCסטאטוס דיוני חוק לשכת נציבה17/10/228:30-9:30' יום א

צוות זירה מיידיתלשכת נציבה17/10/2210:00-10:15' יום א

צוות כשירות ומוכנות ארגונית מערכתיתלשכת נציבה17/10/2210:15-10:30' יום א

צוות זירה מיידית החזרה לכשירות מבצעית גלבועלשכת נציבה17/10/2211:00-11:45' יום א

ס"צוות תשתיות והנדסה במתקני שבלשכת נציבה17/10/2211:45-12:30' יום א

צוות התעצמות זירת מודיעיןלשכת נציבה17/10/2213:00-13:30' יום א

צוות חסימה סלולריתלשכת נציבה17/10/2213:30-15:00' יום א

צוות לחיזוק רוח הארגוןלשכת נציבה17/10/2215:30-16:00' יום א

צוות איפכא מסתבראלשכת נציבה17/10/2216:00-16:30' יום א

התייעצות דיוני סגללשכת נציבה17/10/2216:30-17:00' יום א

סטטוס צוות- ש "עדכון יועמלשכת נציבה17/10/2217:30-18:00' יום א

עבודה משרדיתלשכת נציבה 18/10/226:30-8:30' יום ב

השבעהארגמן18/10/228:30-9:00' יום ב

כ ארצי"ספארגמן 18/10/229:00-12:30' יום ב

היערכות לביקוריםלשכת נציבה 18/10/2213:00-14:00' יום ב

דיון תקן צוות אבטחת ורכב נציבהלשכת נציבה 18/10/2214:00-14:30' יום ב

נציבה. ע- ע נציבה "פלשכת נציבה 18/10/2214:30-15:30' יום ב

משרד- זמן לשכה לשכת נציבה 18/10/2215:30-18:00' יום ב

ביקור נציבה ד נציבה"מה19/10/228:00-9:30' יום ג

ס"ע  סגן השר ונציבת שב"פלשכת הסגן 19/10/2211:00-12:00' יום ג

עבודה משרדית לשכת נציבה 19/10/2213:00-14:00' יום ג

י "ס מ"ממשקים שב- ע נציבה "פלשכת נציבה 19/10/2214:00-14:30' יום ג

דובר + ש "ע נציבה יועמ"פלשכת נציבה 19/10/2215:00-15:30' יום ג

"חוסן והתעצמות"עדכון לשכת נציבה 19/10/2215:30-16:00' יום ג

בית מורשת 19/10/2216:00-17:00' יום ג

ס במעמד השר "טקס התייחדות לזכר חללי שב

פ ונציבה"לבט

פגישת עבודה לשכת נציבה 19/10/2217:00-17:30' יום ג

זמן משרדלשכת נציבה 19/10/2217:30-18:00' יום ג

סטטוס צוות- ש "עדכון יועמלשכת נציבה 19/10/2218:30-19:00' יום ג

עבודה משרדית לשכת נציבה 20/10/226:30-7:00' יום ד



ויעוד מבצעי טלפוני20/10/227:00-8:00' יום ד

ביקור נציבה ש נצרת"בימ20/10/228:30-11:00' יום ד

ז דרום "ממ- שיחה טלפון טלפוני20/10/2211:00-12:00' יום ד

אישי אישי20/10/2212:00-14:30' יום ד

יועץ ארגוני - ע ססטוס שבועי "פלשכת נציבה 20/10/2214:30-15:30' יום ד

שיחת הדרכה בנושא ניהול ידע לשכת נציבה 20/10/2215:30-16:30' יום ד

עבודה משרדית לשכת נציבה 20/10/2216:30-18:00' יום ד

ראיון נציבהלשכת נציבה21/10/226:30-7:00' יום ה

ראיון נציבהלשכת נציבה21/10/227:00-7:15' יום ה

ראיון נציבהלשכת נציבה21/10/227:15-7:30' יום ה

ראיון נציבהלשכת נציבה21/10/227:30-7:45' יום ה

ע דובר"פלשכת נציבה21/10/227:45-9:15' יום ה

חתימותלשכת נציבה21/10/229:15-9:30' יום ה

פ"מ שר לבט"העמפיון'צ21/10/2210:00-11:00' יום ה

ה ארגוני"ע בנושא חוסן וממד"פלשכת נציבה21/10/2212:30-13:30' יום ה

ז"סיכום שבוע ותכנון לו+ עבודה משרדית לשכת נציבה21/10/2214:00-18:00' יום ה

עבודה משרדית לשכת נציבה 24/10/226:30-7:00' יום א

ויעוד מבצעי טלפוני 24/10/227:00-8:00' יום א

נציבה . ע- פגישת עבודה לשכת נציבה24/10/228:00-9:00' יום א

צוות זירה מבצעית לשכת נציבה24/10/229:00-9:30' יום א

צוות התעצמות זירת מודיעין לשכת נציבה24/10/229:30-10:00' יום א

ס "צוות תשתיות והנדסה במתקני שבלשכת נציבה24/10/2210:00-10:30' יום א

לשכת נציבה24/10/2210:30-11:00' יום א

צוות זירה מיידית החזרה לכשירות מבצעית כלא 

גלבוע

סטאטוס צוותי גלבוע 24/10/2212:00-13:00VC' יום א

כ מירב בן ארי "ביקור חחרמון + צלמון 24/10/2215:00-18:00' יום א

ש "עדכון יועמטלפוני 24/10/2218:00-18:30' יום א

עבודה משרדית לשכת נציבה 25/10/226:30-7:00' יום ב

צ שיבוצים "דיון תמלשכת נציבה 25/10/227:00-8:00' יום ב

כ ארצי"ספארגמן25/10/228:00-11:00' יום ב

דיון רוחבארגמן25/10/2211:00-13:00' יום ב

זמן משרדלשכת נציבה 25/10/2213:00-14:00' יום ב

ראיון נציבה לשכת נציבה 25/10/2214:00-15:00' יום ב

הצגת עבודה צוות השמה מיטביתארגמן25/10/2215:00-16:00' יום ב

עבודה משרדית לשכת נציבה 25/10/2216:00-17:00' יום ב

אישירחובות25/10/2217:00-19:00' יום ב

עבודה משרדית לשכת נציבה 26/10/226:30-8:00' יום ג

ראיון נציבה משרד מפקד מצדה 26/10/228:30-9:00' יום ג



ל שדות התעופה במצדה "ביקור מנכיחדת מצדה 26/10/229:00-11:00' יום ג

נציבה . ע ע"פלשכת נציבה 26/10/2211:30-12:00' יום ג

דובר -ע נציבה "פלשכת נציבה 26/10/2213:00-13:30' יום ג

מפגש תודה לגמלאים ארגמן 26/10/2213:30-15:00' יום ג

פגישת עבודה לשכת נציבה 26/10/2215:00-15:30' יום ג

ע נציבה"פלשכת נציבה 26/10/2215:30-17:00' יום ג

ויעוד מבצעיטלפוני27/10/228:00-9:00' יום ד

ר רמון"ביס- ביקור נציבה רמון27/10/229:00-13:00' יום ד

שיחת חתך נציבה עם מפקדי משמרות27/10/2214:00-15:00VC' יום ד

זמן משרדלשכת נציבה28/10/226:30-7:00' יום ה

ראיון נציבהלשכת נציבה28/10/227:00-7:30' יום ה

סקירהלשכת נציבה28/10/227:30-8:00' יום ה

השבעהלשכת נציבה28/10/228:30-9:00' יום ה

הערכת מצב שרמפיון'צ28/10/229:30-11:00' יום ה

שיחותלשכת נציבה28/10/2212:00-14:00' יום ה

פ בנווה תרצה"ל המשרד לבט"ביקור מנכר נווה תרצה"ביס28/10/2214:00-16:00' יום ה

זמן משרדלשכת נציבה28/10/2216:30-18:00' יום ה

ויעוד נציבה טלפוני31/10/226:30-7:00' יום א

"חוסן והתעצמות"עדכון סטאטוס לשכת נציבה 31/10/228:00-9:00' יום א

תכנון פגישות עבודה לשכת נציבה 31/10/229:00-10:30' יום א

עוזרת נציבה -ע נציבה "פלשכת נציבה 31/10/2210:30-12:00' יום א

חיתוך מצב תרגיל נקודת מפנה טלפוני31/10/2212:00-12:30' יום א

צוות חסימה סלולארית לשכת נציבה 31/10/2212:30-13:00' יום א

מצגת ארגונית לשכת נציבה 31/10/2213:00-14:00' יום א

חתימות לשכת נציבה 31/10/2214:30-15:00' יום א

דובר-שיחת נציבה לשכת נציבה 31/10/2215:00-15:30' יום א

ע נציבה "פטלפוני31/10/2215:30-16:30' יום א

זמן משרד לשכת נציבה 31/10/2216:30-17:00' יום א

ש"עדכון יועמלשכת נציבה 31/10/2217:00-18:00' יום א


