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שאדכפת התנועה עבירות של משקלן 110:00 לבעיית טכנולוגים מדעיים פתרונות 10:00
«דומ בכבישים)כבישים מיכון מוקדי 11:30

00 07

הורוד הקו 8:00
 ירושלים תחבורה מנכל לשכת

י יצחק ערוי

 תקציב תקציב*(□■ אגף מנהל סגן אצל 9:15
חמשרד

 האוצר משח־ תקציבים, אגף
צחקי’ עוזי

o *שיבה מכלסיות- הפרדות היגוי ועדת 9:30 n 
37

 מנכ״ל לשכת
יצחקי עוזי

jflL

כביש מוקדמת 12:45

 עבודה פגישת 11:30
 ביקורת אגף משותפת

ציבור תלונות תציגי
 המנכ״ל לשבת

יצחקי עוזי

יצחקי עוזי לשכה: ;לו״ו ישיבת 11:30

5 )ראיון( ערוץ 13:00

672 עוקף כביש 13:30
 ירושלים תחבורה נעכ׳׳ל לשכת

׳צרוקי עוזי

המובילים מועצת עבודה- פגישת 12:30
 ירושלים לשכה

עוזי'צחקי

יצו עוזי לשכר.; תשתיות; סמנכלית תקציב- 14:30

0 8 °°
יצר עוזי לשכה; ; פרישה תוכנית מצב חיתוך 8:30

בשיחות פורום 9:00
 מנכ״ל לשכת

יצחקי עוזי

יצ עוזי ; לשכה וכלכלה; תכנון םמנכל פ״א 10:30

 ר ויו״ עטמנבלל צהרינז ארוהת שר־ 12:30
.. בדרכים לבטיחות הלאומית וזרשזת

■■'■:;:.::■׳/ ירושלים מלון.יףןדו!,.
.:...V: jv;iv:v:■ י:■:. ■ י .יצחקי עוזי

 שר- לידיעה 11:30
מועמדים פ־א

: אביב הל לשכה
I Ipsts

וווו
__ I

 ■■■■>■■■■■:■■ הכתרת 9:00
 המצטיינים המנכ״לים

בישראל
 תל.אביב שרתון מלוך

0010:■:■■■.׳ ■A ■' עוזייצחק׳

11®־

™13כוסי הרמת שר- ג

ישראל נתיבי דירקטוריון - 14:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עוזי

5 תקציב שר־ 15:30
 אביב תל השר כת

יצחר■ ו?־

מדיז־ור שאולי שר- למ־יעח 15
. : יצחקי . . 1________________

00 16

17™

18™

פרסית פעילות 06:30 ־ 06:00קדמא, וגילי)אולמי אוראל חתונה 20:00 22:00 ־ 20:00

יצחקי עוזי06/03/20161 12:00
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07

אדום קו 0רו19 מוקדמת- 8:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עתי

00 08

 מורשים קובץ להעברת המשרד הערכות 9:00
מצולמת אכיפה לצורף בנתצ״ים לנסיעה

 לשכה
יצחקי עוזי

באילת תעלה בנמל קרקע בדיקות 10:00
 לשכה

יצחקי עוזי

הרצליה תעופה שדה הכנה ישיבת 9:00
 מנכל לשכת

יצחקי עוזי

09 י®

 סמנכל +האישה מעמד על ממונה פ״ע 10:00
למינהל

 לשכה
יצחקי עוזי

שראל רכבת פיתוח חטיבת שר-כגס 10:00 י
 ■'■״ ■::,;מלאביב■:■:::בני:'אכרי&:'רוזובז0^^2'אולמי;

̂זקל :■::ft: ..'״■ v:ft:'ft '׳:...ft .:׳■ו.■׳■ ■עחרי
00 10

רינת מ*רהי!+ בנק 11100
■'■■■. מזרחי בנק

השר רמ״ט 11:00
 מנכי־ל לשכת

י חל! צ’ עוזי

I I 00

4,12ft 0 קונ׳וה נכסים בית ,8 המלאכה רחוב ראיון; 12:00

!”יצחקי עווי לשכר.; וכלכלה; תכנון סמנכל 13:45

י ילרקי עילי לשבו־:; *ומחו;

 תוכנית 13:00
בטהון אגף פרישה-

 לשכה
יצחק׳ עוזי

יצחקי עוזי לשכה; פטור; ועדת 14:00

למג לכניסות תכנוניות חלופות ־ מוקדמת 14:30

ציון למבשרת לכניסות תכנוניות חלופות 15:00
 לשכה

יצחקי עוזי

שר לקוחות קשרי סמנכ״ל 13:00 13 00מלט מפעלי בנ
 לבטיחות הרשות מנהל וקא+ מנכל 13:30

בדרכים
נכסים בית ,8 המלאכה אביב, תל לשכר.

שחקי עוזי אביב; תל לשכה השר; יועץ 14:30

ומנוחה חנייה אזורי - תוכנית הצגת 15:00
 אביב תל לשכה

׳צחקי עווי

14™

15“

0026

00 17

00 18

06:30- 06:0006:30- 06:00

ברסון רפי חדש אירוע 22ש: - 21:00

יצחקי עחי07/03/20161 08:21
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 ft"י ■ -25Hדונוישי יום24רביעי יום23שלישי יום22שני יום21ראשון יום
״.■■'■;■':■■ י■ בלבלה ועדת ;0*11111» 12:00

שא !הרצאה במס תחבורת משתיות בנו

שון(; )היום השנת ראשיהודיים דתיים חגים השנה; ראש ערב ,יהוד דתיים חגים הרא

07 °ס . .. י■'.■;.;.■ ■■

,;.ft -S

יצחקי עוזי ; לשכה נתע; פ״עמנכל 08:30

0900
Si■:

« לאכיפה להסברה ראשונית וזערכות אדוב קו סטאטוס עדכון 9:00בנו
 5 ישראל בנק רחוב התחבורה, משרד מנכ״ל לשכת
 יחשלים 5 קומה

יצחקי עוזי

שראל נתיבי ר.נחלר.*חב דיון : י
, 3 שרנו אריאל 'רחובי , ישראל נתיבי חב שיבות
■ :חקי"

 ft,׳■'■' ft׳:■ ft ישיבתממשלה9:00
.■::::;;,ז■ רר.״מ מנכ״ל לשכת

:.:.ft י .י.■.'■■■■■׳'"..;:■ . עווייצחקי

עיתונאים מסיבת - הממשלה ראש + שר 10:00
̂ליאשדהר(■׳׳■■;'-  התיתהעת/חסיגיס̂י

 לשכתמנכ״לרה״מירושלים
■;ft ■'■:■■. ■ft' .יי: . ,עתייצחק

. ■n. - י״̂■:י״׳■--■■■.: ,:״;■■■

'1 0 «

ף:11י
■...■■■■ יי

ישר! בנק רחוב תחבורה, מנכ״ל לשכת ראיון; 12:30

מסיחות קציני 1
 כלכלה

פרישה־ תוכנית 13:30י. :חקי
לשב השר; יועץ 13:15

ןצה*ל2 פרישה 14:45
נציבות' 5111.חדר 5 קומה

דיור קבינט 14:00
 .-הממשלה מזכירות

עוזייצחקי

12

13

1403

!5 00

16<

16 כביש 17:15
 תחבורה מנב״ל לשכת

יצחקי עוזי

00 17

! 8-00

יצחקי עוזי07/03/20161 0
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חמישי יוסרביעי יום30שלישי יום2829ראשון יום

ה; צום \ המנושל מזכירות בלבלי; קבינט:חברתי 14:30יהודיים דתיים חגים גדלי

07™

 תיקון צוות 8:30
 ביקורת דוח ליקויים-

 הרכב- אגף - 80 מם׳
הנדסי מכבי ציח־ גף

 לשכה
יצחקי עתי

פרישה תובנית 08:15

בו הנמליים השימושים התרת תקופת סיום 9:00
 לשכה

יצחקי עוזי

פתרת צוות של ראשוניות המלצות הצגת 12:00
 מנכי׳ל לשכת

יצחקי עווי

שא עדכון 13:30 יצחק עוזי לשכה; לתחצ; הרשות מנהל פ״ע 13:30יצו עוזי לשכה; ;2015 תקציב בנו

החשבות אגף עם ארצית רשות ממשקים 14:00
 לשכה

יצחקי עוזי

2014 לשנת עבודה תוכניות סטאטוס 8:00
 מנכ׳׳ל לשכת ישיבות חדר
יצחקי עוזי

רכבת לחישמול היגוי ועדת 8:00
 מככ״ל לשכת

יצחקי עהי

00 08

מנת בחברות מיעוט מניות הנפקת - הכנה 10:30
 מנכ״ל לשכת

׳צחקי עוזי

ישראל* ישיבת:הנהלה"גתיבי ־ שר 9:00
ב זןב?0 .׳חדת^ממתוהב חו אל,;ל #ז  3 אחיאל י
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־09 00
r  .$

ל הממונה סגן שד- 16: התקציבי ע
 השק כה

י ,■'צרולן

m ספר הכנסת ־ יצהקי אמי אצל 18:00 m
■ :י צפון בקדומים כנסת ביה

ממשלתיות בחברות מיעוט מניות הנפקת15:00
 י 5 קומה 5 ישראל בנק רחוב תחבורה, מנכי׳ל לשכת

יצחקי עוזי

 לעידוד בינמשרדי צוות סטאטוס עדכון 16:00
בתח״צ השימוש

 ירושלים תחבורה מנכל לשכת
יצחקי עחי

ראיון 14:30
יצחקי עוזי אביב; תל לשכה

ת מנהל פ״ע 15:15 שו אזרחית תעופה ד
 8 המלאכה רחוב אביב, תל תחבורה מנכ״ל לשכת

 אביב תל ,4 קומה נכסים בית
יצחקי עוזי

ירושלי! העיר שער הסכס על חתימה טקס 17:30
 יחו ,5 קומה ,5 ישראל בק רה׳ תחבורה, מנכ״ל לשכת

יצחקי עוזי

1 0  on 

1 1 °°
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00 15

t u i
16™

! 7 »0

18®

יצחקי עוזי08:241 07/03/2016
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קטובר 19  ־ 2014או
קטובר 23 2014 או

שי יום1920ראשון יום 2223רביעי יום21של

פן - סופר שי ן+1ו מאיר00:00 י
אצל 6 קומה וילק; יהודח פ״ע לידיעה

;דו! בהירי מרדכי בראשות בטיחות: פורום 9:00

10. אוק 26 עד

00 07

יצחקי עתי מנכ״ל; לשכת פטור; ועדת 8:30

פרישה תוכניות סייכום 9:00
 מנכ״ל לשכת

יצוזקי עוזי

1 ידע "דע הדרכה פיתוח תהום ראש פ״א־ 10:00
 מנכ״ל לשכת

יצחקי עחי

ש עבודות סטאטוס 8:30  - תל ירושלים בכבי
אביב
 לשכה

יצחקי עוד

בר פ״ע 10:00 יצהקי עהי לשכה; המשרד; דו

 ־ 3 ,מם ישיבת -11:00
 אופן לבחינת יעדה
והסדרת עובדים גיוס
 הבהיר ועדת ׳*שיבות חדר
י לני ישרו!

פן נסיעה הערכות- 10:00 לי
 לשכה

יצחקי עווי

תיירות מנכ"ל פ״ע 8.00
 ״ התיירות משרד ,5 קומה

- ■ ■■■ ’יצחק עוזי

0008

הסדי לבחינה הוועדה צוות המלצות הצגת 9:00
 נעכ״ל לשכת

יצחק' עוזי

? הבהול; הקו הצגת השר- לדיון מוקדמת 10:00

שראל בנתיבי הנהלה ישיבת שר- 9:00 י
 אריאל רחוב 4 קומה ,ישראל נתיבי תב ישיבות תדר
'■■■.־,י יהודה אור , 3 שחן
7 יצחקי עוזי ־:::י ■ ■7 לל

09

השר רמ״ט פ״ע 13:00
 לשכה

יצחקי עוזי

$ ביש*בו11:30

הגי להבים- 1ר"נ 11:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עתי

00 0!

1£־00

0012
;18 תת״ל שר- 12:30

תנועה סמנכל פ״ע 13:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עוזי

רחוב תחבורה, מבהיל לשכת אישית; פגישה 12:30

תגן 13:00 מ ר ע ״ ר ע פ״
 אביב תל לשכה

יצחקי עתי

0013

רכבות אגף מנהל פ״ע 14:00
 אביב תל לשכה

שו יפןיצחק׳ עווי בי

 רחוב תחבורה, מנכ״ל לשכת אישית; פגישה 14:00

רחוב תחבורה, מנכ״ל לשכת אישיות; פגישה 14:30

0014

עתי מנכל; לשכת רש״ת; תמלוגי מוקדמת- 15:30

רש״ת תמלוגי 16:00
 מנהיל לשכה

בעניין התעופה הברות שמיעת מוקדמת- 16:30יצחקי עוזי
 ,5 קומה ,5 שראל בנק רחוב תחבורה, מנה׳ל לשכת

יצחקי עתי

00 15

16סם:

0017
 פגיעה בעניין התעופה הברות שמיעת 17:30

ק בעקבות כלכלית איתן" מבצע"צו
 5 קומה ,5 שראל בנק רחוב תחבורה, כונהיל לשכת

 ירושלים
יצחקי עחי

00 18

06:30- 06:00

יצחקי עוזי07/03/20161 08:26
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13 חמישי יום j 12 ,רביע יום 11 שלישי יום 10 שני יום 9 ראשון יום

j ר בארכה״” קאפח; מאבי מרידה אירוע 19:30 ר 9:00 קו בי - ד 1 אילו( בבמלאילת; בתמנע+ ש

0700 A A
0800 לשכה ;המשרד תקציב תשתיות- סמנבלית 8:00

ת8:30 “:09צי עוזי תחבורה; מנכ״ל לשכת אוצר; רפרנטי  + 531 פרויקט התקדמות סטאטוס דו״ה 9:00
תורשיב צומת
 לשכה

שחקי עוזי
ן השר סגנית פ״ע 9:30

הסגנית לשכת
10 00 יצחקי עוזי רכב לשירותי רישוי חוק הצעת 10:00

.■ ■:■■:r יי.:;■::■.. ■■׳■: ■■::/■ .. כנסת כלכלה,:■ !■ועדת•
.. : ■י'■:■■:, ,:יי""■'■■■;׳■■■■׳■■': יצהקי עהי

::1 1 “ ש מבקר שר-סיור 11:00 קטכבי סרר חב  המדינ
אביב ים-מל .

''■'בביאימוהרו.. במנהלת ההכנסות ■ ■■ י'■'■".■' ■י ■:■■■ שחקו■יעקי ז ׳'כביש̂.

לו״ז ישיבת 11:00
 לשכה .

יצחקי עוזי

לתח״צ העדפה למת! ארצית תוכנית שר- 11:00

S■ י." ■■;::י ,יי■■'■'■■■,■״ ,. ■׳׳:■■:י:■: ״״׳׳■:’. '׳׳ ■■: S

' '
אורהית תעופה רשות מנהל פ״ע 12:30
לשכה

ירושלים לשכה וכלכלה; תכנו! סמנכל פ״א 12:30 המהירים הנתיבים פרוייקט קרן שר+ 12:30

■ יצחקי עוזי צהק

S '  S : ■^ ־׳¥■ י  S i  i :& 7::ii נ החומש לתוכנית תיגוי לועדת - מוקדמת 13:30 ירושלים לשכה ישראל"; "נתיבי דריקטוריו! 13:30

'1 4 “ S  S S S■ :■־ ;׳.'  " ,  :.:f. ■.? לשם ציו!; למבשרת כניסות הכנה- ישיבת 14:00 מנכל עתרי - עבודה פגישת 14:00
ירושלים לשכה

S S׳■■  S S:~׳  i:  S ' iS. i■ ׳  i\ רכב לשירותי רישוי וזוק הצעת 14:30
כנסת כלכלה, ועדת

שחקי עוזי

15::0G יצחקי ע,חי בינל יחםים מנהלת - ליס! המנכ״ל נסיעת 15:00

:■'7׳ י ■ .■■ ■■■1'י ," :!' :■ ׳..׳ :י;"י’ ;
.189?

לישראל קוגג מהונג טיסה 16ו15
ת 16:30  11139 הפרדה תשתיות- סמבכלית בראשו

מנכ״ל ■עויבות הדר
J■ שחק' עחי B-'

וז ומבקר השר סיור לקראת הכנת ישיבת 17:30
 מככ״ל לשכת

1יצחקי עוזי 8  CO

רג ארותת שר־ 18:30 תאוקו התשתיות שר עט ע

06:30- 06:00 06:30- 06:00

" ■׳ ■׳;
!ift;׳■: '■

יצחקי עוזי06/03/20161 14:38
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מבר 23  - 2014 נוב
מבר 27 2014 נוב

25 שלישי יום2324ראשון יום

שרד;ה עובדי לילדי מצווה בר טקס 9:301 I:מ

27חמשי מם26רביעי יום

ת - שיטרית חטי אצל 12:30 ן שי אל׳ ר״מבי

00 07

יצחקי עוזי לשכה; למינהל; סמגבל פ"ע8:00

פתוהים שמים קמפיין הצגת 9:00
 לשכה

י יצחק עוזי

הקרקעות לפקודת מייעצת וועדת 8:00
 מנכ״ל לשכת

י יצחק עחי

00 08

ת 9:00 הזמ״ס הובלת 9:00 ה עתרת בראשו
 מככ״ל לשכת קומה 5 ישראל בנק רחוב

יצחקי עתי יצחקי עחי

09

רכב חירותי רישוי הוק הצעת 10:60
 כנסת כלכלה, ועדת
יצחק• עוזי

ר־ 11: שיבת: ש י
השי ובת

זו שרית פרידה- 11:00
 0 קומה הררכה, חדר
יצחק' עתי

10קו רב הסטודנטים- אגודת שר-

I V

00 12
יציאה

הממשלתי התקשוב של השנתי הכנס 13:15
■■ יצחקי עתי נהב״ג; אוזניו,

ד לעיר חבניסח כביש מתיחת שר-12:30 לז
 הכניסה עם 90 כביש של המפגש לצומת קמו!

החרשת
13 700 : י :% :i: י ■ . יציוקי עתי

י1קכ אצל ;המבקר עם לפגישה לשר הכנה 14:00

15:c -קידום סטאטוס שר pin ורז רישוי שירוחי

רמלה ר־יע - שר 15:30
 ■ שר לשכת

עוז־יצחקי

י עתי לשכה; ;וכלכלה תכנון סמגכל פ״א 15:30

ת 16:00  היגוי וועדת - רח״מ מנכ״ל בראשו
המיעוטים ובי ליש החומש תוכנית

 ■■■ רה״מ מבכ״ל לשכת
יצהקי עתי

רבב לשירותי■ רישוי ותק הצעת 14:00
 "י כנסת כלכלה, ועדת

יצחקי עתי

חזרה

ת 14:30 שו  עדת1 - החברות רשות מנהל ברא
סיווג
 מלחה טכנולוגי גן. 3 קומה 23בניין, החברות, רשות

15:■ יצחקי עתי

כלר;16:00 א« ב הל ת 1 יצחקי עת אביב; תל לשכה לפ"מ; הדובר+ 1:00:16׳,יצמק עתי ;כנסת שר־ m

00 17

18

 )מתחם15 חוגגת ״ אחי "דיר 19:00 22:00 - 19:00
_______(אביב תל ,2 מאור משה רחוב קסטיאל.

י יצחק עחי07/03/20161 08:30
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מבר 30  - 2014 נוב
מבר 04 2014 דצ

חמישי יום3רביעי יוםשלישי יוםשני יום30ן1ר«^ יזם

ת 9:00  m הקמתשדה על משלת מ תלטתת ה 110:15 לנהגי השתלמויות הן- מאיר בראשו

ת בתהוס שנעשתה הפעילות על דיווח 9:30
ציבורי: תחבורת לנהגי ביטתון הסדרי 11:00
מזבורת בנושא: לסדר-היז□ הצעה  ציבורי! "ו

10 על קנייה ומס והפטורים המכס תעריף צו

לו בבקשות לטיפול :המוקדהתנהלות 10:00
הממשלה ראש ועידת של גאלה ערב 18:00

גון 9:00 אירש לענייני המשנה וועדת הניוד; מי

00 0 7

שיניים רופא - 7:30

הברולז מסילות פקודת חוק הצעת - הכנה -8:15
רישוי אגף מנהל פ״ע 8:30

 לשכה
i עיון יוס 9:00׳צחקי עוזי t s ; עו<. ירושליס; פלאזה, קראון מלון

שד, וד-0פ ועדת 9:15
רכב! אגף מנהל 9:00

ב תל רק״ל לקווי תכנונית זמינות 8:00  + אבי
b קווי מיידית להחלטה סוגיות r t אדום וקו
 אביב תל לשכה

יצחקי עוזי

08™

09™
מנה לשכת נבחר; רבב אגף מנהל הכרות- 9:30

רכב לשירותי רישוי הוק הצעת 10:00
 .כנסת ועדתי■הלכלח;

,: יצחקי עתי
ת רשות מנכל פ״ע 10:151ן התעופה שדו

יצחקי עתי ירושלים; לשכה

עקרון ביקור■;בקרית.. שר: 11;30
44 רחוב&רצל במתנס מפגס נקודת ,עקרון קריית

?;י,;.:; ■ ■.י ... עוז*יצחקיי■

רדום בניך במביש 1 קטע שר-פתיחת 10:00
למתלף"גנלומב■: יהכרם,ק3ו9רמ

:;:;:::■■׳■:■,:■י■:;, . 'עוזישחקי

הדרתים קרקעות - מוקדמת 10:00
 אביב תל לשכה

יצהקי עוזי

10®

11 ™

יצחקי עוזי אביב; תל לשכה מקביל; יבוא 11:30

12 00א. תל לשכה המרב״ד; מנהל סיכום- שיחת 12:00

סטודנט ראיון 12:45
איון12:30 סטודנטי ר

0לשכתמ ראיון; 12:45
מנ לשכת ראיון;12:30

המלאכה רחוב תחבורה, מנכ״ל לשכת ראיון; 13:30
00 13 

00 14 יצחקי עוזי לשכה; לשכה; רכזת ראיון- 14:00הר! המתננו, מנהל של חדר טסט-קל; נציגי 14:00מוניות(שירוו לקו ונות

ו רתוב התחבורה, משרד מנכ׳יל לשכת ראיון; 14:30

ר15:0ס rnמבקר 4ש irm n ארצי בקרה מרכז 
ל .....ישראל רבבת ש

 י . גבעת.שאזל הדפוס, בית המרינה מבקר לשכת
ירושלים

■׳■;,:' ; יצחקי עוזי

יצחקי עוזי לשכה; לשכה; רכות ראיון- 15:20
00 15

 דירקטוריס מינוי המדינה- מבקו־ שר+16:30
גטזברות

 י , ירושלים שאול גבעת הדפום׳ בית
.r ■״''''.■- יי"''"■:■: עוזייצחקי

אנוש משאבי נושאי לבחינת ועדה 16:00
 בזנכ״ל לשכת

יצחקי עוזי

מסילומהברול פקודת מוק הצעת 16:00
 ■ גפני גושה ח״ב אצל ,1815 חדר כנסת,

:■ יצחקי עמי
16®

אנגלית שיעור 17:00
משואה גבעת 118/16 דולצין

00 7!

18™

היפני)ב לקיסר הולדת יום מסיבת 19:00 21:00 - 19:00מושבה רחה, ש)מםעדת1גיב ערב 20:00 22:00 * 20:00תהילה) - החאן בתיאטרון הצגה - 19:30 21:30 - 19:30תחבור מנכ״ל נמלים)לשכת מו״נז 20:00 22:00 - 20:00

יצחקי יז1ע07/03/20161 08:31
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מבר 07  - 2014 דצ
מבר 11 2014 דצ

11חמישי יום10רביעי יוםשלישי יוםש:•■ מ1יראשו! יום
 בעבודת היבטי□ המדונה־ מבקר דווו 11:00הבו לעניין המשותפת הוועדה ישיבת 10:00!

ה»זנ בנגעי למאבק המיוחדת הוועדה 12:00

 כלכלה ועדת הגז; חוק הצעת 10:00
 כלכלה ועדה הגז? צו 12:00

מב על הכרזה לעניין משותפת וועדה 14:00

עיון ימי רמ״א־

0» 07

פארט הברת נציגי + למינהל בכיר סמנכל 9:00
..................... .......................L9:15 רמו למ"מ ראיון

לשכו תמנע; יוע* -+ וכלכלה תכנון סמנכל 9:30

ך רכזו למ״מ ראיון 9:00

לרפג שירותיה רישוי וווק מבעת 11:00
. 'מבזת כלכלה, ועדת

. ■ יצחקי עמי : ' ׳ ■ ־ ־

 על השד דחוה ־ בכננזח בלבלה ועדת 11:00
... י המשרד ■בעילות

כנסת■
■ ::'.:■׳■:■■,'י. יצהקי עוזי

 תיקון צוות 8:30
ליקויים

 מנכ״ל לשכת
יצווקי עוזי

עו אישית- שיהה 8:15

המשרד מבקרת עבורה- תוכנית הצגת 10:30
 מנכל לשכת

יצחקי עתי

לשכה עובדות - פרידה 11:30
יצחקי עווי לשכה;

נצרת משפט בית 14100
 .כצרת יבין, יצחק בכר השלום, משפם בית
■■ '.' ■י יצהקי עוזי

א משאבי אגף ראש משרת בוהניס המות -14:00
״ . ישיבות הדר
י■ לוי שרון

ישראל נתיבי מנכ״ל מ״מ פ״ע 14:00
 לשכה

יצחקי עתי

יצחקי עתי לשכה; עובדים; ועד יו״ר פע 15:30

אנוש משאבי ועדת נוספת ישיבה -16:00
 התחבורה משרד

לוי שרון

אנגליות שיעור 17:15
ירושלים; 5 קומה ,5 ישראל בנק רחוב מנכ״ל, לשכת

חופש עוזי־

1400

00 15

1600

!700

דירקטוריס -מינוי החברות רשות מנהל 18:00
 '8׳ קומה 23 המגדל בניין מלחה, טכנולוגי גן

יצחקי עוזי

00 8!

יצחקי עוזי07/03/20161 08:31
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מבר 14  - 2014 דצ
מבר 18 2014 דצ

18חמישי יום17רביעי יום16שלישי יום15שני יום14ראשון יום

9:00 j מנקל:דשות■לאומי לשבה ת; ז יה בנו פורום 9:00ר השרון, מלון ן34ת־ הרכב הנדסת כנס 
יהודיים דתיים חגים חנוכה;

יהודיים דתיים חגי□ השני(; )הי־ום חנוכה

07™

08
איכות מדידת 8:30

 מנבל לשכת
09יצחקי עוזי

הערכו -1 כביש 11:30
 ירושלים לשכה

יצחקי עתי

 ישיבת - שר 10:00
ממשלה
 .■׳■׳■ "?:׳ "'■'■■ מזכירות

יצחקי עתי

מנהל בראשות 13:00
 ׳,מנה לשכת ישיבות חדר
יצחק׳ עתי

כ לשכת ; הדרוט נמל הסמכה בתבי הבנה-10:30

חדרום לנמל הסמכה כתבי 11:00
 ירושליב ,5 קומה 5 ישראל בנק תחבורה, נזנכל לשכת

יצחקי עוזי

משוב +שיהת וכלכלה תכנון סמנכ״ל פ״ע 12:00
 לשכה

יצחקי עחי

!0 00נתחיארקימועצת:: הסעה* חברות כנס10;00

בגדרח עבת־ה ישיבת שר- 11:00
. גדרה עירייה

י.׳'■■:, יצחק׳ עוזי

00U

אנוש משאבי נושאי לבחינת ועדה 13:00
 לשכה

יצחקי עור

הרצליה בשד״ת עסקים לבעלי חלופות 13:00
 אביב תל לשכה

י יצחק עתי

ו בעניין נהריה עיריית תביעת - התייעצות 11:30

וסמכות אחריות תחומי רענון 12:00
 אביב תל לשכר.

יצחקי עתי

0012

נכנס תקשוב- אגף מנהל פ״ע 13:00
 אביב תל ,4 קומה 8 המלאכה רחוב מככ״ל לשכת

יצחקי עוזי

00 13

י וזק צ’ ע!ר ישבר::; ז;

עיריי ו-ראשממשו

עייש בני במועצת ביקור - שד 14:00
■ /,'■■ '־׳■'■ עייש בני מועצה

v ,עוזליצתק

1אבי תל לשכה ליינס"; "צ׳יינה חברת נציגי 14:00

הארצית והנוער התלמידים מועצת 14:30
 אביב תל לשכה

יצחקי עתי

ל אסטרטגי; יעוץ אלטרנטיב- תברת נציגי 14:00

שראכדט 14:30 תי חבר כ״ל פ״עמנ
 אביב תל לשכה

,יצחק עוזי

0014

15™
 אשקלוך+מנ ר־ע שר- 15:

אשקלון מסגרת
 השר לשכת

י ■ .,יצחק עתי

ת 15:30-הסכם  הפללית-מבנה החשבת בראשו
הפעלתנת״ע

 ,405 הרד ,4 קזמח ,1 קפלן רחוב האוצר, משרד
עחייצחקי

לשכר צ{;”שר)תח 16:

תה'צ בנושא: שר* 1 <

חק־
ה 15:30 ת מכפרי ר״
 אביב תל לשכה

00יצחקי עוזי
יצחקי עתי אביב; תל לשכה קל; טסט 16:30עתי סיב;

1700יצחקי עחי אביב; תל לשכה נתי; ר יו" 17:00

: אנגלית שיעוד 18:00
משנאה ■גבעת 118/16 דולצין

00 1 8

וי’ג מסעדת פולין} משלחת מפגש 19:00 20:ש -19:00

יצחקי עוזי07/03/20161 08:32



דצמבר 2014
■■ 1 ;;rr ד ג ב .

 2015 תואר
ו .ה .. ד ״ ג

28

7
1421

"1■. -2 ' ■3
8.. 9 10

17■ 16' ■■M
■22,.:■■' 23. 24
■!.29 . :'30■'■ .:■■'..31

■4111825.
11׳.?2',613.20!,

■1825
.28■■21 י 14. . '7

152229
1623

31017■
2431

מבר 21 ־ 2014 דצ
25חמישי יום24רביעי יום23שלישי יום22שגי יום21ראשון יום

היוםיהח־יים דתיים חגים השישי(; )התם הנמהיהודיים דתיים חגים החמישי(; )היום הנובה יהודיים דתיים חגים השמיני(; הנובה)היוםיהודיים דתיים חגים השביעי(; הנמה)

00 07

ר״׳ עבודה פגישת 8:30
 ירושלים לשכה

יצהקי עוזי

onתחי רשות מנהל 8:15

ש עבודות סטאטוס 9:00 1 בכבי
 ירושלים נזנכ״ל לשכה

,יצחק עתי

כספים ועדת 11:00
 ככופי□ ועדת

.■ יצחקי עוזי

יצחקי עחי לשכה; במחצ; השירות פרסום 11:00

תחצ רשות מנהל פ״ע + משוב שיתת 11:30
 לשכה

יצחקי עוזי

מש: אגף מנהל למינהל+ בכיר פ״עסמנכל 9:00
 לשכה

יצחקי עוזי

ע לשכה; בטיחות; קציני תיקי ומזעור תיוק 10:00

עיריית עם הפגישה לקראת הכנה ישיבת 10:30
 ירושלים לשכה

יצחקי עוזי

ח 11:30 נ בטיחוח+ מעקות והחלפת התקנה מכ
 לשכה

יצחקי עוזי

ת13:00 שז א ש הגנ״ם- מנכל בר מו ב בפסולת שי
פי  ירושלים שאול גבעת 3 קומה 5 נשרים מ
יצחקי עוזי

טסטים הפרטת עדלייא- הב' נציגי 8:15
׳צחקי עוזי אביב; תל לשכה

הקישון מפער קרקעות 9:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עווי

00 09

מ פ״ע 10:00 מרחבים ר"
 אביב תל לשכה

יצחקי עוזי

10Ci0

ת 11:00 שו 11ן<:יחב היון־ שי פ״ע פלור- אבנר ברא
ת לנמלים- גישה דרבי 11:30 טי־נר קרן בראשו
 אריב חל לשכה

יצחקי עוזי

ב הנמליי□ השימושים התרת תקופת סיום 12:30
יצחקי עוזי אביב; תל לשכה

לדירה" סטאטוס"כתיב דיון 15:00
 תחבורה מנכל לשכת

יצחק׳ עתי

שר חנוכת שר־ 14:30 ע באור רגל להזלכי עילי ג
 ׳;׳■ עקיבא אור הקניין, מתחם מול אורות .שכונת

. "י■׳:־■ ״, :עוזדייעחקי',

 רעננה+ עריית משותפת עבודה פגישת 13:30
סבא כפר

 אביב תל מנכ״ל לשכת
141יצחקי עוזי

0015

0016

ת שיעור I17:00 י ראובן רחוב שבער.: כתובת אבליס; ניתוס 17:00 אנגלי
משואה גבעת 118/16 דולצין

.ן 2 00יצחקי עתי טלפוני; י; רעידה שיחת16:45

00 8!

י יצחק עוזי07/03/2016 08:32


