
סוףהתחלהנושא

15:00 01/01/2015ה  יום13:30 01/01/2015ה  יוםאיילת קדוש. ע.פ

, דינה זילבר, הראל לוקר: משתתפים)וועדת איתור למנהל מינהל הסגל הבכיר בשירות המדינה 

19:00 01/01/2015ה  יום16:00 01/01/2015ה  יום(איקה אברבנל, יעל גרוסמן, רון דול

14:00 04/01/2015א  יום13:30 04/01/2015א  יוםישיבת לשכה

15:30 04/01/2015א  יום14:00 04/01/2015א  יוםאיילת קדוש. ע.פ

14:30 04/01/2015א  יום14:15 04/01/2015א  יוםמאיר ואופיר אצל הנציב בנוגע לכתב מינוי צוות תפיסת הלמידה*ת.ת-*בוטל-

, בלאל מוסא, אתי שגיא, רן בר, דביר: משתתפים)הצגה לנציב - פגישה בנושא תמרוץ ותגמול 

18:00 04/01/2015א  יום17:00 04/01/2015א  יום(עלי בינג,איריס נחמיה, רון צור

10:20 05/01/2015ב  יום10:00 05/01/2015ב  יום(ל מכון וולקני"סמנכ)פגישה עם אמיר גנאור *ת.ת*

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: מכרז פנימי ובינמשרדי עם- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

11:30 05/01/2015ב  יום10:30 05/01/2015ב  יוםדנה מיטב, ליאב שדה,אפרת לוי

15:00 05/01/2015ב  יום13:00 05/01/2015ב  יוםאורי הרמן, עמרי דגן- ברכות מפגש סגלי הדרכה עתודה ניהולית

עוזי ,הראל לוקר: לעניניים בטחוניים בנושא סייבר עם-(לועדת שירות)ועדת משנה -בוטל

ורד , עדו בן צור, רון דול,איילה גונן,דרור גרניט/דני חורין,יעל גרוסמן,איריס שטרק,יצחקי

19:30 05/01/2015ב  יום18:00 05/01/2015ב  יוםמ להציג את נושא הסייבר"מר אביתר מתניה זומן ע- אבוטבול

פגישה בנושא מידע על תיקים תלויים ועומדים שלא הוגש בהם כתב אישום בהליכי מינוי עובדי 

10:30 06/01/2015ג  יום09:30 06/01/2015ג  יוםרון דול, אסף רוזנברג,דני חורין: מדינה עם

מוטי , שרון אריאל, גבי אשכנזי, רון דול: השגות ועררים עם, הליכי מיוןSLAדיון המשך בנושא  

11:45 06/01/2015ג  יום10:45 06/01/2015ג  יוםרונן שפירא,רון צור, אהרוני

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: העסקה במילוי מקום עם-הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

16:00 06/01/2015ג  יום15:00 06/01/2015ג  יוםעדו בן צור, ליאב שדה,אפרת לוי

18:30 06/01/2015ג  יום16:30 06/01/2015ג  יוםיישום ומעקב רפורמה-ועדת היגוי

09:30 08/01/2015ה  יום08:30 08/01/2015ה  יום(בטחוני)חסוי -דיון

11:30 08/01/2015ה  יום10:30 08/01/2015ה  יוםע עם אריאל יעקובי.פ

13:00 08/01/2015ה  יום12:00 08/01/2015ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה 

הרצאה - השתתפות הנציב בישיבת הנהלה בכירה ומורחבת של כנסת ישראל בראשות רונן פלוט

12:00 11/01/2015א  יום11:00 11/01/2015א  יוםתשובות-לשאלות'  דק10+ של חצי שעה בנושא הנציבות 

13:30 11/01/2015א  יום13:00 11/01/2015א  יוםל חוץ"ע עם אמיר איילון סמנכ.פ

16:15 11/01/2015א  יום15:15 11/01/2015א  יוםהממונה על השכר- ע קובי אמסלם.פ

17:30 11/01/2015א  יום16:30 11/01/2015א  יוםמ ואיילת קדוש"ל רה"מנכ-פגישה עם הראל לוקר

11:00 12/01/2015ב  יום09:30 12/01/2015ב  יוםחסוי- פגישה

, חן דנוך, ורד אבוטבול: בנושאים שוטפים עם-פגישה עם רפרנטים ביחידת שירות למשרדים

12:30 12/01/2015ב  יום11:30 12/01/2015ב  יוםמירב בוכריס, בתיה אוחנה, אפרת ברקו, רמסיס חרבאוי

14:00 12/01/2015ב  יום13:30 12/01/2015ב  יוםישיבת לשכה



15:30 12/01/2015ב  יום14:30 12/01/2015ב  יוםאופיר בניהו, רוני אלון, רבקה רביץ: פרוייקט יורה יורה  אצל הנציב

16:45 12/01/2015ב  יום16:00 12/01/2015ב  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ

10:30 13/01/2015ג  יום09:00 13/01/2015ג  יום(מייק בלס)לקבוצת מיקוד של עובדי מדינה מכלל השירות - דברי פתיחה ביום עיון אתיקה 

12:30 13/01/2015ג  יום11:30 13/01/2015ג  יוםל משרד הבריאות"סמנכ-ע עם דב פסט.פ

13:30 13/01/2015ג  יום12:30 13/01/2015ג  יוםע  עם מירי יוגב.פ

מוטי , שרון אריאל, גבי אשכנזי, רון דול: השגות ועררים עם, הליכי מיוןSLAדיון המשך בנושא  

14:30 13/01/2015ג  יום13:30 13/01/2015ג  יוםרונן שפירא,רון צור, אהרוני

15:45 13/01/2015ג  יום15:30 13/01/2015ג  יוםתידרוך אבטחת מידע לנציב עם שגיא איילות

16:30 13/01/2015ג  יום16:00 13/01/2015ג  יוםפגישה עם נורית אמיר

17:00 13/01/2015ג  יום16:30 13/01/2015ג  יוםפגישה עם אפרת ברקו

17:30 13/01/2015ג  יום17:00 13/01/2015ג  יוםפגישה עם חן דנוך

18:00 13/01/2015ג  יום17:30 13/01/2015ג  יוםפגישה עם ורד אבוטבול

עדו בן , איילה גונן: א עם"מ ת"משרד רוה-התייעצות פנימית בנוגע לנושא הארכת תקופת ניסיון

10:30 14/01/2015ד  יום10:00 14/01/2015ד  יוםצור

א "נושא כ)עדנה אלפסי , רוויטל וייצמן, רון צור, אשרת, דביר: פגישת הכנה לדיוני תקציב עם

14:00 14/01/2015ד  יום13:00 14/01/2015ד  יום(דרישות מאגף תקציבים- לנציבות 

16:30 14/01/2015ד  יום16:00 14/01/2015ד  יוםלית משרד המשפטים"בעקבות מינויה לסמנכ- פגישה עם אביבה יצחקי

17:30 14/01/2015ד  יום17:00 14/01/2015ד  יוםפגישה עם בלאל מוסא

11:00 15/01/2015ה  יום10:30 15/01/2015ה  יוםח ראובן שיף"רו. ע.פ

מבקרי משרדי - נשיא איגוד המבקרים הפנימיים בנושא- פגישה עם דורון כהן**בוטל על ידם**

הגנת )מירב שגיא , (משפטים)איריס פרידמן , יעקב לוזון- ממשלה מצטרפים לדורון לפגישה

12:30 15/01/2015ה  יום11:30 15/01/2015ה  יוםאיילת קדוש+(הסביבה

16:30 15/01/2015ה  יום15:00 15/01/2015ה  יוםחסוי-פגישה

12:00 18/01/2015א  יום11:00 18/01/2015א  יוםרמסיס, מירי יוגב, מ"ראש לע-עם ניצן חן:  פגישת עבודה עם

יעל , אמיר לוי, אודי פראוור, הראל לוקר, רון צור, נציב- הרפורמה בנציבות : פגישה בנושא

14:00 18/01/2015א  יום13:00 18/01/2015א  יוםרון צור,מבורך

15:30 18/01/2015א  יום15:00 18/01/2015א  יוםפגישה עם בתיה אוחנה

, רון דול, אפי מלכין, ארז אנצוויג, מחמוד, קובי אמסלם: לים עם"דיון בנושא תנאי פרישה של מנכ

16:30 18/01/2015א  יום15:30 18/01/2015א  יוםמאיר אהרונוב

17:30 18/01/2015א  יום17:00 18/01/2015א  יוםפגישה עם רמסיס חרבאוי

11:00 19/01/2015ב  יום09:30 19/01/2015ב  יום(משרד המשפטים)פגישה עם רחל שילנסקי 

12:00 19/01/2015ב  יום11:30 19/01/2015ב  יוםישיבת לשכה

15:00 19/01/2015ב  יום14:00 19/01/2015ב  יוםרוויטל וייצמן+ רון צור : פגישת הכנה בנושא תקציב רפורמה עם

דב , ארנון אפק: הצגה ודיון בהמלצות צוות משאבי אנוש של רשות בתי החולים הממשלתיים עם

12:00 20/01/2015ג  יום10:30 20/01/2015ג  יוםרונן שפירא, עמית בן צור, אסתר דומיניסיני, נורית אמיר, מיכל אושרי, יוני דוקן, פסט



13:00 20/01/2015ג  יום12:00 20/01/2015ג  יום(ל בריאות"מנכ)פגישה עם ארנון אפק 

17:00 20/01/2015ג  יום16:00 20/01/2015ג  יוםחסוי בטחוני- פגישה 

10:30 21/01/2015ד  יום09:30 21/01/2015ד  יום( עיניים4)ע עם השופט שפיצר .פ

16:00 21/01/2015ד  יום15:00 21/01/2015ד  יוםהתמחות במחלות זיהומיות+ מבנה בית החולים : יוני דוקן בנושא, ביאר' פגישה עם פרופ-בוטל 

17:30 21/01/2015ד  יום16:30 21/01/2015ד  יוםרוויטל וייצמן, רון צור, יעל מבורך: פגישה בנושא תקציב עם

13:00 22/01/2015ה  יום09:00 22/01/2015ה  יוםדברי פתיחה- יום עיון אתיקה לסמנכלים של משרדי הממשלה 

15:00 22/01/2015ה  יום14:30 22/01/2015ה  יוםפגישה עם מיכל הורן

10:00 25/01/2015א  יום09:00 25/01/2015א  יום(לא יהיה)נאדר , רונן שפירא, אריאל יעקובי: דיון בנושא הסכם מגדלי הבירה עם

14:30 25/01/2015א  יום14:00 25/01/2015א  יוםאגף גמלאות-פגישה אישית עם דוד ליפשיץ

רונן , רון דול, רון צור, אודי פראוור, אילן רם, דינה זילבר ונציגיה: דיון בנושא סגל בכיר עם

19:00 25/01/2015א  יום17:30 25/01/2015א  יוםמינו אליסיאן, ארז אנצוויג, חגי פיליפסון, שפירא

13:00 26/01/2015ב  יום11:00 26/01/2015ב  יוםחסוי-פגישה 

15:30 26/01/2015ב  יום14:30 26/01/2015ב  יוםע רון דול.פ

16:00 27/01/2015ג  יום14:15 27/01/2015ג  יוםנושא אישי-פגישה

09:00 29/01/2015ה  יום08:30 29/01/2015ה  יום(בטחוני)חסוי -דיון

איילה , אורית סון, יריב רגב, אמי פלמור, שי ניצן: דיון בנושא הקמת פרקליטות מרכז אזרחית עם

11:00 29/01/2015ה  יום10:00 29/01/2015ה  יוםחן דנוך, גונן

13:00 29/01/2015ה  יום12:00 29/01/2015ה  יוםרון צור.ע.פ

רון , גבי אשכנזי, (מבקר המדינה)זוהר , דגנית שי: דיון בנושא מינויי בכירים בשירות הציבורי עם

14:00 01/02/2015א  יום13:00 01/02/2015א  יוםיוסי גווילי,רם אילן,דול

11:00 02/02/2015ב  יום10:00 02/02/2015ב  יוםע מאיר אהרונוב.פ

15:30 02/02/2015ב  יום14:30 02/02/2015ב  יוםעדנה אלפסי, רוויטל וייצמן, רון צור: דיון בנושא סגירת מסמך דרישות מאגף תקציבים עם

16:00 02/02/2015ב  יום15:30 02/02/2015ב  יוםרון צור. א.פ

17:00 02/02/2015ב  יום16:00 02/02/2015ב  יוםפגישה עם עמירם נאמן ועדנה אלפסי בנושא סיכום תהליך המבנה הארגוני של האגף

17:30 02/02/2015ב  יום16:30 02/02/2015ב  יום6134- ז טלפון"גלית ממטה הרפורמה תעביר לו- לי תקציב "תכנית מדרשה לסמנכ--בוטל--

10:00 03/02/2015ג  יום09:30 03/02/2015ג  יוםמירי יוגב. ע.פ

13:30 03/02/2015ג  יום13:00 03/02/2015ג  יוםע עם רונן שפירא.פ

14:30 03/02/2015ג  יום13:30 03/02/2015ג  יוםע עם אילן רם.פ

15:30 03/02/2015ג  יום14:30 03/02/2015ג  יוםע עם אופיר בניהו.פ

18:00 03/02/2015ג  יום16:00 03/02/2015ג  יום.לא מגיעה-יעל אנדורן. ל"פראוור בחו- יישום ומעקב רפורמה-ועדת היגוי

אריאל , עדנה אלפסי, ועד עובדי נציבות שירות המדינה: ישיבה עם ועד העובדים בהשתתפות

13:00 04/02/2015ד  יום09:00 04/02/2015ד  יוםעדו בן צור, רון דול, אפי מלכין,דני בונפיל, אייל לוי, יעקובי

15:00 04/02/2015ד  יום14:00 04/02/2015ד  יוםע עם יוני דוקן.פ

טל מוקסנר צריכה להעביר פרטים )השתתפות בטקס קבלת כיתה ראשונה של תכנית וקסנר 

17:00 04/02/2015ד  יום16:00 04/02/2015ד  יום(ז"ולו



10:00 05/02/2015ה  יום09:00 05/02/2015ה  יוםפגישה אישית עם עובדת

14:30 05/02/2015ה  יום13:00 05/02/2015ה  יוםלבדוק מה בנוגע להרצאה האם מציגים מצגת-הרצאה בכנס של המכתב לבטחון לאומי

מאיר , ד ארנה לין"עו:  פגישה בנושא קדנציות במכרזים לפרקליטים בשירות המדינה עם

10:30 08/02/2015א  יום09:15 08/02/2015א  יוםאילן רם, רון דול, אהרונוב

14:00 08/02/2015א  יום13:00 08/02/2015א  יוםע מירי יוגב.פ

: י עם"מפ-דיון בנושא קווים מנחים לקביעת שכר למומחי גיאו אינפורמציה ומודדים מוסמכים

15:00 08/02/2015א  יום14:00 08/02/2015א  יוםאלה ברבי, איילת קדוש

20:15 08/02/2015א  יום19:15 08/02/2015א  יוםחסוי-פגידה

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: אוריינטציה לשירות עם- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

11:00 09/02/2015ב  יום10:00 09/02/2015ב  יוםרינה ברקת, ליאב שדה,אפרת לוי

12:30 09/02/2015ב  יום11:30 09/02/2015ב  יוםע עם רון דול.פ

14:30 09/02/2015ב  יום13:30 09/02/2015ב  יוםרון דול, גבי אשכנזי ונציגיה: דיון בנושא מכרזים בין משרדיים עם*ת.ת*

15:00 09/02/2015ב  יום14:30 09/02/2015ב  יוםע עם אסף רוזנברג.פ

15:30 09/02/2015ב  יום14:30 09/02/2015ב  יוםע עם גבי.פ

16:30 09/02/2015ב  יום15:30 09/02/2015ב  יוםא עם יוסי סילמן.פ

אלה , (יועץ של אורי יוגב)ליאור קוטל ,(סגן של אורי יוגב)משה שלם, פגישת עבודה עם אורי יוגב

10:30 10/02/2015ג  יום09:30 10/02/2015ג  יוםברבי

רון , גבי אשכנזי ונציגיה:  מנהל אגף בכיר דייג וחקלאות ימית עם26669דיון בנושא מכרז פנימי 

15:30 10/02/2015ג  יום14:30 10/02/2015ג  יוםדול ונציגיו

10:00 11/02/2015ד  יום09:30 11/02/2015ד  יוםרכזת ללשכה-ראיון עבודה

11:30 11/02/2015ד  יום10:30 11/02/2015ד  יוםרונן שפירא,מוטי אהרוני, רון דול, גבי אשכנזי ונציגיה:  עםSLAדיון המשך בנושא 

14:00 11/02/2015ד  יום13:00 11/02/2015ד  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ

16:30 11/02/2015ד  יום16:00 11/02/2015ד  יוםא עם מיכל הורן.פ

18:00 11/02/2015ד  יום17:00 11/02/2015ד  יוםע עם קובי אמסלם.פ

18:30 12/02/2015ה  יום10:00 12/02/2015ה  יום(משרד המשפטים)דן אלדד . ע.פ

11:15 15/02/2015א  יום11:00 15/02/2015א  יוםלקראת הפגישה עם דינה זילבר- עדו בן צור + חגי פילפסון + עידכונים אילן רם 

ליאב ,אפרת לוי, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: גיוס עם- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

13:00 15/02/2015א  יום11:30 15/02/2015א  יוםגבי אשכנזי, שדה

14:30 15/02/2015א  יום13:30 15/02/2015א  יום(ת"אג)פגישה עם יעל מבורך 

15:00 15/02/2015א  יום14:30 15/02/2015א  יוםע עם ציון לוי.פ

16:00 15/02/2015א  יום15:30 15/02/2015א  יוםר יפעת בן חי שגב אצל הנציב אישי"פגישה עם ד

17:30 15/02/2015א  יום16:30 15/02/2015א  יוםע נתי לויט.פ

10:00 16/02/2015ב  יום09:30 16/02/2015ב  יוםמירב בוכריס אסולין. א.פ

10:30 16/02/2015ב  יום10:00 16/02/2015ב  יוםא עם חני דורי.פ

14:00 16/02/2015ב  יום13:30 16/02/2015ב  יוםא עם בת שבע בבלי.פ



14:30 16/02/2015ב  יום14:00 16/02/2015ב  יוםא עם אתי שושני.פ

16:30 16/02/2015ב  יום15:00 16/02/2015ב  יוםרון צור, יעל מבורך, רועי דרור, הראל לוקר: דיון המשך בנושא תקציב רפורמה עם

12:00 17/02/2015ג  יום09:00 17/02/2015ג  יוםחסוי-סיור וביקור 

אפרת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: תקופת ניסיון עם- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

11:30 18/02/2015ד  יום10:00 18/02/2015ד  יוםמירי יוגב, ליאב שדה,לוי

15:00 18/02/2015ד  יום13:00 18/02/2015ד  יוםעוזריים משפטיים- דיון בבית הדין הארצי לעבודה בנושא 

16:30 18/02/2015ד  יום16:00 18/02/2015ד  יוםע עם קובי אמסלם.פ

18:30 18/02/2015ד  יום16:30 18/02/2015ד  יוםיישום ומעקב רפורמה-ועדת היגוי

11:00 19/02/2015ה  יום09:00 19/02/2015ה  יוםועד המנהל

13:00 19/02/2015ה  יום12:00 19/02/2015ה  יוםר הסתדרת עובדי המדינה"יו- ע עם אריאל יעקובי .פ

דיון בנושא אצילת סמכויות הארכות שירות למנהלי תאגידים סטטוטוריים ומנהלי גופים אשר חוק 

16:00 22/02/2015א  יום15:00 22/02/2015א  יוםרונן שפירא,ציון לוי, אפרת לוי, אחיה רוזן, עדו בן צור, רון דול: הגמלאות חל עליהם עם

18:00 22/02/2015א  יום17:00 22/02/2015א  יוםע עם איילה גונן.פ

16:30 23/02/2015ב  יום16:00 23/02/2015ב  יוםפגישה עם אמיר אילון

10:30 24/02/2015ג  יום09:30 24/02/2015ג  יוםם בהסתדרות-ר מרחב י"יו-פגישה עם דני בונפיל

11:30 24/02/2015ג  יום11:00 24/02/2015ג  יוםפגישה עם יעקב לוזון

עדנה - משתתפים : דיון המשך בנושא תהליך מבנה אירגוני  של האגף --י עמירם"בוטל ע--

12:30 24/02/2015ג  יום11:30 24/02/2015ג  יוםעמירם נאמן, גבי אשכנזי, אלפסי

15:00 24/02/2015ג  יום14:00 24/02/2015ג  יום(דן אלדד+ שי ניצן + זינה זילבר : משתתפים)פגישה בנושא תביעות נשמ 

יצירת משרת : מירי יוגב בנושא, (ממונה על הרשות להגנת הצרכן)פגישה עם תמר פינקוס 

12:00 25/02/2015ד  יום11:00 25/02/2015ד  יוםל למינהל ומשאבי אנוש"סמנכ

14:30 25/02/2015ד  יום14:15 25/02/2015ד  יוםבנושא פרוייקטור גיוס ומיון-פגישה עם גבי אשכנזי

הצגת תפיסת - ז לקראת ועדת המכרזים של מנהל הרכש הממשלתי "דיון בנושא היערכות ולו

אבי , עדנה אלפסי, רויטל ויצמן, גבי אשכנזי, מוטי אהרוני: הפתרון למרכז השירות החדש עם

15:30 25/02/2015ד  יום14:30 25/02/2015ד  יוםרונן שפירא, ראובן כהן, רוני זבורוף, יוסי איצקוביץ, מזרחי

20:00 25/02/2015ד  יום18:00 25/02/2015ד  יום-נציבות- ' טקס סיום מחזור ג

11:45 26/02/2015ה  יום11:30 26/02/2015ה  יוםהתייעצות על תיק-יעל אמזלג

הפיקוח האלחוטי ' מיכאלי בנושא יח-ד בת שבע נחמיה"עו,פגישה עם אבי ברגר ותמי לשם

12:00 01/03/2015א  יום11:30 01/03/2015א  יוםבמשרד התקשורת

אודי , יעל מבורך, קובי אמסלם, דינה זילבר: סגל בכיר אצל הראל לוקר-דיון בנושא קצובת כהונה

14:00 01/03/2015א  יום13:00 01/03/2015א  יוםרון דול, אילן רם, רון צור, דרור גרניט, דני חורין, פראוור

15:00 01/03/2015א  יום14:30 01/03/2015א  יוםפגישה עם יעקב לוזון והילה שם טוב

15:30 01/03/2015א  יום15:00 01/03/2015א  יום(משרד האנרגיה-מחליף של אורה שובע גינדין)פגישת היכרות עם תמיר שניידרמן 

18:30 01/03/2015א  יום17:30 01/03/2015א  יום(מבקרת משרד הבריאות)פגישה עם ארנון אפק בנושא ציפי הלמן -בוטל

10:30 02/03/2015ב  יום09:30 02/03/2015ב  יוםאשרת,אריה, רויטל : אקסטרא מייל- ישיבה בנושא פייסבוק 



11:45 02/03/2015ב  יום11:30 02/03/2015ב  יוםהכנה לפני הישיבה שלה אצל הממונה על השכר- עדנה

13:45 02/03/2015ב  יום13:30 02/03/2015ב  יוםרון צור, עדנה אלפסי, רון דול, יעקב לוזון: פגישה אצל הנציב עם

17:00 02/03/2015ב  יום16:00 02/03/2015ב  יוםאיילה הוניגמן, אסף רונזברג, דן אלדד,דינה זילבר,שי ניצן: פגישה בנושא תביעות נשמ עם

: הצגה ודיון בהמלצות צוות משאבי אנוש של רשות בתי החולים הממשלתיים עם- דיון המשך

11:00 03/03/2015ג  יום09:30 03/03/2015ג  יוםרונן, עמית בן צור, אסתר דומיניסיני, נורית אמיר, מיכל אושרי, יוני דוקן, דב פסט, ארנון אפק

12:00 03/03/2015ג  יום11:00 03/03/2015ג  יוםל משרד הבריאות"מנכ- פגישה עם ארנון אפק 

13:30 03/03/2015ג  יום12:45 03/03/2015ג  יוםאיריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול, אילן רם: סגל בכיר עם-ישיבת סטטוס

14:00 03/03/2015ג  יום13:30 03/03/2015ג  יוםרונן שפירא,רינה צזנה, איריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול: תורת התקן עם-ישיבת סטטוס

מוטי , גבי אשכנזי, איריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול: בחינות ומכרזים עם-ישיבת סטטוס

15:00 03/03/2015ג  יום14:00 03/03/2015ג  יוםאהרוני

17:00 03/03/2015ג  יום16:00 03/03/2015ג  יוםע עם יוני דוקן.פ

12:45 04/03/2015ד  יום12:15 04/03/2015ד  יוםאוצר-פגישה עם יונתן בר סימן טוב

00:00 09/03/2015ב  יום00:00 08/03/2015א  יוםהחלטת ממשלה סגל בכיר

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: צוות מערך הבקרה עם-הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

14:30 08/03/2015א  יום13:00 08/03/2015א  יוםמוטי אהרוני, ליאב שדה,אפרת לוי

16:00 08/03/2015א  יום15:30 08/03/2015א  יוםפגישה עם אילת קדוש בנושא הכרה בהשכלה לצורך בחינת עמידה בתנאי סף

מירי , חוסאם סובחי, דיאא אסדי, דפנה סגול, עופר מרגלית, יוני רגב: י עם"דיון בנושא סגירת טח

17:15 08/03/2015א  יום16:15 08/03/2015א  יוםיוגב

11:00 09/03/2015ב  יום10:00 09/03/2015ב  יום(מדריך)י רודי "מרכבה ע-הדרכה למשה ואשרת

12:00 09/03/2015ב  יום11:30 09/03/2015ב  יוםא עם דב פסט.פ

14:00 09/03/2015ב  יום13:30 09/03/2015ב  יוםאוצר-פגישה עם יובל מכפש

משה , שלמה בן אליהו: דיון בנושא עובדי מחיר מטרה והרשות להתחדשות עירונית עם* -ת.ת*

16:15 09/03/2015ב  יום15:45 09/03/2015ב  יום(יועץ)נדבלחמן לזר , אהרון אליאסף, סברנו

16:45 09/03/2015ב  יום16:30 09/03/2015ב  יוםעדכון בנושא הנחיית יועץ בעניין צינון-בישארה

' ר-(אלוף-תת)גדי אגמון : פגישה בנושא אופן העסקת אנשי קבע פורשים משירות המדינה עם

10:15 10/03/2015ג  יום09:30 10/03/2015ג  יוםמירי יוגב, א"מטה אגף כ

11:00 10/03/2015ג  יום10:15 10/03/2015ג  יוםהמשך דיון עם תת אלוף גדי אגמון בנושא צוות מודלי העסקה*ת.ת*

15:00 10/03/2015ג  יום14:30 10/03/2015ג  יוםפגישה עם דב גולדברגר בנושא מדרשה

16:00 10/03/2015ג  יום15:30 10/03/2015ג  יוםלזר דוידוביץ,דליה דרעי, רוויטל וייצמן, עדנה אלפסי: פרוייקט סריקת תיקים עם

17:00 10/03/2015ג  יום16:00 10/03/2015ג  יוםע עם רוויטל וייצמן.פ

אפרת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: מדידת ביצועים עם- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

12:30 11/03/2015ד  יום11:00 11/03/2015ד  יוםמוטי אהרוני, ליאב שדה,לוי

14:30 11/03/2015ד  יום14:00 11/03/2015ד  יוםישיבת לשכה

18:30 11/03/2015ד  יום16:30 11/03/2015ד  יוםיישום ומעקב רפורמה-עדת היגוי



16:00 12/03/2015ה  יום09:00 12/03/2015ה  יוםכנס סמנכלים

ליאב ,אפרת לוי, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: גיוס עם- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

12:30 15/03/2015א  יום11:00 15/03/2015א  יוםגבי אשכנזי, שדה

14:00 15/03/2015א  יום13:30 15/03/2015א  יוםישיבת לשכה

15:00 15/03/2015א  יום14:00 15/03/2015א  יוםע עם גבי אשכנזי.פ

16:30 15/03/2015א  יום15:30 15/03/2015א  יוםהמזכיר הצבאי של בית הנשיא- חסון חסון . ע.פ

17:00 15/03/2015א  יום16:30 15/03/2015א  יוםפגישה עם יוסי קטריבס

10:00 16/03/2015ב  יום09:30 16/03/2015ב  יוםאיריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול, אילן רם: סגל בכיר עם-ישיבת ססטוס

רונן ,רינה צזנה, איריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול: תורת התקן  עם-ישיבת סטטוס

10:30 16/03/2015ב  יום10:00 16/03/2015ב  יוםשפירא

גבי , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור, עדו בן צור, רון דול: בחינות ומכרזים  עם-ישיבת ססטוס

11:30 16/03/2015ב  יום10:30 16/03/2015ב  יוםמוטי אהרוני, אשכנזי

עדו בן : הנחיות לקליטת עובדי קבלן עם+ דיון בנושא הוראות ביצוע לקליטת עובדי כתף אל כתף 

13:30 16/03/2015ב  יום12:30 16/03/2015ב  יוםמיכל הורן,עליזה טננבוים, רוזנברג-אפרת לוי, רמסיס חרבאוי, מירי יוגב, צור

14:30 16/03/2015ב  יום13:30 16/03/2015ב  יוםגבי בנושא מבנה ארגוני+ פגישה עם עמירם נאמן ועדנה 

16:30 16/03/2015ב  יום15:30 16/03/2015ב  יוםהתמחות במחלות זיהומיות+ מבנה בית החולים : יוני דוקן בנושא, ביאר' פגישה עם פרופ

17:00 16/03/2015ב  יום16:30 16/03/2015ב  יוםע רונן שפירא.פ

ממונה על השכר : משתתפים)אצל נשיאת בית המשפט העליון - דיון בנושא עוזריים משפטים 

דורון , מיכאל שפירא, ארז אנצוויג, ברק ליזר, דורון פמיש, רועי קונפינו, נח הקר, קובי אמסלם

18:30 16/03/2015ב  יום17:30 16/03/2015ב  יום(ורד אבוטבול, רון דול, רון גולדשיין, יפת

11:00 17/03/2015ג  יום09:00 17/03/2015ג  יוםסיום התכנית והצגת פרוייקטים- ב "מחזור כ- תכנית לסגל הבכיר 

10:30 18/03/2015ד  יום09:30 18/03/2015ד  יוםחנן לזימי, אפי מלכין, רון דול, עדנה אלפסי: מ עם"דיון בנושא סכסוך נש

12:30 18/03/2015ד  יום11:30 18/03/2015ד  יוםע עם יוני דוקן.פ

עדו בן , במידה ופנוי-עלי בינג, בלאל מוסא, אתי שגיא, רן בר: פגישה בנושא תגמול ותמרוץ עם

17:30 18/03/2015ד  יום15:30 18/03/2015ד  יוםאחיה רוזן, צור

17:45 18/03/2015ד  יום16:45 18/03/2015ד  יוםטקס עובד מצטיין בראשות נשיא המדינה

14:15 19/03/2015ה  יום12:15 19/03/2015ה  יוםחסוי-פגישה 

15:30 19/03/2015ה  יום14:30 19/03/2015ה  יוםחסוי-פגישה 

12:30 22/03/2015א  יום11:30 22/03/2015א  יוםורד אבוטבול, איילה גונן, עדנה אלפסי, רון צור: דיון בנושא תקני רפורמה עם

13:45 22/03/2015א  יום13:30 22/03/2015א  יוםמ"מנהל לשכת רה- פגישה עם דוד שרן

15:00 22/03/2015א  יום14:00 22/03/2015א  יוםמ"ל רה"מנכ-ע הראל לוקר.פ

אריאל , עדנה אלפסי, ועד עובדי נציבות שירות המדינה: מ עם"ישיבת המשך עם ועד עובדי נש

16:30 22/03/2015א  יום15:00 22/03/2015א  יוםחנן לזימי, עדו בן צור, רון דול, לא יהיה-אפי מלכין,דני בונפיל, אייל לוי, יעקובי

19:00 22/03/2015א  יום17:00 22/03/2015א  יוםפרטים מיעל ליברטי- טקס הענקת פרסי הוקרה של שירות המדינה 

11:00 23/03/2015ב  יום10:00 23/03/2015ב  יוםע רון דול.פ



, אסף רונזברג, רונן שפירא, עדנה אלפסי, רון דול, יוסי איצקוביץ: ח ביקורת עם"דיון בנושא דו

12:30 23/03/2015ב  יום11:30 23/03/2015ב  יוםרוני זבורוף,יעקב לוזון,מוטי אהרוני

14:30 23/03/2015ב  יום13:00 23/03/2015ב  יוםמ"עובדי נש-הרמת כוסית

11:00 24/03/2015ג  יום10:30 24/03/2015ג  יוםישיבת לשכה

12:00 24/03/2015ג  יום11:00 24/03/2015ג  יוםע עם אילן רם.פ

איריס , רונן שפירא, לא יהיה-רון צור: צוות ניהול סיכונים עם-הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

14:30 24/03/2015ג  יום13:00 24/03/2015ג  יוםמוטי אהרוני, ליאב שדה,אפרת לוי, נחמיה

10:30 25/03/2015ד  יום09:30 25/03/2015ד  יוםהחשבת הכללית-ע עם מיכל עבאדי.פ

11:30 25/03/2015ד  יום10:30 25/03/2015ד  יוםע עם גבי אשכנזי.פ

12:00 25/03/2015ד  יום11:30 25/03/2015ד  יוםפגישה עם יעל אמזלג בנוגע לתיק משמעת

רון , טלילה, רונן שפירא: אליה תשלום שעות נוספות להורה עובד עם-דיון בנושא פניית תדמור

13:30 25/03/2015ד  יום13:00 25/03/2015ד  יוםדנה מיטב, ענבר בן מנדה, דול

15:30 25/03/2015ד  יום14:30 25/03/2015ד  יוםאיילה הונגימן, אסף רוזנברג, דינה זילבר, שי ניצן: מ עם"פגישה בנושא תביעות נש

18:30 25/03/2015ד  יום16:30 25/03/2015ד  יוםיישום ומעקב רפורמה-ועדת היגוי

חלוקת תעודות פרטים -דברי סיכום במפגש הסיום של המחזור הנוכחי בתכנית לסגל הבכיר

16:00 26/03/2015ה  יום10:00 26/03/2015ה  יוםא"אלכ-מענבר אלמגור

13:00 29/03/2015א  יום09:30 29/03/2015א  יום2014סיכום שנת עבודה - ישיבת הנהלה מורחבת בנושא

15:00 29/03/2015א  יום14:00 29/03/2015א  יוםגבי אשכנזי:  עםSLAדיון בנושא 

16:00 29/03/2015א  יום15:00 29/03/2015א  יוםיוסי גווילי, רון דול, לא יהיה-אילן רם, איריס נחמיה, איילת קדוש: פגישה בנושא רגולציה עם

16:10 29/03/2015א  יום16:00 29/03/2015א  יוםערעור בתיק של זרקא

18:45 29/03/2015א  יום17:45 29/03/2015א  יום(בטחוני)חסוי -ל"פגישה עם מנכ

11:45 30/03/2015ב  יום11:00 30/03/2015ב  יוםתאגיד השידור הציבורי החדש-פגישה עם אלדד קובלנץ בנושא המשימה הלאומית

13:30 30/03/2015ב  יום13:00 30/03/2015ב  יוםפגישה עם חני דורי

14:00 30/03/2015ב  יום13:30 30/03/2015ב  יוםמדרשה-ישיבת סטטוס

רונן , רינה צזנה, איריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול: תורת התקן  עם-ישיבת סטטוס

14:30 30/03/2015ב  יום14:00 30/03/2015ב  יוםלא יהיה-שפירא

איריס , לא יהיה-רונן שפירא, רון צור, עדו בן צור, רון דול: בחינות ומכרזים  עם-ישיבת סטטוס

15:30 30/03/2015ב  יום14:30 30/03/2015ב  יוםעדנה אלפסי, מוטי אהרוני, גבי אשכנזי, נחמיה

17:00 30/03/2015ב  יום16:00 30/03/2015ב  יוםע עם רוויטל וייצמן.פ

גלית ממטה הרפורמה תעביר - לי תקציב "תכנית מדרשה לסמנכ-דברי  פתיחת הכנס--בוטל--

17:00 30/03/2015ב  יום16:30 30/03/2015ב  יום-ז טלפון"לו

17:30 30/03/2015ב  יום17:00 30/03/2015ב  יוםמנהל אגף בכיר בעדות לא יהודיות- פגישת היכרות עם יעקב סלאמה

18:30 30/03/2015ב  יום18:00 30/03/2015ב  יוםפגישה עם אהרון אליאסף

10:30 31/03/2015ג  יום09:00 31/03/2015ג  יוםלים"סמנכ-כנס אתיקה -משוריין לדברי פתיחה

12:00 31/03/2015ג  יום11:30 31/03/2015ג  יוםא במשרד לשירותי דת"לית מש"סמנכ- פגישת היכרות עם מוריה פורת 



17:30 31/03/2015ג  יום15:30 31/03/2015ג  יוםטקס קבלת פנים ממלכתי לנשיא המדינה ברחבת הכנסת- 20-ישיבת הפתיחה של הכנסת ה

, רונן שפירא, עדנה אלפסי, רון דול, לא יהיה-יוסי איצקוביץ: ח ביקורת עם"דיון המשך בנושא דו

10:30 01/04/2015ד  יום09:30 01/04/2015ד  יוםרוני זבורוף,יעקב לוזון,מוטי אהרוני, אסף רונזברג

11:00 01/04/2015ד  יום10:30 01/04/2015ד  יוםע אופיר בניהו.פ

13:00 01/04/2015ד  יום11:30 01/04/2015ד  יוםהרמת כוסית+ ארוחת צהריים +ישיבת לשכה

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: קביעות וסיום העסקה עם- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

15:30 01/04/2015ד  יום14:00 01/04/2015ד  יוםרון דול, ליאב שדה,אפרת לוי

00:00 03/04/2015ו  יום00:00 02/04/2015ה  יוםמ"בנו של עובד נש-אזכרה

17:00 02/04/2015ה  יום16:00 02/04/2015ה  יוםאבי ניסן קורן, קובי אמסלם, השתתפות השופט שפיצר: פגישה בנושא משקי כללי 

10:30 12/04/2015א  יום09:30 12/04/2015א  יום(רוויטל וייצמן, רון צור, עדנה אלפסי: משתתפים)דיון בנושא סיכום תקציב 

14:00 12/04/2015א  יום13:30 12/04/2015א  יוםמדרשה-ישיבת סטטוס

15:00 12/04/2015א  יום14:00 12/04/2015א  יוםענת אסרף, רון צור: הנחיות למשרדים בנושא הדרכה עם-דיון בנושא מדיניות הדרכה

11:00 13/04/2015ב  יום10:30 13/04/2015ב  יוםמ"מנהל לשכת רה-פגישה עם דוד שרן

13:30 13/04/2015ב  יום13:00 13/04/2015ב  יוםלא תהיה-איריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול, אילן רם: סגל בכיר עם-ישיבת סטטוס

14:00 13/04/2015ב  יום13:30 13/04/2015ב  יוםרוויטל וייצמן,עדנה אלפסי, רונן שפירא, רון צור: מינהל הרפורמה עם-ישיבת סטטוס

רונן , רינה צזנה, איריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול: תורת התקן  עם-ישיבת סטטוס

14:30 13/04/2015ב  יום14:00 13/04/2015ב  יוםשפירא

רוויטל , מוטי אהרוני, גבי אשכנזי: תקציב רפורמה גיוס ומיון  עם-בחינות ומכרזים-ישיבת ססטוס

15:30 13/04/2015ב  יום14:30 13/04/2015ב  יוםאלכס קגנוב, יונתן בר סימן טוב, עדנה אלפסי, וייצמן

בנושא התייעצות אישית בנוגע לנושאי  (ל ביטוח לאומי"מנכ)שלמה מור יוסף ' פגישה עם פרופ

17:45 13/04/2015ב  יום17:15 13/04/2015ב  יוםביטוח לאומי

, (יועצת)מיכל כהן , אמי פלמור: דיון בנושא יועצים משפטיים לוועדות מחוזיות לתכנון ולבנייה עם

10:30 14/04/2015ג  יום09:30 14/04/2015ג  יוםחן דנוך, עדו בן צור, (נציגי אגף תקציבים)צחי דוד , ערן ניצן, יהודה זמרת, ארז קמיניץ

12:00 14/04/2015ג  יום11:00 14/04/2015ג  יוםע מוטי אהרוני.פ

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: ל עם"תפקיד הסמנכ- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

12:30 14/04/2015ג  יום11:00 14/04/2015ג  יוםאבי חליבה, ליאב שדה,אפרת לוי

במשרדי  (מכרזי חשבות ופיקוח)דיון בנושא הרכב ועדת בוחנים למשרות בחשבות ובגזברות 

14:30 14/04/2015ג  יום13:30 14/04/2015ג  יוםמירי יוגב, מוטי אלישע, דנה מיטב,עדו בן צור, גבי אשכנזי, מלכי אסולין, מיכל כהן: הממשלה עם

- אילה גונן : משתתפים)תכנון אסטרטגי וניהול וידע , מדרשה - 2015דיוני כוח אדם נציבות 

17:00 14/04/2015ג  יום16:00 14/04/2015ג  יום(ענת אסף, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור, רוויטל וייצמן, עדנה אלפסי, אשרי

רוויטל , עדנה אלפסי, אשרי- אילה גונן : משתתפים )סגל בכיר  - 2015דיוני כוח אדם נציבות 

18:00 14/04/2015ג  יום17:00 14/04/2015ג  יום(אילן רם, רון צור, וייצמן

, רון צור, עדנה אלפסי, אשרי- אילה גונן : משתתפים)בקרה  - 2015דיוני כוח אדם נציבות 

19:00 14/04/2015ג  יום18:00 14/04/2015ג  יום(מוטי אהרוני, רוויטל וייצמן

11:00 15/04/2015ד  יום10:00 15/04/2015ד  יוםע עם אופיר בניהו.פ



11:15 15/04/2015ד  יום11:00 15/04/2015ד  יוםמ"ל רה"משנה למנכ- פגישה עם יוסי קטריבס

13:00 15/04/2015ד  יום11:30 15/04/2015ד  יוםישיבת לשכה

14:15 15/04/2015ד  יום14:00 15/04/2015ד  יוםיוסי גווילי+ עידית ביטמן +י "עמ: פגישה עם רונן שפירא בנושא

15:30 15/04/2015ד  יום14:30 15/04/2015ד  יוםיוסי גווילי, אילן רם, קובי אמסלם ונציגיו: דיון בנושא ועדה לתגמול פורשים עם

16:30 15/04/2015ד  יום15:30 15/04/2015ד  יוםהממונה על השכר-ע עם קובי אמסלם.פ

14:30 16/04/2015ה  יום14:00 16/04/2015ה  יוםרפרנטית-פגישה עם  אלה ברבי

12:00 19/04/2015א  יום11:00 19/04/2015א  יוםע עם אילן רם.פ

14:30 19/04/2015א  יום12:30 19/04/2015א  יוםיום הזיכרון-הרצאה

18:30 19/04/2015א  יום17:30 19/04/2015א  יוםציון לוי, תהילה פרץ,רון דול, אורי כהן, אסף רוזנברג,נתי לויט: פגישה בנושא חוק המשמעת עם

18:00 20/04/2015ב  יום10:00 20/04/2015ב  יוםאיילה גונן+ חסוי-ביקור 

10:30 21/04/2015ג  יום09:30 21/04/2015ג  יום(ר"מח)פגישה עם יעל רון --בוטל--

11:00 21/04/2015ג  יום10:30 21/04/2015ג  יוםישיבת לשכה

13:30 21/04/2015ג  יום13:00 21/04/2015ג  יוםהארכת תקופות שירות בחוץ לארץ-פגישה עם מירי יוגב בנושא בקשה להאצלה

15:00 21/04/2015ג  יום14:00 21/04/2015ג  יוםע עם גבי אשכנזי.פ

דיון הכנה בנושא אופן יישום חוק עבודת נשים בתקופה המוגנת מפיטורין במקרה של משרות 

15:30 26/04/2015א  יום14:30 26/04/2015א  יוםטלילה, רון דול, עידית ביטמן, איילת קדוש: אמון ושל מילויי מקום עם

, עידית ביטמן, עדו בן צור/רון דול, מוטי אהרוני: טליה אילוז עם' דיון בנושא פנייתה של גב*ת.ת*

16:30 26/04/2015א  יום15:30 26/04/2015א  יוםאיילת קדוש, ורד אבוטבול

18:00 26/04/2015א  יום17:00 26/04/2015א  יוםשוקי אמרני- פגישה אישית מנכל משרד הפנים 

18:30 26/04/2015א  יום18:15 26/04/2015א  יוםאיילה גונן

11:00 27/04/2015ב  יום10:00 27/04/2015ב  יוםאפי מלכין: מ עם"פגישה  בנושא סכסוך עבודה נש

14:00 27/04/2015ב  יום13:30 27/04/2015ב  יוםישיבת לשכה

-רונן שפירא, אלון שמר, אמיר אילון, ניסים בן שטרית: פגישה בנושא תיקון לרשימת מעברים עם

17:30 27/04/2015ב  יום16:30 27/04/2015ב  יוםמירי יוגב, לא יהיה

10:30 28/04/2015ג  יום09:30 28/04/2015ג  יוםל"המל' ר-פגישה עם יוסי כהן

11:30 28/04/2015ג  יום11:00 28/04/2015ג  יוםאיריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול, אילן רם: סגל בכיר עם-ישיבת סטטוס

רונן , רינה צזנה, איריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול: תורת התקן  עם-ישיבת ססטוס

12:00 28/04/2015ג  יום11:30 28/04/2015ג  יוםשפירא

רונן , רון צור, עדו בן צור, רון דול: תקציב רפורמה גיוס ומיון   עם- בחינות ומכרזים-ישיבת ססטוס

13:00 28/04/2015ג  יום12:00 28/04/2015ג  יוםרוויטל וייצמן, מוטי אהרוני, גבי אשכנזי, איריס נחמיה, שפירא

15:00 28/04/2015ג  יום14:00 28/04/2015ג  יוםע עם מירי יוגב.פ

19:30 28/04/2015ג  יום16:30 28/04/2015ג  יוםחסוי-ביקור 

10:30 29/04/2015ד  יום09:00 29/04/2015ד  יום(הזמנה מניצן חן)קורס דוברים -  דברי פתיחה

11:30 29/04/2015ד  יום10:30 29/04/2015ד  יוםאודי פרוואר, נח הקר - פגישת התייעצות 

14:00 29/04/2015ד  יום13:30 29/04/2015ד  יוםעדנה אלפסי, רונן שפירא, רון צור: מינהל הרפורמה עם-ישיבת סטטוס



19:00 29/04/2015ד  יום17:00 29/04/2015ד  יוםיישום ומעקב רפורמה-ועדת היגוי

11:00 30/04/2015ה  יום09:00 30/04/2015ה  יוםא במערכת הבריאות פרטים מדב פסט"כנס השנתי למש-דברי פתיחה

, רון דול, איריס נחמיה, רון צור, איילה גונן, אודי פראוור: דיון סטטוס בנושא מרכז השמה עם

10:00 03/05/2015א  יום09:00 03/05/2015א  יוםיונתן בר סימן טוב

12:00 03/05/2015א  יום11:30 03/05/2015א  יוםענת אסרף, רון צור: מדרשה עם-ישיבת סטטוס

16:00 03/05/2015א  יום15:30 03/05/2015א  יוםאפרת ברקו, איילת קדוש: פגישה בנושא ממונה על חוק חופש המידע עם*ת.ת*

17:00 03/05/2015א  יום16:00 03/05/2015א  יוםאתי שושני, בישארה, מירי יוגב, מאיר אהרונוב, רון דול: פגישה בנושא ועדת קרובי משפחה עם

, אודי פראוור: ייעול ושיפור הרגולציה הממשלתית עם - 4027' דיון בנושא החלטת ממשלה מס

18:30 03/05/2015א  יום17:30 03/05/2015א  יוםאיילת קדוש, אילן רם, עדו בן צור, ארז אנצוויג, דני חורין, דינה זילבר

13:00 04/05/2015ב  יום11:00 04/05/2015ב  יוםאישי- פגישה 

15:00 04/05/2015ב  יום14:30 04/05/2015ב  יוםע עמרי דגן.פ

10:00 05/05/2015ג  יום09:30 05/05/2015ג  יוםאיריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול, אילן רם: סגל בכיר עם-ישיבת סטטוס

10:30 05/05/2015ג  יום10:00 05/05/2015ג  יוםרינה צזנה, איריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול: תורת התקן  עם-ישיבת סטטוס

, גבי אשכנזי, איריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול: בחינות ומכרזים  עם-ישיבת סטטוס

11:30 05/05/2015ג  יום10:30 05/05/2015ג  יוםמוטי אהרוני

12:00 05/05/2015ג  יום11:30 05/05/2015ג  יוםרוויטל וייצמן,עדנה אלפסי, רונן שפירא, רון צור: מינהל הרפורמה עם-ישיבת סטטוס

עדנה -עדנה אלפסי, רוויטל וייצמן, רלפי שפייר: מערך המחשוב עם-דיון בנושא היערכות ארגונית

14:30 05/05/2015ג  יום13:30 05/05/2015ג  יוםלא תהיה

גבי : מזכיר ראשי בבית המשפט המחוזי בחיפה עם - 27461דיון בנושא מכרז פנימי *ת.ת*

17:15 05/05/2015ג  יום16:15 05/05/2015ג  יוםדנה מיטב, רון דול, אשכנזי

10:30 06/05/2015ד  יום10:00 06/05/2015ד  יוםל משרד השיכון"מנכ- פגישה עם שלמה בן אליהו 

ענת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: משרד הבריאות עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

12:30 06/05/2015ד  יום11:00 06/05/2015ד  יוםדב פסט, ארנון אפק,נורית אמיר,יוני דוקן, מוטי אהרוני, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, אסרף

14:30 06/05/2015ד  יום14:00 06/05/2015ד  יוםישיבת לשכה

16:00 06/05/2015ד  יום15:00 06/05/2015ד  יוםע עם יוני דוקן.פ

18:00 06/05/2015ד  יום17:00 06/05/2015ד  יוםרוויטל ויצמן. ע.פ

13:00 10/05/2015א  יום11:30 10/05/2015א  יוםבועז וולץ, סיגל שקולניק, גבי אשכנזי: סינון טרומי עם+דיון בנושא מכרזי מאגר

18:00 10/05/2015א  יום17:00 10/05/2015א  יוםמ"ל רה"מנכ- פרידה מהראל לוקר 

11:00 11/05/2015ב  יום09:00 11/05/2015ב  יוםב חומר"מצ-  ישיבה ראשונה בנושא חציית גבולות במסגרת סכסוכי עבודה במשרדי ממשלה 

11:30 11/05/2015ב  יום10:30 11/05/2015ב  יוםע עם אילן רם.פ

, עוזי יצחקי, יעל גרוסמן, איריס שטרק: כינוס ועדה בטחונית בלבד עם- ועדת שירות המדינה

18:00 11/05/2015ב  יום16:30 11/05/2015ב  יוםאשרי- אילה גונן , אילת קדוש, דני חורין/דינה זילבר, עדו בן צור/רון דול, הראל לוקר

11:30 12/05/2015ג  יום11:00 12/05/2015ג  יוםישיבת לשכה

14:00 12/05/2015ג  יום13:00 12/05/2015ג  יוםמשרד המשפטים- פגישה עם חנן ארליך



15:30 12/05/2015ג  יום14:30 12/05/2015ג  יוםע עם גבי אשכנזי.פ

17:00 12/05/2015ג  יום16:00 12/05/2015ג  יוםע עם רוויטל וייצמן.פ

09:00 13/05/2015ד  יום08:00 13/05/2015ד  יוםאישי- פגישה 

ענת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: משרד הרווחה עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

12:30 13/05/2015ד  יום11:00 13/05/2015ד  יוםמשה שיאון, יוסי סילמן,חן דנוך, מוטי אהרוני, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, אסרף

12:45 13/05/2015ד  יום12:30 13/05/2015ד  יוםל משרד הרווחה"פגישה עם יוסי סילמן ממכ

19:00 13/05/2015ד  יום17:00 13/05/2015ד  יוםמעקב ויישום רפורמה-ועדת היגוי

13:00 14/05/2015ה  יום09:30 14/05/2015ה  יוםאבי ארדיטי- ג "סיור בנתב

12:30 17/05/2015א  יום12:00 17/05/2015א  יוםע עם איילת קדוש.פ

14:30 17/05/2015א  יום13:30 17/05/2015א  יוםע עם יוני דוקן.פ

, עדנה אלפסי, ועד עובדי נציבות שירות המדינה: עם ועד העובדים בהשתתפות- דיון המשך

11:30 18/05/2015ב  יום10:00 18/05/2015ב  יוםעדו בן צור, רון דול, אפי מלכין,דני בונפיל, אייל לוי, אריאל יעקובי

שינוי במאפייני עיסוק - סמדר ערוסי אצל הנציב בנושא  הנחיה+ דנה מיטב *ת.ת--*בוטל--

14:30 18/05/2015ב  יום14:00 18/05/2015ב  יוםבדירוג המשפטים

16:30 18/05/2015ב  יום15:30 18/05/2015ב  יוםע עם גבי אשכנזי.פ

, עדנה אלפסי, גבי אשכנזי: פגישת המשך בנושא מבנה ארגוני אגף בחינות ומכרזים עם*ת.ת*

17:30 18/05/2015ב  יום16:30 18/05/2015ב  יוםבועז וולץ

ל משרד "מועמד למנכ, עדו בן צור/רון דול, נגה קינן, דב גולדברגר: משוריין לועדת מינויים עם

11:30 19/05/2015ג  יום09:30 19/05/2015ג  יוםל משרד הבינוי"מועמד למנכ, האוצר

, יעל בר, ארי אור:  שנים משתתפים7הארכת תקופת הניסיון לקראת עמק ל - דיון המשך בנושא

14:30 19/05/2015ג  יום13:30 19/05/2015ג  יוםעדו בן צור, איילה גונן, ערן דובניקוב

אפרת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: ניהול סגל בכיר עם- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

11:00 20/05/2015ד  יום09:30 20/05/2015ד  יוםחגי פיליפסון, ליאב שדה,לוי

13:15 20/05/2015ד  יום12:45 20/05/2015ד  יוםפגישה עם השר שטייניץ

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: משרד המשפטים עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

אסנת , אביבה יצחקי, אמי פלמור, מוטי אהרוני, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, ענת אסרף

15:00 20/05/2015ד  יום13:30 20/05/2015ד  יוםחן דנוך, מיכל כהן, אמיר הרן, אטינגר-טליה עדשה, שירה אבנת, אלדד קנטי, אלון

17:00 20/05/2015ד  יום16:00 20/05/2015ד  יוםפגישה עם דוד שרן ומיכל עבאדי

10:00 21/05/2015ה  יום09:00 21/05/2015ה  יוםר הסתדרות עובדי המדינה"יו- ע עם אריאל יעקובי .פ** בוטל **

12:00 21/05/2015ה  יום11:00 21/05/2015ה  יוםחסוי בטחוני- פגישה 

ל "מנכ)עדו גנור , יעקב לוזון: פגישה בנושא ביקורת אבטחת מידע במיקור חוץ עם*ת.ת--*בוטל-

ipv) + 14:00 21/05/2015ה  יום13:00 21/05/2015ה  יוםשמעון אוחנה, רוויטל וייצמן, רוני מור

10:30 25/05/2015ב  יום09:15 25/05/2015ב  יוםאיילת קדוש, מירי יוגב, אדית בר, בינת שוורץ: דיון בנושא העברת מינהל התכנון עם

טלילה , גבי אשכנזי, רונן שפירא: דיון בנושא השגות במכרזים וממונות מעמד האישה עם

11:30 25/05/2015ב  יום10:30 25/05/2015ב  יוםרון דול, רוזנפלד



12:00 25/05/2015ב  יום11:30 25/05/2015ב  יוםגבי אשכנזי, רון דול: פגישה בנושא הפשרת ועדות איתור עם

איריס , רונן שפירא, רון צור: צוות מיזוג והעברת יחידות עם- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

15:30 25/05/2015ב  יום14:00 25/05/2015ב  יוםאיילת קדוש, מוטי אהרוני, ליאב שדה,אפרת לוי, נחמיה

חמוטל בן דור , קובי אמסלם, ד לאה ופנר"עו, ליאוניד אידלמן: דיון בנושא קציבת כהונה עם

18:15 25/05/2015ב  יום17:15 25/05/2015ב  יוםיוני דוקן, (נציגה של יוסי כהן)

10:00 26/05/2015ג  יום09:30 26/05/2015ג  יוםיעקב ליצמן- פגישה עם סגן שר הבריאות 

בדרה חורי , רותי יפרח, ר מסעד ברהום"ד: דיון בנושא עובדים עם עבירות משמעת עם

11:00 26/05/2015ג  יום10:00 26/05/2015ג  יוםמיכל הורן, יוני דוקן, אסף רונזברג, (ש"יועמ)

11:45 26/05/2015ג  יום11:30 26/05/2015ג  יוםפגישה עם חני דורי

דיון בנושא סטאטוס החלטת ממשלה לגבי עולים חדשים ולגבי אנשים עם -י רונן"בוטל ע--

12:30 26/05/2015ג  יום11:30 26/05/2015ג  יוםגבי אשכנזי ונציגיה, רונן שפירא ונציגיו: מוגבלויות עם

14:00 26/05/2015ג  יום13:30 26/05/2015ג  יוםישיבת לשכה

14:30 26/05/2015ג  יום14:00 26/05/2015ג  יוםע עם רונן שפירא.פ

15:30 26/05/2015ג  יום15:00 26/05/2015ג  יוםע יעקב לוזון.פ

17:00 26/05/2015ג  יום16:00 26/05/2015ג  יוםע עם גבי אשכנזי.פ

10:30 27/05/2015ד  יום09:30 27/05/2015ד  יום(יועץ)יכין זיק + פגישה עם איילת שקד שרת המשפטים 

רוני  + (ipvל "מנכ)עדו גנור , יעקב לוזון: פגישה בנושא ביקורת אבטחת מידע במיקור חוץ עם

15:00 27/05/2015ד  יום14:00 27/05/2015ד  יוםשמעון אוחנה, רוויטל וייצמן, מור

12:30 28/05/2015ה  יום11:30 28/05/2015ה  יום(ר"מד)איציק כהן , (מפקד המכללות הצבאיות)האלוף יוסי ביידץ : ל עם" פגישה בנושא מב

-דורון סמיש מאגף תקציבים, רועי קונפינו, נוח הקר)פגישה בנושא לשכות עם  איילת קדוש 

13:30 28/05/2015ה  יום12:15 28/05/2015ה  יום(ביטלו השתתפות

15:00 31/05/2015א  יום14:30 31/05/2015א  יוםמ"פגישה עם דוד שרן מנהל לשכת רה

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: בית החולים נהריה עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

ר ברהום "ד, מוטי אהרוני, מיכל הורן, יוני דוקן,אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, ענת אסרף

17:00 31/05/2015א  יום15:30 31/05/2015א  יוםרותי יפרח וננציגהם, מסעד

19:40 31/05/2015א  יום19:30 31/05/2015א  יוםפגישה עם רוהמ

12:30 01/06/2015ב  יום09:30 01/06/2015ב  יום,עדו בן צור/רון דול, מינה טייכר, אריה בר: ועדת מינויים עם

בת שבע , ירדן ותיקאי, מוטי אהרוני, חן דנוך: דיון בנושא ועדת תפקוד דוברים עם**בוטל**

14:30 01/06/2015ב  יום13:00 01/06/2015ב  יוםניצן חן, אהרן אליאסף, יאיר עמיקם, שירה קוה, קוניגמן-ראובני

15:00 01/06/2015ב  יום14:00 01/06/2015ב  יוםע עם גבי אשכנזי.פ

12:00 02/06/2015ג  יום11:00 02/06/2015ג  יום(משרד האוצר)פגישה עם נח הקר ורועי קונפינו 

14:00 02/06/2015ג  יום13:00 02/06/2015ג  יוםפגישה עם השרה גילה גמליאל

14:00 02/06/2015ג  יום13:30 02/06/2015ג  יוםישיבת לשכה

עדו /רון דול, אלון גלרט, מינה טייכר: ל תקשורת עם"מנכ, מ"ל רה"מנכ, ל חוץ"ועדת מינויים מנכ

18:30 02/06/2015ג  יום16:00 02/06/2015ג  יוםבן צור



15:00 03/06/2015ד  יום13:30 03/06/2015ד  יוםפגישה עם דינה זילבר

11:30 07/06/2015א  יום09:30 07/06/2015א  יוםחסוי בטחוני- טקס פרידה 

מועמד למשרד , מועמד המשרד לאזרחים ותיקים,דב גולדברגר, נגה קינן: ועדת מינויים עם

14:30 07/06/2015א  יום12:30 07/06/2015א  יוםלשירותי דת

10:30 08/06/2015ב  יום09:30 08/06/2015ב  יוםע עם גבי אשכנזי.פ

11:00 08/06/2015ב  יום10:30 08/06/2015ב  יוםע עם רונן שפירא.פ

12:00 08/06/2015ב  יום11:30 08/06/2015ב  יוםשי באבד-ל אוצר"פגישה  עם מנכ

14:00 08/06/2015ב  יום13:00 08/06/2015ב  יוםפגישה עם השר זאב אלקין

, מוטי אלישע, רון  דול, ישלח מצע לדיון לכל המשתתפים-אופיר בניהו: דיון בנושא אגודות עם

15:00 08/06/2015ב  יום14:00 08/06/2015ב  יום(ל"חשכ-אוצר)אלה מזרחי , נאדר אלקאסם, רונן שפירא

11:00 09/06/2015ג  יום10:00 09/06/2015ג  יום(תיירות)פגישה עם השר יריב לוין 

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: משרד לשירותי דת עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

אלחנן , מוטי אהרוני, אהרן אליאסף, איילת קדוש, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, ענת אסרף

12:30 09/06/2015ג  יום11:00 09/06/2015ג  יוםגלט ונציגיו

רון , מירי יוגב, ארז אנצוויג, דייא אסדי, יוני רגב, קובי אמסלם: פגישה בנושא טלויזיה חינוכית עם

14:30 09/06/2015ג  יום13:30 09/06/2015ג  יוםנציגו/דול

15:00 09/06/2015ג  יום14:30 09/06/2015ג  יוםמ"מנהל לשכת רה- פגישה עם דוד שרן

18:45 09/06/2015ג  יום18:00 09/06/2015ג  יוםאיילה גונן, עדו בן צור, עוזי יצחקי, יעל גרוסמן: ועדת שירות בטחונית בנושא חסוי עם

אילן , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: ג עם"ממ-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה--בוטל--

11:00 10/06/2015ד  יום09:30 10/06/2015ד  יוםא"ממונה מש-שחר שהם, ג"מנהל ממ-רפי לביא, מוטי אהרוני, במילואים-רם

אפרת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: ניהול כמקצוע עם- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

15:00 10/06/2015ד  יום13:30 10/06/2015ד  יום(משרד הבריאות)תמר שני , ענת אסרף, ליאב שדה,לוי

17:00 10/06/2015ד  יום16:00 10/06/2015ד  יוםפגישה עם  השרה מירי רגב

19:00 10/06/2015ד  יום17:00 10/06/2015ד  יוםיישום ומעקב רפומה-ועדת היגוי

10:15 11/06/2015ה  יום09:30 11/06/2015ה  יוםא עם רונן שפירא.פ

, צביקי טסלר, סיגל תדהר, ל איריס יגר"סא: פגישה בנושא המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית עם

נציגי פיקוד )עדי טוב  , אילן סופר, קרן דן, טל מיכאלוביץ, קרן מיימון, נרי הורוביץ, שי בן יוסף

12:30 11/06/2015ה  יום11:30 11/06/2015ה  יוםרון צור, אופיר בניהו, (העורף

10:00 14/06/2015א  יום09:30 14/06/2015א  יוםפגישה עם יעקב לוזון*ת.ת*

גבי , רון דול: דיון בנושא המלצות על מועמדים למשרות בכירות בוועדות איתור עם*ת.ת*

14:00 14/06/2015א  יום13:00 14/06/2015א  יוםאילן רם, אשכנזי

15:30 14/06/2015א  יום14:00 14/06/2015א  יוםעדו בן צור/רון דול, מועמד, אריה בר, נגה קינן: וועדת מינויים למשרד העלייה והקליטה  עם

10:30 15/06/2015ב  יום09:30 15/06/2015ב  יוםישראל,  אפרת בת אל, טל מזרחי, נינה אורן, גבי אשכנזי: מ עם"פגישה עם יחידת סגל בכיר באב

11:30 15/06/2015ב  יום10:30 15/06/2015ב  יוםע עם גבי אשכנזי.פ



15:30 15/06/2015ב  יום14:00 15/06/2015ב  יוםעדנה אלפסי, רוויטל וייצמן:  עם2015- והשלמות ל2016פגישה בנושא תקציב 

16:00 15/06/2015ב  יום15:30 15/06/2015ב  יוםע עם אילן רם.פ

16:30 15/06/2015ב  יום16:00 15/06/2015ב  יוםאילן רם, גבי: פגישה בנושא תפעול מלא של ועדות איתור עם

15:00 16/06/2015ג  יום14:00 16/06/2015ג  יוםע עם יוני דוקן.פ

16:00 16/06/2015ג  יום15:15 16/06/2015ג  יוםרן ישי, אביחי מנדלבליט, מ"מנהל לשכת רה-פגישה עם דוד שרן

16:30 16/06/2015ג  יום15:30 16/06/2015ג  יוםיוני דוקן, חזי לוי: ח ברזילי עם"פגישה בנושא המנהל האסמניסטרטיבי בבי--בוטל--

16:30 16/06/2015ג  יום16:00 16/06/2015ג  יוםגבי אשכנזי, רון דול: דיון בנושא ממונה ישיר וממונה עקיף עם*ת.ת*

18:30 16/06/2015ג  יום17:30 16/06/2015ג  יוםאלי גרונר-מ"ל רוה"פגישת היכרות עם מנכ*ת.ת*

10:00 17/06/2015ד  יום09:00 17/06/2015ד  יוםפגישה עם סיגל שלתיאל

12:30 17/06/2015ד  יום10:00 17/06/2015ד  יוםאיילה גונן, גלי מיארה, יוחנן לוקר,  מועמדים2: ועדת מינויים בטחונית עם

16:00 17/06/2015ד  יום14:00 17/06/2015ד  יוםעדו בן צור/רון דול, אריה בר, נגה קינן: ל עלייה וקליטה עם"מנכ- המשך ועדת מינויים 

11:30 18/06/2015ה  יום10:30 18/06/2015ה  יוםר הסתדרות עובדי המדינה"יו- ע אריאל יעקובי.פ

12:30 18/06/2015ה  יום12:00 18/06/2015ה  יוםם"ל בית חולים רמב"סמנכ- פגישת היכרות עם ניסים חיים

14:30 18/06/2015ה  יום13:30 18/06/2015ה  יום(שר המדע)פגישה עם השר דני דנון 

00:00 22/06/2015ב  יום00:00 21/06/2015א  יוםפגישה עם רון צור

מוטי , רון דול, גבי אשכנזי ונציגיה: לקראת הדיון בכנסת עם- ישיבת הכנה בנושא מכרזים

10:30 21/06/2015א  יום09:30 21/06/2015א  יוםבועז וולץ, אהרוני

12:00 21/06/2015א  יום11:30 21/06/2015א  יום(ציון לוי לקריאה)התייעצות עם עדנה בנושא וועד עובדים  

13:00 21/06/2015א  יום12:00 21/06/2015א  יוםמ ועדנה אלפסי"פגישה עם ועד עובדי נש*ת.ת--*בוטל--

14:00 21/06/2015א  יום13:30 21/06/2015א  יוםע עם רונן שפירא.פ

איריס , רונן שפירא, רון צור: רשות ממשלתית למים וביוב עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

, אלכס קושניר, איילת קדוש, מוטי אהרוני, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, ענת אסרף, נחמיה

15:30 21/06/2015א  יום14:00 21/06/2015א  יוםיוסי אלעזרא,ניר שקד

17:00 21/06/2015א  יום16:30 21/06/2015א  יום(עידית ביטמן, רון דול )י "הכנה לדיון בנושא עמ

רועי , נח הקר, קובי בר נתן, משה בכר, מחמוד רחמאן, קובי אמסלם: י עם"דיון בנושא עובדי עמ

-אמיר אילון, א"מ ת"'משרד רוה-יעל בר, ל משרד הבטחון"סמנכ-רוני מורנו, ניר אמסל, קונפינו

18:30 21/06/2015א  יום17:00 21/06/2015א  יוםדני ח/דינה זילבר,יוסי גווילי, מירי יוגב, רון דול, איילה גונן, רונן שפירא, חוץ

00:00 23/06/2015ג  יום00:00 22/06/2015ב  יוםפגישה עם רון צור

גבי : בנושא מכרזים עם (בראשות ניסן סלומיאנסקי)דיון בוועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת 

12:30 22/06/2015ב  יום10:00 22/06/2015ב  יוםאפרת בת אל,בועז וולץ, רון דול, מוטי אהרוני, אשכנזי

15:30 22/06/2015ב  יום15:00 22/06/2015ב  יוםעובדת נציבות. -א.פ

ענת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: משרד המדע עם- משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

17:00 22/06/2015ב  יום16:00 22/06/2015ב  יוםרן בר, עדו שריר, יוני דוקן, מוטי אהרוני, מירב בוכריס, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, אסרף

18:00 22/06/2015ב  יום16:30 22/06/2015ב  יוםרון דול, אריה בר, נגה קינן: ל עלייה וקליטה עם"המשך ועדת מינויים מנכ



-בת שבע ראובני, ירדן ותיקאי, מוטי אהרוני, חן דנוך: דיון בנושא ועדת תפקוד דוברים עם

11:30 23/06/2015ג  יום10:00 23/06/2015ג  יוםניצן חן, אהרן אליאסף, יאיר עמיקם, שירה קוה, קוניגמן

רון דול  נציגי נציבות , עדנה אלפסי, רוני זבורוף: כינוס ועדת נסיעות בראשות הנציב עם*ת.ת*

13:45 23/06/2015ג  יום13:00 23/06/2015ג  יוםרועי כהן, ענת אסרף, רון צור-שבאים בפני הוועדה

אפרת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: צוות רווחה עם- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

16:00 23/06/2015ג  יום14:30 23/06/2015ג  יוםברוריה אטיאס, מוטי אהרוני, ליאב שדה,לוי

18:30 23/06/2015ג  יום17:30 23/06/2015ג  יוםשי באבד-ל אוצר"ע עם מנכ.פ

10:00 24/06/2015ד  יום09:50 24/06/2015ד  יוםועדת נסיעות- פגישה עם רון צור 

איריס , רונן שפירא, רון צור: רשות האכיפה והגבייה עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

ורד , איילה הררי, דוד מדיוני,מוטי אהרוני, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, ענת אסרף, נחמיה

11:30 24/06/2015ד  יום10:00 24/06/2015ד  יוםאיילה גונן, אבוטבול

14:15 24/06/2015ד  יום13:45 24/06/2015ד  יוםפגישה עם רם בן ברק

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: משרד התחבורה עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

קובי , עוזי יצחקי, אפרת ברקו,מוטי אהרוני, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, ענת אסרף

16:30 24/06/2015ד  יום15:00 24/06/2015ד  יוםבלישטיין

19:00 24/06/2015ד  יום17:00 24/06/2015ד  יוםיישום ומעקב רפורמה-ועדת היגוי*ת.ת** *בוטל ** 

יוני דוקן יעביר -ח וולפסון"בי-דברי פתיחה בכנס מנהלי משאבי אנוש של בתי חולים ממשלתיים

10:15 25/06/2015ה  יום09:30 25/06/2015ה  יוםז מדוייק בהמשך"לו

10:45 25/06/2015ה  יום10:00 25/06/2015ה  יום(בטחוני)חסוי -דיון

22:00 25/06/2015ה  יום18:30 25/06/2015ה  יוםוקסנר- טקס חלוקת תעודות לתוכנית הבכירים

10:00 28/06/2015א  יום09:30 28/06/2015א  יוםפגישה עם אילן כהן מאגף ההדרכה

14:00 28/06/2015א  יום13:00 28/06/2015א  יוםרוויטל וייצמן. ע.פ

17:30 28/06/2015א  יום16:30 28/06/2015א  יוםדיון בנושא צינון+(הממונה על השכר)ע עם קובי אמסלם .פ

ענת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: משרד החינוך עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

, מלכי אסולין,מיכל כהן, מוטי אהרוני, מירב בוכריס, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, אסרף

11:00 29/06/2015ב  יום09:30 29/06/2015ב  יוםמירי יוגב,זהבה בן עמי

13:30 29/06/2015ב  יום12:30 29/06/2015ב  יוםי סיכום תקציבי" ישיבה פנימית בנושא תחקיר איוש משרות עפ

15:00 29/06/2015ב  יום14:00 29/06/2015ב  יוםפגישה עם השר יואב גלנט

16:30 29/06/2015ב  יום15:30 29/06/2015ב  יוםי סיכום תקציבי"ישיבה פנימית בנושא תחקיר איוש משרות עפ-  דיון המשך

18:00 29/06/2015ב  יום17:00 29/06/2015ב  יוםרון צור, מירב חורב, ונייט רני דודאי'ל ג"ע עם מנכ.פ--בוטל 

15:00 30/06/2015ג  יום14:00 30/06/2015ג  יוםע עם יוני דוקן.פ

גבריאלה , ורד אבוטבול, סימה עלפי, השופט שפיצר: פגישה בנושאי עבודה שוטפים עם*ת.ת*

15:00 30/06/2015ג  יום14:00 30/06/2015ג  יוםאשכנזי

17:00 30/06/2015ג  יום16:00 30/06/2015ג  יוםע עם נתי לויט.פ

10:30 01/07/2015ד  יום09:30 01/07/2015ד  יוםמ ואיילת קדוש"פגישה עם דוד שרן מנהל לשכת רה



רוויטל , החשבת הכללית מיכל עבאדי: מרכבה עם- ועדת היגוי עליונה  **-ת.ת-**בוטל על ידם -

, יריב נחמה, מילכא נסיאל, (אוצר)אבי מישראל , (אוצר)לוריא , (אוצר)אורנית יחזקאלי , וייצמן

11:00 01/07/2015ד  יום09:30 01/07/2015ד  יוםגבי שוחט

14:15 01/07/2015ד  יום13:45 01/07/2015ד  יוםפגישה עם עמרי דגן

14:45 01/07/2015ד  יום14:15 01/07/2015ד  יום(אילה הוניגמן, אסף רוזנברג: משתתפים)בנושא אגף המשמעת  - פגישה עם אסף ואילה 

12:00 02/07/2015ה  יום11:30 02/07/2015ה  יוםפגישה עם אהובה נעים

17:30 02/07/2015ה  יום16:30 02/07/2015ה  יום(בטחוני)חסוי - פגישה 

עדו בן , מינה טייכר, דב גולדברגר: ל משרד התרבות והספורט עם"מועמד למנכ- ועדת מינויים 

11:30 05/07/2015א  יום10:00 05/07/2015א  יוםמועמד, צור

09:45 06/07/2015ב  יום09:30 06/07/2015ב  יוםפגישה אישית עם סאלח שנאן ורון צור

, (מרכבה)אורנית יחזקאל , רונן שפירא, רון צור, רוויטל וייצמן:  עםHRפגישה בנושא מרכבה 

12:30 06/07/2015ב  יום11:30 06/07/2015ב  יום(חשב כללי)עוזי שר 

18:00 06/07/2015ב  יום17:00 06/07/2015ב  יוםפגישה עם דני בונפיל-בוטל

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: בית החולים פוריה עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

ר און ארז "ד, מוטי אהרוני, בלאל מוסא, יוני דוקן, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, ענת אסרף

11:00 07/07/2015ג  יום09:30 07/07/2015ג  יום(מנהל אדמניסרטיבי)שמעון סבח , 

, אבי מזרחי, (מינהל הרכש)מירב קדם :  עםSLA-דיון בנושא הפעלת מנגנון קנס על אי עמידה ב

12:30 07/07/2015ג  יום11:30 07/07/2015ג  יוםנילי בן משה, סיגל שקולניק, עדנה אלפסי, מוטי אהרוני, גבי אשכנזי

12:45 07/07/2015ג  יום12:30 07/07/2015ג  יוםאילן רם+ פגישה עם משה שיאון 

15:00 07/07/2015ג  יום14:00 07/07/2015ג  יוםאפרת ברקו, אתי שגיא, יוסי כהן: דיון בנושא סדרה לתגמול ותמרוץ עם

רונן : דיון בנושא סטאטוס החלטת ממשלה לגבי עולים חדשים ולגבי אנשים עם מוגבלויות עם

16:30 07/07/2015ג  יום15:30 07/07/2015ג  יוםגבי אשכנזי ונציגיה, שפירא ונציגיו

17:00 07/07/2015ג  יום16:30 07/07/2015ג  יוםרון דול ונציגיו, גבי ונציגיה: פגישת הכנה לפני הועדה בכנסת בנושא ועדות איתור עם

19:30 07/07/2015ג  יום17:30 07/07/2015ג  יוםיישום ומעקב רפורמה-ועדת היגוי

11:30 08/07/2015ד  יום09:00 08/07/2015ד  יום(בנושא ועדות איתור)כנסת - ועדת ביקורת 

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: השירות המטארולוגי עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

ר יואב "ד, איילת קדוש, אפרת ברקו,מוטי אהרוני, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, ענת אסרף

15:30 08/07/2015ד  יום14:00 08/07/2015ד  יוםלוי ונציגיו

20:30 08/07/2015ד  יום19:00 08/07/2015ד  יוםנאדר+ רינה צזנה + רונן שפירא + מ "רוה- האתיופית בראשות' שרים לענייני האוכ. ו

21:00 08/07/2015ד  יום19:00 08/07/2015ד  יום(בטחוני)חסוי -פרידה 

14:30 09/07/2015ה  יום13:30 09/07/2015ה  יוםאישי- פגישה 

16:30 09/07/2015ה  יום15:30 09/07/2015ה  יוםחסוי בטחוני- פגישה 

11:30 12/07/2015א  יום11:00 12/07/2015א  יוםאילן רם, גבי אשכנזי: פגישה בנושא תעדוף ועדות איתור עם*ת.ת--*בוטל--

עוזי , מיכל עבאדי: פגישה בנושא אלפון ממשלתי עם*ת.ת--*י לשכתה של מיכל עבאדי"בוטל ע--

12:30 12/07/2015א  יום11:30 12/07/2015א  יוםיאיר שינדל, רוויטל וייצמן, רון דול, אילן רם, שר



14:00 12/07/2015א  יום13:30 12/07/2015א  יוםאילן רם+ שר הרווחה -פגישה אצל חיים כץ

16:00 12/07/2015א  יום15:15 12/07/2015א  יוםע עם אילן רם.פ

, רון צור: ר והנחיית נציב עם"טיוטת תיקון תקשי- דיון בנושא מסמך מדיניות בנושא מילוי מקום 

, לימור צרויה, ורד אבוטבול, ניסים מזרחי, עדו בן צור, רוויטל וייצמן, מוטי אהרוני, איריס נחמיה

17:00 12/07/2015א  יום16:00 12/07/2015א  יוםטליה מנשה, אפרת לוי, אהרן אליאסף

יוסי , קובי אמסלם: עובדים בשירות המדינה עם-פגישה בנושא מסמך מדיניות תגמול ותמרוץ

18:30 12/07/2015א  יום17:30 12/07/2015א  יוםבלאל מוסא, לא יהיה-רן בר, אתי שגיא, רון צור, כהן

19:30 12/07/2015א  יום18:30 12/07/2015א  יוםהממונה על השכר- ע עם קובי אמסלם.פ

17:00 13/07/2015ב  יום15:00 13/07/2015ב  יוםועדת שירות המדינה

14:00 14/07/2015ג  יום13:00 14/07/2015ג  יוםגבי אשכנזי, רון דול, רון צור, אילן רם: פגישת הכנה לפני ישיבת ממשלה עם

17:00 14/07/2015ג  יום16:00 14/07/2015ג  יוםפגישה עם ציונה קניג

10:00 15/07/2015ד  יום09:00 15/07/2015ד  יוםדני חורין, דינה זילבר, שי באבד, אלי גרונר: ב עם"מלמ' ר- הארכת מינוי- ועדת חריגים

14:45 15/07/2015ד  יום14:00 15/07/2015ד  יוםישיבת הכנה לקראת ישיבת ממשלה עם רון צור

15:30 15/07/2015ד  יום15:00 15/07/2015ד  יום'מחזור ד-שיחת פתיחה צוערים

, ל משרד הרווחה"מועמד לתפקיד מנכ, ל הגנת הסביבה"ועדת מינויים למועמד לתפקיד מנכ

עדו בן /רון דול, אריה בר, איריס שטרק: ל המשרד לשיתוף פעולה איזורי עם"מועמד לתפקיד מנכ

10:45 16/07/2015ה  יום08:30 16/07/2015ה  יוםצור

13:00 19/07/2015א  יום10:30 19/07/2015א  יום.נושא הרפורמה לא עלה-- הצגת הרפורמה - ישיבת ממשלה 

17:00 19/07/2015א  יום16:00 19/07/2015א  יוםל בריאות"מנכ- פגישה עם משה בר סימן טוב

18:15 19/07/2015א  יום17:15 19/07/2015א  יוםל שיכון"מנכ- פגישה עם אשל ארמוני

חלוקת תעודות -סיום והענקת תעודות של קורס הסמכה לממונות על שיוייון מגדרי בבית הנשיא

13:00 20/07/2015ב  יום09:45 20/07/2015ב  יוםמהנציב

ענת ,  אמיר הלוי, ליאור פרבר, יריב לוין: דיון בנושא תקציב מבנה ארגוני משרד התיירות עם

איילה , אסף וסרצוק, עופר מרגלית, יוני רגב, מחמוד רחמאן, קובי בר נתן, קובי אמסלם, ורשיצקי

15:30 20/07/2015ב  יום14:30 20/07/2015ב  יוםנציגי חברת מטריקס, (יועץ חיצוני)אילן לוין , ורד אבוטבול, גונן

17:00 20/07/2015ב  יום16:00 20/07/2015ב  יום(לית משפטים"מנכ)ע עם אמי פלמור .פ

19:00 20/07/2015ב  יום17:00 20/07/2015ב  יוםיישום ומעקב רפורמה-ועדת היגוי

19:30 20/07/2015ב  יום19:00 20/07/2015ב  יוםשיחת ועידה עם חברי ועדת מינויים

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: משרד החלקאות עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

רחל , צביקה כהן, מוטי אהרוני, מירי יוגב, רמסיס, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, ענת אסרף

11:00 21/07/2015ג  יום09:30 21/07/2015ג  יוםר'פנצ

13:30 21/07/2015ג  יום13:15 21/07/2015ג  יום(ממונה על יחסי עבודה במשרד הכלכלה)פגישה עם שלמה יצחקי 

איריס , רונן שפירא, רון צור: רשות ההגבלים העסקיים עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

, איילה גונן, ורד אבוטבול,מוטי אהרוני, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, ענת אסרף, נחמיה

16:00 21/07/2015ג  יום14:30 21/07/2015ג  יוםתמר נירים, דיוויד גילה' פרופ, ניסים מזרחי



17:30 21/07/2015ג  יום16:30 21/07/2015ג  יוםפגישה עם שר התיירות יריב לוין

10:00 22/07/2015ד  יום09:30 22/07/2015ד  יוםמ"ל רה"משנה למנכ-- פגישה עם יוסי קטריבס 

10:00 22/07/2015ד  יום09:30 22/07/2015ד  יוםע עם רונן שפירא.פ** בוטל**

14:30 22/07/2015ד  יום13:00 22/07/2015ד  יוםעדנה אלפסי+ אייל לוי  + דני בונפיל + מ "פגישה עם וועד עובדי נש

16:00 22/07/2015ד  יום15:00 22/07/2015ד  יום(עובדת נציבות שפרשה)פגישה עם בתיה אוחנה 

12:30 23/07/2015ה  יום11:30 23/07/2015ה  יוםאיתן כהן+ אמנון בן משה + פגישה עם אילן יפתח -בוטל  על ידם

13:45 23/07/2015ה  יום13:00 23/07/2015ה  יוםמוטי אלמוז-ל"פגישה אישית עם דובר צה

11:00 27/07/2015ב  יום09:30 27/07/2015ב  יוםע רוויטל  ויצמן.פ. + א.פ

15:00 27/07/2015ב  יום14:00 27/07/2015ב  יוםיוסי גווילי, אילן רם, קובי אמסלם ונציגיו: דיון בנושא תגמול פורשים עם

15:00 27/07/2015ב  יום14:00 27/07/2015ב  יוםרון צור, אילן רם, מאיר אהרונוב, אופיר בניהו: פגישה בנושא תואר שני במדיניות ציבוריות עם

17:15 28/07/2015ג  יום15:15 28/07/2015ג  יוםשקיפות ומטרות לעתיד, הישגים ופערים בשירות הציבורי" - שנתיים לרפורמה-"דיון שדולה

17:00 28/07/2015ג  יום16:30 28/07/2015ג  יוםפגישה עם רון צור

17:30 28/07/2015ג  יום16:30 28/07/2015ג  יוםרון צור+ מירב חורב  + (ויינט'ל ג"מנכ)פגישה עם רני דודאי --בוטל על ידם--

11:00 29/07/2015ד  יום09:30 29/07/2015ד  יוםמועמד, רון דול, דב גולדברגר, גלי מיארה: מטה הדיור עם' ר- ועדת מינויים למועמד לתפקיד

12:30 29/07/2015ד  יום11:30 29/07/2015ד  יוםאיילה גונן, שיקו בר דב, שחר איילון: עם ('תקנים וכו)פגישה בנושא כבאות 

10:30 30/07/2015ה  יום09:30 30/07/2015ה  יוםאב בית הדין למשמעת- א עם אורי כהן.פ

15:00 30/07/2015ה  יום14:00 30/07/2015ה  יום'ילדי עובדים שעולים לכיתה א+ פגישה עם עובדים 

10:00 02/08/2015א  יום09:30 02/08/2015א  יום(רפרנטית חדשה)פגישת היכרות עם שרית פריד - בוטל 

12:00 02/08/2015א  יום11:15 02/08/2015א  יום(רפרנטית)פגישה עם חני דורי 

13:30 02/08/2015א  יום13:00 02/08/2015א  יום(שר הבינוי. ס)קי לוי 'פגישה עם ז

14:00 02/08/2015א  יום13:30 02/08/2015א  יוםישיבת לשכה

15:30 02/08/2015א  יום15:00 02/08/2015א  יוםרוזנפלד ונאדר אלקאסם בנושא חופשה המרוכזת-פגישה עם טלילה שחל

בנושא החלת שכר חדש לסגל הבכיר  (יהודה ווינשטיין)דיון אצל היועץ המשפטי לממשלה 

נציג מאגף התקציבים , אודי פראוור, קובי אמסלם, אמי פלמור: מ"בעקבות הרופרמה בנש

16:00 03/08/2015ב  יום14:30 03/08/2015ב  יוםאילן רם, רון צור, אורית קורן, דינה זילבר, באוצר

17:30 03/08/2015ב  יום16:30 03/08/2015ב  יוםפגישה עם אביחי מנדלבליט

ל בריאות "מנכ-הממונה על השכר ומשה בר סימן טוב -שיחת ועידה עם קובי אמסלם -בוטל

19:00 03/08/2015ב  יום18:30 03/08/2015ב  יוםיוני דוקן+הכנה לדיון קדנציות רוטציות

, אודי פראוור: ייעול ושיפור הרגולציה הממשלתית עם - 4027' דיון בנושא החלטת ממשלה מס

10:30 04/08/2015ג  יום09:30 04/08/2015ג  יוםאסי מסינג, איילת קדוש, אילן רם, עדו בן צור, ארז אנצוויג, דני חורין

12:00 04/08/2015ג  יום10:30 04/08/2015ג  יוםישיבת הנהלה מורחבת

ענת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: הילל יפה עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

, מאיר אורן' פרופ, נורית אמיר,יוני דוקן, מוטי אהרוני, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, אסרף

14:30 04/08/2015ג  יום13:00 04/08/2015ג  יוםמנהל אדמניסטרטיבי ונציגיהם-ר אמנון בן משה"ד

15:30 04/08/2015ג  יום14:30 04/08/2015ג  יוםא עם מירי יוגב.פ



16:30 04/08/2015ג  יום15:30 04/08/2015ג  יוםרון צור+ עדו : דיון בנושא ישיבת ממשלה בנושא תקציב עם

ענת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: ח ברזילי עם"בי-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

איתן , ר חזי לוי"ד, נורית אמיר,יוני דוקן, מוטי אהרוני, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, אסרף

11:30 05/08/2015ד  יום10:00 05/08/2015ד  יוםמנהל אדמניטסרטיבי-כהן

13:00 05/08/2015ד  יום12:30 05/08/2015ד  יוםפגישה עם השר חיים כץ

, אמיר גנאור- הסמך משתתפים' מפגש של הנציב עם נציגי הסמנכלים במשרדי הממשלה ויח

15:00 05/08/2015ד  יום14:00 05/08/2015ד  יוםאילן רם, אבי חליבה, ניר שקד, רן בר, בת שבע ראובני, אמיר אילון

16:00 05/08/2015ד  יום15:30 05/08/2015ד  יוםשיחת ועידה עם איריס שטרק ואריה בר חברי ועדת המינויים בנושא ועדת מינויים

19:00 05/08/2015ד  יום17:00 05/08/2015ד  יום-יישום ומעקב רפורמה-ועדת היגוי

11:00 06/08/2015ה  יום09:00 06/08/2015ה  יוםמשוריין לוועד מנהל

פגישה בנושא מודל הפעלת עמותת הגמלאים ואינטרקציה של אגף ההדרכה גמלאים ורווחה 

12:30 06/08/2015ה  יום11:30 06/08/2015ה  יוםאופיר בניהו, אהוד סרפיאן, אריאל יעקבי: עם

14:30 06/08/2015ה  יום13:30 06/08/2015ה  יום(בטחוני)חסוי -דיון 

15:30 06/08/2015ה  יום15:00 06/08/2015ה  יום(שיפור הניסוח במשרדי הממשלה)ד יוסף שטח בנושא פנייתו לנציב "פגישה עם עו

11:00 09/08/2015א  יום10:30 09/08/2015א  יום(בנושא ביקורת משאבי אנוש)ע עם יעקב לוזון .פ

12:30 09/08/2015א  יום11:30 09/08/2015א  יוםאחיה רוזן, עדו בן צור, רמסיס חרבאווי, מירי יוגב: ה"דיון בנושא תביעת עובדי להב-בוטל

14:00 09/08/2015א  יום12:30 09/08/2015א  יוםרון דול, לאה רקובר, אורית קורן, דני חורין, אמי פלמור: דיון בנושא ועדת איתור סיוע משפטי עם

14:45 09/08/2015א  יום14:30 09/08/2015א  יוםפגישה עם אילת קדוש

17:00 09/08/2015א  יום16:00 09/08/2015א  יוםפגישה אישית+ ע עם איריס נחמיה .פ**בוטל**

18:00 09/08/2015א  יום17:15 09/08/2015א  יוםע עם אופיר בניהו.פ** - בוטל**

10:00 10/08/2015ב  יום09:30 10/08/2015ב  יוםהחוץ. מ. פגישה עם דורי גולד

הרופאה )ר אסתר צוקרמן "ד: עם (אישי-חסוי)דיון בנושא תהליך פרישה של עובד מדינה בכיר 

12:00 10/08/2015ב  יום11:00 10/08/2015ב  יוםציון לוי, אילן רם, (הממשלתית

14:00 10/08/2015ב  יום13:00 10/08/2015ב  יוםע עם איילה הוניגמן.פ

נושא ממונה ישיר , העלאה משנה לעד שנתיים-דיון בנושא טווח הזמן של תוקף הבחינות-בוטל

כרגע לא -בועז וולץ, גבי אשכנזי: סוגיית זימון נציגי משרד למרכזי הערכה עם, בועדת בוחנים

17:30 10/08/2015ב  יום16:30 10/08/2015ב  יוםרון דול, בטוח שיששתף

15:00 11/08/2015ג  יום13:30 11/08/2015ג  יוםרוויטל וייצמן. ע.פ. + א.פ

16:00 11/08/2015ג  יום15:00 11/08/2015ג  יוםע גבי אשכנזי.פ

20:00 11/08/2015ג  יום17:00 11/08/2015ג  יוםחסוי-פגישה

15:00 12/08/2015ד  יום13:00 12/08/2015ד  יום(עדו בן צור, רון דול, אלון גלרט, נגה קינן: משתתפים )שגריר ישראל בברזיל - וועדת מינויים  

12:30 13/08/2015ה  יום10:30 13/08/2015ה  יוםביקור במטה הסייבר הלאומי

14:30 13/08/2015ה  יום13:00 13/08/2015ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישת עבודה 

11:30 16/08/2015א  יום10:30 16/08/2015א  יוםע אילן רם.פ

13:15 16/08/2015א  יום13:00 16/08/2015א  יוםהתייעצות לגבי ועדה פריטטית



10:00 17/08/2015ב  יום09:30 17/08/2015ב  יוםל הגנת הסביבה היוצא"מנכ- פגישה אישית עם דוד לפלר

אפרת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: מחוז עם-מטה- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

12:30 17/08/2015ב  יום11:00 17/08/2015ב  יוםעדו בן צור, רון דול, בינת שוורץ מילנר,מוטי אהרוני, ליאב שדה,לוי

14:45 17/08/2015ב  יום14:30 17/08/2015ב  יוםפגישה עם אילן רם ומשה שיאון

16:30 17/08/2015ב  יום16:15 17/08/2015ב  יוםאב בית הדין-פגישה עם אורי כהן

יועצת - דרורה ליפשיץ , אילן רם, רון דול: משתתפים)דיון בנושא תיקון חוק רשות החשמל 

11:00 18/08/2015ג  יום10:00 18/08/2015ג  יום(משרד המשפטים- דני חורין , משפטית רשות החשמל

הצגת המלצות הוועדה לקביעת דרך יישום החלטת הממשלה על ייצוג הולם לאנשים עם 

אחיה , בישארה, ענבר סבאג, רינה צזנה, רונן שפירא: לנציב שירות המדינה עם- מוגבלות

כרמל , שלי נורדהיים, רונית דודאי, דן אורן, לימור לוריא, כפיר בטאט, דפנה מאור, קמארה

12:30 18/08/2015ג  יום11:00 18/08/2015ג  יוםסטינגר

רינה ,איריס נחמיה,רונן שפירא,רון צור: הצגה לנציב בנושא אישור תפיסת מסלולי  קידום עם

דינה ,נורית אמיר,אהרן אליסף חסידאי,חגי פליפסון,רחל לבקוביץ,מיכל אושרי,אפרת לוי,צזנה

15:00 18/08/2015ג  יום14:00 18/08/2015ג  יוםרונן דסה, מירי דיוויש, עידית ביטמן,אריאלה סימן טוב, בורנשטיין

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: שמירת זכויות שכר עם- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

17:00 18/08/2015ג  יום15:30 18/08/2015ג  יוםאלעד עמיחי,מוטי אהרוני, ליאב שדה,אפרת לוי

10:00 19/08/2015ד  יום09:30 19/08/2015ד  יוםמוטי אהרוני, רון צור: הבקרה עם' דיון בנושא הצגת דרישות תקציביות יח

אילן , רון צור, רונן שפירא, מוטי אהרוני: משתתפים)מילוי מקום - דיון בנושא אצילת סמכויות 

11:30 19/08/2015ד  יום10:00 19/08/2015ד  יום(עדו בן צור, רם

12:15 19/08/2015ד  יום11:30 19/08/2015ד  יוםל רווחה"מנכ- פגישת היכרות עם אליעזר יבלון 

16:00 19/08/2015ד  יום15:00 19/08/2015ד  יוםאיריס נחמיה. ע.פ

11:00 20/08/2015ה  יום09:30 20/08/2015ה  יוםרון דול, אריה בר, מינה טייכר: ם עם"שגריר ישראל באו-ועדת מינויים

12:00 20/08/2015ה  יום11:00 20/08/2015ה  יוםפגישה עם השרה גילה גמליאל

14:00 20/08/2015ה  יום13:00 20/08/2015ה  יוםע עם איילה גונן.פ

אריה , איריס שטרק: משתתפים)מינוי מנכל המשרד לשיתוף פעולה אזורי - המשך ועדת מינויים 

16:00 24/08/2015ב  יום14:30 24/08/2015ב  יום(רון דול, בר

דב גולדברגר נגה , רון דול: משתתפים)מינוי מנכל המשרד לאנרגיה ותשתיות - וועדת מינויים 

10:30 30/08/2015א  יום09:00 30/08/2015א  יום(קינן

12:15 01/09/2015ג  יום08:15 01/09/2015ג  יוםל"ועדת טירקל מינוי מפכ

14:00 01/09/2015ג  יום13:00 01/09/2015ג  יום(אוצר)פגישה עם גבי שוחט 

14:10 01/09/2015ג  יום13:40 01/09/2015ג  יוםל אוצר"מנכ- פגישה עם שי באבד 

16:30 01/09/2015ג  יום15:30 01/09/2015ג  יוםיוסי גווילי, רון צור, מייק בלס: פגישת עדכון לגבי עבודת הוועדה להמלצה על קוד אתי עם

17:30 01/09/2015ג  יום16:30 01/09/2015ג  יוםע עם רון צור.פ

דב , רון דול)מינוי מנכל משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים - המשך - וועדת מינויים 

20:30 01/09/2015ג  יום19:30 01/09/2015ג  יום(נגה קינן, גולברגר



: פגישת הכנה לדיון עם מבקר המדינה בנושא סיכום ביקורת איוש משרות במשרד הביטחון עם

11:00 02/09/2015ד  יום10:00 02/09/2015ד  יוםגבי אשכנזי, עדו בן צור, איילה גונן

16:00 02/09/2015ד  יום15:30 02/09/2015ד  יוםפגישה אישית עם מירי יוגב

17:00 02/09/2015ד  יום16:00 02/09/2015ד  יוםרון צור, גבי: פגישת הכנה להצגת הרפורמה בישיבת הממשלה עם

19:00 02/09/2015ד  יום17:00 02/09/2015ד  יוםיישום ומעקב רפורמה-ועדת היגוי

יועצת של )עידית , ר הסתדרות עובדי המדינה"יו-אריאל יעקובי: עם" בעלי מוגבלויות"דיון בנושא 

14:30 03/09/2015ה  יום13:30 03/09/2015ה  יוםרונן שפירא, (אריאל

09:00 06/09/2015א  יום08:30 06/09/2015א  יוםדברי פתיחה בכנס אצילת סמכויות

14:00 06/09/2015א  יום12:00 06/09/2015א  יוםהצגת הרפורמה- ישיבת ממשלה -בוטל

משרד מבקר )ירדנה דורון : דיון בנושא סיכום ביקורת איוש משרות במשרד הביטחון עם

עדו בן , גבי אשכנזי, איילה גונן,טליה דאר, עוז-אנטה גולומב, (מנהל האגף)רון ישראל , (המדינה

15:00 06/09/2015א  יום13:30 06/09/2015א  יוםצור

12:00 07/09/2015ב  יום11:30 07/09/2015ב  יוםיוני דוקן, גבי אשכנזי, רון דול: דיון בנושא מכרזים בהקפאה עם

- אייל לוי, דני בונפיל, עדנה אלפסי, (בת שבע בבלי, דליה דרעי, יעקב אליהו )ישיבה עם הוועד 

15:00 07/09/2015ב  יום13:00 07/09/2015ב  יוםאפי מלכין, הסתדרות

16:00 07/09/2015ב  יום15:30 07/09/2015ב  יוםאישור הנציב-פגישה עם יעקב לוזון בנושא תכנית ביקורת 

17:00 07/09/2015ב  יום16:30 07/09/2015ב  יוםע עם רוויטל וויצמן.פ

10:00 08/09/2015ג  יום09:15 08/09/2015ג  יוםש לממשלה"עדכון לאחר פגישת טירקל עם היועמ- ועדת טירקל

, רון צור: עם" 3גל "פגישה בנושא הצגת הרפורמה כחלק מכניסת הנציבות לנחשון --בוטל--

14:00 08/09/2015ג  יום13:00 08/09/2015ג  יוםעדנה אלפסי

16:30 08/09/2015ג  יום15:30 08/09/2015ג  יוםאילן רם, רון דול: פגישה עם אורית פרקש

, ראובן פינסקי, זאב אלקין, אלי גרונר: פגישה בנושא יועץ משפטי של משרד לענייני ירושלים עם

10:00 09/09/2015ד  יום09:30 09/09/2015ד  יוםאיילת קדוש

11:30 09/09/2015ד  יום10:00 09/09/2015ד  יוםלשכת נציב- הרמת כוסית ראש השנה

12:30 09/09/2015ד  יום11:30 09/09/2015ד  יום(מבקר המדינה)חיים שרון , דגנית שי: פגישה בנושא ועדות איתור וועדות מינויים עם

14:30 09/09/2015ד  יום13:30 09/09/2015ד  יום(מבקר המדינה)טלי כהן + שלומית לוירר '  פגישה עם גב

15:15 09/09/2015ד  יום15:00 09/09/2015ד  יוםבנוגע לתיק משמעת-פגישה עם איילה הוניגמן

נושא ממונה ישיר בועדת , העלאה משנה לעד שנתיים- דיון בנושא טווח הזמן של תוקף הבחינות

גבי : תפיסת תהליך המכרז החדש עם+ סוגיית זימון נציגי משרד למרכזי הערכה , בוחנים

17:15 09/09/2015ד  יום15:45 09/09/2015ד  יוםרון דול, בועז וולץ, אשכנזי

10:00 10/09/2015ה  יום09:30 10/09/2015ה  יוםחסוי-פגישה

11:30 10/09/2015ה  יום10:00 10/09/2015ה  יוםחסוי- וועדת מינויים 

טקס+ '  עם צוערי מחזור ב,  שיחת סיכום 

'ג-ו' הרמת כוסית לראש השנה בהשתתפות מחזורים ב



'ג-ו' טקס הרמת כוסית לראש השנה בהשתתפות מחזורים ב+ '  שיחת סיכום  עם צוערי מחזור ב

20:30 10/09/2015ה  יום19:00 10/09/2015ה  יוםחסוי-פגישה

רחל , דינה זילבר, פרקליט המדינה: משתתפים (חסוי-אישי)דיון בנושא נושא משרה בכירה 

14:00 16/09/2015ד  יום13:00 16/09/2015ד  יוםרון דול, יועמש, שילנסקי

00:00 18/09/2015ו  יום00:00 17/09/2015ה  יום(משה אמר שלא הולך) 18:00-20:00הר הצופים ' אונ-אירוע השקת מנטורים- לידיעה

12:30 17/09/2015ה  יום11:00 17/09/2015ה  יוםרון דול, אריה בר, איריס שטרק: ועדת מינויים לתפקיד שגריר ישראל במוסקבה  עם

, איילה גונן, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון דול, רון צור, מוטי אהרוני: עם" שילוב זרועות"פורום 

11:00 20/09/2015א  יום09:30 20/09/2015א  יוםאילן רם,איילת קדוש,מירי יוגב,עמרי דגן, מאיר אהרונוב, עדנה אלפסי, יוני דוקן

12:00 20/09/2015א  יום10:30 20/09/2015א  יוםהצגת הרפורמה- ישיבת ממשלה 

17:00 20/09/2015א  יום16:00 20/09/2015א  יוםנאדר,דנה מיטב, רונן שפירא, אילת קדוש: פגישה בנושא עובדי שכר שעה עם

18:15 20/09/2015א  יום17:15 20/09/2015א  יוםע עם אילן רם.פ

10:00 21/09/2015ב  יום09:30 21/09/2015ב  יום(עוזר)חאסן + פגישה עם השייח טריף 

14:30 21/09/2015ב  יום13:30 21/09/2015ב  יוםישיבת לשכה

, גבי אשכנזי, אורנית יחזקאלי, עוזי שר, מיכל עבאדי: א במרכבה עם"דיון בנושא תחומי כ-בוטל

18:00 21/09/2015ב  יום17:00 21/09/2015ב  יוםרוויטל וייצמן, מוטי אהרוני, רונן שפירא, רון צור

10:00 24/09/2015ה  יום09:30 24/09/2015ה  יוםפגישה עם עדו בן צור לקראת ועדת השירות

10:30 24/09/2015ה  יום10:00 24/09/2015ה  יוםאורי כהן בית הדין. ע.פ

פגישת הכנה לקראת ועדת שרים לקידום שילובם בחברה הישראלית של אזרחי ישראל ממוצא 

11:30 24/09/2015ה  יום11:00 24/09/2015ה  יוםרינה צזנה, (לא יהיה)נאדר , רונן שפירא, רון דול: אתיופי עם

13:30 24/09/2015ה  יום13:00 24/09/2015ה  יוםפגישה עם יוסי כהן מלל** בוטל**

14:30 24/09/2015ה  יום13:30 24/09/2015ה  יוםהילה כהן רפפורט, רון צור, (ל המרכז להעצמת האזרח"מנכ)תומר לוטן : פגישת עבודה עם

15:30 24/09/2015ה  יום15:00 24/09/2015ה  יוםמנכל מעוז- עם יואב הלר ** שיחה טלפונית**

בראשות -ועדת שרים לקידום שילובם בחברה הישראלית של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי-בוטל-

14:00 06/10/2015ג  יום12:30 06/10/2015ג  יוםמ"רוה

13:30 06/10/2015ג  יום13:00 06/10/2015ג  יוםל"המל' ר-פגישה עם יוסי כהן

14:30 06/10/2015ג  יום14:15 06/10/2015ג  יוםמ"מנהל לשכת רה-פגישה עם דוד שרן

, מירב קדם,מוטי אלישע: ה עם"דיון בנושא העסקת עובדי מחשוב ותביעת עובדי פרוייקט להב

, נצח דולב-כוכבית, רחל שילנסקי, מיכאל לוריא, (ראש רשות התקשוב הממשלתי )יאיר פרנק

13:30 07/10/2015ד  יום12:00 07/10/2015ד  יוםאפרת לוי רוזנברג, רמסיס חרבאווי, מירי יוגב, אחיה רוזן, עדו בן צור, רן בר, מגי קריטנשטיין

איריס , רונן שפירא, רון צור: משרד המדע עם- משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה-מבוטל 

עדו , יוני דוקן, מוטי אהרוני, מירב בוכריס, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, ענת אסרף, נחמיה

16:30 07/10/2015ד  יום15:00 07/10/2015ד  יוםחן דנוך,רן בר, שריר

, יוני דוקן, ספי מנדלוביץ, דב פסט, משה בר סימן: דיון בנושא מבנה חטיבת בתי חולים עם-בוטל

10:30 08/10/2015ה  יום09:30 08/10/2015ה  יוםמיכל הורן



המרכז להעצמת האזרח - תומר לוטן- אתגרים והזדמנויות -כנס בנושא חוק יסוד שירות המדינה

13:30 08/10/2015ה  יום11:00 08/10/2015ה  יום(12:30-עולה לבמה ב- משה נמצא ברשימת המגיבים)

16:00 08/10/2015ה  יום15:30 08/10/2015ה  יוםרן ישי והנציב,  מ"מנהל לשכת רה-דוד שרן- שיחת ועידה 

ועדת שרים לקידום שילובם בחברה הישראלית של אזרחי ישראל *ת.ת--*רונן שפירא הולך--

תכניות  משרד החינוך הרווחה והבריאות וצוות יישום מעקב - מ"בראשות רוה-ממוצא אתיופי

10:30 11/10/2015א  יום09:00 11/10/2015א  יוםאחרי אחרי התכנית

11:30 11/10/2015א  יום10:00 11/10/2015א  יוםמירי יוגב, איילת קדוש, איילה גונן, יוני דוקן: פורום ממונים עם

, מוטי אלישע, מתן רוטמן, יוסי גווילי, איריס נחמיה, רון צור: פגישה בנושא  פרסום טווח שכר עם

13:00 11/10/2015א  יום11:30 11/10/2015א  יוםיונתן פת, עליזה טטנבויים

, רון דול, עליזה טננבויים, קרן הררי, אלדד קובלנץ: פגישה בנושא תאגיד השידור הציבורי עם

15:00 11/10/2015א  יום14:00 11/10/2015א  יוםמירי יוגב

ענת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: משרד הכלכלה עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

17:00 11/10/2015א  יום15:30 11/10/2015א  יוםיוני דוקן, עמית לנגונציגיו , מוטי אהרוני, מירב בוכריס, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, אסרף

איריס , רונן שפירא, רון צור: בית החולים אסף הרופא עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

אילן , ר דוידסון"ד, מוטי אהרוני, יוני דוקן, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, ענת אסרף, נחמיה

15:00 12/10/2015ב  יום13:30 12/10/2015ב  יוםיפתח ונציגיהם

יוסי כהן , אלי להב, עופר לוי, אריאל יעקובי: חניות עם\א"פגישה בנושא שיבושי התנועה בת

10:15 13/10/2015ג  יום09:15 13/10/2015ג  יוםרונן שפירא, נציג מאגף תקציבים/יונתן בר סימן טוב, חמוטל בן דור, בני שאולי, (אוצר)

איריס , רון צור: אוריינטציה לשירות עם-דיון בנושא מדריך קליטה לעובד חדש בשירות המדינה

15:00 13/10/2015ג  יום14:00 13/10/2015ג  יוםחיה עמר, נחמיה

19:00 13/10/2015ג  יום16:00 13/10/2015ג  יוםועדת שירות המדינה

11:00 14/10/2015ד  יום10:00 14/10/2015ד  יוםעדנה אלפסי, רון צור: עם" 3גל "פגישה בנושא הצגת הרפורמה כחלק מכניסת הנציבות לנחשון 

12:00 14/10/2015ד  יום11:00 14/10/2015ד  יוםע עם עדנה אלפסי.פ

14:15 14/10/2015ד  יום13:15 14/10/2015ד  יוםרון דול, אילן רם, אליעזר יבלון: פגישה בנושא משה שיאון עם

15:15 14/10/2015ד  יום14:15 14/10/2015ד  יוםע עם אילן רם.פ

- נציג נציבות שבא בפני הוועדה: רוני זבורוף, רון דול, עדנה אלפסי, רון צור: ועדת נסיעות עם

17:15 14/10/2015ד  יום16:30 14/10/2015ד  יוםאיריס נחמיה, רון צור, רונן שפירא

10:00 15/10/2015ה  יום09:30 15/10/2015ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה 

12:30 15/10/2015ה  יום10:00 15/10/2015ה  יום(בטחוני)חסוי -ביקור 

, איילה גונן, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון דול, רון צור, מוטי אהרוני: עם" שילוב זרועות"פורום 

11:00 18/10/2015א  יום09:30 18/10/2015א  יוםאילן רם,איילת קדוש,מיירי יוגב,עמרי דגן, מאיר אהרונוב, עדנה אלפסי, יוני דוקן

13:30 18/10/2015א  יום13:00 18/10/2015א  יוםהשר להגנת הסביבה-פגישה עם אבי גבאי** בוטל**

15:30 18/10/2015א  יום15:00 18/10/2015א  יוםע איילת קדוש.פ

19:15 18/10/2015א  יום16:45 18/10/2015א  יוםצוערים- טקס סיום של מחזור ב 



09:30 19/10/2015ב  יום09:00 19/10/2015ב  יוםדברי ברכה בכנס התחרות השנתית לצוותי שיפור בשירות המדינה

11:30 19/10/2015ב  יום10:30 19/10/2015ב  יוםעדנה אלפסי, רוויטל וייצמן: דיון בנושא סטטוס ביצוע תקציב עם

12:30 19/10/2015ב  יום11:30 19/10/2015ב  יוםמשרד החוץ- שמעון שפירא, אמיר אילון, פגישת היכרות  עם דורי גולד

17:30 19/10/2015ב  יום17:00 19/10/2015ב  יוםל עלייה וקליטה"פגישה עם חביב קצב מנכ

14:00 20/10/2015ג  יום13:15 20/10/2015ג  יוםפגישה עם עדנה אלפסי ומירב בוכריס

15:45 20/10/2015ג  יום14:45 20/10/2015ג  יוםע עם רוויטל וויצמן.פ

10:00 21/10/2015ד  יום09:30 21/10/2015ד  יום(חסוי)עובדת הלשכה -הערכת עובד

, יוני דוקן, לא יהיה-דב פסט, ארנון אפק, משה בר סימן טוב: דיון בנושא קדנציות רוטציות עם

11:30 21/10/2015ד  יום10:30 21/10/2015ד  יוםמחמוד רחמאן, ארז אנצוויג, יוסי כהן, קובי אמסלם, מיכל הורן

יוני , ספי מנדלוביץ, לא יהיה-דב פסט, משה בר סימן: דיון בנושא מבנה חטיבת בתי חולים עם

12:00 21/10/2015ד  יום11:30 21/10/2015ד  יוםגדי לופינסקי, עמית בן צור, לא תהיה-ורד מדמון, מיכל הורן, דוקן

13:15 21/10/2015ד  יום13:00 21/10/2015ד  יוםפגישה עם אביחי מנדלבליט

14:15 21/10/2015ד  יום13:45 21/10/2015ד  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

זוהר בר אליעזר , ענת ברגמן, חיים שרון,דגנית שי: מינויי בכירים עם-ח ביקורת"דיון בנושא דו

16:30 21/10/2015ד  יום15:30 21/10/2015ד  יוםאילן רם, גבי אשכנזי, (משרד מבקר המדינה)

19:00 21/10/2015ד  יום17:00 21/10/2015ד  יוםיישום ומעקב רפורמה-ועדת היגוי

11:30 22/10/2015ה  יום09:30 22/10/2015ה  יוםחסוי בטחוני- פגישה 

14:00 22/10/2015ה  יום13:30 22/10/2015ה  יוםמנהלת בנציבות- הערכת עובד

15:30 22/10/2015ה  יום15:00 22/10/2015ה  יוםל"מנכ- פגישה עם עידו שריר

11:45 25/10/2015א  יום11:30 25/10/2015א  יוםאילן רם, רון דול: עם (טאבו)משרד המשפטים -התייעצות בנושא ועדת איתור

13:00 25/10/2015א  יום12:00 25/10/2015א  יוםא עם אופיר אקוניס.פ

14:30 25/10/2015א  יום13:30 25/10/2015א  יוםאיריס נחמיה, רון צור: דיון בנושא מקום העבודה הטוב בממשלה עם

15:30 25/10/2015א  יום15:00 25/10/2015א  יוםאילן רם, רון דול: עם (טאבו)משרד המשפטים -המשך התייעצות בנושא ועדת איתור

, עדו בן צור, איילה גונן: לים עם"דיון בנושא עבודה פרטית בתקופת חופשת הסתגלות של מנכ

17:30 25/10/2015א  יום16:30 25/10/2015א  יוםמאיר אהרונוב, אילן רם

10:00 26/10/2015ב  יום09:30 26/10/2015ב  יוםפגישה אישית עם אריאלה קלעי

11:00 26/10/2015ב  יום10:15 26/10/2015ב  יוםהשר להגנת הסביבה- פגישה עם אבי גבאי

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: טיפול בהיעדרויות עם- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

12:30 26/10/2015ב  יום11:00 26/10/2015ב  יוםעדו בן צור, רון דול, ניר שקד,מוטי אהרוני, ליאב שדה,אפרת לוי

14:30 26/10/2015ב  יום14:00 26/10/2015ב  יום(חסוי)עובדת הלשכה -הערכת עובד

15:00 26/10/2015ב  יום14:30 26/10/2015ב  יוםפגישה עם השרה גילה גמליאל

17:30 26/10/2015ב  יום17:00 26/10/2015ב  יום(חסוי)עובד הלשכה - הערכת עובד

אילן , רון דול, נציבות-ממונים, רועי פישר, רון צור, מוטי אהרוני: פורום התנעה ניהול סיכונים עם

11:30 27/10/2015ג  יום09:30 27/10/2015ג  יום(פרטים מאלה של מוטי)רם 

13:00 27/10/2015ג  יום12:00 27/10/2015ג  יוםבועז וולץ, גבי אשכנזי:  דיון בנושא קביעת שני מועדים למכוני מיון עם



16:00 27/10/2015ג  יום15:30 27/10/2015ג  יוםמנהלת בנציבות-הערכת עובד

19:15 27/10/2015ג  יום18:15 27/10/2015ג  יום(חסוי)בטחוני - פגישה

10:15 28/10/2015ד  יום09:15 28/10/2015ד  יוםל משרד החוץ דורי גולד"פגישה עם מנכ

11:15 28/10/2015ד  יום10:15 28/10/2015ד  יוםמנכל רוהמ. ע.פ

12:30 28/10/2015ד  יום11:30 28/10/2015ד  יוםל האוצר"ע עם שי באבד מנכ.פ

13:00 28/10/2015ד  יום12:30 28/10/2015ד  יוםספי מנדלוביץ, משה בר סימן טוב: פגישת המשך בנושא חטיבת בתי חולים עם

ד "עו, (ל"מנכ)ק דדון 'יצחק ז: דיון בנושא הקבלת הרשות לשיקום האסיר למשרד ממשלתי עם

15:00 28/10/2015ד  יום14:00 28/10/2015ד  יוםרון דול, (יועצת לענייני חקיקה)חנה קלר 

חניה בקרית הממשלה תל , דוח מבקר המדינה ייצוג הולם: עם נאדר אלקאסם בנושאים. ע.פ

15:30 28/10/2015ד  יום15:00 28/10/2015ד  יוםמעלה אדומים, אביב

18:00 28/10/2015ד  יום16:00 28/10/2015ד  יוםרון דול ונציגיו, גבי אשכנזי ונציגיה:  חודשים עם4סטטוס השגות פתוחות מעל 

14:00 29/10/2015ה  יום09:30 29/10/2015ה  יוםע עם אשרת עינב.פ

עוזרים , פרקליט המדינה )דיון בנושא תשלום שעה עודפת לגברים במשפחות חד מיניות - בוטל

17:00 29/10/2015ה  יום15:30 29/10/2015ה  יום(טלילה רוזנפלד, רון דול, לא מגיע-רונן שפירא, הממונה על השכר, של היועץ המשפטי לממשלה

09:45 01/11/2015א  יום09:30 01/11/2015א  יוםע איילה הוניגמן.פ

11:30 01/11/2015א  יום10:00 01/11/2015א  יוםהיערכות לרפורמה- ישיבת הנהלה מורחבת

13:45 01/11/2015א  יום13:00 01/11/2015א  יום(13:30-תצטרף ב)סמדר לב + ע עם איריס נחמיה בנושא סטטוס עבודת האגף .פ

ש משרד "יועמ, דני חורין, דינה זילבר, יובל שטייניץ: פגישה בנושא רשות החשמל החדשה עם

15:00 01/11/2015א  יום14:00 01/11/2015א  יוםחן דנוך, רון דול, ל אנרגיה"מנכ, האנרגיה

16:00 01/11/2015א  יום15:30 01/11/2015א  יוםמנהל בתי דין רבניים בפועל- פגישה עם הרב שמעון יעקובי

17:45 01/11/2015א  יום17:15 01/11/2015א  יוםא"מנהל רת- ו 'פגישת היכרות עם יואל פלצ

15:00 02/11/2015ב  יום14:30 02/11/2015ב  יוםמנהל בנציבות- הערכת עובד 

17:00 02/11/2015ב  יום16:30 02/11/2015ב  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

איציק - נציג המשפטנים בהסתדרות, אייל לוי, דני בונפיל, אפי מלכין, מ"דיון עם וועד עובדי נש

11:00 03/11/2015ג  יום09:30 03/11/2015ג  יוםעדנה אלפסי, מ" נציגי משפטנים בנש2,  גורדון

12:30 03/11/2015ג  יום11:30 03/11/2015ג  יוםמשרד המשפטים- פגישה עם רחל שילנסקי*

15:00 03/11/2015ג  יום14:30 03/11/2015ג  יוםמנהל בנציבות- הערכת עובד

16:45 03/11/2015ג  יום15:45 03/11/2015ג  יוםא עם אסף רוזנברג.פ

10:00 04/11/2015ד  יום09:30 04/11/2015ד  יוםמנהל בנציבות- הערכת עובד 

11:20 04/11/2015ד  יום11:00 04/11/2015ד  יוםעדנה אלפסי, רון דול, רוני זבורוף: ועדת נסיעות עם

14:00 04/11/2015ד  יום13:30 04/11/2015ד  יוםמנהל בנציבות- הערכת עובד

17:00 04/11/2015ד  יום16:00 04/11/2015ד  יוםמירי יוגב, אניטה יצחק, ענת בן עזרא, תמר פינקוס: פגישה בנושא הרשות להגנת הצרכן עם

10:30 05/11/2015ה  יום10:00 05/11/2015ה  יוםא עם סאלח שנאן.פ

12:30 05/11/2015ה  יום11:30 05/11/2015ה  יוםר הסתדרות עובדי המדינה"יו- ע אריאל יעקובי.פ



20:00 05/11/2015ה  יום18:00 05/11/2015ה  יוםבטחוני-חסוי- פגישה 

בנושא דיון לגבי תקנים של כוח אדם בלשכת פיתוח - פגישה עם השר דרעי וסיגל שאלתיאל 

14:00 08/11/2015א  יום13:00 08/11/2015א  יוםהנגב והגליל לאחר החלטת הממשלה על הגדלת התקציב

עדו , ורד אבוטבול, אילן רם ונציגיו, אילה גונן:  ל עם"דיון בנושא קדנציות לבכירים במל--בוטל--

15:00 08/11/2015א  יום14:00 08/11/2015א  יוםרון דול/בן צור

, דגנית שי, חיים שרון: פגישה בנושא טיוטת דוח מינוי עובדים בכירים בשירות המדינה עם

15:30 08/11/2015א  יום14:30 08/11/2015א  יוםונציגיהם

, עדו בן צור, איילה גונן: עם" בטחוניות"' מינוי בפועל בהשאלה ביח- דיון בנושא קביעת מדיניות 

16:30 08/11/2015א  יום16:00 08/11/2015א  יוםורד אבוטבול

10:30 09/11/2015ב  יום08:30 09/11/2015ב  יוםעפרה קלינגר- נציבת בתי הסוהר - ועדת טירקל

11:30 09/11/2015ב  יום11:00 09/11/2015ב  יוםע עם אופיר בניהו.פ

12:00 09/11/2015ב  יום11:30 09/11/2015ב  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

14:30 09/11/2015ב  יום13:30 09/11/2015ב  יוםל וקסנר וטל ויינברום מנהלת תכנית הבכירים"ע עם רענן אביטל מנכ.פ

12:00 10/11/2015ג  יום10:00 10/11/2015ג  יוםרועי דרור, אודי פראוור: א עם"פגישה בנושא שינויים בהסדרי כ

16:00 10/11/2015ג  יום15:30 10/11/2015ג  יוםמנהלת בנציבות-הערכת עובד

10:00 11/11/2015ד  יום09:30 11/11/2015ד  יוםנאדר אלקאסם, רונן שפירא, עדו בן צור, רון דול: פגישה בנושא תקן אזרח ותיק עם

14:00 11/11/2015ד  יום13:30 11/11/2015ד  יוםפגישה עם אשרת עינב וחני פיקארד

רונן , אגף תקציבים' ר-אמיר לוי, קובי אמסלם: דיון בנושא עבודה מהבית עם** בוטל על ידם **

16:30 11/11/2015ד  יום15:30 11/11/2015ד  יוםשפירא

17:00 11/11/2015ד  יום16:00 11/11/2015ד  יוםהממונה על השכר- ע שוטף עם קובי אמסלם.פ

19:30 11/11/2015ד  יום18:00 11/11/2015ד  יוםחסוי-פגישה

10:30 12/11/2015ה  יום09:30 12/11/2015ה  יום(בטחוני)הרצאה חסוי 

13:30 12/11/2015ה  יום13:00 12/11/2015ה  יוםפגישה עם האלוף יוסף מישלב

15:30 12/11/2015ה  יום14:00 12/11/2015ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

, איילה גונן, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון דול, רון צור, מוטי אהרוני: עם" שילוב זרועות"פורום 

11:00 15/11/2015א  יום09:30 15/11/2015א  יוםאילן רם,איילת קדוש,מיירי יוגב,עמרי דגן, מאיר אהרונוב, עדנה אלפסי, יוני דוקן

11:15 15/11/2015א  יום11:00 15/11/2015א  יוםפגישה עם רונן שפירא

, אילן רם: פגישה בנושא בקשות לתגמול עקב הגבלות לאחר פרישה לפי החלטת הממשלה עם

12:30 15/11/2015א  יום11:30 15/11/2015א  יוםאייל שני, אורי אפלבויים, ארז אנצוויג, קובי אמסלם, רון דול, יוסי גווילי

13:30 15/11/2015א  יום13:15 15/11/2015א  יוםפגישה עם גבי אשכנזי

ענת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: משרד הפנים עם-משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

16:30 15/11/2015א  יום15:00 15/11/2015א  יוםאבי חליבה, אורנה הוזמן בכור, מוטי אהרוני, מירי יוגב, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, אסרף

שילובן לעבודה במשרדי - דיון בנושא פרוייקט סטודנטיות דרוזיות שלמדו מקצועות ייחודיים

11:30 16/11/2015ב  יום10:30 16/11/2015ב  יוםנאדר אלקאסם, רונן שפירא, כ מגלי ווהבה"חה: העדפה מתקנת עם, הממשלה

17:30 16/11/2015ב  יום16:45 16/11/2015ב  יוםל תיירות"מנכ- פגישה עם אמיר הלוי



12:30 17/11/2015ג  יום12:00 17/11/2015ג  יוםרון צור, חני דורי, מוטי אהרוני: פרופסיה עם-ישיבת ססטוס

16:00 17/11/2015ג  יום15:30 17/11/2015ג  יוםמנהלת בנציבות-הערכת עובד

16:45 17/11/2015ג  יום16:15 17/11/2015ג  יוםהמדען הראשי- פגישה עם אבי חסון 

11:00 18/11/2015ד  יום10:00 18/11/2015ד  יום(משרד מבקר המדינה)טל מלכין , מאיה רוז, פגישה עם בני גולדמן

15:00 18/11/2015ד  יום14:30 18/11/2015ד  יוםרשם הקבלנים-פגישה עם אמנון כהן

19:00 18/11/2015ד  יום17:00 18/11/2015ד  יוםיישום ומעקב רפורמה-ועדת היגוי

11:30 19/11/2015ה  יום10:30 19/11/2015ה  יוםר הסתדרות עובדי המדינה"יו- ע אריאל יעקובי.פ

12:30 22/11/2015א  יום11:30 22/11/2015א  יוםע עם אילן רם.פ

, נאדר, רונן שפירא, מירי יוגב: בעקבות תביעה של לוחמי אש עם-דיון בנושא תוספת שטחים

15:00 22/11/2015א  יום14:00 22/11/2015א  יוםמשה קופשטיין, איילה גונן, עדו בן צור, ענבר בן מנדה

17:30 22/11/2015א  יום17:00 22/11/2015א  יוםאחיה קמארה ואילן רם: פגישה בנושא סיום קדנציה עם

10:00 23/11/2015ב  יום09:30 23/11/2015ב  יוםרכזת לשכה-ראיון עבודה 

12:30 23/11/2015ב  יום11:30 23/11/2015ב  יוםהממונה על השכר-ע עם קובי אמסלם.פ

15:00 23/11/2015ב  יום14:30 23/11/2015ב  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

הצגת בעיות ופתרונות לאישור - דיון בנושא סטטוס יישום החלטת ממשלה בעניין מנהל התכנון 

10:30 29/11/2015א  יום09:30 29/11/2015א  יוםאיילת קדוש, מירי יוגב, אידית בר, בינת שוורץ: הנציב עם

12:00 29/11/2015א  יום11:00 29/11/2015א  יוםיעקב לוזון, עדנה אלפסי: פגישה בנושא ביקורת פנים עם

14:00 29/11/2015א  יום13:30 29/11/2015א  יוםמ"ל רוה"מנכ- ע עם אלי גרונר.פ

15:00 29/11/2015א  יום14:00 29/11/2015א  יוםע עם יוני דוקן.פ

16:00 29/11/2015א  יום15:30 29/11/2015א  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

16:45 29/11/2015א  יום16:30 29/11/2015א  יוםאצילת סמכויות-פגישה עם מוטי אהרוני

09:45 30/11/2015ב  יום09:30 30/11/2015ב  יוםע עם רוויטל וויצמן.פ

19:00 30/11/2015ב  יום16:30 30/11/2015ב  יוםועדת שירות המדינה

19:00 30/11/2015ב  יום18:00 30/11/2015ב  יוםורד אבוטבול, איילה גונן, סימה שיין, עוזי יצחקי, איריס שטרק: כינוס ועדה בטחונית עם

14:30 01/12/2015ג  יום14:00 01/12/2015ג  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

, נגה קינן, עדו/רון דול: כלית המשרד לנושאים אסטרטגיים עם עם"ועדת מינויים למועמדת למנ

17:30 01/12/2015ג  יום16:30 01/12/2015ג  יוםמועמד-אלון גלרט

נגה , עדו/רון דול: ועדת מינויים למועמדת למנהלת הרשות לקידום מעמד האישה עם עם-בוטל

17:30 01/12/2015ג  יום16:30 01/12/2015ג  יוםמועמד-אלון גלרט, קינן

18:30 01/12/2015ג  יום17:30 01/12/2015ג  יוםמועמד, אלון גלרט, איריס שטרק, עדו/רון דול: ל משרד המדע עם"ועדת מינויים למועמד למנכ

22:00 01/12/2015ג  יום19:30 01/12/2015ג  יום(בטחוני)חסוי -פרידה 

09:00 02/12/2015ד  יום08:30 02/12/2015ד  יוםעובדות נציבות/עובדי- ציון יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים- דברי פתיחה 

11:30 02/12/2015ד  יום10:30 02/12/2015ד  יום(בטחוני)חסוי -פגישה 

12:00 02/12/2015ד  יום11:30 02/12/2015ד  יוםמ"מנהל לשכת רה-פגישה עם דוד שרן

16:30 02/12/2015ד  יום16:00 02/12/2015ד  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד



16:00 03/12/2015ה  יום08:00 03/12/2015ה  יוםאתיקה-לים"משוריין לכנס מנכ

14:30 03/12/2015ה  יום12:30 03/12/2015ה  יוםרוני אל שייך- ל נכנס"המפכ- טקס קבלת פנים

10:15 06/12/2015א  יום09:30 06/12/2015א  יום' דק15- נושא בחירת נושאי עץ הדעת-  ישיבת הנהלה מורחבת

, איילה גונן, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון דול, רון צור, מוטי אהרוני: עם" שילוב זרועות"פורום 

מוטי מציג נושא - אילן רם,איילת קדוש,מירי יוגב,עמרי דגן, מאיר אהרונוב, עדנה אלפסי, יוני דוקן

11:30 06/12/2015א  יום10:15 06/12/2015א  יום"מוכנות לאצילת סמכויות"

ענת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: משרד המדע עם- משרדי נחשון-הצגת תכניות עבודה

+ חן דנוך,רן בר, עדו שריר, מוטי אהרוני, מירב בוכריס, אילן רם, חגי פיליפסון, רינה צזנה, אסרף

13:00 06/12/2015א  יום11:30 06/12/2015א  יוםנושא שינוי ארגוני באגף מידע וקהילה

14:30 06/12/2015א  יום14:00 06/12/2015א  יוםחני דורי, מוטי אהרוני: פרופסיה עם-ישיבת ססטוס

15:00 06/12/2015א  יום14:30 06/12/2015א  יוםמ במסגרת תכנית הבכירים של וקסנר"הצעה לפרוייקט של נש: פגישה עם עמרי דגן בנושא

רון דול , גבי אשכנזי ונציגיה:  חודשים עם4המשך ישיבת סטטוס השגות פתוחות מעל --בוטל--

18:30 06/12/2015א  יום16:30 06/12/2015א  יוםונציגיו

10:30 07/12/2015ב  יום09:30 07/12/2015ב  יוםע יוני דוקן.פ**בוטל**

, רון דול:  מתן זכות ערר על תלונת הטרדה מינית בשירות המדינה עם7236/15צ "דיון בנושא בג

11:30 07/12/2015ב  יום10:30 07/12/2015ב  יוםטלילה, תהילה פרץ, אסף רוזנברג, שיר ביגמן אזולאי

, כ גבארין יוסף"ח: פגישה בנושא ייצוג הולם של בני האוכלוסיה הערבית בשירות המדינה עם

12:30 07/12/2015ב  יום11:30 07/12/2015ב  יוםנאדר אלקאסם, רונן שפירא, (יועץ)וסים חוסרי 

דב פסט ונציגים נוספים , משה בר סימן טוב: עם (מזור) HRדיון בנושא מערכות מחשוב *בוטל*

12:30 07/12/2015ב  יום11:30 07/12/2015ב  יוםיוני דוקן, (מרכבה)אורנית יחזקאלי , רוויטל וייצמן, רונן שפירא, ממשרד הבריאות

14:00 07/12/2015ב  יום13:30 07/12/2015ב  יוםפגישה עם רון צור

14:30 07/12/2015ב  יום14:00 07/12/2015ב  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

16:00 07/12/2015ב  יום15:30 07/12/2015ב  יוםאליעזר יבלון ואילן רם- ל רווחה"פגישה עם מנכ

11:00 08/12/2015ג  יום09:30 08/12/2015ג  יוםפגישת רפרנטים אצל הנציב

13:30 08/12/2015ג  יום13:15 08/12/2015ג  יוםמנהל בתי המשפט, פגישה עם שפיצר

15:30 08/12/2015ג  יום13:30 08/12/2015ג  יוםבנושא עוזרים משפטיים (השופט פליטמן)דיון בבית הדין הארצי לעבודה 

10:30 09/12/2015ד  יום09:15 09/12/2015ד  יוםאלי גרונר  ואודי פראוור-מ"ל רוה"פגישת המשך עם מנכ

12:00 09/12/2015ד  יום11:45 09/12/2015ד  יוםהמשך פגישה רון צור

, מחמוד רחמאן, יוסי כהן, קובי אמסלם: מ בנושא קדנציות רוטציות של רופאים עם"המשך מו

משה , ד לאה ופנר"עו, ר ליאוניד אידלמן"ד, רם רידניק, יעל ישראלי, חמוטל בן דור, יאיר פינס

14:30 09/12/2015ד  יום12:00 09/12/2015ד  יוםד עירית גרוב"עו, ד מיכל פומרנץ"עו,רון דול, מיכל הורן, יוני דוקן, בר סימן טוב ונציגיו

חמוטל בן ,מחמוד רחמאן, יוסי כהן, קובי אמסלם: דיון בנושא פרקטיקה פרטית של רופאים עם

מיכל , יוני דוקן, משה בר סימן טוב ונציגיו, ד לאה ופנר"עו, ר ליאוניד אידלמן"ד, יעל ישראלי, דור

16:00 09/12/2015ד  יום14:30 09/12/2015ד  יוםרון דול, הורן

11:30 10/12/2015ה  יום10:30 10/12/2015ה  יוםפגישה עם שר האוצר בנושא משבר הדיור



11:30 10/12/2015ה  יום10:30 10/12/2015ה  יוםבוטל-ע אריאל יעקובי.פ

-קובי בר נתן, קובי פאר, אודי נצר, זאב שניר: ג עם"דיון בנושא קליטה לפרוייקטים גדולים בקמ

13:30 10/12/2015ה  יום12:30 10/12/2015ה  יום(א"וא)שגית , איילה גונן, אגף השכר ונציגיו

15:00 10/12/2015ה  יום14:00 10/12/2015ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

16:15 10/12/2015ה  יום15:30 10/12/2015ה  יוםחסוי בטחוני- פגישה 

17:00 10/12/2015ה  יום16:30 10/12/2015ה  יוםבנושא וועדת מינויים- שיחת ועידה 

11:00 13/12/2015א  יום08:45 13/12/2015א  יוםכינוס ועדת טירקל

12:00 13/12/2015א  יום11:00 13/12/2015א  יום(מ"משרד רה)דיון המשך עם אודי פראוור 

14:30 13/12/2015א  יום13:00 13/12/2015א  יוםהצגת אסטרטגיית רשות התקשוב הממשלתית- ישיבת הנהלה מורחבת בנושא 

15:30 13/12/2015א  יום14:45 13/12/2015א  יוםראובן לוי  + (ל"המל' ר)ע עם יוסי כהן .פ

, לא יהיה-רונן שפירא, אבי כהן, גילה גמליאל: פיצול משרות עם+ פגישה בנושא פרוייקטים 

11:00 14/12/2015ב  יום10:00 14/12/2015ב  יוםרוזנפלד-טלילה שחל, נאדר אלקאסם

13:00 14/12/2015ב  יום11:30 14/12/2015ב  יוםענבל מליח, חיים שרון, דגנית שי: דיון בנושא רפורמה עם

19:30 15/12/2015ג  יום07:30 15/12/2015ג  יום. בכנס הסתדרות11:15-הנציב מרצה ב- משוריין לכנס מנהיגות של ההסתדרות באילת

11:30 16/12/2015ד  יום10:30 16/12/2015ד  יוםפגישת המשך עם אודי פרוור רועי דרור

, אילן יפתח: לים והמנהלים האדמינסטרטיביים עם"קבוצת מיקוד של הסמנכ- מפגש עם הנציב 

16:00 16/12/2015ד  יום14:30 16/12/2015ד  יוםרותי אשכנזי, רוני מורנו, תמי לשם, רועי פישר, רן בר, אבי חליבה, דב פסט

19:00 16/12/2015ד  יום17:00 16/12/2015ד  יוםיישום ומעקב רפורמה-ועדת היגוי

"  ל"המשפטן בשירות הציבורי לזכרו של גלעד שירמן ז"דברי פתיחה ביום השתלמות בנושא 

09:30 17/12/2015ה  יום08:30 17/12/2015ה  יום"על עובדי מדינה ועל קובעי מדיניות- "בנושא

13:30 17/12/2015ה  יום11:00 17/12/2015ה  יוםוועד המנהל תכנית הצוערים-  משוריין לפגישה 

, איילה גונן, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון דול, רון צור, מוטי אהרוני: עם" שילוב זרועות"פורום 

10:30 20/12/2015א  יום09:30 20/12/2015א  יוםאילן רם,איילת קדוש,מיירי יוגב,עמרי דגן, מאיר אהרונוב, עדנה אלפסי, יוני דוקן

11:30 20/12/2015א  יום10:30 20/12/2015א  יוםאילן רם, רון צור: דיון בנושא מימוש הסכמות עם הסתדרות עובדי המדינה עם

12:00 20/12/2015א  יום11:30 20/12/2015א  יוםע עם רוויטל וויצמן.פ

12:30 20/12/2015א  יום12:00 20/12/2015א  יוםפגישה עם אופיר אקוניס

14:00 20/12/2015א  יום13:00 20/12/2015א  יום(רפורמה בשירות המדינה)משרד הבריאות - השתתפות בישיבת הנהלה

16:00 20/12/2015א  יום15:00 20/12/2015א  יוםלים במסגרת הרפורמה החדשה"ל ביטוח לאומי בנושא מכרזים לסמנכ"פגישת התייעצות עם מנכ

17:00 20/12/2015א  יום16:30 20/12/2015א  יוםסמנכל משרד החוץ- פע אמיר אילון 

11:00 21/12/2015ב  יום10:00 21/12/2015ב  יוםפגישה עם עדנה ורוויטל בנושא תקציב** בוטל**

א 'כפיר בטאט בנושא גיוס כ, יונתן בר סימן טוב, פגישה עם יעל מבורך*ת.ת--*בוטל על ידם--

12:30 21/12/2015ב  יום11:30 21/12/2015ב  יוםבשירות המדינה

13:30 21/12/2015ב  יום13:15 21/12/2015ב  יוםפגישה עם מירי יוגב



, מ"וועד עובדי נש, אפי מלכין, אייל לוי, דני בונפיל: מ עם"פגישת המשך בנושא סכסוך עבודה נש

15:00 21/12/2015ב  יום13:30 21/12/2015ב  יוםעדנה אלפסי

19:30 21/12/2015ב  יום19:00 21/12/2015ב  יוםבנושא וועדת חריגים- שיחת וועדה 

10:15 23/12/2015ד  יום09:15 23/12/2015ד  יוםנאדר אלקאסם, רונן שפירא, כ רועי פולקמן ונציגיו"ח: דיון בנושא סטודנטים בשירות המדינה עם

11:30 23/12/2015ד  יום10:30 23/12/2015ד  יוםעדו בן צור/רון דול, ד מיקי גינצבורג"עו, ד אפרת ברזילי"עו, פגישה עם דורי גולד

, עדו בן צור, חאלד, גבי אשכנזי: רבנות ראשית עם-דיון בנושא מכרז מנהל תחום כשרות בשר

14:00 23/12/2015ד  יום13:00 23/12/2015ד  יוםענבר בן מנדה

15:30 23/12/2015ד  יום15:00 23/12/2015ד  יוםע עם רונן שפירא.פ

16:30 23/12/2015ד  יום15:30 23/12/2015ד  יוםעיינה אדלר, איריס נחמיה, רון צור: דיון בנושא אישור ועדה מייעצת לנושאי מחקר עם

19:00 23/12/2015ד  יום18:00 23/12/2015ד  יום(דנה שוכמן, איילה גונן, יוסי קטריבס, מנכל רוהמ: משתתפים)סייבר - פגישה בנושא 

11:30 24/12/2015ה  יום09:30 24/12/2015ה  יום(בטחוני)חסוי -השתתפות בכנס 

16:00 24/12/2015ה  יום15:30 24/12/2015ה  יוםמנהלת הרשות לקידום מעמד האישה- פגישה עם ורד סוויד

רשות הסייבר ' מועמד לתפקיד ר+  המועצה הלאומית לכלכלה ' ועדת מינויים למועמד לתפקיד ר

17:30 24/12/2015ה  יום16:00 24/12/2015ה  יוםמועמד, עדו בן צור/רון דול, מינה טייכר, דב גולדברגר: עם

, דנה מיטב, חאלד מסלאחה, גבי אשכנזי: נציגים במכרזים עם- דיון בנושא פניית אריאל יעקובי 

10:30 27/12/2015א  יום09:30 27/12/2015א  יוםיוני דוקן

עדו בן /רון דול, מיכאל אטלן, אבי חסון, רועי פישר, עמית לנג: דיון בנושא תאגיד מדען ראשי עם

12:30 27/12/2015א  יום11:30 27/12/2015א  יוםבישארה אלי פראן, ורד אבוטבול, איילה גונן, צור

16:30 27/12/2015א  יום15:30 27/12/2015א  יוםאהוד לובנטל, אורלי פרומן, מאיר אהרונוב: דיון בנושא יקיר השירות עם

, איילה גונן: עם (מ בהסתדרות"בעקבות מו)דיון בנושא מעמד מזכירות ותיקות במשרות אמון 

18:30 27/12/2015א  יום17:30 27/12/2015א  יוםגבי אשכנזי, נציגיו+ עדו בן צור , פריד-שרית מנור

דייא , אגף תקציבים אוצר-אסף וסרצוג, מירי יוגב, אלדד קובלנץ: י עם"דיון בנושא סגירת טח

10:30 28/12/2015ב  יום09:30 28/12/2015ב  יוםאוצר-אסדי

11:30 28/12/2015ב  יום10:30 28/12/2015ב  יוםע עם יוני דוקן.פ

15:00 28/12/2015ב  יום14:00 28/12/2015ב  יוםאיילה הוניגמן ונתי לויט: פגישה בנושא קשרי עבודה עם*ת.ת*

העברת מנהלי מחוזות למנהלי תכנון . 2תשובה ליועץ בנושא עובד . 1: פגישה עם עדו בנושא

15:45 28/12/2015ב  יום15:15 28/12/2015ב  יוםבמשרד האוצר

16:15 28/12/2015ב  יום15:45 28/12/2015ב  יוםאורי אפלבויים, ארז אנצוויג, קובי אמסלם, יוסי גוילי, אילן רם ונציגיו: ישיבה בנושא צינון עם

19:30 28/12/2015ב  יום18:00 28/12/2015ב  יום(בטחוני)חסוי -פגישה 

רון , לא מגיע-גדי שילה, דב פסט, משה בר סימן טוב: חטיבת בתי חולים עם' דיון בנושא מכרז ר

12:00 29/12/2015ג  יום11:00 29/12/2015ג  יוםיוני דוקן, דול

14:00 29/12/2015ג  יום12:00 29/12/2015ג  יוםל משרד המדע"מועמד לתפקיד מנכ+  ר רשות החשמל"מועמד ליו- וועדת מינויים 

10:30 30/12/2015ד  יום09:00 30/12/2015ד  יוםדברי פתיחה-כנס שיוויון מגדרי

10:30 30/12/2015ד  יום10:00 30/12/2015ד  יוםפגישה עם רון דול וגבי אשכנזי

12:00 30/12/2015ד  יום11:00 30/12/2015ד  יוםא בשירות המדינה'כפיר בטאט בנושא גיוס כ, יונתן בר סימן טוב, פגישה עם יעל מבורך



15:30 30/12/2015ד  יום15:00 30/12/2015ד  יוםל בריאות"מנכ-פגישה עם משה בר סימן טוב

16:00 30/12/2015ד  יום15:30 30/12/2015ד  יוםפגישה מקדימה של מאיר אהרונוב ואורנה שמחון

ר אורנה שמחון "י ד"הצגת מסקנות הוועדה ע- הוועדה לגיבוש תפיסת הלמידה בשירות המדינה

ענת , רון צור, רוני סולימני, מרק סבג, איציק למפל, ר ערן גל"ד, אופיר בניהו, מאיר אהרונוב: עם

17:30 30/12/2015ד  יום16:00 30/12/2015ד  יוםאסרף

11:00 03/01/2016א  יום10:30 03/01/2016א  יוםפגישה עם רון דול ואהרון אליאסף בנושא הילאל בישתאווי

11:30 03/01/2016א  יום11:00 03/01/2016א  יוםהצגת פעילות אגף הדרכה- ענת אסרף, רון צור: ישיבת סטטוס מדרשה עם

12:00 03/01/2016א  יום11:30 03/01/2016א  יוםפגישה עם איילה גונן

14:00 03/01/2016א  יום13:00 03/01/2016א  יוםפגישה עם עדנה אלפסי ורוויטל ויצמן בנושא תקציב

15:30 03/01/2016א  יום14:30 03/01/2016א  יוםע עם אילן רם.פ

16:30 03/01/2016א  יום16:00 03/01/2016א  יוםל קליטה"מנכ- פגישה עם חביב קצב

תכנית וקסנר ושיתופי פעולה : מנהל רשות העתיקות בנושא- פגישה עם ישראל חסון** בוטל**

12:00 04/01/2016ב  יום11:00 04/01/2016ב  יוםעם רשות העתיקות

13:30 04/01/2016ב  יום12:00 04/01/2016ב  יוםאלון גלרט, מינה טייכר, רון דול: ר רשות החשמל עם"המשך וועדת מינויים למועמד יו

דב פסט ונציגים נוספים ממשרד , משה בר סימן טוב: עם (מזור) HRדיון בנושא מערכות מחשוב 

עוזי , גבי ברבש' פרופ, יוני דוקן, (מרכבה)אורנית יחזקאלי , רוויטל וייצמן, רונן שפירא, הבריאות

18:00 04/01/2016ב  יום16:30 04/01/2016ב  יוםמוטי אהרוני, (אוצר)שר 

10:30 05/01/2016ג  יום09:30 05/01/2016ג  יוםע עם רוויטל וויצמן.פ

12:00 05/01/2016ג  יום11:00 05/01/2016ג  יוםע עם מוטי אהרוני.פ

12:30 05/01/2016ג  יום12:00 05/01/2016ג  יוםחטיבת בתי חולים' ל בריאות בנושא סטטוס ר"פגישה עם משה בר סימן טוב מנכ

14:15 05/01/2016ג  יום13:30 05/01/2016ג  יום(משרד החוץ)אלון שמר +ע עם אמיר אילון.פ

16:30 05/01/2016ג  יום16:00 05/01/2016ג  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

23:00 05/01/2016ג  יום17:30 05/01/2016ג  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

10:30 06/01/2016ד  יום09:30 06/01/2016ד  יוםלית משפטים"מנכ- ע עם אמי פלמור.פ

(חיל האויר)ל עומר יובל "סא, (משרד הכלכלה)מתן רטנר , רון צור": במה לחדשנות"הצגה לנציב 

11:30 06/01/2016ד  יום11:00 06/01/2016ד  יום

13:00 06/01/2016ד  יום12:00 06/01/2016ד  יוםמאיר אהרונוב, יוסי גווילי, רון דול, רון צור, פגישה בנושא אתיקה עם אסף רוזנברג

15:30 06/01/2016ד  יום14:00 06/01/2016ד  יוםרון דול ונציגיו, גבי אשכנזי ונציגיה:  חודשים עם4המשך ישיבת סטטוס השגות פתוחות מעל 

רונן , איילת קדוש, עדו בן צור/רון דול, אילן רם, רון צור: יישום ומעקב רפורמה עם-ועדת היגוי

אודי , נציגיו/יונתן בר סימן טוב, דני חורין/דינה זילבר, נציגיו/קובי אמסלם, איריס נחמיה, שפירא

19:00 06/01/2016ד  יום17:00 06/01/2016ד  יוםפראוור

20:30 06/01/2016ד  יום19:30 06/01/2016ד  יוםפרידה ממירי יוגב

11:00 07/01/2016ה  יום10:30 07/01/2016ה  יוםאגף תקציבים- פגישה עם אמיר לוי 

12:00 07/01/2016ה  יום11:00 07/01/2016ה  יוםע עם איילה גונן.פ

14:00 07/01/2016ה  יום13:00 07/01/2016ה  יוםהבטחון. ל מ"משנה למנכ- פגישה עם רוני מורנו



, יוני דוקן, איילה גונן, איריס נחמיה, רון דול, רון צור, מוטי אהרוני: עם" שילוב זרועות"פורום 

רוויטל וייצמן,אילן רם,איילת קדוש,עמרי דגן, מאיר אהרונוב, עדנה אלפסי

11:00 10/01/2016א  יום09:30 10/01/2016א  יום

11:15 10/01/2016א  יום11:00 10/01/2016א  יוםועדת טירקל-התייעצות עם רון דול ועדן בן צור בנושא נוהל העבודה המייעצת למינויים בכירים

12:00 10/01/2016א  יום11:30 10/01/2016א  יוםפריד בנושא משרות אמון וביקרות פנים-פגישה עם שרית מנור

11:30 11/01/2016ב  יום11:00 11/01/2016ב  יוםע עם יוני דוקן.פ

12:30 11/01/2016ב  יום11:30 11/01/2016ב  יוםיוני דוקן ומשה בר סימן טוב, פגישה עם דב פסט

15:30 11/01/2016ב  יום14:30 11/01/2016ב  יוםפגישה עם אשרת עינב

16:30 11/01/2016ב  יום16:00 11/01/2016ב  יוםפגישה עם עדו בן צור בנושא ועדת שירות

17:00 11/01/2016ב  יום16:30 11/01/2016ב  יוםניחום אבלים

10:00 12/01/2016ג  יום09:30 12/01/2016ג  יוםאיריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול, אילן רם: סגל בכיר עם-ישיבת סטטוס

10:30 12/01/2016ג  יום10:00 12/01/2016ג  יוםרינה צזנה, איריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול: תורת התקן  עם-ישיבת סטטוס

, גבי אשכנזי, איריס נחמיה, רון צור, עדו בן צור, רון דול: בחינות ומכרזים  עם-ישיבת סטטוס

11:30 12/01/2016ג  יום10:30 12/01/2016ג  יוםורד אבוטבול, מוטי אהרוני

, עדו בן צור, רוזנפלד-טלילה שחל: ייצוג נשים עם-דיון פנימי מקדים בנושא בתי הדין הרבניים

14:00 12/01/2016ג  יום13:30 12/01/2016ג  יוםרינה גולדברג, לימור צרויה, אפרת ברקו, עליזה טטנבויים

, עליזה טטנבויים, עדו בן צור, רוזנפלד-טלילה שחל: ייצוג נשים עם-דיון בנושא בתי הדין הרבניים

שמואל , פרקליטות-אבי זיידנברג, כוכבית נצח דולב, רינה גולדברג, לימור צרויה, אפרת ברקו

15:00 12/01/2016ג  יום14:00 12/01/2016ג  יוםרותם, דני חורין, בתי הדין הרבניים- רפי רכס, שמעון יעקובי, יוסף

16:30 12/01/2016ג  יום16:00 12/01/2016ג  יוםראש התקשוב הממשלתי- פגישה עם יאיר פרנק

17:30 12/01/2016ג  יום17:00 12/01/2016ג  יוםבנושא כנס מבקרים פנימיים- ע עם יעקב לוזון.פ

00:00 14/01/2016ה  יום00:00 13/01/2016ד  יוםיום התנעה לשותפים בכירים בנושא המדרשה הלאומית למנהיגות ממשל וניהול- דברי פתיחה

11:00 13/01/2016ד  יום09:30 13/01/2016ד  יוםנגה קינן, אריה בר, עדו בן צור/רון דול: מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה עם- וועדת מינויים

10:30 13/01/2016ד  יום09:30 13/01/2016ד  יוםע עם רון דול.פ

11:30 13/01/2016ד  יום10:30 13/01/2016ד  יוםע עם עדנה אלפסי.פ

21:00 13/01/2016ד  יום19:00 13/01/2016ד  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

16:30 14/01/2016ה  יום08:30 14/01/2016ה  יוםהנהלת הנציבות-משוריין לכנס תכניות עבודה

11:30 17/01/2016א  יום10:30 17/01/2016א  יוםפגישה עם השרה איילת שקד

12:30 17/01/2016א  יום11:30 17/01/2016א  יוםמוטי אהרוני, עדנה אלפסי, גבי אשכנזי: דיון בנושא חברת הפעלה למכרז מכוני מיון עם

,  גבי אשכנזי, מוטי אהרוני: אגף בחינות ומכרזים עם- דיון בנושא אפיון מסמכי דרישה למרכבה 

14:00 17/01/2016א  יום13:00 17/01/2016א  יוםעדנה אלפסי, רונן דסה, רונן שפירא, רון צור, רוויטל וייצמן

15:00 17/01/2016א  יום14:30 17/01/2016א  יום פגישה עם ענת אסרף

16:30 17/01/2016א  יום15:30 17/01/2016א  יוםכחלון-פגישה עם שר האוצר

, (הדיון לנקבע לבקשתו)אודי פראוור : דיון בנושא הסדרי שירות לבכירים בשירות המדינה עם

10:30 18/01/2016ב  יום09:30 18/01/2016ב  יוםדני חורין, דינה זילבר, אילן רם, רון דול, שלומית ברנע

13:00 18/01/2016ב  יום11:30 18/01/2016ב  יוםגבי אשכנזי, טלילה, רון צור: וועדה בכנסת בנושא רפורמה בשירות המדינה עם



13:30 18/01/2016ב  יום12:30 18/01/2016ב  יוםש לעניין קידום שילובם בחברה הישראלית של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי"וע

, רונן שפירא: פגישה בנושא התמודדות עם החלטת ממשלה לקידום האוכלוסיה החרדית עם

16:00 18/01/2016ב  יום15:00 18/01/2016ב  יוםעדו בן צור/רון דול, גבי אשכנזי, עמרי דגן

16:30 18/01/2016ב  יום16:15 18/01/2016ב  יוםשיחת ועידה עם נגה קינן ואריה בר בנושא מינוי בוועדת המינויים

, אופיר בניהו: ח הוועדה לתפיסת הלמידה בשירות המדינה עם"דיון בנושא יישום המלצות דו

11:00 19/01/2016ג  יום10:00 19/01/2016ג  יוםמאיר אהרונוב

12:00 19/01/2016ג  יום11:00 19/01/2016ג  יוםע עם אסף רוזנברג.פ

13:15 19/01/2016ג  יום12:30 19/01/2016ג  יוםרון דול, גבי אשכנזי, יוני דוקן: דיון בנושא מכרז סגן מנהל אדמניסטרטיבי גריאטרי נתניה עם

אפרת , איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: ייצוג הולם עם-הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב 

15:30 19/01/2016ג  יום14:00 19/01/2016ג  יוםעדו בן צור, רון דול, מוטי אהרוני, רוזנפלד-טלילה שחל,מוטי אהרוני, ליאב שדה,לוי

19:00 19/01/2016ג  יום16:00 19/01/2016ג  יוםועדת שירות המדינה

19:30 19/01/2016ג  יום19:00 19/01/2016ג  יוםע אילה גונן.פ

10:30 20/01/2016ד  יום09:30 20/01/2016ד  יום(משרד מבקר המדינה)וענבל מליח , חיים שרון, פגישה עם דגנית שי

09:30 21/01/2016ה  יום08:45 21/01/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

14:00 21/01/2016ה  יום09:30 21/01/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -ביקור 

רינה , איילה גונן, חני דורי, מוטי אהרוני, רונן שפירא, רון צור: פגישה בנושא תגמול ותמרוץ עם

11:00 24/01/2016א  יום10:00 24/01/2016א  יוםמחמוד רחמאן, קובי אמסלם, אתי שגיא, צזנה

12:00 24/01/2016א  יום11:00 24/01/2016א  יוםהממונה על השכר-ע עם קובי אמסלם.פ

14:30 24/01/2016א  יום13:30 24/01/2016א  יוםרון דול, גבי אשכנזי: פגישה בנושא משקיף בוועדות בוחנים עם- בוטל

גני , אלי גרונר, שמעון שפירא, דוד שרן: החוץ עם. פגישה בנושא תהליכי מיון וקליטה במ

15:15 24/01/2016א  יום14:30 24/01/2016א  יוםאיילה גונן, דנה שוכמן, אשכנזי

16:15 24/01/2016א  יום15:15 24/01/2016א  יוםגבי אשכנזי, מ"ל רוה"דיון בנושא השגות ומכרזים עם מנכ

10:45 25/01/2016ב  יום10:30 25/01/2016ב  יוםעדו בן צור: פגישה בנושא הצעת מנגנון למינוי חברי ועדת שירות עם

14:30 25/01/2016ב  יום13:30 25/01/2016ב  יוםע עם יוני דוקן.פ

15:30 26/01/2016ג  יום14:30 26/01/2016ג  יוםע עם אילן רם.פ

10:30 27/01/2016ד  יום09:30 27/01/2016ד  יוםעדנה אלפסי ומירב בוכריס: פגישה בנושא מבנה ארגוני עם

12:30 27/01/2016ד  יום11:30 27/01/2016ד  יוםנתי לויט, מאיר אהרונוב, יוסי גווילי, רון צור, רון דול, אסף רוזנברג: דיון המשך בנושא אתיקה עם

, דוד לוי פאור' פרופ, אופיר בניהו: תכנית הבכירים עם-'פגישה בנושא בחירת מועמדי מחזור ה

15:00 27/01/2016ד  יום13:30 27/01/2016ד  יוםיפעת כהן חדד, ר גייל טל שיר"ד

17:00 27/01/2016ד  יום15:30 27/01/2016ד  יוםקבלת פנים לעמיתי תכנית הבכירים של קרן וקסנר ישראל- טקס בבית הנשיא

10:00 28/01/2016ה  יום09:30 28/01/2016ה  יוםהנציב רק בפתיחה- קשרי אקדמיה- ועדה מייעצת- ישיבה ראשונה 

12:00 28/01/2016ה  יום10:30 28/01/2016ה  יוםעוזר הנציב- פרידה 

10:30 31/01/2016א  יום09:30 31/01/2016א  יוםל משרד הבריאות"סמנכ- פגישה עם דב פסט 

12:00 31/01/2016א  יום11:30 31/01/2016א  יוםר טניה בוגוסלובסקי"ד, אלי בר אל, מיכל מסטאיי, עמרי דגן: ברכת הדרך עם-צוות וקסנר



אפי , לא יגיע-קובי אמסלם, ארז אנצוויג: ימי מחלה בעת שביתה עם-יר"דיון בנושא תיקון התקש

14:00 31/01/2016א  יום13:00 31/01/2016א  יוםעדו בן צור/רון דול, נאדר אלקאסם, רונן שפירא, מחמוד רחמאן, מלכין

גלית , אפרת פרידמן, ענת אסרף, רון צור: עם" המדרשה הלאומית"פגישת התנעה **בוטל**

15:00 31/01/2016א  יום14:00 31/01/2016א  יוםמכללה למינהל- שרון קריגר, דוד שטרית, רועי כהן, ישעיהו

17:00 31/01/2016א  יום16:30 31/01/2016א  יוםפגישה עם משה שיאון ואילן רם

, יוסי קטריבס, אילן רם, רון צור, עמרי דגן: ח עתודות לישראל עם"דיון בנושא הצגת עיקרי דו

18:00 31/01/2016א  יום17:00 31/01/2016א  יוםאיציק דבש, דנה פאר, אורי הרמן

11:00 01/02/2016ב  יום10:00 01/02/2016ב  יוםמשה אשר, אילן רם, רון צור: פגישה בנושא ועדות שיבוץ ברשות המיסים עם

, יעקב יפלח, אריאלה בן אברהם)יוסי קטריבס וצוותו , רון צור: דיון בנושא תכנית קרן וקסנר עם

12:00 01/02/2016ב  יום11:00 01/02/2016ב  יום(עדי כהאן, אבי

רוני שקרל , רוני זבורוף, יאיר קבילו, עדנה אלפסי: פגישה בנושא תהליך הרכש והחשבות עם

14:30 01/02/2016ב  יום13:30 01/02/2016ב  יום(יועצת חיצונית)

15:30 01/02/2016ב  יום15:00 01/02/2016ב  יום(חברי ועדת המינויים)נגה קינן אריה בר , אשרת, משה- משתתפים -שיחת ועידה 

10:30 02/02/2016ג  יום09:15 02/02/2016ג  יוםאפי מלכין, עדנה אלפסי: מ עם"פגישה בנושא סכסוך נש*ת.ת** *בוטל**

11:30 02/02/2016ג  יום10:30 02/02/2016ג  יוםורד אבוטבול, רותי אשכנזי, ע עם שי באבד.פ

12:30 02/02/2016ג  יום11:30 02/02/2016ג  יוםרון דול, גבי אשכנזי: פגישה בנושא משקיף בוועדות בוחנים עם*ת.ת--*בוטל--

15:30 02/02/2016ג  יום14:30 02/02/2016ג  יוםאיציק אלחרר בנושא דייני הגיור- פגישה עם הרב הראשי יצחק יוסף וראש הלשכה

17:00 02/02/2016ג  יום16:00 02/02/2016ג  יוםלי תקציב"תכנית מדרשה לסמנכ-דברי  פתיחת הכנס

11:30 03/02/2016ד  יום09:30 03/02/2016ד  יוםמשוריין ליום עיון מבקרים פנימיים ומנכלים

מאיר : פגישה בנושא  תפיסת המצוינות הארגונית כמתווה לפיתוח הסגל הבכיר עם--בוטל--

, גיורא שלגי, יעקב ויטנברג, אורי אדלמן' פרופ, מר דורון שוחט, ר אורנה שמחון"ד, אהרונוב

15:00 03/02/2016ד  יום14:00 03/02/2016ד  יוםשאול שאשא' פרופ

תכנית וקסנר ושיתופי פעולה עם רשות : מנהל רשות העתיקות בנושא- פגישה עם ישראל חסון

17:00 03/02/2016ד  יום16:15 03/02/2016ד  יוםהעתיקות

14:00 04/02/2016ה  יום13:00 04/02/2016ה  יום-הפסקת כהונה החלטת ממשלה- ועידה עם דינה זילבר

15:30 04/02/2016ה  יום14:30 04/02/2016ה  יוםחסוי בטחוני- פגישה 

יערה בן שחר , יאיר פרנק: דיון בנושא מודלים להעסקת הון אנושי בתחום התקשוב בממשלה עם

-אפרת לוי, אחיה רוזן, איילה גונן, עדו בן צור, אמיר-עמית יוסוב, שץ-מעיין רוזנברג, תיק

11:30 07/02/2016א  יום10:30 07/02/2016א  יוםכוכבי, דורון סמיש, אפי מלכין, רחל שילנסקי, מירב קדם ונציגיה,רמסיס חרבאווי, רונזברג

14:00 07/02/2016א  יום12:30 07/02/2016א  יוםחגיגת יום הולדת+ ארוחת צהריים לשכת נציב 

16:00 07/02/2016א  יום15:30 07/02/2016א  יוםא עם רוויטל וייצמן.פ

17:15 07/02/2016א  יום16:45 07/02/2016א  יוםפגישה עם בצלאל טרייבר ואיילה גונן

11:30 08/02/2016ב  יום09:30 08/02/2016ב  יוםהרב רבינוביץ- סיור לשכה בכותל המערבי

12:00 08/02/2016ב  יום11:00 08/02/2016ב  יוםע עם יוני דוקן.פ

13:00 08/02/2016ב  יום11:30 08/02/2016ב  יוםלשכה- ארוחת צהריים 



דינה , שי באבד, רון דול: דיון אצל היועץ המשפטי לממשלה בנושא סיום כהונת בכירים עם

אבי ליכט, זילבר

14:30 08/02/2016ב  יום13:30 08/02/2016ב  יום

10:30 09/02/2016ג  יום09:30 09/02/2016ג  יוםעדנה אלפסי ומירב בוכריס: פגישת המשך בנושא מבנה ארגוני עם

11:30 09/02/2016ג  יום10:45 09/02/2016ג  יוםאלי גרונר- מ"פגישה עם מנכל רה

: מכרזים בשירות המדינה עם: קשיים ברפרומה בשירות המדינה בנושא"בנושא - ועדה בכנסת

13:30 09/02/2016ג  יום12:00 09/02/2016ג  יוםיוסי גווילי, רון דול, מוטי אהרוני , גבי אשכנזי ונציגיה, רון צור

15:00 09/02/2016ג  יום14:30 09/02/2016ג  יוםע עם איילה גונן.פ

16:30 09/02/2016ג  יום15:30 09/02/2016ג  יום(מייק בלס,  יוסי גוילי, רון צור: משתתפים)פגישה בנושא קוד אתי 

16:00 10/02/2016ד  יום15:00 10/02/2016ד  יום(רפרנטית)לימור צרויה + פגישה עם הרב לאו 

10:00 11/02/2016ה  יום09:00 11/02/2016ה  יום(ל"דובר צה)פגישה עם מוטי אלמוז 

, קובי אמסלם ונציגיו: עם (13.1.16מכתבו של אריאל יעקובי מיום )דיון בנושא גמולי השתלמות 

11:00 11/02/2016ה  יום10:00 11/02/2016ה  יוםאריאל יעקובי

11:30 11/02/2016ה  יום11:15 11/02/2016ה  יוםעדכונים- עומרי דגן 

12:30 11/02/2016ה  יום11:30 11/02/2016ה  יוםואיילה גונן (ש"סגן המטפ)פגישה עם גיא גולדשטיין 

10:00 14/02/2016א  יום09:30 14/02/2016א  יום(מ"משרד רה)פגישה עם אודי פראוור 

14:30 14/02/2016א  יום13:30 14/02/2016א  יוםע עם אופיר בניהו.פ

יוסי , אילן רם, אורי אפלבויים, ארז אנצוויג, מחמוד רחמאן, קובי אמסלם: דיון בנושא צינון עם

16:30 14/02/2016א  יום15:30 14/02/2016א  יוםדייא אסדי, גווילי

17:15 14/02/2016א  יום16:45 14/02/2016א  יוםמזכיר הצבאי של נשיא המדינה- פגישה אישית עם חסון חסון

10:00 15/02/2016ב  יום09:30 15/02/2016ב  יוםפגישה עם רוויטל בנושא תקציב

20:00 15/02/2016ב  יום16:30 15/02/2016ב  יוםחסוי בטחוני- ביקור

, רוויטל וייצמן:   מרכבה עםHRדיון אצל מיכל עבאדי בנושא האצת פיתוח מודול *ת.ת--*בוטל--

11:00 16/02/2016ג  יום09:30 16/02/2016ג  יוםיאיר פראנק, עדי עינת, אורנית יחזקאלי, עוזי שר, מיכל עבאדי, מוטי אהרוני, רונן שפירא, רון צור

12:30 16/02/2016ג  יום11:30 16/02/2016ג  יום(הסתדרות)פגישה עם דני בונפיל 

17:00 16/02/2016ג  יום16:00 16/02/2016ג  יום(אוצר)פגישה עם אפי מלכין וחנן לזימי 

20:30 16/02/2016ג  יום18:00 16/02/2016ג  יוםמשוריין לאירוע סיום והצגת נייר מדיניות תכנית הבכירים בשירות המדינה

11:00 17/02/2016ד  יום09:00 17/02/2016ד  יוםישיבת הוועדה המיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה-דיון נוסף 

12:00 18/02/2016ה  יום11:00 18/02/2016ה  יוםרון דול, גבי אשכנזי: פגישה בנושא משקיף בוועדות בוחנים עם*ת.ת--*בוטל--

14:00 18/02/2016ה  יום13:00 18/02/2016ה  יוםמ"פגישה עם רוה

11:00 21/02/2016א  יום10:00 21/02/2016א  יוםל אוצר"מנכ- ע עם שי באבד.פ

12:00 21/02/2016א  יום11:30 21/02/2016א  יוםחבר ועדת מינויים- פגישה עם אלון גלרט

15:00 21/02/2016א  יום14:00 21/02/2016א  יוםע עם אילן רם.פ

16:00 22/02/2016ב  יום09:00 22/02/2016ב  יוםרון צור יתאם מול אריאל יעקובי וימסור פרטים- הצגת הרפורמה- כנס וועדים

חמוטל בן , מחמוד רחמאן, ארז אנצוויג, קובי אמסלם: פגישה בנושא פיילוט עבודה מהבית עם

10:30 23/02/2016ג  יום09:30 23/02/2016ג  יוםדנה מיטב, טלילה רוזנפלד, עדו בן צור, רונן שפירא, גלי אמיר, דור



עדנה , כפיר בטאט, יונתן בר סימן טוב, יעל מבורך: מ עם"פגישה בנושא תכנית פרישה נש

14:30 23/02/2016ג  יום13:30 23/02/2016ג  יוםרוויטל וייצמן,ציון לוי, אלפסי

11:00 24/02/2016ד  יום09:00 24/02/2016ד  יוםישיבת הוועדה המיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה- דיון בכנסת 

14:00 24/02/2016ד  יום13:45 24/02/2016ד  יוםפגישה עם אסף רוזנברג ועדו בן צור

16:00 25/02/2016ה  יום09:00 25/02/2016ה  יוםכנס הטמעת הערכות עובדים

רמסיס , איילה גונן, השר אורי אריאל ונציגיו: דיון בנושא תקני יועצים בלשכת שר  החקלאות עם

10:30 28/02/2016א  יום09:30 28/02/2016א  יוםחרבאווי

11:00 28/02/2016א  יום10:30 28/02/2016א  יוםשר הקליטה והעליה. פגישה עם זאב אלקין

אילה , שלמה פילבר נציגיו: דיון בנושא שינוי מעמדה של לפמ למעמד של יחידת סמך משתתפים

12:30 28/02/2016א  יום11:00 28/02/2016א  יוםעדו בן צור/ רון דול, רמסיס, גונן

15:00 28/02/2016א  יום14:00 28/02/2016א  יוםע עם מאיר אהרונוב.פ

ר "ד, חמוטל בן דור, קובי אמסלם: המשך משא ומתן בנושא קדנציות ורוטציות למנהלים עם

כל מוזמן יגיע )דב פסט , משה בר סימן טוב, מיכל הורן, יוני דוקן, ד לאה ופנר"עו, ליאוניד אידלמן

17:45 28/02/2016א  יום16:15 28/02/2016א  יום(עם נציג אחד בלבד

10:30 29/02/2016ב  יום09:30 29/02/2016ב  יוםע עם רוויטל.פ** בוטל**

בהמשך לשיחה )איריס נחמיה , רון  צור: עם (ח חברתי"אג)פגישה עם ירון נוידרפר ורות לוטן 

10:30 01/03/2016ג  יום09:30 01/03/2016ג  יום(של הנציב עם מנכל וקסנר

14:30 01/03/2016ג  יום14:00 01/03/2016ג  יוםפגישה עם עדו בנושא ועדת שירות

16:30 01/03/2016ג  יום16:00 01/03/2016ג  יוםמ"מנהל לשכת רה-פגישה עם דוד שרן

17:45 01/03/2016ג  יום17:30 01/03/2016ג  יום(מעלים בטלפון את אפי מלכין)פגישה עם אילן רם 

12:00 02/03/2016ד  יום09:00 02/03/2016ד  יום(גבי,עדו בן צור, מוטי אהרוני, אילן רם, רון צור: משתתפים)וועדת רפרומה בכנסת 

10:00 02/03/2016ד  יום09:00 02/03/2016ד  יום(בתי חולים ממשלתיים)דברי פתיחה בכנס מנהלי משאבי אנוש של אגף הבריאות 

דיון בנושא מכרז מתן שירותי ייעוץ ותמיכה מקצועית ליישום המלצות הרפורמה בתחום מינהל 

רונן , רינה צזנה, איריס נחמיה, עיינה אדלר, עידית ביטמן, חגי פילפסון,אילן רם: הסגל הבכיר עם

14:45 02/03/2016ד  יום14:00 02/03/2016ד  יוםחברות חיצוניות- משתתפים חיצוניים , שפירא

16:00 02/03/2016ד  יום15:30 02/03/2016ד  יוםדורי גולד- ל משרד החוץ"פגישה עם מנכ

11:30 03/03/2016ה  יום11:00 03/03/2016ה  יוםפגישה עם רון צור

14:30 03/03/2016ה  יום14:00 03/03/2016ה  יוםפגישה עם יעקב לוזון בנושא וועדה לתיקון ליקויים

20:00 03/03/2016ה  יום18:00 03/03/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

11:15 06/03/2016א  יום11:00 06/03/2016א  יוםפגישת הכנה לכנס סמנכלים עם איריס ועיינה

, רוויטל וייצמן, רונן שפירא, איילה גונן: דיון בנושא משרת מנהל תחום מערכת ניהול אנושי עם

15:00 06/03/2016א  יום14:00 06/03/2016א  יוםורד אבוטבול, מירב אסולין, עדנה אלפסי

16:30 06/03/2016א  יום16:00 06/03/2016א  יוםדנה שוכמן, איילה גונן, רותם פלג- פ "ל בט"ע עם מנכ.פ

18:00 07/03/2016ב  יום09:00 07/03/2016ב  יוםלים"משוריין לכנס סמנכ

09:30 08/03/2016ג  יום09:00 08/03/2016ג  יוםהבטחון. ל מ"משנה למנכ- פגישה עם רוני מורנו



, דנה מיטב/עדו בן צור, יוחנן לוקר, גלי מיארה: ל עם"המל' ועדת מינויים למועמד לתפקיד ר

11:00 08/03/2016ג  יום09:30 08/03/2016ג  יוםמועמד

15:00 08/03/2016ג  יום14:30 08/03/2016ג  יוםע עם איילה הוניגמן.פ

17:30 08/03/2016ג  יום16:30 08/03/2016ג  יוםאות הנשיא- 2015"  העובד המצטיין"טקס 

, גבי אשכנזי,עדו בן צור, מוטי אהרוני, רונן שפירא, רון צור: משתתפים)וועדת רפורמה בכנסת 

11:00 09/03/2016ד  יום09:00 09/03/2016ד  יום(נאדר, טלילה

מנהל  )יובל חיו, חיים שרון, דגנית שי: פגישה עם מבקר המדינה בנושא ועדת שירות המדינה עם

12:00 09/03/2016ד  יום11:00 09/03/2016ד  יום(החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות ציבוריים

09:30 10/03/2016ה  יום09:00 10/03/2016ה  יום(חסוי)בטחוני -פגישה

12:30 10/03/2016ה  יום09:30 10/03/2016ה  יום(חסוי)בטחוני -'ביקור ביח

13:30 10/03/2016ה  יום13:00 10/03/2016ה  יום(חסוי)בטחוני -פגישה

10:00 13/03/2016א  יום09:15 13/03/2016א  יוםפגישה עם רון צור

דיון אצל היועץ המשפטי לממשלה בנושא שינויים המוצעים ביחס למינויי בכירים בשירות המדינה 

12:00 13/03/2016א  יום10:30 13/03/2016א  יוםמ"ל רוה"מנכ, עדו בן צור/רון דול, צים"בג, משנים ליועץ: עם

אליקיים , ברק לייזר, ע עם קובי אמסלם והשופט שפיצר בנושא הסכמי שכר מיכאל שפירא.פ

15:15 13/03/2016א  יום14:00 13/03/2016א  יוםעדו בן צור, ורד אבוטבול, איילה גונן, אורית במני, אבולעפיה

משרד ראש , (ענייני ביקורת המדינה)מנהל אגף בכיר - 36075פגישה בנושא מכרז פנימי 

16:30 13/03/2016א  יום15:30 13/03/2016א  יוםעדו בן צור ונציגיו, גבי אשכנזי ונציגיה: הממשלה עם

13:45 14/03/2016ב  יום11:15 14/03/2016ב  יוםכ"שב' מינוי ר- ועדת טירקל

16:00 14/03/2016ב  יום15:00 14/03/2016ב  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ

17:00 14/03/2016ב  יום16:00 14/03/2016ב  יוםאהרון אליאסף, עדו בן צור, רון צור: פגישה בנושא אצילת סמכות חתימה על חוזים מיוחדים עם

12:30 15/03/2016ג  יום11:30 15/03/2016ג  יוםע עם אילן רם.פ

15:30 15/03/2016ג  יום14:30 15/03/2016ג  יוםדינה זילבר, דן אלדד, שי ניצן: ישיבה בנושא אגף המשמעת עם

11:00 16/03/2016ד  יום09:00 16/03/2016ד  יוםרון צור: ועדת רפורמה בכנסת משתתפים

אורלי , שימי בודג, אורן גרופי- צוות סומך: פגישה בנושא ניהול סיכונים של הסגל הבכיר עם

11:00 16/03/2016ד  יום10:00 16/03/2016ד  יוםאילן רם, מוטי אהרוני, רוזנברג-אפרת לוי, חנן מעוז, פטררו

12:00 16/03/2016ד  יום11:00 16/03/2016ד  יוםאילן רם, גבי אשכנזי, רון דול, מוטי אהרוני, מאיר אהרונוב: דיון בנושא פרשנות תנאי סף עם

14:30 16/03/2016ד  יום14:00 16/03/2016ד  יוםנושאים של גבי אשכנזי- ' ג66ח "דו- ועדה לתיקון לקויים 

12:00 17/03/2016ה  יום11:30 17/03/2016ה  יוםע עם טלילה שחל רוזנפלד.פ

10:00 20/03/2016א  יום09:30 20/03/2016א  יום(משרד המשפטים)פגישה עם אריאלה קלעי 

16:00 20/03/2016א  יום13:30 20/03/2016א  יום' ג66ח "דו- ועדה לתיקון לקויים 

, עדו בן צור, רחל שילנסקי: סמך עם' פגישה בנושא מכרז מנהל אגף בכיר משרדי ממשלה ויח

17:00 20/03/2016א  יום16:00 20/03/2016א  יוםעדנה אלפסי

17:45 20/03/2016א  יום17:30 20/03/2016א  יוםזהבית גרינבלט  מרשות המיסים, כפיר חן, פגישה עם ערן יעקב

10:00 21/03/2016ב  יום09:00 21/03/2016ב  יוםיום האישה-דברי פתיחה



12:00 21/03/2016ב  יום10:30 21/03/2016ב  יוםפגישה של רון צור עם משה ואושרת

14:00 21/03/2016ב  יום13:00 21/03/2016ב  יוםמ"פגישה עם רה

09:45 22/03/2016ג  יום09:30 22/03/2016ג  יוםפגישה עם גבי אשכנזי

14:00 22/03/2016ג  יום12:00 22/03/2016ג  יוםאחמד טיבי-השתתפות בוועדה בכנסת

טלילה , רונן שפירא:  דיון בנושא ממונה על מעמד האישה בבתי הדין הרבניים עם** בוטל**

15:00 22/03/2016ג  יום14:00 22/03/2016ג  יוםשמואל יוסף, (ם-מזכיר ראשי בית דין י)משה ביטון , שמעון יעקובי, רוזנפלד-שחל

19:00 22/03/2016ג  יום16:00 22/03/2016ג  יוםועדת שירות המדינה

12:30 23/03/2016ד  יום12:15 23/03/2016ד  יוםל אוצר"מנכ-פגישה עם שי באבד

10:30 27/03/2016א  יום09:30 27/03/2016א  יוםפגישה עם רון צור** בוטל**

11:30 27/03/2016א  יום11:00 27/03/2016א  יוםע עם ציון לוי.פ

ענת אסרף : עדנה אלפסי עם, רון דול, רון צור, (ישתתף טלפונית)רוני זבורוף : ועדת נסיעות עם

16:30 27/03/2016א  יום15:30 27/03/2016א  יום(10.4- נסיעה ב)איריס נחמיה ורון צור , (7.4.16- נסיעה ב)ורועי כהן 

20:00 27/03/2016א  יום18:00 27/03/2016א  יוםדברי פתיחה בטקס השנתי  המרכזי להוקרת מצטייני שירות המדינה

11:00 28/03/2016ב  יום10:00 28/03/2016ב  יוםח שטאובר"כח משימה ליישום דו- דברי פתיחה 

13:30 29/03/2016ג  יום13:00 29/03/2016ג  יוםע עם אסף רוזנברג.פ

14:30 29/03/2016ג  יום13:30 29/03/2016ג  יוםא עם רון צור.פ

15:00 29/03/2016ג  יום14:00 29/03/2016ג  יוםע עם איריס נחמיה.פ

15:30 29/03/2016ג  יום15:00 29/03/2016ג  יום(מ"משרד רה)פגישה עם אודי פראוור ורועי דרור בנושא הצעת החלטה 

14:30 30/03/2016ד  יום14:00 30/03/2016ד  יוםע עם יעקב לוזון.פ** בוטל על ידו**

15:30 30/03/2016ד  יום14:30 30/03/2016ד  יוםכפיר בטאט, יונתן בר סימן טוב, יעל מבורך: פגישה בנושא תקציב עם

דורית , אלי גרונור: מינוי בכירים בשירות המדינה עם- דיון בכירים בשולחן עגול בנושא *ת.ת*

18:00 30/03/2016ד  יום16:00 30/03/2016ד  יוםאמי פלמור, בייניש

21:00 30/03/2016ד  יום19:30 30/03/2016ד  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

10:30 31/03/2016ה  יום09:30 31/03/2016ה  יום(הסתדרות)פגישה עם אבי ניסן קורן 

17:30 31/03/2016ה  יום12:00 31/03/2016ה  יוםי"הר- המשך דיון משא ומתן קדנציות רוטציות 

הגברת יכולת יישום מדיניות הממשלה באמצעות שינויים בהסדרי ניהול - ישיבת ממשלה

12:30 03/04/2016א  יום10:30 03/04/2016א  יוםרון צור, אילן רם, עדו בן צור, רון דול, גבי אשכנזי: המשאב האנושי בשירות המדינה משתתפים

, יוסי גווילי, דלית שטאובר, רון צור, מייק בלס: ח הסופי לנציב עם"הגשת הדו- וועדת אתיקה

14:30 03/04/2016א  יום14:00 03/04/2016א  יוםלבנת משיח, הראל עזר

10:30 04/04/2016ב  יום09:30 04/04/2016ב  יוםעיינה אדלר, עדנה אלפסי, רון צור, רון דול, רוני זובורף: ועדת נסיעות עם

14:30 05/04/2016ג  יום13:30 05/04/2016ג  יוםחן דנוך, אילן רם חגי פיליפסון: דיון בנושא אישור מועמדי המדרשה עם

17:00 05/04/2016ג  יום16:30 05/04/2016ג  יוםע עם יעקב לוזון.פ

, סיגל שאלתיאל ונציגיה: המשרד לקידום הנגב הגליל והפריפריה עם- א "דיון בנושא תקני כ

11:00 06/04/2016ד  יום10:00 06/04/2016ד  יוםנציג מחלקה משפטית/רון דול, ורד אבוטבול, אילן רם, איילה גונן



עדנה , גבי אשכנזי ונציגיה: עוזר ראשי תביעה עם - 36777ישיבת תחקיר בנושא מכרז פנימי 

13:00 06/04/2016ד  יום12:00 06/04/2016ד  יוםיעקב לוזון, איילה הוניגמן, שמעון אוחנה, אלפסי

14:30 06/04/2016ד  יום13:30 06/04/2016ד  יוםמ"וועד נש+ פגישה עם עדנה אלפסי

15:30 06/04/2016ד  יום14:30 06/04/2016ד  יוםע עם אילן רם.פ

17:00 06/04/2016ד  יום16:00 06/04/2016ד  יוםרון צור, עדנה אלפסי, רוני זבורוף, רוויטל וייצמן: פגישה בנושא הרשאות מרכבה עם*ת.ת*

12:30 07/04/2016ה  יום09:00 07/04/2016ה  יוםחסוי בטחוני- ביקור

, רון דול/עדו בן צור, דב גולדברגר, איריס שטרק: ל המשרד למודיעין עם"וועדת מינויים למנכ

11:00 10/04/2016א  יום10:30 10/04/2016א  יוםמועמד

12:30 10/04/2016א  יום11:00 10/04/2016א  יוםדב גולדברגר, איריס שטרק, עדו בן צור/רון דול: עם-שגריר ישראל באיטליה- וועדת מינויים

11:30 11/04/2016ב  יום09:30 11/04/2016ב  יוםמועמד, אריה בר, מינה טייכר, עדו בן צור/רון דול: עם-  מערך ההסברה ' ר- וועדת מינויים

13:30 11/04/2016ב  יום12:00 11/04/2016ב  יוםימי הולדת+ ישיבת לשכה +ארוחת בוקר

10:30 12/04/2016ג  יום10:00 12/04/2016ג  יוםמנהל בנציבות- הערכת עובד

12:15 12/04/2016ג  יום11:15 12/04/2016ג  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ

: נושאים)מיסאא , ענבל מליח, חיים שרון, ח הרפורמה עם דגנית שי"פגישת סיכום נושא דו

10:45 13/04/2016ד  יום09:15 13/04/2016ד  יום(רפורמה גיוס ומיון, המינהל של הנציבות' יח, מנהליים+ היבטים מקצועיים 

11:30 13/04/2016ד  יום11:00 13/04/2016ד  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

הרשות הארצית לכבאות והצלה - מפקד תחנה בינונית אורבנית - 36355דיון בנושא מכרז פנימי 

13:30 13/04/2016ד  יום12:30 13/04/2016ד  יוםענבר בן מנדה, רון דול, טלילה, אסף רוזנברג, גבי אשכנזי ונציגיה: עם

14:00 13/04/2016ד  יום13:30 13/04/2016ד  יוםמנהל בנציבות- הערכת עובד 

16:30 13/04/2016ד  יום15:30 13/04/2016ד  יוםע עם עמרי דגן.פ** מבוטל**

17:00 13/04/2016ד  יום16:00 13/04/2016ד  יוםרוויטל וויצמן, רון צור, איציק דניאל, יונתן בר סימן טוב: פגישה בנושא הסכם סיכום תקציבי עם

, עדו בן צור, יוחנן לוקר, גלי מיארה: עם-  ל משרד המודיעין"ועדת מינויים בטחונית למנכ-בוטל

11:30 14/04/2016ה  יום10:00 14/04/2016ה  יוםמועמד

15:00 14/04/2016ה  יום14:00 14/04/2016ה  יוםאהרן אליאסף, איילה גונן, אשל ארמוני ונציגיו: דיון בנושא הרשות להתחדשות עירונית עם

איריס , רונן שפירא, רינה צזנה, רון צור: צוות התקינה עם-הצגת המלצות לדירוג שירות המדינה

, דורית גורן, אהרון אליאסף, חגי פיליפסון, מיכל אושרי, רונזברג-אפרת לוי, מוטי אהרוני, נחמיה

11:00 17/04/2016א  יום09:30 17/04/2016א  יוםשר, חני דורי, רונן דסה, מירי דיוויש, עידית ביטמן, אריאלה סימן טוב, נורית אמיר

12:45 17/04/2016א  יום11:45 17/04/2016א  יוםפגישה עם היועץ המשפטי לממשלה ושי ניצן

רון , נגה קינן, דב גולדברגר: ר רשות החשמל  עם"ל משרד הבטחון  ויו"מנכ- וועדת מינויים 

17:30 17/04/2016א  יום15:00 17/04/2016א  יוםמועמדים, עדו/דול

10:00 18/04/2016ב  יום09:30 18/04/2016ב  יוםמ"ר ועד עובדי נש"פגישה עם אלי יעקב יו

11:30 18/04/2016ב  יום11:00 18/04/2016ב  יוםפגישה עם יוסי גווילי

12:30 18/04/2016ב  יום11:30 18/04/2016ב  יוםהסתדרות-פגישה עם דני בונפילד

14:00 18/04/2016ב  יום13:30 18/04/2016ב  יוםרפרנטית- פגישה עם חני דורי

14:30 18/04/2016ב  יום14:00 18/04/2016ב  יוםמנהלת בנציבות-הערכת עובד



16:30 18/04/2016ב  יום15:00 18/04/2016ב  יוםיעל מבורך, קובי אמסלם, שי באבד, אבי ניסן קורן: חתימה על הסכם מזכירות שרים עם

18:00 18/04/2016ב  יום16:30 18/04/2016ב  יוםל אוצר"מנכ-פגישה עם שי באבד

15:30 19/04/2016ג  יום13:30 19/04/2016ג  יוםרון צור, איציק דבש, עמרי דגן, יענקלה ברגר: גיוס מהנדסים לשירות המדינה עם- דיון בנושא

17:00 19/04/2016ג  יום16:00 19/04/2016ג  יוםמיכל מסטאי בנושא וקסנר+ ע עם עמרי דגן .פ

10:30 20/04/2016ד  יום09:30 20/04/2016ד  יוםלכבוד החג לשכת נציב- הרמת כוסית

12:00 20/04/2016ד  יום10:30 20/04/2016ד  יום'שיחת נציב עם צוערים מחזור ג

14:00 20/04/2016ד  יום13:00 20/04/2016ד  יוםאילה הוניגמן, אסף רוזנברג, דינה זילבר: דיון בנושא אגף המשמעת משתתפים

15:00 20/04/2016ד  יום14:30 20/04/2016ד  יוםמ"מנהל לשכת רה- דוד שרן : פגישה אצל אלי גרונר עם

16:45 20/04/2016ד  יום16:15 20/04/2016ד  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

ביקורת  + (מ"אגף תקציבים במשרד רה' ר)פגישה בנושא שינוי תקן לדרורית שטיינמן * -מבוטל*

, איילה גונן, יוסי קטריבס, נעמי מן, אלי גרונר: מ ובמשרדים הכפופים לו עם"הפנים במשרד רה

17:30 20/04/2016ד  יום16:30 20/04/2016ד  יוםורד אבטבול

13:00 21/04/2016ה  יום09:00 21/04/2016ה  יוםענת אסרף, רון צור, (א"מ ת"נציגי משרד רוה):  פגישה בנושא המדרשה הלאומית עם

15:00 21/04/2016ה  יום11:30 21/04/2016ה  יוםי"הר- המשך דיון  משא ומתן קדנציות רוטציות 

, אסף רוזנברג: אגף המשמעת עם-הטרדות מיניות-פגישה בנושא נוהל זכות היידוע וזכות הערר

10:30 01/05/2016א  יום10:00 01/05/2016א  יוםאביעד איגרא

12:00 01/05/2016א  יום11:00 01/05/2016א  יוםאילן רם ונציגיו, קובי אמסלם ונציגיו: ישיבה בנושא צינון עם

12:30 01/05/2016א  יום12:00 01/05/2016א  יוםהממונה על השכר- ע עם קובי אמסלם.פ

16:00 01/05/2016א  יום15:30 01/05/2016א  יוםמ"מנהל בנש-הערכת עובד

18:45 01/05/2016א  יום17:45 01/05/2016א  יוםמ"פגישה עם רה

10:30 02/05/2016ב  יום10:00 02/05/2016ב  יוםע עם איילה הוניגמן.פ

13:45 02/05/2016ב  יום13:30 02/05/2016ב  יוםע עם יעקב לוזון.פ

15:30 02/05/2016ב  יום15:00 02/05/2016ב  יוםמ"מנהל בנש-הערכת עובד

15:00 03/05/2016ג  יום13:30 03/05/2016ג  יוםקדנציות רוטציות- י"פגישה אצל קובי אמסלם עם הר

19:40 03/05/2016ג  יום18:40 03/05/2016ג  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

אבי , (מנהל הרשות)גון קמני , צאלה דיוק, איילה גונן: סיור ברשות לניהול המאגר הביומטרי עם

11:30 04/05/2016ד  יום10:00 04/05/2016ד  יום(א משרד הפנים"מש)ענבר יצחקי , לבנה בראשי, חליבה

13:15 04/05/2016ד  יום13:00 04/05/2016ד  יוםקובלנה-פגישה עם איילה הוניגמן בנושא שלמה בן אליהו

14:00 04/05/2016ד  יום13:30 04/05/2016ד  יוםמ"מנהל בנש-הערכת עובד

15:00 04/05/2016ד  יום14:00 04/05/2016ד  יוםע עם אילן רם.פ

ורד אבוטבול ונציגי , איילה גונן: דיון אצל סגן שר האוצר יצחק כהן בנושא רשות שוק ההון עם

17:30 04/05/2016ד  יום16:30 04/05/2016ד  יוםהאוצר

אשרת , עדו בן צור, דב גולדברגר, איריס שטרק)בנושא מינוי בוועדת מינויים - שיחת ועידה 

11:50 05/05/2016ה  יום11:20 05/05/2016ה  יום(נציב, עינב

17:30 05/05/2016ה  יום16:30 05/05/2016ה  יום(חסוי)בטחוני -פגישה



19:00 05/05/2016ה  יום17:30 05/05/2016ה  יום(חסוי)בטחוני -פגישה

20:00 05/05/2016ה  יום19:00 05/05/2016ה  יום(חסוי)בטחוני -פגישה

10:00 08/05/2016א  יום09:30 08/05/2016א  יוםנוהל הטרדות מיניות- פגישה עם רון דול ואסף רוזנברג בנושא

, איילה גונן: מאיר אהרונוב משתתפים לפי נושאים, רון דול, יעקב לוזון: וועדה לתיקון ליקויים עם

12:00 08/05/2016א  יום10:00 08/05/2016א  יוםיוסי דבח, רוויטל וייצמן, יוני דוקן, נאדר אלקאסם

14:00 08/05/2016א  יום13:30 08/05/2016א  יוםמ"מנהל בנש-הערכת עובד

15:00 08/05/2016א  יום14:30 08/05/2016א  יוםל משרד הבריאות"סמנכ-ע עם דב פסט.פ

16:30 08/05/2016א  יום15:30 08/05/2016א  יום,דור-חמוטל בן, כפיר בטאט, נאדר אלקאסם: פגישה בנושא חופשת קיץ מרוכזת עם

, יוסי גווילי, חגי פיליפסון, אילן רם, כפיר חן, משה אשר: דיון אצל הנציב בנושא סגל בכיר עם

18:00 08/05/2016א  יום17:00 08/05/2016א  יוםיוני פת, דיאא אסדי, ציון לוי, אהרן אליאסף, איילה גונן

22:00 08/05/2016א  יום20:30 08/05/2016א  יוםי"הר- מ "המשך מו

11:30 09/05/2016ב  יום10:30 09/05/2016ב  יוםאיילה הוניגמן, דינה זילבר: דיון בנושא אגף המשמעת עם

12:30 09/05/2016ב  יום12:00 09/05/2016ב  יוםח אסף הרופא"מנהל בי-ר בני דוידסון"פגישה עם ד

, חנן לזימי, טל שחם, אפי מלכין, עדנה אלפסי, מ"ועד עובדי נש: מ עם"פגישה בנושא סכסוך נש

13:30 09/05/2016ב  יום12:30 09/05/2016ב  יוםשמעון אוחנה, אייל לוי, דני בונפיל

15:00 09/05/2016ב  יום14:30 09/05/2016ב  יוםש לממשלה"פגישה עם היועמ

15:30 09/05/2016ב  יום15:00 09/05/2016ב  יוםדינה זילבר, רון דול: ש לממשלה בנושא מועמד עם"פגישה אצל היועמ

19:00 09/05/2016ב  יום18:00 09/05/2016ב  יום(חסוי)בטחוני -פגישה

22:00 09/05/2016ב  יום19:00 09/05/2016ב  יום(חסוי)בטחוני -פגישה

10:30 10/05/2016ג  יום09:45 10/05/2016ג  יוםע עם רון דול.פ

עדו בן /רון דול, איריס שטרק, אלון גלרט: עם- ב"וועדת מינויים לתפקיד קונסול ישראל בארה

11:45 10/05/2016ג  יום10:45 10/05/2016ג  יוםמועמד, צור

17:00 10/05/2016ג  יום13:00 10/05/2016ג  יוםי"מ הר"המשך מו

 בנושא שילוב האוכלוסיה החרדית בשירות המדינה 869וועדת היגוי ליישום החלטת הממשלה 

, מיכל צוק, אמיר לוי/יאיר פינס, אודי פראוור, מיכל צוק, עמית לנג, אייל זנדנברג/דני חורין: עם

15:00 10/05/2016ג  יום13:30 10/05/2016ג  יום,(נציג משרד הפנים)מרדכי כהן , עמרי דגן, רינה צזנה, רון צור

17:00 10/05/2016ג  יום16:30 10/05/2016ג  יוםשמעון שפירא ואמיר אילון- מטה שר החוץ' פגישת התייעצות עם ר--בוטל--

11:00 11/05/2016ד  יום10:00 11/05/2016ד  יוםע עם רון צור.פ

11:30 15/05/2016א  יום09:30 15/05/2016א  יוםהשתלמות אגף משמעת-דברי פתיחה

22:00 15/05/2016א  יום20:00 15/05/2016א  יוםפרידה מרונן שפירא

11:30 16/05/2016ב  יום11:00 16/05/2016ב  יוםמ"ל משרד רה"מנכ- אלי גרונר, מ"מנהל לשכת רה-דוד שרן : דיון עם

14:00 16/05/2016ב  יום13:30 16/05/2016ב  יוםשירות. הכנה לו-פגישה עם עדו

משה בר סימן , מיכל הורן, יוני דוקן, נציג אגף ממונה על השכר/יוסי כהן: י עם"הר- מ "המשך מו

21:00 16/05/2016ב  יום18:00 16/05/2016ב  יוםעדו בן צור' , י"נציגי הר, טוב

11:00 17/05/2016ג  יום10:00 17/05/2016ג  יום(חסוי)בטחוני -פגישה



13:00 17/05/2016ג  יום11:30 17/05/2016ג  יום(חסוי)בטחוני -פגישה

16:00 17/05/2016ג  יום15:00 17/05/2016ג  יוםדברי סיכום- תכנית מטמון למובילי תכנון ותקצוב

09:45 18/05/2016ד  יום08:45 18/05/2016ד  יוםא של מערכת הבריאות"דברי פתיחה בכנס מש

14:30 18/05/2016ד  יום13:30 18/05/2016ד  יוםע עם רוויטל וייצמן.פ

15:00 18/05/2016ד  יום14:30 18/05/2016ד  יוםשמעון שפירא ואמיר אילון- מטה שר החוץ' פגישת התייעצות עם ר

15:30 18/05/2016ד  יום15:00 18/05/2016ד  יוםפרקליטות-פגישה עם סימה קרמר

16:30 18/05/2016ד  יום16:00 18/05/2016ד  יוםמנהלת בנציבות-הערכת עובד

איריס , איילת קדוש, עדו בן צור/רון דול, אילן רם, רון צור: יישום ומעקב רפורמה עם-ועדת היגוי

, יונתן בר סימן טוב/יעל מוסרך, רותם ארנרייך, דני חורין,דינה זילבר, נציגיו/קובי אמסלם, נחמיה

19:00 18/05/2016ד  יום17:00 18/05/2016ד  יוםאודי פראוור

13:30 19/05/2016ה  יום13:30 19/05/2016ה  יוםע יעקב לוזון.פ

14:30 19/05/2016ה  יום14:00 19/05/2016ה  יוםע עם גבי אשכנזי.פ

15:00 19/05/2016ה  יום14:30 19/05/2016ה  יוםע מוטי אהרוני.פ

11:00 22/05/2016א  יום09:00 22/05/2016א  יוםדוח מבקר המדינה-פגישה עם אשרת עינב

תקווה : מערך תוכן בבית הנשיא בנושא' ר- ורוני אלון  (ל בית הנשיא"מנכ)פגישה עם הראל טובי 

12:00 22/05/2016א  יום11:00 22/05/2016א  יוםישראלית בתעסוקה

יוסי , נעמי מן, אלי גרונר: מ ובמשרדים הכפופים לו עם"פגישה בנושא תקנים במשרד רה

15:45 22/05/2016א  יום15:00 22/05/2016א  יוםורד אבוטבול, איילה גונן, קטריבס

16:30 22/05/2016א  יום16:00 22/05/2016א  יוםמנהל בית חולים ברזילי- פגישה  עם חזי לוי 

09:00 23/05/2016ב  יום08:00 23/05/2016ב  יוםהרצאת פתיחה של הנציב- של תכנית העמיתים לסגל הבכיר ' פתיחת מחזור א

09:00 23/05/2016ב  יום08:30 23/05/2016ב  יוםתכנית העמיתים של הסגל הבכיר במדרשה הלאומית- משוריין לדברי פתיחה *ת.ת*

15:00 23/05/2016ב  יום10:30 23/05/2016ב  יוםדוח מבקר המדינה-פגישה עם אשרת עינב

, רותם פלג, יעל גרוסמן: מתן פטור למכרזים ממשרות זמניות עם - (לועדת שירות)ועדת משנה 

17:00 23/05/2016ב  יום16:00 23/05/2016ב  יוםאחיה רוזן, נציגו/דני חורין, עוזי יצחקי

10:00 24/05/2016ג  יום09:30 24/05/2016ג  יוםעם גבי ואילן ( ג מינוי בכירים66דוח )פגישת הכנה לכנסת 

11:00 24/05/2016ג  יום10:00 24/05/2016ג  יום(המשפטים. מ)פגישה עם רחל שילנסקי 

, אלי גרונר- אישרו)באפקטיביות השירות הציבורי - משוריין לכנס אלי הורוביץ כלכלה וחברה

14:30 24/05/2016ג  יום12:00 24/05/2016ג  יום(רועי פולקמן, מומי דהן

- הזמנה לישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא מינוי עובדים בכירים בשירות המדינה 

11:00 25/05/2016ד  יום09:00 25/05/2016ד  יוםדוח מבקר המדינה

14:00 25/05/2016ד  יום12:00 25/05/2016ד  יוםפרטי-פגישה 

אורי , שי בירן: דיון בנושא תיקון מתח דרגות לעובדים שנקלטו במדינה במסגרת קוסט פלוס עם

, עדו בן צור, מוטי אהרוני, אפרת לוי רוזנברג, מוטי סיבוני ונציגיו, דורון קרני, עדי סופר, אלפרין

16:00 25/05/2016ד  יום14:30 25/05/2016ד  יוםאיילה גונן, רמסיס חרבאווי, אחיה רוזן

17:45 25/05/2016ד  יום17:15 25/05/2016ד  יוםל תיירות"מנכ- פגישה עם אמיר הלוי



15:30 26/05/2016ה  יום09:00 26/05/2016ה  יוםדוח מבקר המדינה-פגישה עם אשרת עינב

, עדו בן צור/רון דול, נגה קינן, דב גולדברגר: לס עם'ועדת מינויים לקונסול ישראל בלוס אנג-בוטל

10:30 26/05/2016ה  יום09:30 26/05/2016ה  יוםמועמד

: עם (אגף המשמעת)פגישה עם נציגי משרד מבקר המדינה בנושא משמעת בשירות המדינה 

11:30 05/06/2016א  יום10:00 05/06/2016א  יוםהילה ולדמן, ענת ברגמן, חיים שרון, דגנית שי

17:30 05/06/2016א  יום16:30 05/06/2016א  יוםפגישה עם איילה גונן ועדנה בנושא אגף מדיניות ומחקר

, משה בכר, קובי בר נתן, נאדר אלקאסם, רונן שפירא: י"דיון מסכם עם חברי הצוות בנושא עמ

11:00 06/06/2016ב  יום10:00 06/06/2016ב  יום(מ"משרד רה)יעל ציפורי , (משרד הביטחון)אסתי כהן , (משרד החוץ)אלון שמר , אמיר אילון

12:00 06/06/2016ב  יום11:00 06/06/2016ב  יוםגבי אשכנזי ונציגיה, רון דול ונציגיו: עם" טיפול בהשגות"פגישה בנושא 

המשך העסקת עובדים לתקופות -עידית ביטמן ושרית מנור בנושא חוזר, פגישה עם איילת קדוש

12:30 06/06/2016ב  יום12:00 06/06/2016ב  יוםקצובות

14:30 06/06/2016ב  יום13:30 06/06/2016ב  יום(הממונה על השכר)פרידה מקובי אמסלם 

15:30 06/06/2016ב  יום15:00 06/06/2016ב  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ

12:00 07/06/2016ג  יום11:15 07/06/2016ג  יוםקורס רפרנטים- דברי פתיחה 

13:30 07/06/2016ג  יום12:00 07/06/2016ג  יוםהוועדה המיוחדת לנושא הרפרומה בשירות המדינה** בוטל**

דני , טל שחם/אפי מלכין, יעל מבורך: (חברי הוועדה בלבד)יישום ומעקב רפורמה -עדת היגוי

14:30 07/06/2016ג  יום13:00 07/06/2016ג  יוםאודי פראוור, חורין

20:00 07/06/2016ג  יום15:00 07/06/2016ג  יוםמשוריין לאירוע פתיחה חגיגי לתכנית סגל בכיר של המדרשה הלאומית למנהיגות

17:00 07/06/2016ג  יום16:00 07/06/2016ג  יוםעדנה, רוויטל:  עם2017דיון בנושא הליך סקירת ההוצאות לקראת תקציב 

17:30 07/06/2016ג  יום17:00 07/06/2016ג  יוםמנהל בנציבות- הערכת עובד

, אריה בר, מינה טייכר: שגריר ישראל באיטליה עם+ לס 'קונסול ישראל בלוס אנג- וועדת מינויים

11:30 08/06/2016ד  יום09:30 08/06/2016ד  יום,דב גולדברגר, רון דול

, אילן רם: דיון בנושא סבב רוטציות בכירות במשרד האוצר וברשות המיסים עם*ת.ת** *בוטל**

15:00 08/06/2016ד  יום14:00 08/06/2016ד  יוםמשה אשר, שי באבד, יונתן רזניק, מיכל עבאדי, רון דול, רון צור

19:00 08/06/2016ד  יום16:00 08/06/2016ד  יוםמשוריין לאירוע פתיחה חגיגי לתכנית סגל בכיר של המדרשה הלאומית למנהיגות

17:45 08/06/2016ד  יום17:00 08/06/2016ד  יוםדוד אזולאי- פגישה עם השר לשירותי דת

16:00 09/06/2016ה  יום15:00 09/06/2016ה  יוםאיילה גונן+ר דירקטוריון רפאל"פגישה עם איציק גת יו

18:00 09/06/2016ה  יום17:00 09/06/2016ה  יוםאילת קדוש+ ע אילה גונן .פ

יוסי : תקשוב ממשלתי עם- 2097מ בהחלטת ממשלה "דיון בנושא מימוש נושאים שבאחריות נש

אפרת , רון צור, מוטי אהרוני, ורד אבוטבול, איילה גונן, יאיר שינדל, יאיר פרנק, קטריבס

10:30 13/06/2016ב  יום09:30 13/06/2016ב  יוםמאיר אהרונוב, רוזנברג

12:00 13/06/2016ב  יום11:30 13/06/2016ב  יום(מחר)הכנה לוועדת פולקמן בכנסת - אודי פראוור 

, ישראל דנציגר ונציגיו: המשרד להגנת הסביבה עם-3הצגת תכנית עבודה נחשון גל ** בוטל**

15:00 13/06/2016ב  יום13:30 13/06/2016ב  יוםאיילה גונן, שרית מנור פריד, אילן רם, מוטי אהרוני, רינה צזנה, איריס נחמיה, רון צור

16:30 13/06/2016ב  יום16:00 13/06/2016ב  יוםמנהלת בנציבות- הערכת עובד



סיום שלב מטה הרפורמה והטמעתו בנציבות " ועדה מיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה 

12:00 14/06/2016ג  יום10:00 14/06/2016ג  יוםשירות המדינה

14:30 14/06/2016ג  יום14:00 14/06/2016ג  יוםבנושא הצעת חוק- פגישה עם רון דול 

15:15 14/06/2016ג  יום14:30 14/06/2016ג  יוםמיכל הורן, יוני דוקן, דנה מיטב, עדו בן צור: פגישה בנושא פסק דין מכרזים אינטרסיפלינרים עם

16:30 14/06/2016ג  יוםע עם אילן רם.פ

רון , חביב קצב ונציגיו: משרד העלייה והקליטה עם-3הצגת תכנית עבודה נחשון גל ** מבוטל**

17:00 14/06/2016ג  יום15:30 14/06/2016ג  יוםאיילה גונן, ורד אבוטבול, אילן רם, מוטי אהרוני, רינה צזנה, איריס נחמיה, צור

12:30 15/06/2016ד  יום12:00 15/06/2016ד  יוםדברי פתיחה של הנציב בכנס של אגף גמלאות בנחשולים

16:00 15/06/2016ד  יום14:00 15/06/2016ד  יוםהשתתפות בפאנל תכנית הבכירים של קרן וקסנר ישראל

12:30 16/06/2016ה  יום11:30 16/06/2016ה  יוםע בנושאים שוטפים עם אביתר מתניה ואיילה גונן.פ

15:00 16/06/2016ה  יום14:00 16/06/2016ה  יוםפגישת היכרות עם בוקי כרמלי

17:30 16/06/2016ה  יום15:30 16/06/2016ה  יוםע עם מאיר אהרונוב.פ

18:30 16/06/2016ה  יום17:30 16/06/2016ה  יוםע אילה גונן.פ

11:30 19/06/2016א  יום11:00 19/06/2016א  יוםפגישה עם בעז וולף בנושא ועדות איתור

14:00 19/06/2016א  יום12:30 19/06/2016א  יום(ארוחת צהריים בחוץ)מנהל בתי המשפט -ע עם שפיצר.פ

15:30 19/06/2016א  יום14:30 19/06/2016א  יוםגבריאלה אשכנזי ונציגיה, עמרי דגן, כ משה גפני"חה:  שנות לימוד עם12-פגישה בנושא הכרה ב

17:45 19/06/2016א  יום17:00 19/06/2016א  יוםאודי אדם- ל בטחון החדש "פגישת הכרות עם הנציב למנכ

נציג ממונה על , פרקליט, אבי ניסן קורן: פגישה אצל נשיא בית הדין לעבודה יגאל פליטמן עם

13:00 20/06/2016ב  יום12:00 20/06/2016ב  יוםנציג אגף תקציבים, השכר

16:00 20/06/2016ב  יום15:30 20/06/2016ב  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד- בוטל 

11:30 21/06/2016ג  יום10:30 21/06/2016ג  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

13:30 21/06/2016ג  יום13:00 21/06/2016ג  יוםמ"מנהל לשכת רה-פגישה עם דוד שרן

15:00 21/06/2016ג  יום14:00 21/06/2016ג  יוםכ אכרם חסון"פגישת היכרות עם חה

17:00 21/06/2016ג  יום16:30 21/06/2016ג  יוםפגישה עם נורית אמיר

, טל שחם/אפי מלכין, יעל מבורך: (חברי הוועדה בלבד)יישום ומעקב רפורמה -המשך  ועדת היגוי

10:30 22/06/2016ד  יום09:00 22/06/2016ד  יוםאודי פראוור, דני חורין

14:00 22/06/2016ד  יום13:00 22/06/2016ד  יוםע עם יוני דוקן.פ

15:00 22/06/2016ד  יום14:30 22/06/2016ד  יוםמנהל בנציבות- הערכת עובד

10:30 23/06/2016ה  יום09:30 23/06/2016ה  יוםל אוצר"מנכ-ע עם שי באבד.פ

11:00 23/06/2016ה  יום10:30 23/06/2016ה  יוםלאל אשקאר'ר ג"פגישה עם ד

13:00 23/06/2016ה  יום12:30 23/06/2016ה  יוםרון צור-הערכת עובד

14:30 23/06/2016ה  יום13:30 23/06/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

10:00 26/06/2016א  יום09:30 26/06/2016א  יוםועדת שירות-פגישה עם עדו



- ירדנה דורון, עדו בן צור, איילה גונן: הבטחון עם. א חיצוני במ"פגישה בנושא העסקת יועצים וכ

משרד מבקר  (החטיבה לביקורת מערכת הביטחון' ר)- יוסי ביירנהוך, משרד מבקר המדינה

11:00 26/06/2016א  יום10:00 26/06/2016א  יוםהמדינה

אהרן , איילה גונן,  עינת פישר, עינת גנון, אשל ארמוני: פגישה בנושא התחדשות עירונית עם

12:30 26/06/2016א  יום11:30 26/06/2016א  יוםאליאסף

14:30 26/06/2016א  יום14:00 26/06/2016א  יוםפגישה עם נאדר אלקאסם

15:30 26/06/2016א  יום14:30 26/06/2016א  יום( עיניים6)יוסי כהן , השופט שפיצר: מ בנושא מערכת בתי המשפט עם"ישיבת מו

18:00 26/06/2016א  יום17:30 26/06/2016א  יוםפגישה עם עודד פלוס ואילן רם

11:00 27/06/2016ב  יום10:00 27/06/2016ב  יום(ללא נציגים מאצלנו)יצחק יוסף בנושא מכרזים בבתי הדין הרבניים - פגישה עם הרב הראשי 

נאדר , נציגו/ארז אנצוויג, יוני פת, דיאא אסדי, יוסי כהן, רון צור: פגישה בנושא גשר אלנבי עם

12:30 27/06/2016ב  יום11:30 27/06/2016ב  יוםענבר בן מנדה, אלקאסם

15:30 27/06/2016ב  יום13:30 27/06/2016ב  יוםהוועדה המיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה

17:30 27/06/2016ב  יום16:30 27/06/2016ב  יוםפגישה עם היועץ המשפטי

14:00 28/06/2016ג  יום13:30 28/06/2016ג  יוםעובדת לשכה-הערכת עובד

14:30 28/06/2016ג  יום14:00 28/06/2016ג  יוםעובדת לשכה-הערכת עובד

15:00 28/06/2016ג  יום14:30 28/06/2016ג  יוםא משרד התיירות"לית למינהל ומש"סמנכ- סרור-מן'פגישת היכרות עם ירדנה תורג

16:00 28/06/2016ג  יום15:30 28/06/2016ג  יוםמנהל בנציבות- סיכום הערכת עובד

09:30 29/06/2016ד  יום09:00 29/06/2016ד  יוםעובד בלשכה-הערכת עובד

, עדו בן צור/רון דול: ל קליטה עם"מועמד למנכ+ לית תחבורה "וועדת מינויים למועמדת למנכ

12:00 29/06/2016ד  יום10:30 29/06/2016ד  יוםמועמדים, אלון גלרט, מינה טייכר

16:00 29/06/2016ד  יום15:30 29/06/2016ד  יוםשיחת ועידה בעניין מינוי בועדת מינויים

11:00 30/06/2016ה  יום09:30 30/06/2016ה  יוםאיציק דבש, סוזי נבות, עמרי דגן, יענקלה ברגר, אודי פראוור: וועד מנהל עם** בוטל**

14:00 30/06/2016ה  יום13:00 30/06/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

15:00 30/06/2016ה  יום14:30 30/06/2016ה  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

16:00 30/06/2016ה  יום15:00 30/06/2016ה  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

11:00 03/07/2016א  יום10:00 03/07/2016א  יוםעדנה אלפסי: פגישה בנושא מבנה ארגוני עם

12:30 03/07/2016א  יום11:30 03/07/2016א  יוםע עם יוני דוקן.פ

15:45 03/07/2016א  יום15:00 03/07/2016א  יוםע עם מאיר אהרונוב.פ

16:30 03/07/2016א  יום16:00 03/07/2016א  יוםרפרנטית- פגישת היכרות עם אורטל חוברה

10:30 04/07/2016ב  יום09:30 04/07/2016ב  יוםע עם רוויטל וייצמן.פ

, נאדר: פגישה בנושא משרתי המילואים העובדים בשירות המדינה עם*ת.ת--*בוטל על ידם--

12:00 04/07/2016ב  יום11:00 04/07/2016ב  יום(קצין המילואים הראשי)הושע פרידמן בן שלום 

12:00 04/07/2016ב  יום11:30 04/07/2016ב  יוםפגישה עם סגן השר ירון מזוז

12:30 04/07/2016ב  יום12:00 04/07/2016ב  יוםל משרד הקליטה"מנכ-פגישה עם חביב קצב

15:15 04/07/2016ב  יום15:00 04/07/2016ב  יוםמנהלת בנציבות- סיכום הערכת עובד



10:00 05/07/2016ג  יום09:30 05/07/2016ג  יוםעובדת לשכה-הערכת עובד

14:30 05/07/2016ג  יום13:30 05/07/2016ג  יוםנאדר, חיים עטיה, ברוריה אטיאס, אופיר בניהו: דיון בנושא ספורט בשירות המדינה עם

11:30 06/07/2016ד  יום10:00 06/07/2016ד  יוםסיור במרכז חיבה עם אלי גבאי

ר אגף מינהל )משה הראל , האשם חוסיין: פ איזורי עם"א במשרד לשת"דיון בנושא כ** בוטל**

13:30 06/07/2016ד  יום12:30 06/07/2016ד  יוםורד אבוטבול, איילה גונן, (ארגון ומשאבים

14:00 06/07/2016ד  יום13:30 06/07/2016ד  יום(מ"משרד רה)פגישה עם אודי פראוור 

16:30 07/07/2016ה  יום15:00 07/07/2016ה  יוםגורם בטחוני+ע עם איילה גונן .פ

, איריס נחמיה, רון צור, אמיר הלוי ונציגיו: משרד התיירות עם-3הצגת תכנית עבודה נחשון גל 

13:00 10/07/2016א  יום11:30 10/07/2016א  יוםאיילה גונן, ורד אבוטבול, אילן רם, מוטי אהרוני, רינה צזנה

15:00 10/07/2016א  יום14:30 10/07/2016א  יוםעדו בן צור, בישארה, ורד אבוטבול, איילה גונן: פגישה בנושא מדען ראשי עם

09:45 11/07/2016ב  יום09:30 11/07/2016ב  יוםיוצאי אתיופיה- פגישה עם רינה צזנה ורון צור בנושא צוות המלצות מיגור גזענות 

10:30 11/07/2016ב  יום10:00 11/07/2016ב  יוםמ"מנהל לשכת רה-פגישה עם דוד שרן

14:00 11/07/2016ב  יום13:30 11/07/2016ב  יוםפגישה עם נתי לוויט

15:00 11/07/2016ב  יום14:30 11/07/2016ב  יוםרפרנט חדש- פגישה עם עמית בן ארצי 

, ענבר בן מנדה, רון דול, מיכל הורן, יוני דוקן: ח וולפסון עם"ל בי"דיון בנושא מכרז לתפקיד מנכ

13:15 12/07/2016ג  יום12:15 12/07/2016ג  יוםמשה בר סימן טוב

14:00 12/07/2016ג  יום13:15 12/07/2016ג  יוםל בריאות"מנכ-ע עם משה בר סימן טוב.פ

09:30 13/07/2016ד  יום09:00 13/07/2016ד  יוםראיון ברדיו לנציב

  לסגל הבכיר המוביל בשירות המדינה  יום חשיפה לבחירת עתודות ניהול- דברי פתיחה

11:00 13/07/2016ד  יום10:30 13/07/2016ד  יוםבמדרשה הלאומית למנהיגות  והכשרתו

אפי , יעל מבורך: (חברי הוועדה בלבד-מתכונת מצומצמת)יישום ומעקב רפורמה -ועדת היגוי

19:00 13/07/2016ד  יום17:00 13/07/2016ד  יוםאודי פראוור, דני חורין, מלכין

11:00 17/07/2016א  יום10:00 17/07/2016א  יוםפגישה עם עדנה אלפסי בנושא תכנית עבודה

16:00 17/07/2016א  יום15:00 17/07/2016א  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ

או )אלי גרונר , שי באבד, דינה זילבר: איימן סייף  משתתפים (וועדת חריגים)הארכת כהונה 

17:00 17/07/2016א  יום16:00 17/07/2016א  יום(נציגו

18:15 17/07/2016א  יום17:15 17/07/2016א  יוםל אוצר"מנכ- ע עם שי באבד.פ

, שיר-גייל טל, חדד-יפעת כהן, אופיר בניהו: ל לתכנית הבכירים עם"דיון בנושא סיור לימודי בחו

12:00 18/07/2016ב  יום10:30 18/07/2016ב  יוםר מאיה שיאון"ד

גבי , אפרת לוי רונזנברג, אילן רם: עם (מינהל המחקר החלקאי)איתור . התייעצות בנושא ו

12:30 18/07/2016ב  יום12:00 18/07/2016ב  יוםעדו בן צור, אשכנזי

14:00 18/07/2016ב  יום13:00 18/07/2016ב  יוםוגבי אשכנזי בנושא מכרזים (ר הסתדרות המחר"יו)פגישה עם יעל רון 

21:00 18/07/2016ב  יום19:00 18/07/2016ב  יוםחסוי-בטחוני-טקס

21:00 18/07/2016ב  יום20:00 18/07/2016ב  יוםל תחבורה"מנכ-מסיבת פרידה לעוזי יצחקי

10:30 19/07/2016ג  יום09:30 19/07/2016ג  יוםע עם יוני דוקן.פ



איריס , רון צור, תמי לשם, שלמה פילבר: משרד התקשורת עם-3הצגת תכנית עבודה נחשון גל 

15:00 19/07/2016ג  יום13:30 19/07/2016ג  יוםאיילה גונן, ורד אבוטבול, אילן רם, מוטי אהרוני, רינה צזנה, נחמיה

15:00 19/07/2016ג  יום14:30 19/07/2016ג  יוםרחל שילנסקי, דינה זילבר, אילן רם: שיחת ועידה עם

11:30 20/07/2016ד  יום09:30 20/07/2016ד  יוםח שטאובר"יישום דו- השתתפות בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת

12:30 20/07/2016ד  יום12:00 20/07/2016ד  יום(מ"משרד רה)פגישה עם אודי פראוור 

 בנושא שילוב האוכלוסיה החרדית בשירות 869המשך וועדת היגוי ליישום החלטת הממשלה 

, רון צור, מיכל צוק, נציגיו/אמיר לוי, אודי פראוור, מיכל צוק, עמית לנג, אייל זנדנברג: המדינה עם

15:30 20/07/2016ד  יום14:00 20/07/2016ד  יוםנאדר אלקא, ורד מדמון, דב פסט, (נציג משרד הפנים)מרדכי כהן , עמרי דגן, רינה צזנה

כ אייל בן "ח, יחייא' כ חאג"ח, כ אלי אלאלוף"ח: פגישה בנושא תאונות עבודה בענף הבנייה עם

17:00 20/07/2016ד  יום16:00 20/07/2016ד  יוםמשרד הכלכלה- אריאלה סימן טוב, רועי פישר, ורד אבוטבול, אורטל חוברה, איילה גונן, ראובן

18:00 20/07/2016ד  יום17:00 20/07/2016ד  יוםרון צור, רון דול, אילן רם: פגישה בנושא דרגות סף לעתודות ניהול עם

13:00 21/07/2016ה  יום11:30 21/07/2016ה  יוםעדו בן צור, דב גולדברגר, איריס שטרק: ועדת מינויים למועמד לשגריר ישראל לגיאורגיה עם

22:00 21/07/2016ה  יום19:30 21/07/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

, איריס נחמיה, רון צור, עדנה אלפסי: נציבות שירות המדינה עם-3הצגת תכנית עבודה נחשון גל 

12:30 24/07/2016א  יום11:00 24/07/2016א  יוםאיילה גונן, ורד אבוטבול, אילן רם, מוטי אהרוני, רינה צזנה

גבי אשנזי , (משרד החינוך)כרמית מיכאלי : החרדית עם' פגישה בנושא אישורי השכלה לאוכ

15:00 24/07/2016א  יום14:00 24/07/2016א  יום(מפקח על היחידה לאישורי השכלה תיכונית)בני רגב , ונציגיה

: בתי חולים ממשלתיים עם- וסגניהם' פגישת היכרות עם חברי מזכירות ארגון המנהלים האדמ

11:00 25/07/2016ב  יום09:30 25/07/2016ב  יוםונציגי הארגון (ח שער מנשה"בי' מנהלת אדמ)לאה בוצר 

14:00 25/07/2016ב  יום13:30 25/07/2016ב  יוםיוסי גווילי, אילן רם, אורי אפלבויים, מחמוד רחמאן, דייא אסדי, יוסי כהן: ישיבה בנושא צינון עם

, יוני דוקן, איילה גונן, מוטי אהרוני, רונן דסה, רון דול, רון צור: אצילת סמכויות עם- ישיבת סטטוס

12:15 26/07/2016ג  יום11:30 26/07/2016ג  יוםאיריס נחמיה, גבי אשכנזי

15:00 26/07/2016ג  יום14:00 26/07/2016ג  יוםע עם אסף רוזנברג.פ

, הדס פרבר- ש משרד המדע"יועמ, רן בר, פרץ וזאן: מדענים ראשיים עם-דיון בנושא הליכי מינוי

עיינה , עדו בן צור, רון דול, איריס נחמיה, חן דנוך, אילן רם, (המדען הראשי. ס)חגית שווימר 

10:30 27/07/2016ד  יום09:30 27/07/2016ד  יוםאדלר

11:00 27/07/2016ד  יום10:30 27/07/2016ד  יוםאיילה גונן, עדנה אלפסי: פגישה בנושא מבנה ארגוני עם

אורי , ר טניה מוגוסלבסקי"ד: מרכז רפואי גריאטרי שהם עם- 3הצגת תכנית עבודה נחשון גל 

15:00 27/07/2016ד  יום13:30 27/07/2016ד  יוםמיכל הורן, יוני דוקן, אילן רם, מוטי אהרוני, רינה צזנה, איריס נחמיה, רון צור, קרן הורוביץ, ארי

יענקלה , אודי פראוור: פגישת המשך בנושא תהליכי הפיתוח האסטרטגי של תכנית הצוערים עם

12:00 28/07/2016ה  יום09:00 28/07/2016ה  יוםפגישת וועד המנהל+ עמרי דגן , איציק דבש, רונן קוטין, רות ירון, ברגר

13:00 28/07/2016ה  יום12:30 28/07/2016ה  יוםפגישה עם ראובן שיף

, משה סוברנו, אשל ארמוני: מבנה ארגוני עם-דיון בנושא מנהל רגולציה וטכנולוגיות בענף הבנייה

10:30 31/07/2016א  יום09:30 31/07/2016א  יוםאהרון אליאסף, איילה גונן, לזר-נדב לחמן, עינת פישר, יעקב שנרב

12:30 31/07/2016א  יום11:30 31/07/2016א  יוםע עם יוני דוקן.פ



14:00 31/07/2016א  יום13:30 31/07/2016א  יום(סגנית הגנז)פגישה  עם רותי אברמוביץ 

אמנון בן עמי : רשות האוכלוסין וההגירה עם-3הצגת תכנית עבודה נחשון גל -- בוטל לבקשתם--

איילה , ורד אבוטבול, אילן רם, מוטי אהרוני, רינה צזנה, איריס נחמיה, רון צור, נאיף הינו, ונציגיו

16:00 31/07/2016א  יום15:00 31/07/2016א  יוםגונן

11:30 01/08/2016ב  יום11:00 01/08/2016ב  יום(רפרנטית חדשה)פגישת היכרות עם אבישג מויאל 

10:30 02/08/2016ג  יום09:30 02/08/2016ג  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ

12:30 02/08/2016ג  יום12:00 02/08/2016ג  יוםמ"ל רה"משנה למנכ-פגישה עם יוסי קטריבס

18:00 02/08/2016ג  יום17:00 02/08/2016ג  יוםרון צור, אילן רם, אריאל יעקובי, שי באבד: פגישה בנושא וועדות סגל בכיר עם

10:45 03/08/2016ד  יום09:45 03/08/2016ד  יוםיום זרקור חשיפה לסטודנטים חרדים

15:00 03/08/2016ד  יום14:30 03/08/2016ד  יוםפגישה עם אילה הוניגמן

18:45 03/08/2016ד  יום18:15 03/08/2016ד  יוםפגישה עם דנה מיטב

10:00 04/08/2016ה  יום09:00 04/08/2016ה  יוםאישי- פגישה 

הושע פרידמן בן שלום , נאדר: פגישה בנושא משרתי המילואים העובדים בשירות המדינה עם

11:30 04/08/2016ה  יום10:30 04/08/2016ה  יום(קצין המילואים הראשי)

11:30 07/08/2016א  יום11:15 07/08/2016א  יום(מ"משרד רה)פגישה עם אודי פראוור 

אריה , אחיה רוזן, עדו בן צור, רון דול: פגישה בנושא בקשת מידע בנושא וועדות מינויים עם

15:00 07/08/2016א  יום14:00 07/08/2016א  יוםגרניבלט

17:00 07/08/2016א  יום16:00 07/08/2016א  יוםגבי אשכנזי, אסף רוזנברג, עדו בן צור/רון דול: פגישה בנושא מידעים רלוונטים בהליכי בחירה עם

לית משרד המשפטים בנושא יישום החלטת ממשלה בנושא צוות "פגישה עם אמי פלמור מנכ

10:00 08/08/2016ב  יום09:30 08/08/2016ב  יוםגזענות

, איריס נחמיה, רונן שפירא, רון צור: צוות חונכות עם- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב ** בוטל**

12:30 08/08/2016ב  יום11:00 08/08/2016ב  יוםאמי פלמור ונציגיה, רועי כהן, ליאב שדה,אפרת לוי

14:30 08/08/2016ב  יום13:30 08/08/2016ב  יום(נציב שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות)פגישת היכרות עם אברמי טורם 

16:30 08/08/2016ב  יום16:00 08/08/2016ב  יוםל קליטה"מנכ-פגישת היכרות עם אלכס קושניר-בוטל

15:15 09/08/2016ג  יום15:00 09/08/2016ג  יום'דברי פתיחה ביום אוריינטציה לצוערים מחזור ה

10:00 10/08/2016ד  יום09:30 10/08/2016ד  יוםמשפחת אמזלג-ביקור ניחום אבלים

אבי ,אליעזר יבלון:העברת תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה- החלטת הממשלה 

מורן ,שאול כהן,אורטל חוברה,אבישג מויאל,חן דנוך,נעמי,שמעון,דודו,דלית,איילת,רועי,שמחון

11:00 10/08/2016ד  יום09:30 10/08/2016ד  יוםיובל אדמון,דן אורן,מזור

יוסי קטריבס ונציגי , ורד אבוטבול, איילה גונן: ביקור ביחידת התקשוב הממשלתי עם* בוטל*

11:00 10/08/2016ד  יום09:30 10/08/2016ד  יוםיחידת התקשוב

רון ,  תמי יהושוע, ר בני פישר"ד:מינהל לחינוך התיישבותי עם-3הצגת תכנית עבודה נחשון גל 

15:30 10/08/2016ד  יום14:00 10/08/2016ד  יוםאיילה גונן, אורטל חוברה, אילן רם, מוטי אהרוני, רינה צזנה, איריס נחמיה, צור

17:00 10/08/2016ד  יום15:30 10/08/2016ד  יוםפגישה עם אשרת עינב



11:30 11/08/2016ה  יום10:30 11/08/2016ה  יוםר הסתדרות עובדי המדינה"יו-ע עם אריאל יעקובי.פ

, אורלי חורש קופמן, קובי פאר, זאב שניר: מינויים בכירים עם-פגישה בנושא מתכונת בחירה

18:00 11/08/2016ה  יום17:00 11/08/2016ה  יוםעדו בן צור, איילה גונן

16:00 15/08/2016ב  יום15:30 15/08/2016ב  יוםל קליטה"מנכ-פגישת היכרות עם אלכס קושניר

18:30 15/08/2016ב  יום17:45 15/08/2016ב  יוםואילן רם (לית חינוך"מנכ)פגישת עבודה עם מיכל כהן 

16:45 16/08/2016ג  יום16:00 16/08/2016ג  יוםע עם מאיר אהרונוב.פ

, שמעון בן נר, שיקו בר דב: עם' דיון בנושא פטור מצורך בתואר ראשון למכרזים כבאי דור א

13:00 17/08/2016ד  יום12:00 17/08/2016ד  יוםאיילת קדוש, איילה גונן

14:00 17/08/2016ד  יום13:30 17/08/2016ד  יוםאשרת, משה, אריה בר, נגה קינן: שיחת ועידה טלפונית עם חברי ועדת המינויים

15:30 17/08/2016ד  יום15:00 17/08/2016ד  יוםרון דול, אילן רם: פגישה בנושא ממונה על מחוז דרום עם

16:00 17/08/2016ד  יום15:30 17/08/2016ד  יוםע עם רוויטל וויצמן.פ

10:00 18/08/2016ה  יום09:30 18/08/2016ה  יוםפגישה אישית עם השר חיים כץ

13:00 18/08/2016ה  יום12:30 18/08/2016ה  יוםע עם איילה גונן.פ

10:30 21/08/2016א  יום10:00 21/08/2016א  יוםע עם יעקב לוזון.פ

איריס , רון צור, בינת שוורץ ונציגיה: משרד מינהל התכנון עם-3הצגת תכנית עבודה נחשון גל 

12:30 21/08/2016א  יום11:00 21/08/2016א  יוםאיילה גונן, צאלה דיוק , אילן רם, מוטי אהרוני, רינה צזנה, נחמיה

בנושא פטור ממכרז למשרות בשירות המדינה למשרתי  (לדיון אצל דינה זילבר)פגישת הכנה 

עליזה , איילת קדוש דנה מיטב, אילן רם, רינה גולדברג, עדו בן צור, רון דול: ל עם"קבע בצה

14:00 21/08/2016א  יום13:30 21/08/2016א  יוםטננבויים

14:30 21/08/2016א  יום14:00 21/08/2016א  יוםפגישה עם עדו בנושא ועדת שירות

13:30 22/08/2016ב  יום13:00 22/08/2016ב  יוםאילה הוניגמן, ש ישראל פת"יועמ, ל עודד פלוס"מנכ: דיון בנושא הרב לבנון משתתפים

15:30 22/08/2016ב  יום14:30 22/08/2016ב  יום(פרקליטות)דיון  התייעצות עם דן אלדד 

13:30 23/08/2016ג  יום12:30 23/08/2016ג  יוםבנושא רפורמה- (ת"אג)פע יעל מבורך 

15:30 23/08/2016ג  יום14:30 23/08/2016ג  יוםפגישה עם אבי פרישה מחברת פארטו

17:45 23/08/2016ג  יום17:15 23/08/2016ג  יוםפגישה עם עמי כהן בנושא תיק השעייה

11:30 24/08/2016ד  יום11:00 24/08/2016ד  יוםפגישה עם אילה הוניגמן

17:00 24/08/2016ד  יום16:00 24/08/2016ד  יוםאילן רם, איילה גונן, שאול מרידור: ל עם"פגישה בנושא משנה למנכ**בוטל על ידם**

10:00 25/08/2016ה  יום09:00 25/08/2016ה  יוםע עם איילת קדוש.פ

15:00 25/08/2016ה  יום14:00 25/08/2016ה  יוםל אוצר"מנכ- ע עם שי באבד .פ

13:00 28/08/2016א  יום12:30 28/08/2016א  יוםפגישה עם איילה גונן

15:15 28/08/2016א  יום14:30 28/08/2016א  יום(כלכלן ראשי)פגישה עם יואל נווה 

10:00 29/08/2016ב  יום09:30 29/08/2016ב  יוםל רווחה"מנכ- פגישה עם אליעזר יבלון

15:45 29/08/2016ב  יום15:00 29/08/2016ב  יוםפגישה עם רון דול

18:00 29/08/2016ב  יום17:30 29/08/2016ב  יוםד בישארה"פגישה עם עו

10:00 30/08/2016ג  יום09:30 30/08/2016ג  יוםיוסי שרעבי, יואב הורוביץ, השרה מירי רגב- משתתפים: דיון עם השרה מירי רגב 



13:00 31/08/2016ד  יום12:30 31/08/2016ד  יוםפגישה עם שי ניצן

14:30 31/08/2016ד  יום14:00 31/08/2016ד  יוםע עם איילת קדוש.פ

15:00 01/09/2016ה  יום13:00 01/09/2016ה  יום(עובדת לשכה)ברית  

11:30 04/09/2016א  יום11:00 04/09/2016א  יוםבנושא תיק השעיה - (משמעת)פגישה עם חנאן יחיא 

15:00 04/09/2016א  יום14:30 04/09/2016א  יוםרפרנט חדש-פגישת היכרות עם אסף בכר

17:45 04/09/2016א  יום17:15 04/09/2016א  יום( עיניים4)ל משרד הבטחון אודי אדם "פגישה עם מנכ

11:30 05/09/2016ב  יום11:00 05/09/2016ב  יוםרפרנטית חדשה-פגישת היכרות עם מיטל קניג

15:30 05/09/2016ב  יום14:30 05/09/2016ב  יוםהמשפטים בנושא יישום החלטת ממשלה בנושא צוות גזענות. לית מ"פגישה עם אמי פלמור מנכ

17:30 05/09/2016ב  יום16:00 05/09/2016ב  יוםי"פגישה בנושא עובדי עמ

19:00 05/09/2016ב  יום18:00 05/09/2016ב  יום(מ"ל משרד רה"מנכ)פגישה  עם אלי גרונר 

21:30 05/09/2016ב  יום19:30 05/09/2016ב  יוםל"יעל אמזלג ז-אזכרה

בהשתתפות השרה גילה - (המשך)מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה -  וועדת מינויים

12:15 06/09/2016ג  יום10:15 06/09/2016ג  יוםרון דול, נגה קינן, אריה בר: מועמד למזכיר הממשלה עם+ גמליאל  

15:30 06/09/2016ג  יום14:00 06/09/2016ג  יום13.09.16ליום אוריינטציה ב- צילום נציב

21:30 06/09/2016ג  יום19:00 06/09/2016ג  יוםבכירים' לטקס סיום מחזור ד

09:45 07/09/2016ד  יום09:15 07/09/2016ד  יום(דנה מיטב)קורס ממונות על שיויון מגדרי 

12:00 07/09/2016ד  יום11:30 07/09/2016ד  יוםע עם אופיר בניהו.פ

איריס , רון צור, עדנה אלפסי, עמרי דגן: דיון בנושא השתלבות בוגרי תכנית הצוערים במשרד עם

14:00 07/09/2016ד  יום13:00 07/09/2016ד  יוםנחמיה

10:00 08/09/2016ה  יום09:00 08/09/2016ה  יוםאיילה גונן. ע.פ

10:45 08/09/2016ה  יום10:15 08/09/2016ה  יוםפגישה עם רוויטל וייצמן בנושא תקציב

16:00 08/09/2016ה  יום13:00 08/09/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

איריס , רון צור, יואל פלדשו ונציגיו: הרשות לתעופה אזרחית עם-3הצגת תכנית עבודה נחשון גל 

15:30 11/09/2016א  יום14:00 11/09/2016א  יוםאיילה גונן, צאלה דיוק,אילן רם, מוטי אהרוני, רינה צזנה, נחמיה

16:00 11/09/2016א  יום15:30 11/09/2016א  יוםפגישה עם אילן רם

10:00 12/09/2016ב  יום09:30 12/09/2016ב  יוםפגישה עם אתי וליאור נתן ממזכירות הממשלה

16:00 12/09/2016ב  יום12:30 12/09/2016ב  יוםדברי סיכום קורס רפרנטים

11:30 13/09/2016ג  יום10:30 13/09/2016ג  יום(אוצר)ע עם יוסי כהן .פ

15:30 13/09/2016ג  יום15:00 13/09/2016ג  יוםאשרת, רון דול, אריה בר, נגה קינן: ועדת מינויים עם-שיחת ועידה

רימה , איריס שטרק, נגה קינן, אורנה הוזמן בכור, משה בר סימן טוב: ועדת שירות המדינה עם

19:00 13/09/2016ג  יום16:00 13/09/2016ג  יוםכמאל

13:00 14/09/2016ד  יום12:30 14/09/2016ד  יוםפגישה עם יוני דוקן ועידית ביטמן

15:30 14/09/2016ד  יום15:15 14/09/2016ד  יוםפגישה עם ציון לוי



, אפי מלכין, יוסי כהן, אריאל יעקובי: א עם"קריית הממשלה ת-פגישה בנושא קיצור שעות עבודה

16:30 14/09/2016ד  יום15:30 14/09/2016ד  יוםאהרון אליאסף, רון צור

20:00 14/09/2016ד  יום19:00 14/09/2016ד  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

10:00 18/09/2016א  יום09:30 18/09/2016א  יוםדברי פתיחה-יום אוריינטציה

12:00 18/09/2016א  יום11:30 18/09/2016א  יוםע עם מוטי אהרוני.פ

מוחמד כעביה אחראי :דיון בנושא הצגה כללית על העדה הבדואית משתתפים ראשי מועצות 

מוניר , נעים שיבלי, עאטף גריפאת, זידאן כעביה, חוסין אלהיב, משרד רוהמ על מגזר הבדואי

15:30 18/09/2016א  יום14:00 18/09/2016א  יוםאיאת עבאס, זיעד סעדי, גינב אבו סויד, זיבידאת

אבי , רועי פישר: דיון בנושא המשך פעילות סיוע של עובדי המדען הראשי במשרד הכלכלה  עם

17:00 18/09/2016א  יום16:00 18/09/2016א  יוםבישארה, עדו בן צור, אורטל חוברה, איילה גונן, אפי מלכין, חסון

19:00 18/09/2016א  יום17:45 18/09/2016א  יוםאילן רם, איילה גונן, שאול מרידור: ל עם"פגישה בנושא משנה למנכ

יעל , ארז אנצוויג, יוסי כהן, דון יפת: דיון בנושא פרקטיקה פרטית ועבודה פרטית של רופאים עם

, נתן סמוך, נציגיו/משה בר סימן טוב, נציגיו/רון דול, אלעד מסאסה/רן רידניק, יוני דוקן, ישראלי

11:00 19/09/2016ב  יום09:30 19/09/2016ב  יוםדב פסט, הרולד בר, שני קורח

16:00 19/09/2016ב  יום12:00 19/09/2016ב  יוםמ"נש-מסיבת פורשים

17:00 19/09/2016ב  יום16:30 19/09/2016ב  יוםי דנה"בוטל ע- ע דנה מיטב.פ

20:00 20/09/2016ג  יום17:30 20/09/2016ג  יוםטקס הענקת מגינים לגופים השותפים בפרס בטחון ישראל

16:45 21/09/2016ד  יום15:45 21/09/2016ד  יוםמשמעת-ד עמי כהן "פגישה עם עו

17:00 21/09/2016ד  יום16:30 21/09/2016ד  יוםל"ראש מל. פגישה עם ס

13:00 22/09/2016ה  יום12:30 22/09/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

21:00 22/09/2016ה  יום19:00 22/09/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

11:30 25/09/2016א  יום11:00 25/09/2016א  יוםאילן רם

16:30 25/09/2016א  יום15:30 25/09/2016א  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ

18:45 25/09/2016א  יום17:30 25/09/2016א  יוםתפיסת תפקיד הסמנכל בראיית הנציב- תכנית מצפן- הרצאה

 8)נציג הסתדרות , נציג ציבור, אילן רם, עדנה אלפסי: וועדה משרדית  לעתודות סגל בכיר עם

13:00 26/09/2016ב  יום09:00 26/09/2016ב  יום(מועמדים

14:00 26/09/2016ב  יום13:30 26/09/2016ב  יוםפגישה עם אילן רם ורון צור בנושא אגף תקציבים

15:00 26/09/2016ב  יום14:00 26/09/2016ב  יוםרוויטל וויצמן, רון צור, נאדר: פגישה בנושא העברת אחריות עם

16:30 26/09/2016ב  יום15:30 26/09/2016ב  יוםא עם עובדת נציבות.פ

17:00 26/09/2016ב  יום16:30 26/09/2016ב  יוםע עם עדנה אלפסי.פ

18:15 26/09/2016ב  יום17:15 26/09/2016ב  יוםהמשך פגישה עם עובדת נציבות

20:00 26/09/2016ב  יום19:00 26/09/2016ב  יוםע עם דנה מיטב.פ

15:00 27/09/2016ג  יום14:00 27/09/2016ג  יוםענבר בן מנדה, מיכל הורן, יוני דוקן: דיון בנושא מכרזים אינטרדיסיפלינרים עם

15:30 27/09/2016ג  יום15:00 27/09/2016ג  יום(משרד החוץ)אלון שמר + פע אמיר אלון 

19:30 27/09/2016ג  יום19:00 27/09/2016ג  יום(בטחוני)חסוי -פגישה



15:00 28/09/2016ד  יום10:00 28/09/2016ד  יוםבטחוני

ר ועדת "יו)דוד אמסלם : דיון בנושא שירותי  הכבאות ללא מפקד עם*ת.ת*מבוטל על ידם 

10:30 29/09/2016ה  יום09:30 29/09/2016ה  יוםש לממשלה"נציג יועמ, רותם פלג, (הפנים

16:00 29/09/2016ה  יום13:00 29/09/2016ה  יום'עם צוערים מחזור ג-שיחה מסכמת והרמת כוסית לכבוד ראש השנה

12:15 06/10/2016ה  יום08:15 06/10/2016ה  יוםבטחוני

13:00 06/10/2016ה  יום12:30 06/10/2016ה  יוםע איילה גונן.פ

11:00 09/10/2016א  יום10:00 09/10/2016א  יוםרון דול, איריס שטרק, אלון גלרט: ל המשרד לירושלים ומורשת עם"לתפקיד מנכ-  וועדת מינויים

13:00 09/10/2016א  יום12:30 09/10/2016א  יוםע עם אודי אדם מנכל משרד הבטחון.פ

19:00 09/10/2016א  יום18:30 09/10/2016א  יוםל"ערב לזכרה של יעל אמזלג ז

12:00 10/10/2016ב  יום11:30 10/10/2016ב  יוםבנושא צינון-פגישה עם אחיה רוזן

12:05 10/10/2016ב  יום12:00 10/10/2016ב  יום(בטחוני)חסוי -שיחת טלפון

19:00 10/10/2016ב  יום18:30 10/10/2016ב  יוםביקור ניחומים

10:15 13/10/2016ה  יום09:15 13/10/2016ה  יוםע אילה גונן. פ

12:00 13/10/2016ה  יום11:00 13/10/2016ה  יוםע עם מאיר אהרונוב.פ

13:30 13/10/2016ה  יום13:00 13/10/2016ה  יוםע עם רון צור.פ

14:30 13/10/2016ה  יום13:30 13/10/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

10:30 25/10/2016ג  יום09:30 25/10/2016ג  יוםבוטל- ע עם יוני דוקן.פ

10:30 25/10/2016ג  יום10:00 25/10/2016ג  יוםפגישה עם השר חיים כץ

16:00 27/10/2016ה  יום08:30 27/10/2016ה  יוםיום תכניות עבודה נציבות

10:30 30/10/2016א  יום10:00 30/10/2016א  יוםמ"ל רה"מנכ- ע עם אלי גרונר.פ

10:45 30/10/2016א  יום10:30 30/10/2016א  יוםלימור צרויה רינה לשכה משפטית, אילת קדוש: לית בתי הדין הרבניים "משרת סמנכ

, איילה גונן, מוטי אהרוני, רונן דסה, רון דול, רון צור: ישיבת הכרעה בנושא אצילת סמכויות עם

13:30 30/10/2016א  יום11:30 30/10/2016א  יוםיוני דוקן

15:30 30/10/2016א  יום14:00 30/10/2016א  יוםבנושא משמעת-  פגישה מבקר המדינה 

17:30 30/10/2016א  יום16:30 30/10/2016א  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ

14:00 01/11/2016ג  יום13:00 01/11/2016ג  יוםחסוי-פגישה

ד "ועו (לית איגוד מרכזי הסיוע לנפעות ולנפעי תקיפה מינית"מנכ)פגישה עם אורית סוליציאנו 

15:00 01/11/2016ג  יום14:00 01/11/2016ג  יוםדנה מיטב, יפעת בלפר

19:15 01/11/2016ג  יום19:00 01/11/2016ג  יוםא עם נגה קינן.פ

09:30 02/11/2016ד  יום09:15 02/11/2016ד  יוםאשרת והנציב (רחל שילנסקי)שיחת ועידה עם דינה זילבר וקוקי 

פגישה אצל היועץ המשפטי לממשלה בנושא תשלום שעה עודפת לגברים * ת.ת--*בוטל--

רון , אביחי מנדלבליט ונציגיו, יעל ישראלי, ארז אנצוויג, קובי אמסלם: במשפחות חד מיניות עם

11:30 02/11/2016ד  יום10:00 02/11/2016ד  יוםרוזנפלד-טלילה שחל, ענבר בן מנדה, דול

13:30 02/11/2016ד  יום12:30 02/11/2016ד  יוםאיילה הוניגמן, נתי לויט: פגישה בנושא רשות הפטנטיםעם

16:00 02/11/2016ד  יום15:00 02/11/2016ד  יוםאיילת קדוש, איילה גונן, יוסי שרעבי: מ עם"דיון בנושא לפ



11:00 03/11/2016ה  יום10:00 03/11/2016ה  יוםע עם מאיר אהרונוב.פ

15:30 03/11/2016ה  יום14:30 03/11/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

17:00 03/11/2016ה  יום16:00 03/11/2016ה  יוםל אוצר"מנכ-ע שי באבד.פ

20:00 06/11/2016א  יום09:00 06/11/2016א  יוםמ"השתלמות נש

20:00 07/11/2016ב  יום08:30 07/11/2016ב  יוםמ"השתלמות נש

19:45 08/11/2016ג  יום18:00 08/11/2016ג  יוםהאוניברסיטה העברית- מיזם מנטורים

, איילת, אורלי- צוות סומך, אפרת רוזנברג, מוטי אהרוני: תקינה עם-פגישה בנושא ניהול סיכונים

שימי אורן

10:30 09/11/2016ד  יום09:30 09/11/2016ד  יום

חנן , טל שחם, אפי מלכין, עדנה אלפסי, מ"ועד עובדי נש: מ עם"פגישת המשך בנושא סכסוך נש

12:00 09/11/2016ד  יום10:30 09/11/2016ד  יוםשי בירן, אייל לוי, דני בונפיל, לזימי

א ממשרד ראש "דיון בנושא העברת שטח פעולה למשרד לשתפ*ת.ת------*בוטל על ידם-----

15:00 09/11/2016ד  יום14:00 09/11/2016ד  יום-אורטל חוברה, איילה גונן, האשם חוסיין ונציגיו: הממשלה עם

11:00 10/11/2016ה  יום10:00 10/11/2016ה  יוםפגישה עם עדי לוי

11:30 10/11/2016ה  יום11:00 10/11/2016ה  יוםל"מל. פגישה עם זאב ליבנה

12:30 10/11/2016ה  יום11:30 10/11/2016ה  יוםע איילת קדוש נהר צדק.פ

15:00 10/11/2016ה  יום14:00 10/11/2016ה  יוםמשרד המשפטים. פגישה עם אריאלה קלעי

17:00 10/11/2016ה  יום16:00 10/11/2016ה  יוםע עם איילה גונן.פ

, אתי שגיא, רוויטל וייצמן, עדנה אלפסי: ישיבת התנעה בנושא מודל תמרוץ לעובדי הנציבות עם

15:00 13/11/2016א  יום13:30 13/11/2016א  יוםאפרת לוי רוזננברג, ("קצב מהנדסים"נציג חברת )יוסי לוי 

אמי , אביחי מנדלבליט: עם  (סינון ראשוני)ש לממשלה פיסקאלי "ועדת איתור למשנה ליועמ

18:00 13/11/2016א  יום16:00 13/11/2016א  יוםאלי בכר, צילי גן' פרופ, חנה נדב, פלמור

איריס , רון צור, אשל ארמוני ונציגיו: משרד הבינוי והשיכון עם-3הצגת תכנית עבודה נחשון גל 

11:00 14/11/2016ב  יום09:30 14/11/2016ב  יוםאיילה גונן, עמית בן ארצי, אילן רם, מוטי אהרוני, רינה צזנה, נחמיה

11:30 14/11/2016ב  יום11:00 14/11/2016ב  יוםיוסי גווילי, עדו בן צור, רון צור: פגישה בנושא ועדת שירות עם

14:00 14/11/2016ב  יום13:30 14/11/2016ב  יוםל רשות השירות הלאומי"מנכ- רבי'פגישה אישית עם שר שלום ג

16:30 14/11/2016ב  יום15:30 14/11/2016ב  יוםע עם רון צור.פ

16:30 14/11/2016ב  יום15:30 14/11/2016ב  יוםגבי אשכנזי, אבי מזרחי, מירב קדם : משתתפים - פגישה בנושא מכוני מיון--- בוטל על ידם 

17:30 14/11/2016ב  יום16:45 14/11/2016ב  יוםשיר ביגמן+ ע עם רון דול .פ

11:30 15/11/2016ג  יום10:30 15/11/2016ג  יוםרון דול, עדנה אלפסי, יעקב לוזון, אהרון אליאסף, רון צור: צ ועובדים עם"דיון בנושא פנ

14:30 15/11/2016ג  יום14:00 15/11/2016ג  יוםע עם דנה מיטב.פ

18:00 15/11/2016ג  יום17:30 15/11/2016ג  יוםפגישה עם עובדת נציבות

11:00 16/11/2016ד  יום10:30 16/11/2016ד  יוםורד, גבי: הכנה לפגישה עם אדם מילוא משתתפים

12:00 16/11/2016ד  יום11:00 16/11/2016ד  יוםגבי אשכנזי, נמרוד בצר: משתתפים : ל אדם מילוא מר נמרוד בצר "פגישה עם מנכ



יאיר , יוסי כהן, דורון יפת: דיון המשך בנושא פרקטיקה פרטית ועבודה פרטית של רופאים עם

משה בר סימן , נציגיו/רון דול, אלעד מסאסה/רן רידניק, יוני דוקן, יעל ישראלי, ארז אנצוויג, פינס

14:00 16/11/2016ד  יום12:30 16/11/2016ד  יוםדב פסט, הרולד בר, שני קורח, נתן סמוך, טוב

16:00 16/11/2016ד  יום15:00 16/11/2016ד  יוםעדנה אלפסי, מ"וועד נש: מ לוועד עם"הצגת מבנה ארגוני נש

09:15 17/11/2016ה  יום08:30 17/11/2016ה  יוםע עם  אילה גונן.פ

09:45 17/11/2016ה  יום09:15 17/11/2016ה  יוםפגישה עם אילת קדוש

11:00 17/11/2016ה  יום10:00 17/11/2016ה  יום(א"פרקילטות ת)א עם גדי שילה .פ

12:00 17/11/2016ה  יום11:00 17/11/2016ה  יוםפגישה עם מאיר אהרונוב

14:00 17/11/2016ה  יום13:30 17/11/2016ה  יוםלית נגב וגליל"מנכ-פגישה עם סיגל שאלתיאל

המשך וועדת היגוי ליישום החלטת הממשלה בנושא שילוב האוכלוסיה החרדית בשירות המדינה 

רינה , רון צור, מיכל צוק, נציגיו/אמיר לוי, אודי פראוור, מיכל צוק, עמית לנג, אייל זנדנברג: עם

11:30 20/11/2016א  יום10:00 20/11/2016א  יוםנאדר אלקאסם, ורד מדמון, דב פסט, (נציג משרד הפנים)מרדכי כהן , עמרי דגן, צזנה

13:00 21/11/2016ב  יום08:30 21/11/2016ב  יוםיום נציבות למניעת אלימות כלפי נשים

10:30 22/11/2016ג  יום10:00 22/11/2016ג  יוםשיחת סיכום עם סלאח שנאן

13:30 22/11/2016ג  יום13:00 22/11/2016ג  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ

15:00 22/11/2016ג  יום14:00 22/11/2016ג  יוםאמיר איטח, נתי לויט, איילה הוניגמן: המשך פגישה בנושא רשות הפטנטים עם

תמיר , שאול מרידור: משרד האנרגיה עם-3הצגת תכנית עבודה נחשון גל --בוטל על ידם--

, איילה גונן, , אילן רם, מוטי אהרוני, רינה צזנה, איריס נחמיה, רון צור, מלי מתוק, שניידרמן

16:00 22/11/2016ג  יום14:30 22/11/2016ג  יוםאבישג מויאל

16:00 22/11/2016ג  יום15:00 22/11/2016ג  יוםע עם רון צור.פ

10:00 23/11/2016ד  יום09:30 23/11/2016ד  יוםפגישה עם יואל נווה הכלכלן הראשי

מכרז בינמשרדי + משרד הרווחה  (שירותי שיקום)מפקח מחוזי - 38759דיון בנושא מכרז פנימי 

מנהל מעבדה - 38679מכרז + ש משרד התקשורת "ממונה ייעוץ משפטי לשכת יועמ-40638

12:30 23/11/2016ד  יום11:30 23/11/2016ד  יוםרון דול ונציגיו, גבי אשכנזי ונציגיה: עם

16:30 23/11/2016ד  יום16:00 23/11/2016ד  יוםצחי ברוורמן- פגישת הכרות עם מזכיר הממשלה הנכנס 

10:30 24/11/2016ה  יום10:00 24/11/2016ה  יום-פגישה בנושא מינוי סמנכלית בבתי הדין הרבניים 

17:00 24/11/2016ה  יום16:00 24/11/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

איילה , איילת קדוש, רוני מורנו, אריה מועלם: עם" היכל הזיכרון לחללי מערכות ישראל"ביקור ב

12:30 27/11/2016א  יום09:30 27/11/2016א  יוםהיכרות והצגה+ סיור - גונן

, חנה נדב, אמי פלמור, אביחי מנדלבליט: ש לממשלה פיסקאלי עם"ועדת איתור למשנה ליועמ

16:00 27/11/2016א  יום12:30 27/11/2016א  יוםת קלסר צהוב גדול אצל חני.ת- אלי בכר, צילי גן' פרופ

17:30 27/11/2016א  יום17:00 27/11/2016א  יוםח שילוב חרדים"הצ- פגישה עם רון דול וענבר בן מנדה 

צילי בנוגע לועדת איתור משנה ליועמש +אמי פלמור+שיחת ועידה עם היועמש לממשלה  

08:30 28/11/2016ב  יום08:00 28/11/2016ב  יוםשנערכה  אתמול



נציבות שירות - בנושא תכניות עבודה (סגן)ומשה כהנא  (מ"חשב רה)פגישה עם אלי ביטן 

10:00 28/11/2016ב  יום09:30 28/11/2016ב  יוםהמדינה

11:00 28/11/2016ב  יום10:00 28/11/2016ב  יוםמבקר המדינה. דיון בנושא טיפול אגף המשמעת בהטרדות מיניות עם נציגי מ

13:45 28/11/2016ב  יום13:15 28/11/2016ב  יוםפגישה עם השר אלקין

ענבר , איריס נחמיה, רון צור, רון דול : דיון בנושא ייצוג הולם לחרדים לפני הצעת חוק משתתפים

16:00 28/11/2016ב  יום15:00 28/11/2016ב  יוםבישארה פראן, בן מנדה

16:00 28/11/2016ב  יום15:00 28/11/2016ב  יוםע עם רון צור.פ**בוטל** 

17:00 28/11/2016ב  יום16:30 28/11/2016ב  יוםל קליטה"ע עם אלכס קושניר מנכ.פ

עדו בן /רון דול, איריס שטרק , דב גולדברגר: וועדת מינויים לתפקיד החשב הכללי באוצר עם

11:00 29/11/2016ג  יום09:00 29/11/2016ג  יוםמועמד, צור

10:50 30/11/2016ד  יום10:30 30/11/2016ד  יוםשיחה עם גלעד כץ

13:30 30/11/2016ד  יום12:15 30/11/2016ד  יוםלים בנושא תקווה ישראלית בשירות הציבורי"פגישת מנכ- בוטל

13:30 30/11/2016ד  יום13:00 30/11/2016ד  יוםע עם רון צור.פ

14:30 30/11/2016ד  יום14:00 30/11/2016ד  יוםר ארז און ושמעון סבח מנהל אדמיניסטרטיבי"ל פוריה ד"פגישת התייעצות עם מנכ

יעל , אלי גרונר, רותם פלג, איריס שטרק: לעניינים בטחוניים עם (לועדת שירות)ועדת המשנה 

17:30 30/11/2016ד  יום16:00 30/11/2016ד  יוםאיילת קדוש, איילה גונן, רון דול, עדו בן צור, גרוסמן

12:00 01/12/2016ה  יום09:00 01/12/2016ה  יום"מתכונת שלב ההכשרה"צוערים לשירות המדינה בנושא -ועד מנהל

14:15 01/12/2016ה  יום12:45 01/12/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

18:00 01/12/2016ה  יום15:00 01/12/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

19:15 01/12/2016ה  יום18:30 01/12/2016ה  יוםע אילה גונן.פ

, מוזמנים אריאל יעקבי ונציגיו: י רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה "דיון בנושא קופות גמל עמ

11:30 04/12/2016א  יום10:30 04/12/2016א  יום.ציון לוי,אפי מלכין, יוסי כהן

16:00 04/12/2016א  יום14:00 04/12/2016א  יוםמ"וועד נש, עדנה אלפסי, אייל לוי, דני בונפיל, אפי מלכין: מ עם"פגישת חתימה על הסכם נש

10:30 05/12/2016ב  יום09:30 05/12/2016ב  יוםע עם נתי לויט.פ

10:30 05/12/2016ב  יום09:30 05/12/2016ב  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ- מבוטל על ידה 

11:00 05/12/2016ב  יום10:30 05/12/2016ב  יוםהערכות לוועדת שירות- פגישה עם עדו בן צור

12:00 05/12/2016ב  יום11:00 05/12/2016ב  יוםעיינה אדלר, עדנה אלפסי, רון צור, רון דול, רוני זובורף: ועדת נסיעות עם

14:30 05/12/2016ב  יום13:00 05/12/2016ב  יוםע עם רון דול.פ

, יוסי גווילי, אילן רם, אורי אפלבויים, מחמוד רחמאן, דייא אסדי, יוסי כהן: ישיבה בנושא צינון עם

16:30 05/12/2016ב  יום15:30 05/12/2016ב  יוםיהונתן פת, תובל גת, ענבל רונן

20:30 05/12/2016ב  יום18:00 05/12/2016ב  יוםדן אלדד, נתי לויט, שי ניצן,רז ניזרי: פגישה אצל היועץ המשפטי לממשלה עם

10:30 06/12/2016ג  יום10:00 06/12/2016ג  יוםפגישת הכנה לקינן שפי עם גבי אשכנזי וסיגל שקולניק

11:30 06/12/2016ג  יום10:30 06/12/2016ג  יוםגבי אשכנזי ונציגיה:  ל קינן שפי  מר גיל קינן עם"פגישה עם מנכ

14:30 06/12/2016ג  יום13:30 06/12/2016ג  יוםע עם רון צור.פ



ועדה )שיחת ועידה עם חברי הוועדה בנוגע לישיבה שהיתה עם היועץ המשפטי לממשלה 

16:00 06/12/2016ג  יום15:30 06/12/2016ג  יום(פיסקאלית

20:00 06/12/2016ג  יום17:45 06/12/2016ג  יוםסגל בכיר מדרשה- דברי פתיחה 

10:00 07/12/2016ד  יום09:30 07/12/2016ד  יוםעדנה אלפסי+ ע עם צביה עמדי .פ

10:45 07/12/2016ד  יום10:00 07/12/2016ד  יוםאבי חליבה+ל פנים"מ מנכ"פגישת היכרות עם מרדכי כהן מ

שי , אייל לוי, דני בונפיל, אפי מלכין: מ עם"פגישת חתימה על הסכם נש--- נדחה על ידי שי בירן--

14:30 07/12/2016ד  יום13:00 07/12/2016ד  יוםמ"וועד נש, עדנה אלפסי, מאיה וסרמן, בירן

11:30 08/12/2016ה  יום11:00 08/12/2016ה  יוםע איילת קדוש.פ

12:30 08/12/2016ה  יום12:00 08/12/2016ה  יוםע אילן רם.המשך פ

מועמד +  רון דול , דב גולדברגר, נגה קינן: לתפקיד שגריר ישראל בברזיל עם-  ועדת מינויים 

16:00 08/12/2016ה  יום14:00 08/12/2016ה  יוםב"ארה, לקונסול הכללי ביהוסטון

דינה : דיון אצל היועץ המשפטי לממשלה בנושא פרישה לגמלאות של עובדים בכירים עם--בוטל--

, ארז אנצוויג, יוסי כהן, ארי-אחז בן, ל משרד הבטחון"מנכ-אודי אדם, רון דול, דני חורין, זילבר

17:30 08/12/2016ה  יום16:30 08/12/2016ה  יום(הנציב לא ישתתף)ציון לוי , עדו בן צור, אילן רם, איילה גונן, ענת אסיף

14:00 11/12/2016א  יום13:30 11/12/2016א  יוםפגישה עם חיים כץ

15:00 11/12/2016א  יום14:30 11/12/2016א  יוםע עם רון צור.פ

17:30 11/12/2016א  יום16:30 11/12/2016א  יוםביקור ביחידת התקשוב הממשלתי

10:30 12/12/2016ב  יום10:00 12/12/2016ב  יוםפגישה עם עידית ביטמן בנושא תקנון ועדת היגוי רפורמה*ת.ת*

11:00 12/12/2016ב  יום10:45 12/12/2016ב  יוםפגישה  עם שאול מרידור

אגף - אודי אדירי, סיון דטאוקר, שאול מרידור, השר יובל שטייניץ: פגישה בנושא רשות הגז עם

12:00 12/12/2016ב  יום11:00 12/12/2016ב  יוםרון דול, אילן רם, אבישג מויאל, תקציבים

13:00 12/12/2016ב  יום12:00 12/12/2016ב  יוםגבי אשכנזי, אבי מזרחי, מירב קדם : משתתפים - פגישה בנושא מכוני מיון

16:00 12/12/2016ב  יום15:30 12/12/2016ב  יוםע עם דנה מיטב.פ

10:00 13/12/2016ג  יום09:30 13/12/2016ג  יוםל אוצר"מנכ-ע עם שי באבד.פ

19:30 13/12/2016ג  יום17:30 13/12/2016ג  יוםדברי פתיחה- תכנית הצוערים- ' טקס סיום מחזור ג

11:30 14/12/2016ד  יום11:00 14/12/2016ד  יוםמשרד לירושלים ומורשת-  עיניים עם רן ישי ושרית גולדשטיין6-פגישה ב

13:30 14/12/2016ד  יום11:45 14/12/2016ד  יוםמ"לע' ר- פגישה עם ניצן חן

עדנה , מאיה וסרמן, שי בירן, אייל לוי, דני בונפיל, אפי מלכין: מ עם"פגישת חתימה על הסכם נש

17:00 14/12/2016ד  יום15:00 14/12/2016ד  יוםמ"וועד נש, אלפסי

13:15 15/12/2016ה  יום11:15 15/12/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

16:30 15/12/2016ה  יום14:30 15/12/2016ה  יוםחסוי- פגישה 

16:30 15/12/2016ה  יום16:00 15/12/2016ה  יוםחסוי-פגישה

19:00 15/12/2016ה  יום18:00 15/12/2016ה  יוםע.פ. אילה גונן

10:30 18/12/2016א  יום09:30 18/12/2016א  יוםדברי פתיחה-(מדרשה)' טקס פתיחה סגל בכיר ב

11:30 18/12/2016א  יום10:30 18/12/2016א  יוםמדרשה. קורס מצפן



13:00 18/12/2016א  יום12:30 18/12/2016א  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ

18:30 18/12/2016א  יום17:30 18/12/2016א  יוםא עם דנה מיטב.פ

11:30 19/12/2016ב  יום10:30 19/12/2016ב  יוםאיריס נחמיה

12:45 19/12/2016ב  יום11:30 19/12/2016ב  יוםע עם מאיר אהרונוב.פ

14:30 19/12/2016ב  יום13:00 19/12/2016ב  יוםפגישה עם מאיר שטרית

15:00 19/12/2016ב  יום14:30 19/12/2016ב  יוםע עם רון דול.פ

10:00 21/12/2016ד  יום09:15 21/12/2016ד  יוםרותם ארנרייך, דני חורין, רון דול- פגישה עם דינה זילבר

12:00 21/12/2016ד  יום11:30 21/12/2016ד  יוםי"בנושא עמ- פגישה עם איילת קדוש ועידית ביטמן

13:00 21/12/2016ד  יום12:30 21/12/2016ד  יוםירון פרישמן, איריס נחמיה, עיינה אדלר, רון צור: פגישת תיאום ציפיות לקראת כנס הנציב עם

15:15 21/12/2016ד  יום14:15 21/12/2016ד  יוםע עם דנה מיטב.פ

14:30 22/12/2016ה  יום09:30 22/12/2016ה  יוםטקס אות המעסיק המתקדם- דברי פתיחה

גבי אשכנזי , אמי פלמור: דיון בנושא מכרז ליועצים משפטיים לוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה עם

10:30 25/12/2016א  יום09:30 25/12/2016א  יוםרון דול, ונציגיה

11:30 25/12/2016א  יום11:00 25/12/2016א  יוםרפרנטית חדשה- פגישת היכרות עם דנה גולדברג 

13:30 25/12/2016א  יום13:00 25/12/2016א  יוםע עם נתי לויט.פ

רוויטל , רון צור: חשש לאי סדרים באיוש המשרות עם- פגישה בנושא רישום תקני בני מיעוטים 

14:30 25/12/2016א  יום13:30 25/12/2016א  יוםנתי לויט, וייצמן

עוזי , עדי עינת, אורנית יחזקאלי, רוויטל וייצמן, רון צור, מיכל עבאדי: א מרכבה עם"דיון בנושא כ

16:00 25/12/2016א  יום15:00 25/12/2016א  יוםשר

09:30 26/12/2016ב  יום09:00 26/12/2016ב  יוםמ ומבקר הפנים"ש נש"פגישה עם יועמ

10:30 26/12/2016ב  יום09:30 26/12/2016ב  יוםע עם רותם פלג.פ

13:00 26/12/2016ב  יום12:00 26/12/2016ב  יוםדיון בנושא וועדות איתור

אמנון בן עמי : רשות האוכלוסין וההגירה עם-3הצגת תכנית עבודה נחשון גל --בוטל על ידם--

איילה , ורד אבוטבול, אילן רם, מוטי אהרוני, רינה צזנה, איריס נחמיה, רון צור, נאיף הינו, ונציגיו

14:30 26/12/2016ב  יום13:00 26/12/2016ב  יום,גונן

09:45 27/12/2016ג  יום09:30 27/12/2016ג  יוםאגף בחינות-פגישה עם נינה

מוטי , איילה גונן, יוני דוקן, רון צור: מ לבחירת משרדי פיילוט עם"ישיבה בנושא עמדת נש

16:00 27/12/2016ג  יום12:30 27/12/2016ג  יוםרונן דסה, אהרון אליאסף, חני דורי, איריס נחמיה, אהרוני

21:00 27/12/2016ג  יום19:00 27/12/2016ג  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

12:30 28/12/2016ד  יום11:30 28/12/2016ד  יוםע עם רון צור.פ

15:00 28/12/2016ד  יום14:30 28/12/2016ד  יוםאמיר לא יגיע תגיע במקומו אילנה רביד- ע שוטף עם אמיר אילון.פ

09:30 29/12/2016ה  יום08:30 29/12/2016ה  יוםא"מ ת"פגישת התייעצות בנושא מבנה ארגוני עם נציגי משרד רה

11:00 29/12/2016ה  יום09:30 29/12/2016ה  יוםאיציק דבש, סוזי נבות, עמרי דגן, יענקלה ברגר, אודי פראוור: וועד מנהל עם

12:15 29/12/2016ה  יום11:30 29/12/2016ה  יוםל שיכון"מנכ- פגישה עם אשל ארמוני 

16:00 29/12/2016ה  יום14:00 29/12/2016ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה



11:30 01/01/2017א  יום10:00 01/01/2017א  יוםצוות חונכות- הצגת פרוייקט עץ הדעת לנציב

13:00 01/01/2017א  יום12:30 01/01/2017א  יוםל משרד החוץ"רמי יששכרוף משנה למנכ'פגישה עם ג

דוחות מבקר : משה כהנא בנושא- נציג החשב, רון דול, מאיר אהרונוב: וועדה לתיקון ליקויים עם

סדר יום וזימון - (רון צור, אילן רם,אילה גונן אושרי: מוזמנים נוספים לפי נושאים )'  א67',  ג66

14:30 01/01/2017א  יום13:00 01/01/2017א  יוםי יעקב לוזון"הרלוונטים יטופל ע

16:30 01/01/2017א  יום15:30 01/01/2017א  יוםראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר- פגישה עם בוקי כרמלי 

18:15 01/01/2017א  יום17:15 01/01/2017א  יוםמבקר המדינה. ל מ"מנכ- פגישה עם אלי מרזל -בוטל 

09:30 02/01/2017ב  יום08:30 02/01/2017ב  יוםפגישה עם אילת קדוש

ליאורה , גלי מיארה, דורון כהן: מנכל משרד הרווחה עם+ ועדת מינויים למנכל משרד הפנים 

12:30 02/01/2017ב  יום10:00 02/01/2017ב  יוםמועמדים, עדו בן צור/רון דול, סלעי

11:00 02/01/2017ב  יום10:00 02/01/2017ב  יוםע עם רון צור.פ

15:00 02/01/2017ב  יום14:00 02/01/2017ב  יוםע עם איילה גונן.פ

16:00 02/01/2017ב  יום15:00 02/01/2017ב  יוםע אילת קדוש.פ

18:00 02/01/2017ב  יום16:30 02/01/2017ב  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

12:00 03/01/2017ג  יום10:30 03/01/2017ג  יוםבאונברסיטה העברית' מפגש פתיחה עם צוערים מחזור ה

13:30 03/01/2017ג  יום13:00 03/01/2017ג  יוםהכלכלה' אורטל חוברה בנושא מ+פגישה עם אילה גונן

17:30 03/01/2017ג  יום16:30 03/01/2017ג  יוםמנשה אילני, תהילה וינוגרד, חיים שרון, דגנית שי, יובל חיו: ח ביקורת  עם"פגישה בנושא דו

10:00 04/01/2017ד  יום09:45 04/01/2017ד  יוםמ"ל רה"מנכ-ע עם גרונר.פ

, יעל גרוסמן, נגה קינן, איריס שטרק, אמיר הלוי, רותם פלג, אלי גרונר: וועדת שירות המדינה עם

13:00 04/01/2017ד  יום10:00 04/01/2017ד  יוםדורון כהן

23:59 04/01/2017ד  יום20:45 04/01/2017ד  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

13:30 05/01/2017ה  יום08:30 05/01/2017ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

14:30 05/01/2017ה  יום14:00 05/01/2017ה  יוםפגישה עם מאיר אהרונוב

14:00 08/01/2017א  יום13:30 08/01/2017א  יוםעיינה אדלר, רון צור:  עםOECDפגישת הכנה לכנס 

10:30 09/01/2017ב  יום10:00 09/01/2017ב  יוםעובד חדש במטה הרפורמה- פגישת היכרות עם רמי בנימין

14:00 09/01/2017ב  יום13:00 09/01/2017ב  יום(ועדת הבחירות המרכזית)עוזי יצחקי + ע עם אורלי עדס .פ

15:00 09/01/2017ב  יום14:30 09/01/2017ב  יוםע עם דנה מיטב.פ

16:15 09/01/2017ב  יום15:30 09/01/2017ב  יוםיוסי גווילי, רון צור, מאיר אהרונוב, רון דול: דיון בנושא הצעת חוק יסוד שירות המדינה עם

18:15 09/01/2017ב  יום17:15 09/01/2017ב  יוםע עם אלי מרזל.פ-בוטל על ידו

18:00 09/01/2017ב  יום17:30 09/01/2017ב  יוםפגישה עם רון צור

15:00 10/01/2017ג  יום13:30 10/01/2017ג  יוםיוני דוקן, איילה גונן, רון צור: מפגש רפרנטים עם הנציב בהשתתפות

17:00 10/01/2017ג  יום15:30 10/01/2017ג  יוםרון צור, ניצן חן: פגישה עם

17:45 10/01/2017ג  יום17:30 10/01/2017ג  יוםרפרנט- פגישה עם עמית בן ארצי

, איריס שטרק, עדו בן צור/רון דול: ממונה על השכר עם+  ל משרד החוץ "ועדת מינויים למנכ

13:15 11/01/2017ד  יום11:15 11/01/2017ד  יוםמועמדים, אריה בר



אפי , איריס נחמיה, עדו בן צור/רון דול, אילן רם, רון צור: יישום ומעקב רפורמה עם-ועדת היגוי

רועי דרור ומשתתפים , אודי פראוור, יונתן בר סימן טוב/יעל מבורך, דני חורין,טל שחם, מלכין

19:00 11/01/2017ד  יום17:00 11/01/2017ד  יוםנוספים

10:30 12/01/2017ה  יום09:00 12/01/2017ה  יום בקשות2- ועדת חריגים למינוי מבקר פנימי 

13:00 12/01/2017ה  יום12:00 12/01/2017ה  יוםפגישה עם אילה  גונן

14:30 12/01/2017ה  יום13:30 12/01/2017ה  יום(מ"משרד רה)פגישה עם אודי פראוור 

סיגל שקולניק בנושא בחינות עוזרים משפטיים , רינה גולדברג, ענבר בן מנדה. שיחת ועידה

17:00 12/01/2017ה  יום16:30 12/01/2017ה  יוםר"בבד

18:45 12/01/2017ה  יום18:00 12/01/2017ה  יוםע עם אילה גונן.פ

10:30 15/01/2017א  יום10:00 15/01/2017א  יום(בינוי ושיכון)פגישה  עם השר יואב גלנט 

איילת , יוסי גווילי, אילן רם, רון דול, ורד אבוטבול, גבי אשכנזי: תנאי סף עם-פגישה בנושא 

11:30 15/01/2017א  יום10:30 15/01/2017א  יוםאיילה גונן, קדוש

12:30 15/01/2017א  יום11:40 15/01/2017א  יום(מנכל הגנת הסביבה)ישראל דנציגר , אילן רם: פגישה בנושא מנהל מחוז חיפה עם

14:00 15/01/2017א  יום13:00 15/01/2017א  יום(ל לשעבר"ל בנושא הקמת צוות אופרטיבי של בכירי מל"מצטרפים עובדי מל)א עם חסון חסון .פ

15:30 15/01/2017א  יום14:15 15/01/2017א  יוםע עם רון צור.פ

סימה , קימי אבולעפיה, אייל רחלי, השופט שפיצר: טים באגף הבטחון עם"פגישה בנושא קב

16:30 15/01/2017א  יום15:30 15/01/2017א  יוםאורית במני,צאלה דיוק, עמית בן ארצי, מירב ימין יוחנן, עלפי

09:45 16/01/2017ב  יום09:15 16/01/2017ב  יוםדברי פתיחה למפגש השקה ביצוע שינויי תקינה פיילוט

12:00 16/01/2017ב  יום10:00 16/01/2017ב  יוםדנה מיטב+ בראשות גילה גמליאל - משוריין לוועדת שרים לקידום שיוויון מגדרי**בוטל על ידם**

14:00 16/01/2017ב  יום13:30 16/01/2017ב  יוםפגישה עם צחי ברוורמן מזכיר הממשלה

14:55 16/01/2017ב  יום14:45 16/01/2017ב  יוםפגישה עם גבי אשכנזי ועדו בן צור

16:00 16/01/2017ב  יום15:00 16/01/2017ב  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ

17:00 16/01/2017ב  יום16:30 16/01/2017ב  יום(האוצר. מ)פגישה עם אסי מסינג 

תובל , ענבל רונן, יוסי גווילי, אילן רם, מחמוד רחמאן, דייא אסדי, יוסי כהן: ישיבה בנושא צינון עם

12:00 17/01/2017ג  יום11:00 17/01/2017ג  יום(אגף תקציבים)יונתן בר סימן טוב ,ענבל רואי, יהונתן פת, גת

12:45 17/01/2017ג  יום12:15 17/01/2017ג  יום(רון דול, אריה בר, איריס שטרק: משתתפים)וועדת מינויים  - שיחת וועידה 

14:30 17/01/2017ג  יום13:30 17/01/2017ג  יוםע גבי אשכנזי.פ

16:00 17/01/2017ג  יום14:30 17/01/2017ג  יום(טל רגב, יוני דוקן, רון צור, עדו בן צור, מוטי אהרוני: משתתפים)התייעצות בנושא פילוט אצילה 

18:00 17/01/2017ג  יום17:00 17/01/2017ג  יוםע עם איריס נחמיה.פ

11:15 18/01/2017ד  יום09:30 18/01/2017ד  יוםמאיר אהרונוב

13:30 18/01/2017ד  יום12:30 18/01/2017ד  יוםפגישה עם אילן רם

15:00 18/01/2017ד  יום14:00 18/01/2017ד  יוםע עם עדנה.פ- בוטל על ידי עדנה

16:00 19/01/2017ה  יום09:00 19/01/2017ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

11:00 22/01/2017א  יום09:30 22/01/2017א  יום(בטחוני)חסוי - דיון בנושא חוזים אישים לבכירים עם

11:30 22/01/2017א  יום11:00 22/01/2017א  יום(בטחוני)חסוי -פגישה



15:30 22/01/2017א  יום15:00 22/01/2017א  יום(גבריאלה אשכנזי, רון דול: משתתפים)ש אוצר "פגישה בנושא יועמ

17:00 22/01/2017א  יום16:00 22/01/2017א  יוםעאבד חסדיה, דורית צלינגר: דיון בנושא רשות שוק ההון משתתפים

: צוות שרים לעניין הליכים לבחירת מועמדים למשרות בכירות בשירות המדינה עם** בוטל**

19:30 22/01/2017א  יום18:30 22/01/2017א  יוםשלומית ברנע, יובל שטייניץ, אריה דרעי, יריב לוין, איילת שקד

11:00 23/01/2017ב  יום09:30 23/01/2017ב  יום(חדר ישיבות קומת משרדים)מרכז בגין-OECDמפגש ראשי - דברי פתיחה

14:00 23/01/2017ב  יום13:00 23/01/2017ב  יוםמר אביגדור קפלן- ל משרד הרווחה הנכנס"הכירות עם מנכ

14:30 23/01/2017ב  יום14:00 23/01/2017ב  יוםד עמי כהן בנושא תיק צינון"פגישה עם עו

18:00 23/01/2017ב  יום17:30 23/01/2017ב  יוםל משרד התקשורת"פגישה עם מנכ

11:30 24/01/2017ג  יום10:30 24/01/2017ג  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

12:30 24/01/2017ג  יום11:30 24/01/2017ג  יוםע עם גבי אשכנזי.פ- בוטל

13:30 24/01/2017ג  יום12:30 24/01/2017ג  יוםועדת מינויים בטחונית

17:00 24/01/2017ג  יום16:00 24/01/2017ג  יוםע אילה גונן.פ

21:30 24/01/2017ג  יום20:00 24/01/2017ג  יוםOECD- מפגש הכרות וקינוחים עם ראשי משלחת ה

10:30 25/01/2017ד  יום09:00 25/01/2017ד  יוםOECD- סדנא מקצועית עם ה

10:00 25/01/2017ד  יום09:00 25/01/2017ד  יוםפורום מנהלי משאבי אנוש מערכת הבריאות הממשלתית- דברי פתיחה 

גבי , ורד אבוטבול, רון דול, עדו בן צור: משתתפים: ש משרד האוצר"דיון בנושא מכרז יועמ

13:45 25/01/2017ד  יום13:00 25/01/2017ד  יוםאשכנזי

15:00 25/01/2017ד  יום14:00 25/01/2017ד  יוםע עם עדנה אלפסי.פ

13:30 26/01/2017ה  יום13:15 26/01/2017ה  יוםפגישה מקדימה עם הנשיא-הנציב ורון צור

14:15 26/01/2017ה  יום13:15 26/01/2017ה  יוםבבית הנשיא- סגל בכיר' טקס סיום מחזור א

אודית , תומר רייכמן יועץ בכיר למנכל , הראל טובי מנכל: ל בית הנשיא משתתפים"דיון עם מנכ

14:35 26/01/2017ה  יום14:15 26/01/2017ה  יוםסוזי שאולוף ארש אגף משאבי אנוש, קורניליוס סירקי יועצת משפטית

11:00 30/01/2017ב  יום09:30 30/01/2017ב  יוםעיינה אדלר, עדנה אלפסי, רון צור, רון דול, משה כהנא: ועדת נסיעות שנתית עם

11:15 30/01/2017ב  יום11:00 30/01/2017ב  יוםעם אהרון אליאסף-  פגישה בנושא קליטת פורשי צהל 

12:30 30/01/2017ב  יום11:30 30/01/2017ב  יוםע עם גבי אשכנזי.פ

צוות שרים לעניין הליכים לבחירת מועמדים למשרות בכירות בשירות המדינה בקצובת תקופת 

14:30 30/01/2017ב  יום13:00 30/01/2017ב  יוםעוזרי מזכיר הממשלה, יובל שטייניץ, יואב גלנט, יריב לוין, שרת המשפטים: משתתפים)הכהונה 

16:30 30/01/2017ב  יום16:00 30/01/2017ב  יוםפגישה עם איריס נחמיה

17:00 30/01/2017ב  יום16:30 30/01/2017ב  יוםפגישה עם ענבר בן מנדה

10:30 31/01/2017ג  יום09:30 31/01/2017ג  יוםלתכנית עתודה סגל בכיר  אוריינטציה- משוריין לדברי פתיחה

13:00 31/01/2017ג  יום12:30 31/01/2017ג  יוםפגישה עם עדו בן צור לקראת ועדת שירות

14:00 31/01/2017ג  יום13:00 31/01/2017ג  יוםע עם אילן רם.פ

15:30 31/01/2017ג  יום14:30 31/01/2017ג  יוםע איילה הוניגמן.פ

17:30 31/01/2017ג  יום16:30 31/01/2017ג  יוםפגישה עם מאיר אהרונוב



, ל בית הנשיא"מנכ, נשיא המדינה: לים בנושא תקווה ישראלית בשירות הציבורי עם"פגישת מנכ

12:00 01/02/2017ד  יום10:00 01/02/2017ד  יוםלי משרדי הממשלה"מנכ

, ציון לוי, סרור-מן'ירדנה תורג, אמיר הלוי: פגישה בנושא פרישה מוקדמת במשרד התיירות עם

14:00 01/02/2017ד  יום13:00 01/02/2017ד  יוםרמסיס חרבאוי אשר וענונו

15:30 01/02/2017ד  יום14:30 01/02/2017ד  יוםאילן רם+ ע עם עדנה אלפסי .פ

16:00 01/02/2017ד  יום15:30 01/02/2017ד  יוםע עם איריס נחמיה.פ

20:00 01/02/2017ד  יום18:00 01/02/2017ד  יוםקרן וקסנר ישראל- של תכנית בכירים3-בכנס קבלת פנים לכבוד המחזור ה- דברי פתיחה

16:00 02/02/2017ה  יום15:00 02/02/2017ה  יוםא עם עובדת נציבות.פ

16:30 02/02/2017ה  יום16:00 02/02/2017ה  יוםפרטי- פגישה 

18:15 02/02/2017ה  יום17:30 02/02/2017ה  יוםמפגש שני- סגל בכיר מדרשה- דברי פתיחה 

13:15 05/02/2017א  יום12:45 05/02/2017א  יוםמזכיר הממשלה  ואיילת קדוש-פגישה עם צחי ברוורמן

14:30 05/02/2017א  יום13:30 05/02/2017א  יום(אילן רם , עדו בן צור, רון דול , גבי אשכנזי: משתתפים)הכנת נייר עמדה בנושא וועדות איתור 

15:30 05/02/2017א  יום14:30 05/02/2017א  יוםעידית ביטמן, קובי בר נתן, משה בכר, איילה גונן, איילת קדוש: י עם"פגישה בנושא עמ

- מנכל משרד הפנים  )דיון בנושא בקשת פטורים ממכרז למשרות בכירות במשרד הפנים 

16:30 05/02/2017א  יום15:30 05/02/2017א  יום(לא מגיע-דני חורין, יוסי גוילי, אילן רם, עדו בן צור, אבי חליבה, מרדכי

אילן , איריס נחמיה, רון צור,אבי חליבה,מרדכי כהן: משרד הפנים עם- הצגת תכניות עבודה

11:00 06/02/2017ב  יום09:30 06/02/2017ב  יוםטל רגב, אילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,רם

, ורד מדמון, מיכל עמר, דב פסט , משה בר סימן טוב:משרד הבריאות עם- הצגת תכניות עבודה

טל , אילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה, רון צור,שרה שטרייספלד 

12:30 06/02/2017ב  יום11:00 06/02/2017ב  יוםרגב

15:00 06/02/2017ב  יום13:00 06/02/2017ב  יום(חשבת כללית)מסיבת פרידה ממיכל עבאדי 

15:10 06/02/2017ב  יום14:40 06/02/2017ב  יוםשירות' הכנה לו-פגישה עם עדו בן צור

אביבה , ר אמנון בן משה"ד, ר מיקי דודקביץ"ד: בית חולים הלל יפה עם- הצגת תכניות עבודה

17:00 06/02/2017ב  יום15:30 06/02/2017ב  יוםאסף בכר, מיכל הורן, יוני דוקן, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה, רון צור, פיטרשו

10:00 07/02/2017ג  יום09:30 07/02/2017ג  יוםע עם אופיר בניהו.פ

13:30 07/02/2017ג  יום13:00 07/02/2017ג  יוםע עם עדנה אלפסי.פ

, איריס נחמיה, רון צור, שמעון סבח, ר ארז און"ד: בית חולים פוריה עם- הצגת תכניות עבודה

15:00 07/02/2017ג  יום13:30 07/02/2017ג  יוםאסף בכר, מיכל הורן, יוני דוקן, מוטי אהרוני,אילן רם

19:00 07/02/2017ג  יום16:00 07/02/2017ג  יוםועדת שירות המדינה

איריס , רון צור, קרן מרבידיאן, אלעד עמיחי: המשרד להגנת הסביבה עם- הצגת תכניות עבודה

11:00 08/02/2017ד  יום09:30 08/02/2017ד  יוםמירית יצחקי, איילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, נחמיה

, רון צור, קרן הורביץ, אורי ארי,טניה בוגוסלבסקי: מרכז גריאטרי שהם עם- הצגת תכניות עבודה

12:30 08/02/2017ד  יום11:00 08/02/2017ד  יוםאסף בכר, מיכל הורן,מוטי אהרוני,אילן רם, יוני דוקן, איריס נחמיה

רון , אילן רם, מוטי אהרוני, עדנה אלפסי, רוויטל וייצמן, רון צור: ועדת היגוי משרדית למחשוב עם

14:00 08/02/2017ד  יום12:30 08/02/2017ד  יוםיהודה אופיר- נציד תקשוב ממשלתי, עמרי דגן, יעקב לוזון, דול



רון , ענת אלון, רינה צזנה, שרון כהן, רונן שפירא: משרד המשפטים עם- הצגת תכניות עבודה

16:30 08/02/2017ד  יום15:00 08/02/2017ד  יוםלימור צרויה,מיכל הורן, יוני דוקן, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה, צור

12:00 12/02/2017א  יום11:30 12/02/2017א  יוםאשרת+פגישה אישית עם עובדת נציבות 

13:00 12/02/2017א  יום12:30 12/02/2017א  יוםל תיירות"מנכ-פגישה עם אמיר הלוי

עבודה של נציבות שירות המדינה מול רשות המיסים ותכנית תמריצים לסגל בכיר - דיון בנושא

14:45 12/02/2017א  יום14:00 12/02/2017א  יוםאילן רם, כפיר חן, משה אשר: משתתפים

16:00 12/02/2017א  יום15:30 12/02/2017א  יוםע עם גבי אשכנזי.פ

רמסיס + אמיר גנאור  + (מינהל המחקר החלקאי' ר)אלי פיינרמן ' פגישת היכרות עם פרופ

17:30 12/02/2017א  יום16:30 12/02/2017א  יוםחרבאווי

10:30 13/02/2017ב  יום09:30 13/02/2017ב  יוםענת אסרף, רון צור, חגי פיליפסון, אילן רם- לנציב' ד-'הצגת המועמדים למדרשה מחזור ג

סשה , לימור בסוס, שרית גולדנסקי,רן בר, פרץ וזאן: משרד המדע עם- הצגת תכניות עבודה

13:00 13/02/2017ב  יום11:30 13/02/2017ב  יוםאבישג מויאל, איילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה, רון צור,גנדמן

שסה , שרית גולדנסקי,רן בר,יוסי שרעבי: משרד התרבות והספורט עם- הצגת תכניות עבודה

15:30 13/02/2017ב  יום14:00 13/02/2017ב  יוםאבישג מויאל, איילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה, רון צור,גנדמן

16:30 13/02/2017ב  יום16:00 13/02/2017ב  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ

10:15 14/02/2017ג  יום09:30 14/02/2017ג  יוםדנה מיטב, לא יהיה-רון דול, עדנה אלפסי: פגישה בנושא עובדת נציבות עם

11:30 14/02/2017ג  יום10:30 14/02/2017ג  יוםע עם איילה הוניגמן.פ

, ליאורה סלעי' גב, מר דב גולדברגר: ל משרד הבינוי והשיכון עם"וועדת מינויים לתפקיד מנכ

15:00 14/02/2017ג  יום14:00 14/02/2017ג  יוםמועמד, ד עידית ביטמן"עו

18:00 14/02/2017ג  יום16:30 14/02/2017ג  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

10:30 15/02/2017ד  יום09:30 15/02/2017ד  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

המשך וועדת היגוי ליישום החלטת הממשלה בנושא שילוב האוכלוסיה החרדית *ת.ת****בוטל**

מיכל , נציגיו/אמיר לוי, אודי פראוור, מיכל צוק, עמית לנג, אייל זנדנברג: בשירות המדינה עם

12:00 15/02/2017ד  יום10:30 15/02/2017ד  יוםורד מדמון, דב פסט, (נציג משרד הפנים)מרדכי כהן , עמרי דגן, רון צור, צוק

13:00 15/02/2017ד  יום11:30 15/02/2017ד  יוםע עם איריס נחמיה.פ

15:00 15/02/2017ד  יום14:00 15/02/2017ד  יוםנורית אמיר+ע עם עדנה.פ

14:00 16/02/2017ה  יום13:00 16/02/2017ה  יוםע אילה גונן. פ

15:00 16/02/2017ה  יום14:00 16/02/2017ה  יוםדלית שטאובר, רות לובנטל, מאיר אהרונוב: דיון בנושא בחירת יקיר השירות עם

16:00 16/02/2017ה  יום15:00 16/02/2017ה  יוםע אילה גונן.המשך פ

, אבישג מויאל, איילה גונן, אביגדור קפלן ונציגיו: דיון בנושא שינויים מבניים במשרד הרווחה עם

10:30 19/02/2017א  יום09:30 19/02/2017א  יוםאילן רם

ישראל דנציגר : פגישה בנושא סכסוך עבודה עם יחידת פיקוח של המדרג להגנת הסביבה עם

11:30 19/02/2017א  יום10:30 19/02/2017א  יוםמירית יצחקי, איילה גונן, ונציגיו

, צאלה דיוק, אילה גונן אשרי, נורית אמיר, עדנה אלפסי: מ משתתפים"נש- הצגת תכניות עבודה 

14:30 19/02/2017א  יום13:00 19/02/2017א  יוםמוטי אהרוני, אילן רם, איריס נחמיה, רון צור



איריס , רון צור,יונית נחמני מנשה, פיני שחר: רשות שוק ההון  עם- הצגת תכניות עבודה**בוטל**

16:00 19/02/2017א  יום14:30 19/02/2017א  יוםצאלה דיוק, אילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, נחמיה

16:15 19/02/2017א  יום16:00 19/02/2017א  יוםעם הנציב ואודי אדם- שיחת ועידה אבי ניסן קורן 

, אדריאנה באומל, נאיף הינו,אמנון שמואלי:רשות האוכלוסין וההגירה עם- הצגת תכניות עבודה

12:30 20/02/2017ב  יום11:00 20/02/2017ב  יוםצאלה דיוק, אילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה, רון צור

אילן , איריס נחמיה, רון צור, אדית בר,שירה ברנד:מנהל התכנון עם- הצגת תכניות עבודה

15:00 20/02/2017ב  יום13:30 20/02/2017ב  יוםצאלה דיוק, אילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,רם

, רון צור, הררי' אילה חגג, תומר מוסקוביץ:רשות האכיפה והגבייה עם- הצגת תכניות עבודה

16:30 20/02/2017ב  יום15:00 20/02/2017ב  יוםעמית בן ארצי,אילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה

18:00 20/02/2017ב  יום17:00 20/02/2017ב  יוםמ"ל משרד רוה"פגישה עם משנה למנכ

10:15 21/02/2017ג  יום09:30 21/02/2017ג  יוםע עם אילן רם.פ

15:00 21/02/2017ג  יום14:00 21/02/2017ג  יוםע עם גבי אשכנזי.פ

16:00 21/02/2017ג  יום15:30 21/02/2017ג  יוםע עם מאיר אהרונוב.פ

, שי סייג,חי מיארה, גאולה טיאר, ניר שקד, משה גראזי: רשות המים עם- הצגת תכניות עבודה

11:00 22/02/2017ד  יום09:30 22/02/2017ד  יוםמירית יצחקי,אילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה, רון צור

, רון צור, מירב יוחנן, סימה עלפי, מיכאל שפיצר: הנהלת בתי המשפט עם- הצגת תכניות עבודה

12:30 22/02/2017ד  יום11:00 22/02/2017ד  יוםעמית בן ארצי,אילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה

, רון צור, אבי אמרגי,רחל פנצר,שלמה בן אליהו: משרד החקלאות עם- הצגת תכניות עבודה

15:00 22/02/2017ד  יום13:30 22/02/2017ד  יוםרמסיס חרבאוי, אילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה

16:00 22/02/2017ד  יום15:30 22/02/2017ד  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

16:00 23/02/2017ה  יום15:30 23/02/2017ה  יוםע אילה גונן.פ

19:00 23/02/2017ה  יום18:00 23/02/2017ה  יוםמ יחידת מעברים"מו

מוטי ,אילן רם, איריס נחמיה, רון צור, חגית רשף, רפאל ברקוביץ: ג עם"ממ-הצגת תכניות עבודה

11:00 26/02/2017א  יום09:30 26/02/2017א  יוםנטלי אהרון, יונית ברקאי, איילת קדוש, אילה גונן אשרי, אהרוני

14:10 26/02/2017א  יום13:40 26/02/2017א  יוםמשרתים במילואים- הצעת החלטה - ורד אבוטבול וענבר 

14:00 26/02/2017א  יום14:00 26/02/2017א  יוםהתייעצות בתיקי השעיות. פגישה עם חנאן מאגף משמעת

תמיר ,שאול מרידור:משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים עם-הצגת תכניות עבודה

, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה, רון צור, שושי עובדיה, מלי מתוק,שניידרמן

16:30 26/02/2017א  יום15:00 26/02/2017א  יוםאבישג מויאל, איילת קדוש

, איריס נחמיה, רון צור, קובי בליטשטיין, קרן טרנר: משרד התחבורה עם- הצגת תכניות עבודה

11:00 27/02/2017ב  יום09:30 27/02/2017ב  יוםאילן רם, צאלה דיוק, איילה גונן

, איריס נחמיה, רון צור,כרמית שרון,ניר סתיו: השירות המטאורולוגי עם- הצגת תכניות עבודה

12:30 27/02/2017ב  יום11:00 27/02/2017ב  יוםצאלה דיוק, אילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם

14:00 27/02/2017ב  יום13:00 27/02/2017ב  יום(פרקליטות)פגישה עם יוחאי בן שמואל 

14:30 27/02/2017ב  יום14:00 27/02/2017ב  יוםע עם אורי כהן.פ



15:30 27/02/2017ב  יום15:00 27/02/2017ב  יוםהרכבי ועדות רופאים. פגישה עם ענבר בן מנדה

16:00 27/02/2017ב  יום15:30 27/02/2017ב  יוםדלוייט' הרחבת התקשרות עם חב. פגישה עם איריס נחמיה

16:30 27/02/2017ב  יום16:00 27/02/2017ב  יוםהתייעצות. דנה מיטב

10:30 28/02/2017ג  יום09:30 28/02/2017ג  יוםאשרת עינב. ע.פ

, רון צור,בני ינאי,מיטל בן נון,קובי בלייך,אבי כהן: משרד לשיוויון חברתי עם- הצגת תכניות עבודה

12:30 28/02/2017ג  יום11:00 28/02/2017ג  יוםרמסיס חרבאוי, אילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה

אילן , איריס נחמיה, רון צור,עופר אופן, נדב גלאון: שירותים וטרינריים עם- הצגת תכניות עבודה

15:00 28/02/2017ג  יום13:30 28/02/2017ג  יוםאילה גונן אשרי, רמסיס חרבאוי, מיכל הורן, יוני דוקן, מוטי אהרוני,רם

17:00 28/02/2017ג  יום16:30 28/02/2017ג  יוםמ"פגישה  עם מנכל רה

10:15 01/03/2017ד  יום09:30 01/03/2017ד  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

11:00 01/03/2017ד  יום10:45 01/03/2017ד  יוםהתייעצות בתיקי השעיות. פגישה עם חנאן מאגף משמעת

13:30 01/03/2017ד  יום11:00 01/03/2017ד  יום(הממונה על השכר)ע עם ערן יעקב .פ

16:00 01/03/2017ד  יום15:30 01/03/2017ד  יוםעדכונים- פגישה עם עמרי דגן 

10:00 02/03/2017ה  יום08:30 02/03/2017ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

מירב שגיא , אמיר כהן, דנה שוכמן, איילת קדוש: דיון בנושא יישום נוהל הביקורת פנימית עם

14:30 02/03/2017ה  יום13:30 02/03/2017ה  יוםיהודיאן

15:30 02/03/2017ה  יום14:30 02/03/2017ה  יוםע אילת קדוש.פ

17:00 02/03/2017ה  יום16:00 02/03/2017ה  יוםע עם איילה גונן.פ

10:30 05/03/2017א  יום09:30 05/03/2017א  יוםע עם יוני דוקן.פ

- המתלוננת: דיון אצל מבקר המדינה יוסף שפירא בנושא המתלוננת כוכבית יצחקי משתתפים

, ממשרד המבקר- טלי כהן, שלומית לוירר, אורלי לוינזון, אורנה שגיב, אמיר אילון, כוכבית יצחקי

12:30 05/03/2017א  יום11:00 05/03/2017א  יוםציון לוי, רון דול

14:00 05/03/2017א  יום13:00 05/03/2017א  יוםע עם יעקב לוזון.פ

17:30 05/03/2017א  יום15:00 05/03/2017א  יוםרונן דסה, "קצב"יוסי מחברת , נורית אמיר, עדנה אלפסי: דיון בנושא מודל תגמול ותמרוץ עם

18:15 05/03/2017א  יום18:00 05/03/2017א  יוםהדרכה-פגישה עם אילן כהן

10:00 06/03/2017ב  יום09:30 06/03/2017ב  יוםע גבי אשכנזי.פ

13:30 06/03/2017ב  יום13:00 06/03/2017ב  יוםסיכום תקציבי. פגישה עם רוויטל ויצמן

, אלין אלול, אביגדור קפלן: משתתפים: משרד הרווחה- הצגת תכניות עבודה- בוטל לבקשתם

14:30 06/03/2017ב  יום13:00 06/03/2017ב  יוםאבישג מויאל, איריס נחמיה, רון צור, אלמוג שרב, מירי יוגב

15:00 06/03/2017ב  יום14:00 06/03/2017ב  יוםע עם גבי אשכנזי.פ

איריס , רון צור, מיכל אושרי, אילן יפתח: בית החולים אסף הרופא עם- הצגת תכניות עבודה

16:00 06/03/2017ב  יום14:30 06/03/2017ב  יוםאסף בכר, מיכל הורן,מוטי אהרוני,אילן רם, יוני דוקן, נחמיה

17:00 06/03/2017ב  יום16:30 06/03/2017ב  יוםאיריס נחמיה' פגישה עם דר

17:30 06/03/2017ב  יום17:00 06/03/2017ב  יוםמ"ל רה"משנה למנכ-יוסי קטריבס+ איריס נחמיה ' פגישה עם דר

10:30 07/03/2017ג  יום10:00 07/03/2017ג  יוםפגישה עם איריס נחמיה



10:45 07/03/2017ג  יום10:30 07/03/2017ג  יוםפגישה עם רון דול

11:30 07/03/2017ג  יום11:00 07/03/2017ג  יוםפגישה עם גבי אשכנזי ושרון אריאל

14:15 07/03/2017ג  יום13:45 07/03/2017ג  יוםהתייעצות בתיק. ד רינה גולדברג מהייעוץ המשפטי"עו

15:00 07/03/2017ג  יום14:30 07/03/2017ג  יוםעובדת נציבות-פגישה עם נילי בן משה

18:00 07/03/2017ג  יום17:00 07/03/2017ג  יוםפגישה עם עדנה אלפסי  ועדו בן צור בנושא קובלנה

20:00 07/03/2017ג  יום18:00 07/03/2017ג  יוםבנושא מקצועי'  דק5של " טד"הרצאת : + נייד- פרטים מיפעת-'מחזור ה-סיום מיזם מנטורים

11:00 08/03/2017ד  יום10:30 08/03/2017ד  יוםפגישה עם אלדד דבורק בנושא השגה

איריס , רון צור,  ניצה כהן, צחי כהן, חזי לוי: בית החולים ברזילי עם- הצגת תכניות עבודה

12:45 08/03/2017ד  יום11:15 08/03/2017ד  יוםאסף בכר, מיכל הורן,מוטי אהרוני,אילן רם, יוני דוקן, נחמיה

דיון אצל היועץ המשפטי לממשלה בעניין פטור ממכרז עבור משרות *ת.ת--*בוטל על ידם--

, דינה זילבר,יהודה זמרת- יועמש, מרדכי כהן- ל"מנכ, השר דרעי: בכירות במשרד הפנים עם

15:00 08/03/2017ד  יום14:00 08/03/2017ד  יוםרון דול, אילן רם, אביטל שטרנברג, רותם ארנרייך, דני חורין, ארז קמיניץ

11:30 09/03/2017ה  יום10:15 09/03/2017ה  יוםמועמד, רון דול, נגה קינן, דורון כהן: ל חינוך עם"מועמד לתפקיד מנכ- ועדת מינויים 

14:00 09/03/2017ה  יום13:00 09/03/2017ה  יוםאיילת קדוש. ע.פ

10:15 14/03/2017ג  יום10:00 14/03/2017ג  יוםפגישה עם רון דול

11:30 14/03/2017ג  יום10:30 14/03/2017ג  יוםל שיכון"מנכ- פגישת היכרות עם חגי רזניק

14:30 14/03/2017ג  יום13:30 14/03/2017ג  יוםע עם עמרי דגן.פ

16:00 14/03/2017ג  יום15:00 14/03/2017ג  יוםע עם רוויטל ויצמן.פ

17:30 14/03/2017ג  יום17:00 14/03/2017ג  יוםל משרד הבריאות"סמנכ-ע עם דב פסט.פ

19:30 14/03/2017ג  יום18:30 14/03/2017ג  יוםפגישה עם רון צור

20:00 14/03/2017ג  יום19:30 14/03/2017ג  יוםפגישה עם עדו בן צור

חיים , (סגן ראש העיר)עופר ברקוביץ :  פגישה בנושא העברת משרדי ממשלה לירושלים עם

15:30 15/03/2017ד  יום14:30 15/03/2017ד  יוםאהרון אליאסף, (או נציגו)רון דול , (ד בלשכה המשפטית"עו)נרגסי 

16:30 15/03/2017ד  יום16:00 15/03/2017ד  יוםע עם דנה מיטב.פ** בוטל** 

16:00 16/03/2017ה  יום08:30 16/03/2017ה  יוםלים בנושא ניהול ידע"כנס הנציב לסמנכ

, מיכל הורן, שיר ביגמן, עידית ביטמן: ר עבודה פרטית עם"פגישה בנושא תיקון תקשי--בוטל--

10:30 19/03/2017א  יום09:30 19/03/2017א  יום(יש להכין מצע לדיון)רוזנברג -אפרת לוי

אישור הסדר תגמול לפורשים משירות המדינה בשל - פגישה בנושא החלטת ממשלה מתוקנת 

10:30 19/03/2017א  יום09:45 19/03/2017א  יוםבישארה, אחיה רוזן, עדו בן צור, יוסי גווילי, אילן רם: הגבלות לאחר פרישה עם

דורית , רותי אשכנזי, שי באבד, איילת קדוש, איילה גונן: פגישה בנושא דוברות שוק ההון עם

11:30 19/03/2017א  יום10:30 19/03/2017א  יוםצאלה דיוק, סלינגר

12:30 19/03/2017א  יום12:00 19/03/2017א  יוםע עם אילן רם.פ

: ל משרד הקליטה בנושא העסקת אוכלוסיות מיוחדות במשרד עם"פגישה עם אלכס קושניר מנכ

14:30 19/03/2017א  יום13:30 19/03/2017א  יוםאבישג מויאל, איילה גונן

18:45 19/03/2017א  יום17:45 19/03/2017א  יוםע עם השר דרעי.פ



10:00 20/03/2017ב  יום09:30 20/03/2017ב  יוםד שיר ביגמן אזולאי"פגישה עם עו

11:00 20/03/2017ב  יום10:30 20/03/2017ב  יוםד עמי כהן"פגישה עם עו

11:15 20/03/2017ב  יום11:00 20/03/2017ב  יום-מינוי אישה כעוזרת בבית הדין הרבני - שיחת ועידה בנושא

12:00 20/03/2017ב  יום11:30 20/03/2017ב  יוםפרטי-פגישה

השר אלקין שוריין - פרטים מיעל ליברטי-משוריין לטקס הענקת פרסי הוקרה של שירות המדינה

20:00 20/03/2017ב  יום18:00 20/03/2017ב  יום18:00-19:00ההזמנה אצל שלומי--לטקס זה לשאת דברים מ

17:00 21/03/2017ג  יום08:00 21/03/2017ג  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

, איריס נחמיה, רון צור, תמי לשם, שלמה פילבר: משרד התקשורת עם- הצגת תכניות עבודה

11:00 22/03/2017ד  יום09:30 22/03/2017ד  יוםרמסיס חרבאווי, איילה גונן, מוטי אהרוני,אילן רם

, רון צור, גלית טמיר, רותי יפרח, ר מסעד ברהום"ד: בית חולים נהריה עם- הצגת תכניות עבודה

14:00 22/03/2017ד  יום12:30 22/03/2017ד  יוםמיטל קניג, מיכל הורן, יוני דוקן, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה

, יוסי זולפן, ר'שגיא איצ, גיל ארז, רועי פישר, עמית לנג:משרד הכלכלה עם- הצגת תכניות עבודה

15:30 22/03/2017ד  יום14:00 22/03/2017ד  יוםאורטל חוברה, איילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה, רון צור

16:00 23/03/2017ה  יום15:00 23/03/2017ה  יוםע עם איילת קדוש.פ

17:00 23/03/2017ה  יום16:00 23/03/2017ה  יוםל בטחון עם איילה גונן ועדו בן צור בנושא מסלולים בקדנציות,משנה למנכ-ע עם רוני מורנו.פ

נושאים )אבישג מויאל , איילה גונן, מירי יוגב, אביגדור קפלן-ל רווחה"פגישת עבודה עם מנכ

10:30 26/03/2017א  יום09:30 26/03/2017א  יום(ישלחו בהמשך

11:00 26/03/2017א  יום10:30 26/03/2017א  יוםד הרבני"פגישה עם רינה גולדברג ולימור צרויה בנושא ביה

עדו , איילת קדוש, איילה גונן: דיון בנושא בקשה להארכת תקופת הניסיון לעובד לשבע שנים עם

12:00 26/03/2017א  יום11:00 26/03/2017א  יוםנוספים, בן צור

12:15 26/03/2017א  יום12:00 26/03/2017א  יוםפגישה עם אילה גונן

השר אלקין שוריין - פרטים מיעל ליברטי-משוריין לטקס הענקת פרסי הוקרה של שירות המדינה

13:00 26/03/2017א  יום12:30 26/03/2017א  יום18:00-19:00ההזמנה אצל שלומי--לטקס זה לשאת דברים מ

16:30 26/03/2017א  יום16:00 26/03/2017א  יוםמ"מנהל בנש-הערכת עובד

17:45 26/03/2017א  יום17:15 26/03/2017א  יוםפגישה עם עדו בן צור בנושא ועדת שירות

המשך וועדת היגוי ליישום החלטת הממשלה בנושא שילוב האוכלוסיה החרדית בשירות המדינה 

עמרי , רון צור, מיכל צוק, נציגיו/אמיר לוי, אודי פראוור, מיכל צוק, עמית לנג, אייל זנדנברג: עם

14:30 27/03/2017ב  יום13:00 27/03/2017ב  יוםורד מדמון, דב פסט, (נציג משרד הפנים)מרדכי כהן , דגן

16:30 27/03/2017ב  יום16:00 27/03/2017ב  יוםביטול השעיה. פגישה עם חנאן

18:45 27/03/2017ב  יום18:00 27/03/2017ב  יוםש"ועדת חריגים ומקרה ת- איריס נחמיה ובילאל 

12:00 28/03/2017ג  יום11:30 28/03/2017ג  יוםע עם מאיר אהרונוב.פ

12:30 28/03/2017ג  יום12:00 28/03/2017ג  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

14:00 28/03/2017ג  יום13:30 28/03/2017ג  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

15:30 28/03/2017ג  יום15:00 28/03/2017ג  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

17:00 28/03/2017ג  יום16:30 28/03/2017ג  יוםעובד לשכה-הערכת עובד



12:30 29/03/2017ד  יום09:30 29/03/2017ד  יוםפרטים מדנה מיטב-2016יום האישה הבינלאומי והענקת פרסי אות המעסיק המתקדם 

11:45 30/03/2017ה  יום10:45 30/03/2017ה  יוםל משרד הבטחון"מנכ+ פגישה אצל אבי ניסנקורן 

12:30 30/03/2017ה  יום11:30 30/03/2017ה  יוםר הסתדרות עובדי המדינה"יו. פגישה עם אריאל יעקבי

16:30 30/03/2017ה  יום16:00 30/03/2017ה  יוםמנהלת בנציבות-הערכת עובד

עדנה , רון צור או נציגו, רון דול, יעקב לוזון: מ עם"דיון בנושא תכנית לטיפול בפניות ציבור נש

10:30 02/04/2017א  יום09:30 02/04/2017א  יוםחוסאם דגש, אהרון אליאסף, חן ריינגולד מחברת פארטו, אלפסי

12:00 02/04/2017א  יום11:30 02/04/2017א  יוםמנהלת בנציבות-הערכת עובד

13:30 02/04/2017א  יום13:00 02/04/2017א  יוםפגישה עם שרת המשפטים*ת.ת*

14:00 02/04/2017א  יום13:30 02/04/2017א  יוםפגישה עם שרת המשפטים ודינה זילבר

15:30 02/04/2017א  יום15:00 02/04/2017א  יוםע עם אילן רם.פ

16:30 02/04/2017א  יום16:00 02/04/2017א  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

00:00 04/04/2017ג  יום00:00 03/04/2017ב  יוםהרמת כוסית משרד האוצר- לידיעה

רון ,דנה זנסקו, מוריה פורת גראזי,עודד פלוס:המשרד לשירותי דת עם- הצגת תכניות עבודה

11:00 03/04/2017ב  יום09:30 03/04/2017ב  יוםלימור צרויה, אילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה, צור

12:00 03/04/2017ב  יום11:30 03/04/2017ב  יוםע עם יוני דוקן.פ

13:00 03/04/2017ב  יום12:00 03/04/2017ב  יוםפגישה עם מאיר אהרונוב וטל בקר בנושא בקשה לעבודה פרטית

16:00 03/04/2017ב  יום15:00 03/04/2017ב  יוםבטחוני-פ בנושאי גיוס "פגישה בנושא שת

17:30 03/04/2017ב  יום16:30 03/04/2017ב  יוםע עם ערן יעקב.פ

וטקס עובדות +הרמת כוסית לקראת חג הפסח+ נציבות שירות המדינה-כנס שיוויון מגדרי

2015ועובדים מצטיינים לשנת 

16:00 04/04/2017ג  יום14:30 04/04/2017ג  יוםנתי לויט, איילה הוניגמן, עדו בן צור, רון דול, יוסי גווילי, רון צור: דיון בנושא הקוד האתי עם

19:00 04/04/2017ג  יום16:00 04/04/2017ג  יוםועדת שירות המדינה

11:30 05/04/2017ד  יום10:00 05/04/2017ד  יוםמודלים להעסקה בתחום המחשוב- סיכום עבודת צוות 

13:00 05/04/2017ד  יום12:30 05/04/2017ד  יוםמנהל בנציבות-הערכת עובד

13:30 05/04/2017ד  יום13:00 05/04/2017ד  יוםע עם אופיר בניהו.פ

רון , נועה צבי, ניסים מזרחי,מיכל הלפרין: רשות ההגבלים העסקיים עם- הצגת תכניות עבודה

16:00 05/04/2017ד  יום14:30 05/04/2017ד  יוםרמסיס חרבאוי, אילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה, צור

17:00 05/04/2017ד  יום16:00 05/04/2017ד  יוםע עם איריס נחמיה.פ

11:00 06/04/2017ה  יום09:00 06/04/2017ה  יום-מצפן-סיום תכנית סיום לסמנכלים- דברי פתיחה

14:00 06/04/2017ה  יום13:00 06/04/2017ה  יוםע עם איילה גונן.פ

15:15 06/04/2017ה  יום14:15 06/04/2017ה  יוםמחקר הערכה של תכנית הצוערים- חברת לוטם- ראיון

, רון צור, אשר ונונו, ירדנה תורגמן סרור, אמיר הלוי: משרד התיירות עם- הצגת תכניות עבודה

15:00 09/04/2017א  יום13:30 09/04/2017א  יוםרמסיס חרבאוי, אילת קדוש, אילה גונן אשרי, מוטי אהרוני,אילן רם, איריס נחמיה

16:30 09/04/2017א  יום16:00 09/04/2017א  יוםמ"מנהל בנש-הערכת עובד



פרקטיקה פרטית ועבודה -פרקטיקה פרטית ועבודה פרטית של רופאים- דיון בבית משפט בנושא

השופטת וירט ליבנה ' ניתנה החלטה על ידי הארצי כי דיון תזכורת בפני כב- פרטית של רופאים

15:30 18/04/2017ג  יום14:30 18/04/2017ג  יוםפרטים מעדו בן צור--נדרשת נוכחות הגורמים המוסמכים. 14:30 בשעה 18.4.17יתקיים ביום 

12:30 19/04/2017ד  יום12:00 19/04/2017ד  יוםמנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי- א עם איימן סייף.פ

00:00 21/04/2017ו  יום00:00 20/04/2017ה  יום-כנס העובד המצטיין של ידיעות אחרונות- לידיעה

10:00 20/04/2017ה  יום09:00 20/04/2017ה  יום(בטחוני)חסוי -פגישה

13:30 20/04/2017ה  יום12:30 20/04/2017ה  יוםנציב כבאות-פגישת היכרות עם רב טפסר דדי שמחי

מרי , עוזי בלשאי, מירב ימין יוחנן, חני דורי: פגישה בנושא הצגת צוות אמרכלות לנציב עם

11:30 23/04/2017א  יום10:30 23/04/2017א  יוםיוני דוקן, איילה גונן, רון צור, נורית אמיר, ורד מרום, חגית פלדמן,יוסף

רונן , אמי פלמור ,  ש לממשלה"היועמ:  פלילי עם- ש "דיון מקדים לוועדת איתור למשנה ליועמ

14:30 23/04/2017א  יום13:00 23/04/2017א  יום(נציגי ציבור- גיא רוטקופף ,  רות קנאי)שפירא 

17:00 23/04/2017א  יום16:30 23/04/2017א  יוםמ"מנהל בנש-הערכת עובד

17:30 23/04/2017א  יום17:00 23/04/2017א  יוםע עם יעקב לוזון.פ

19:10 23/04/2017א  יום18:40 23/04/2017א  יוםהתייעצות-ד בישארה"פגישה עם  עו

19:30 23/04/2017א  יום19:00 23/04/2017א  יוםפגישה עם רון צור


