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רביע' יום29שכי יום28ראשון יום

יהודיים דתיים חגים בעומר; ל״ג

07™

יצחק׳ עוזי לשכה; ;נסיעות ועדת 8:00

ת)נ עבירות בגין לקורסים נהגים זימון 8:30 שנו י
 לשכה

יצחקי עוזי

יצחקי עוזי ; לשכה ;המשרד עובד פ״א 9:30

08 00יצחקי עוזי בוורמן; אבישי ח״ב סלמון שיהת 8:00
מפלסיות הפרדות היגוי ועדת 8:30

 לשכה
יצחקי עוזי ; לשכה לו״ז; ישיבת 9:00יצחקי עתי

שר14:30
 רש׳ ;־שכת

:יצחק‘עת־
צעיר נהג

שדה 16:00 הרצליה תעופה פעוי
 לשכה

יצחקי עוזי

ת צו 9:00 מי  בדרכים- לבטיחות הרשותתלאו
.. . התוק תוקף הארכת

 הכלכלה,'כנסת ועדת
עהייצחלנל..

טון הצגת 11:00 בהה״צ השימוש עידח־ סר
 ״׳.. אגיב תל 35 עם: הדיה א’רחוב גימינץ משרדי,

י יצחק עוד

יצחקי עוזי אביב; תל לשכה ל;”תכ סמנכל 8:30

הרישוי אגף -בנושא הסתדרות 9:00
 נככוים ביה 8 המלאכה רחוב אביב תל לשכה

יצחקי עווי
00 09

00 10
בסיהות לקצין שימוע 10:30
 אביב תל לשכה

00:11יצחקי עוזי

חנ״י הברת מנבל פ״ע 12:15
 אביב תל לשכה

יצחקי עוזי

הציבורית בתהבורה לשיפור פרוייקטים 11:30
 לשכה

יצחקי עוזי

שראל הוצח מנבל פ״ע 12:30 י
 לשכה

יצחקי עוזי

ציבורית תהבורה ין
■IIIIIS  11I?1P1 fell K i
flllH iiiiilia i  l i  1112 00

0013

ד (הקמת 15:00  כמשורד חידת! לשעת אג
התחבורה

 ירושלים האנרגיה בכיין מלל, משרדי
. . עוזייצחקי

מנכ״ל עהרי14:30
 ירושלים לשכה

יצחקי עוזי

יצוזקי
יבשה סמנכל מ"מ פ״ע 13:45
14 00י יצחק עוזי אביב; תל לשכה

אנוש משאבי מנהלת פ״ע 15:30
 לשכה

יצחקי עחי

מימוש וייעול לשיפור צעדים לבחינת ועדה15:30
 לשכה

יצהקי עתי

ראשי צבאית משטרה קצין פ״א 15:00
 .ראשי״חליהשיומר צבאית ׳משטרת בניין.קצץ

■ .יצמקי; עוזי

בד פ״א 16:30 ם 16:30יצהקי עתי ; לשכה רכבות; אגף עו קורהולי בי
48 .משק משגב 'מושב:

0017יצחקי עוזי
רבבת חישמול ־ רה״מ מנכ״ל אצל 17:30
 ■1 קומה רה״ט, מנכ״ל לשכת

18 00יצחקי עתי

יצתקי עחי07/03/20161 07:54
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רביעי יוםשלישי יוםראשון מם

0|110 עלנזצעיליחתתצ; בקרה -שירותי לידיעה | ישראל יו־ושלים; יוםנצרת רישוי סגירת ציבוד:לגב? שגדות 13;0

עוזי אביב; תל לשכה אשדוד; נםל מנכל פ״א 7:15
07 ou

לבטיחות הרשות מגבל פ״ע 8:00
 לשכה

יצחקי עתי

הדרוזים קרקעות 8:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עתי

עתי ירושלים; לשכה תרפב; אגף מנהל פ״ע 10:30

הנהלת •שיבת 11:00
 לשכה

יצחקי עתי

עד לתת״צ הדשות הצגת 13:30 העובדים לוו
 לשכה

יצחקי עתי

ף יפה תברת ־ שר 12:30 בביצוע פרוייקטים נו
 ■ השי כת54ל׳

יצחק' עתי

ת״ע 13:30 כלנ מנ פ״ע
 אביב תל , 16 קומה בנייועזריאליעגול

j יצחקי עתי

 ומשאבי למיגהל לסמנכ״ל בוחנים ועדת 15!30
■ י אנוש

 ■ 429 חדר ׳4 בבציבוח/יקומה
...... יצחקי עתי

בד 16:00 תכב אגף עו
1י מינהל עובד 15:45

י יצחק עתי ; לשכה ;תקציבים אגף מנהל 16:30

 היגד ועדת 8:30
רכבת להישמול

 לשכה
יצחקי עתי

1; גמיעות ועדת 8:15
׳08 00

לאילת ארקיע טיסת 9:00
 נתב״ג תעופה שדח
צהל'1 עתי

הדרכות 10:00
 לשכה

יצחקי עתי

עו לשכה; אנוש; משאבי אגף מנהלת פ״ע 11:00

00 09 

00 0!

1100'

לו״ז ישיבת 12:00
 לשכה

יצחקי עתי

הנמנע תעופת שדת פינת אבן ת ח דיג ■■ שר 11:30
תמנע .ההקמה אחר

12.00

13

נציבות מנהל פ״ע 14:30
 5 קומה נציבות,

י יצחקי עתי

לגתב״ג ומאילת המראה 14:10
r יצחקי עתי

. !4 00

0015

00 16:

00 18■

שראל חוצה לחב׳ 20ה- חגיגות 20:00 22:00 ־ 20:00  י
קדומים( השמנאוה בהשתתפות

י יצחק עוזי28/02/20161 10:22
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- 2013 מאי 12

12 ראש!] יום

קורת 9:00( ה[ המדינה ועדחלענייניבי ב צ מ -

16חמישי יום15רביעי יום14שלישי ידם13
יהודיים דתיים חגים שבועות;יהודיים דתיים חגים שבועות; ערב

יהודיים דתיים חגיום שבועות;
ז לקבינט חבנח * השיכון שר לידיעה 11:00

שראל(; חג איסרו : ת)י עו יהוד דתיים חגים שבו

00 07■
עוזי לשכה; נציבות; משמעת אגף מנהל פ״ע 7:30

בחו״ל ישראלים נחיגה רישיובות תוקף 8:00
 לשכה

חקי יצ עוזי

יצחק׳ עוזי לשכה; אנוש; משאבי אגף מנהלת 9:00

ש עבודות סטאטוס 8:30  ■ ת״א ירושלים בכבי
7 מס' דיון

 לשכה
יצחקי עוזי

הרישוי אגף מנהל ס״ע 8:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עוזי
> 08

0 9 0(1

עתי לשכה; ;הו־בבת עם סובסידיה הסכם 10:30

ישרא> הוצת ה$$־ת עבודה HBtom >■ ר

יצחק׳
jja liiiilil.., 
liiiiiiilliWiM:  1

מיחשוב אגף מנהלת כ״ע 10:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עתי

1)0 10

ארח שגרירות כלכלי נספח פורז־ך, רוברט 11:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עתי
11™

12™

ירושלי רק״ל קו־יות+קמפיין קמפיין הצגת 13:00

בת״א בתח״צ רפורמה המדינה- מבקר 12:30
 מנכי׳ל לשכת

IBM עיסקית המשכיות הסכם 13:00יצחקי עתי
 אביב תל לשכה שר, ישיבות חדר
יצחקי עתי

™ 13

לשב תעופתית; פעילות עידוד לשר- הבנה 14:00

 פתו הערכות:שמיים - שר !4:
 לגידול העדכות התעופה-
נכנסים

שר כת
יצחכי זי

:יב
 הממשלה ו;

־צהקי ־

רת״א מנהל פ״ע 14:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עתי

00 14

שו פריד שלום 15:00 ™15:מ

ד 16(: או - ר ירוק ש
 השר לשבת

יצרקי ■

'16הבו מנכ״ל פ״ע 16:00

17

1 8 ™

יצחקי עוזי06/03/20161 11:13
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 - 2013 מאי 19
23 s אי « 2013

̂ור יום 23חמישי יום22רביעי יום21שלישי יז□1920רא׳י

™ 07

:המזרחית במסילה סיור 8:00
 נתבג לאוזניו, שצמודה מבר בקודתמפגש

. .,יי יצחקי עוזי.

08™
יצחקי עחי לשכה; לו״ז; ישיבת 8:30

יצחקי עוזי לשכה; ראשי; מדען סגן פ״ע 9:00

מייעצת ועדה 9:30
וכה  ל̂׳

יצחקי עוזי

ירה! המונים הסעת - תעודות וזלוקת טקס 11:00

™09; אביב תל לשכה מככל; עוור למשרת ראיון 9:00
9:3a אדריכלים כנס
חיפה דן, מלון
■:■■■■■■ ייצחק עוזי

גסתחתאלהים״ ״היפה

השמ״ט מנהלת פ״ע 10:00
 לשכה

יצחקי עחי

שר פ־ע 1

צ בועז + וייס דורון

היפה במחח ביקור 11:30
 חיפה רישוי

יצחקי עחי

עוד ; לשכה ; מיוזשוב היגוי לועדת הבנה 11:30

אביב; תל לשכה מבכל; עוזר למשרת ראיון 11:00

10™

11™
אביב תל לשכה ;מנבל עוזר למשרת ראיון 11:30

בר 12:00 ™12יצחקי עוזי לשכה; המשרד; דו
יצי עתי ; אביב תל לשכה ן הפקות אקסטרים12:30

מטרונית פעימת -13:00
 לשכה

יצחקי עוזי

13™
אביב תל לשכה מנבל; עוזר למשרת ראמן 13:30

חה יועצת 14:00 שי לשכה; טלפונית(; משפטית)

 - ישראל רכבת מקרקעין הסכם הצגת 14:30
ממ״י

לשכה
_____________  יצהקי עתי

אנוש ושמאבי למינהל סמנכלית פי׳ע 14:00
 לשכה

יצחקי עחי

מטען פי1מס14:00
 לשכה

יצחקי עתי

™15יצחקי עתי ; לשכה ־, נסיעות ועדת 15:00
יצח עתי לשכה; תקציבים; אגף מנהל פ״ע 15:30

m׳ m
כנטו;

כגסת מנבלית 17:00

■ ,■י■" עתייצהקי
r צחק

17™

18™

יצחקי עחי07/03/20161 07:44
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30חמישי יום29רביעי יום28שלישי יום27שני יוםT2Tראשון יום

ע לידיעון רף לאומי* חידום שבו תן עו אי
תקייקו! לתיקוני שרים ועדת ־ לידיעה 10:00
הכלכלה ועידת תעופה; שירותי תקנות 10:00

איר נזגכל נהג גונו- י

07 CQ

on, 5 ישיבה - למיוושוב היגוי ועדת 8:00
 לשכה

יצחקי עוזי

0 8 *

יצח׳ עוזי לשכה; אבוש; משאבי אגף מנהלת 10:00

רי10:30 יצהקי עחי ; אביב תל לשכה השר; עוו

במוניות מונים שידרוג 11:00
 מנכ״ל לשכת

יצחקי עוזי

יצחק׳ עוזי לשכה;נתע; מנכל פ״ע 12:00

ת תהלי - שר 1 סדר  ■ ממ״י מקרקעיו ז
ישראל נ1
ש' ז

V:’-a

תרגיל במסגרת מוגנים למרחבים •דידה 12:30

 תתבורח פורום 9:15
עורף במסגרת מקצועי

 לשכה
יצחק׳ עחי

יצחק׳ עוזי ; אביב תל לשכה ;ראיון 8:30

0009לשכו רכב; תקני 9:00

הדרוזים אדמות 10:30
 גולים

ס 11:00יצחק׳ עוזי מדורג נהיגה רישיוך - סטאטו
 לשכה

יצחק׳ עוזי

וזקיקח לענייני שרים ועדת 13:30
 ■ הממשלה מזכירות

.י ■ עזי'צהלי

יצחקי עוזי לשכה; ; נסיעות ועדת 13:30

יצחקי עחי ; לשכה יאט״א; מנכל 13:00למופרע מזרחית כניסה הנובת.כביש

 חנוכת - שר
אר מרכזית ב

שבע באר מרכדת

 מלח ועדת 9:30
 ראש במעמד עליונה

הממשלה
 רחוב רביו,. יצחק מרכז
 חמתאביב 8'לבטן .וזיים

 הכניסה( )קומח
יצחק׳ עוזי

03 10

.0011

00 12

131",3

יצחקי עזי שפרעה; גני צהריים.;

1 המונים הסעת וזי ק מערכת הצגת - שר 15:00
השר לשכה

isli’glllSllill  p i iN  Pfiif M i l !
6:00Stlliti1 י ■־צחק עוזי ; לשכה ;פ־־ע - שר

יצרו■ עוזי ; לשכה הספנות; רשות מנהל פ״ע 14:30

חיפה מפרץ לנמל ומסילה כביש 15:00
 לשכה

יצחקי עוזי

 וייעול לשיפור צעדים לבחינת וועדה 14:00
המשרד תקציב מימוש
 לשכה

יצחקי עוזי

אביב תל לשכה מנבל; עחר למשרת ראיון 14:00

אבי! תל לשכה מנבל; עוזר למשרת ראיון 14:30

אכ תל לשכה ;מנכ״ל עוזר למשרת ראיון 15:00

14

00 15

____ I___! I
להתכעה תיאום - בנמלים רפורמה 16:30
 לשכה

®17■יצחקי עוזי

!uc 8יצחקי עוזי לשכה; נמלים; 18:00
l8r®p יצחק׳ עחי לשכה; תכ״ל; סמבכל פ.א

ר מככ״ל חנ"י+ מנכ״ל משותף פ״ע 6:00 07:00 - 06:00רונית( ת11הוסובלי)ח ציפי חתונה 21:00 23:30 - 21:00

י יצחק עוזי07/03/20161 07:45
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־ 2013 יוני 02
רביעי יוםשלישי יוםראשון יום

ר[ הפעמון גן פארק ענבל מלון מנכ״לים; פורום נו 11:30 חברו ד תפרי ב סי תדגן מ הבי שטיי

07*

בגין במרכז ביקור - הנהלה ישיבת 8:00
 (גינרי מבניין מרוכזת )יציאה ירושלים ,בגין מרכז
י יצחק עוזי

אנוש ומשאבי למינהל סמנכלית פ״ע 8:00
 לשכה

יצחקי עחי

ס 9:00 הפרוייקט הצגת תמנע- סטאטו
 לשכה

יצחקי עוזי

רכבת נציג סביבה+ הגנת מנבלית 11:00
 ו ,3 קומה ,5 כנפיבשרים רחוב ,הסביבה הגנוז משחר

. יצהקי עוזי

ת 12:30 הקיקה לענייני שריס עד
 הממשלה מזכירות

יצחקי עוזי

ם לקראת הכגו! 11:00 פתוהים" דיוני"שמיי
 לשכה

י יצחק עחי

עדו! - שר 12:00 דיור לענייני שרים ו
הממשלה מזכירות

: עוזי'יצחק־־

הברזל מסילות תקנות 14:30
 לשכה

יצחקי עוזי

BRTתשרוו 17:30
 תחבורה מנכ״ל לשכת

יצחק׳ עחי

יציאה 18:30

 - מגכליס פורום
 ; המנהלים הכשרת

הכלליים
 '':בל>פאדקגןי:׳3ע11מל

 3 זבוטינסק׳ רח־ הפעמון
 ■י ירושלים

■ יצחק׳ עתי

מ חריגים; ועדת 10:30

גי 11:45 צי -נ חברו שר
׳ערקי עתי : השי כשבת

 העבודה צוות 8:00
 - ״ פתוחים "שמיים

1 מסי דיון
 לשכה

י יצחק עתי

וחלקים רכב למערכות העשירי הכינוס 9:30
 ■ הרצליה השרון, מלון
י יצחקי עתי

הבטיחות קציני בתהום רפורמה 12:30
 אביב תל לשכה

יצחק׳ עתי

דרומה מעבר מינחלת ראש 13:30
 אביב תל לשכה

יצחקי עתי

רה"מ למנכל משנה 14:45
 אביב תל לשכה

יצחקי עתי

ארץ דרך מנכל פ״ע 16:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עחי

יצ עתי לשכה; אביב; תל רק״ל היגוי ועדת 18:30

ת 18:00 שו מנכי חילופי סקס ־ רה״גז נוגב״ל ברא
 )במרפסת( ישראל מחיאוו מורדן מסעדת

....... יצחקי עתי

הממשלה ראש עם מפגש מנכיילים- ומרום 17:30
'.,“■, ■ משרדרה״ק

יצחקי עתי

ת - רה"מ מנכ״ל אצל 18:30 בעברות׳ חובה בודדו

00 10

™ 11

11

13™

14™

15

16™

xgoo י

סק)בי1ס1א מעבדת פתיחת סקס 19:00 20:30 - 19:00

יצחקי עוד07/03/20161 07:45
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 - 2013 יוני
2013 יוני 1

11שלישי יוםראשון מם
חו״ל - מן הבריי שלמ

1213
ל 18:00 ליידעה קונב בלתי נשק קגיעת תרגי

העתיד לנמלי מקצועי צוות 7:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עוזי

0007

י יצחק עוזי לשכה: למינהל; סמנכלית פ״ע 8:00

לשכה ;לרכבת מקרקעין בנושא התייעצות 8:30

מידע מערכות אגף מנהלת פ״ע 9:00
 לשכה

יצחקי עוד

j לשכה; אנוש; משאבי מנהלת מנהל פ״א 10:00

 השימוש לעידוד בינמשדדי צוות 10:30
עובדיב בקרב ציבורית בתחבורה וז

 לשכה
י יצחק עחי

יצחקי עחי ; לשכה המשרד־, עובדת פ״א 8:00

בדרכים לבטיחות הרשות מנבל פ״ע 8:30
 לשכה

יצחקי עחי

יצו עוזי ; נציבות 5 קומה 3 קפלן ;נציבות פ״א 8:30
ה 8:15 ב ממריט פרד

רכבת אג״ח הנפקת v8:00 טלפונית שיחת 8:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עתי

1.00

לחרוט המשרד יחידות של פנימי תרגול 9:30
 לשכה

יצחקי עוזי

לוקר הראל 9:30
 רה־־מ מנכ״ל לשכה

יצחקי עוזי

עוזי אביב; תל לשכה הרכב; אגף מנהל פ״ע 9:30

ארצית רשות ־ אנוש משאבי אגף מבהלת 10:30

מטרונית סטאטוס 11:00
 לשכה

יצחקי עהי

j לשכה; ;בפייסבוק המשרד מומחי אירוח 13:30

בתעבורה בטיחות קציני 14:00
 לשכה

יצחקי עוזי

ה בתעריפי רפורמה - מוקדמת}מצומצם( 15:00
 לשכה

יצחקי עוזי

1CAR למגזין ראיון 16:00
 לשכה

׳צהקי עוזי

 ־ להעסיק חובה בדבר התעבורה תקנות 11:30
י קצעבנייחות

 ■■■ י י כלכלה ועדת
יצחקי עוזי

ישרא חוצה אכיפה הוצאות תכ״ל- סמנכל 13:00

יצחקי עוזי לשכה; לח; ישיבת 13:30

רכבת מנכ״ל פ״ע 14:00
 לשכה

יצחקי עוזי

 הרפורמה לגיבוש הצוות המלצות הצגת 15:00
ובתח״צ ברבבת הנסיעה תעריפי במבנה

 לשכה
צחקי’ עחי

בי ציבור פניות 14:00 וי דיש ח משרד סגירת לג

 ■ ■■■■■ כבמת הציבור, לפרות וועדה
יצחקי .עוד

בר 16:30 ; עיתונאים למסיבת הכנה המשרד- דו

לקבוע לא - סגור

נת" מנכל פ״ע 13:00
 אביב תל לשכה

׳צחקי עווי
00 13

משרות קיצוץ 14:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עחי

0014

*1 6

: .י:;■'.. ...;
17

1 8 »

אנגליה - ישראל כדורגל 19:00 21:00 ־ 19:00

יצחקי עוזי06/03/20161 11:19
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- 2013 יוני 16
19רביעי יום18שליש' יום1617ן1ראש יו□

15:30 jת ב שי הי ^ ד | הדיו! לתוכנית התנעה לי

20
ת אירוע 19:301 j* המושבה, אצדיון הרכבת; חבו

ף 6:30 אג ב ר קו 07 00ר. החוקר משרדי הראשי; ההוקר בי

עוז■ ; 1 קומה כלל בניין לתחבורה־, אב תוכנית 8:00

תל לשלוחות חלומות תצגת 8:30 בכו
;;י". י; 1 קומה כלל בנייו מרה נדב אצל
.״■ ■ ■■■״.. יצחקי. עוזי: ■■;;,״ p: ■■.3'■■: .׳ ־׳;ק: .■■,■״

הקלה הרבכת של השירות מרבו השקת
 :״״.״ כניכור בנייןצלל״יקומת

ןצוזקי.{ עוזי

צוות ישיבת 11:30
 לשכה

יצחקי עוזי

י 11:001 - ר שומרו »”ש
I לשכת:השר 

עמקי ’יעו■

2:00

 העבודה צוות 8:00
 פתוהיום"- "שמיים

I מס' דיון I
 לשכה

׳צחקי עוזי

שראי משטרת עם דיון לקראת הכנה דיון 8:00 י
 לשכה

יצחקי עחי

0800 

noob ־
בטיחות איגדדקציגי כנס9:20

. . יצחקיל׳ עוזי ש&יי□;
עהי לשכה; התקציבים; על ממונה הכרות- 10:00

לחמבורד־. הבינלאומית ישראל ועידת - שר
.. גו רמת זנזכב״ה,

00 10

נמלים רטת9-ה שר 11(:
 השר :וכת

י יצחק עוזי אביב; תל לשכה מוניות: נהגי 11:30יצחק■ זי

12 00יצ עוזי השר; סגנית לשכת השר־, סגנית פ״ע 12:00

שיון סטאטוס 13:00 הסברה + מדורג נהיגה רי
 לשכה

י יצחק עוזי

יצוזקי עתי לשכת; ;שר פע 15:00

יצחקי עווי לשכה; כסיעות; ועדת 14:30

ת 13:00 עדו
 5 קומה B כניסה 12 הדפום בית רחוב
יצחקי עוזי

הובח בוררות רוז״מ מנכ״ל אצל 13:00
־ רה"מ מנכ״ל לשכת

^ ח צ ': ; י ז ו ע ■ י

אשדה־ נמל מנבל 13:00
 לשכה

יצוזקי עוזי

הני 14:00 עדבו הנהיגה ו
 אביב תל לשכה

יצחקי עחי

.0014

 כבאות נציב תהבודה- משותפים נושאים 15:00
ראשי
 לשכה

יצחקי עוזי

0015

16 »י

—

"1 7 “

ה! שר שר+18
;כנסת שר, :ת

הנמלים

גמר משחק - כדורגל 19:00 21:00 - 19:00

03 18
.:ייי';■.■ ,,י■:

י יצחק עוזי07/03/20161 07:46
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2013 יוני 23
27חמישי יום26רביעי יום25שלישי יום2324ראשון יו□

1 גיבוש ימי - רכבת יהודיים דתיים חגים בתמח; י״ז צום
יהודיים דתיים חגים בתמוז; י״ז צום

00 07

שיון הדרכות 9:00 מדורג נהיגה רי
 גנרי בניין 0 קומה הדרכה חדר
יצחקי עוזי

אזרחיות ה תעוב ות רש מנהל 8:30
 לשכה

יצחקי עחי

קמפיין הקרגתא 8:00 - קלויו שיון ו ה רי היג !m נ
 ..■ ■ :■יי. ■י■ י אביב תל ,׳22'יכוראלמע דחוב אס סי גי חברת

. י■:׳■■;■.'.■' ־ י וצחק עוזי׳ . .

00 08

 התעופה עודות רשות תוכנית - ער 1,0:00
המשרד על השר דיווח +פיתוח
כנסת הכלכלה, !!עדת:

רה״מ( מנכ״ל )עט A1 בקו סיור 9:15
 הגיא שער דלק תחנת

■.׳ יצחקי עתי

פר״ת נוהל עיוו יום 8:30
 0ר גבעת ,המקרא ארצות מתיאוך

יצחקי עוזי

00 09
2 קומה ,93 ארלווורוב רחוב ההסתדרות; יו״ר 9:30

____
חלק מידע מערכות - ליקויים תיקון צוות 12:00

x
 לשכה

י יצחק עווי

רישוי אגף מנהל פ״ע 11:00
 לשכה

׳צחקי עוזי

עוזי אביב; תל לשכה גיורדן; ראויל מנכ״ל 10:30

שראכרט; מנכ״ל 11:00 1 00יצרז׳ עחי אביב; תל לשכה י 1

חסי • אילת ר״ע ־ שר 12:00 חוי תו פי טלי גומז וזי
מל השר :'לשכת - ■אביב ג

■־־: י ..' י יצחקי עוזי

! 2 00
עחרים +1לר ישיבת 12:30
 לשכה

,יצחק עוזי

1 חדר שולחך; הטניס לקבוצת הוקרה טקס 13:30

ת 16:15 שו  לעבודה הערכות - דה״ג׳ו מנכ״ל ברא
נמל להקמת מכרז פרסום לאחר בנמלים תקינה

 מ רה" לשכתמנכ״ל
יצהקי עוזי

 חיגר ועדת - רה״מ מגב״ל בראשות 15:00
שובי חומש לתוכנית מיעוטים לי

 רה"מ■ מנכ״ל לשכת
י■ עוזי'יצחק

גת קריית מחלף 14:30
 לשכה

יצחקי עוזי

עוזי ; אביב תל לשכה תנועה; סמנכל מ״ע 12:30

אל משטרת משותפים נושאים 13:00 שר  - י
תחבורה

 אביב תל לשכה
יצחקי עוזי

00 13:

00 14 .
התייעצות - /רכבת( )תח"צ 14:30
 אביב תל תחבורה, ל נכי׳ מ לשכת

15 00יצחקי עוזי

16 °״

 סטאטוס 17:00
מטרוניות

 ירושלים לשכה
יצחקי עוזי

מ הכרת מנכ"ל16:451
 עכירות אכיפות - בינמשרדי צוות 16:30

מקומיות רשויות ע״י תעבורה
 לשכה

יצחקי עוזי
00

0018

ק עוזי07/03/20161 07:48 ח צ י י
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 2013 ייני 30
לי 04 )13 יו

00 08

מ״מסמנכליבשה פ״ע 12:00
 לשכה

יצחקי עוזי

אוטובוס רכש הוועדה צוות עבודת הצגת 13:00
 לשכה

יצחקי עוזי

שרד הדרכה 14:00 במ
 לשכה

יצחקי עוד

ש15:00 זמני בטיחות הסדרי הקמת כולל 31 בבי
 לשכה

יצחקי עוזי

 מגכ״לים- פורום 8:30
בין היחסים מערכה
 והיועמ״ש המנכ״ל

 עבודח במשרדו/ודרכי
משותפים

 . ;■ קמפוס □לגיד,, ■בית
 רם גבעת

יצחקי עוזי

ת 9:00 ש עבודו בשטח סיור + 1 מס בכבי
 אילן נווה האתר, נדנהלת

׳צחקי עוזי

עיתונאים למסיבת הכנה 8:30
 לשכה

00m«יצחקי עוזי

שר-0! הממשלה ראש '
יצרי:' עווי הממשלה: .־•אש 1

TjlgEgl

ל מפגש 9:30 חכ׳׳ סאגף בדי ו לדורותיולאולמי עו

 ־צחק־ עוז■ ; יעל עץ ;תצפית שי- 10:30עיתונאים

עציון שיירות צומת חנוכת - שר 11:00

00 10

00

■0012

יצחקי עוזי ; לשכה כסיעות; ועדת 13:30

עיו בת
13™

00 4!

 וייעול לשיפור צעדים לבחינת ועדה 14:30
ד תקציב שו מ ה
 לשכה

15יצחק׳ עוזי

רכבת - ממ״י מקרקעין תהליך חסדרת16:00
 לשכה

יצחק׳ עוד
מטרונית סטאטוס 16:15
 לשכה

׳צהקי עווי

00 16

ארח״ב של העצמאות לתם פנים קבלת 17:00
י ירושלים 18 אגרון רחוב  י
יצהקי עוזי

0017

00 18

00:30- 00:00

יצחקי עחי07/03/20161 07:48



JL1
________

2013 יולי
i ,■:הי .זל "י■ ל

:■.3013 ־אוגוסט

 10 $■ י
 17. :■״18

 24 ״:■23■
30.....31

ג״. יי
־ 5: '

13״:■:■. 12
19 20
26 27

- י : / ־ W ׳■■:'׳1 ח'״'׳■■: יי ד ג

י■ ' ־־ . ■ ־
■....: ■ P:,: ־■ ■י.vV:;-•':

P'■' י V..... יי' י ■■ ',;■':■■■■■'■'■"
. . '7 •Q . P ־ J. ■.'..'. י.'"■■■■■■■.■■ ־'■■ י P i ::״ .. !׳ ■ ■ '::v.v.'i . 

י; .■ ■

3 ..ii.
-;10 ... 
■17 .; 

■י■■■..24

.2■ ־"■■■1
B .9 י ;■7

£ ■11 II
28 . 2.9.■:. . 30

■■■■ 6.. 
•13"

20
27
־■''־־ ״ ־־:־ץ

לי 2 יו 0 3 3

ו 1 י1ו I ^ י I
1011רביעי יוםשלישי יזם'1ש יוםראשזך יוס

עדו! 15:30 *לידיעה p סיווג; ו an ח החברות
יול tv 16באב תשעה

פ קרו ת רי הולדת יום או

m 00

הנהלה ישיבת 8:00
 לעוכר!

יצחקי /!חי

שרדי ביב צוות 10:00  השימוש לעידוד מ
ציבורית בתחבורה

 תחבורה נונכ״ל לשבת
י יצחק עוזי

יצחק' עתי לשכה; רכבת; מנכל פ״ע 8:30

ישראל רכבת שירות י פרוייקט סטאטוס 9:00
 לשכה

׳צחקי עוזי

אלמעדייך פראג' - עדות התן 10:00
 .. :■שבע באר ,לתעבורה משפט בית
■ יצחקי עוזי

מכרזים בענייני מנכ״לים הכשרת קורס 9:00
ישיבות הדר 1 קומה 1 לוח־ רח.נתנאל מינהל״הרכש,:

... ־׳־:״:.: ״■■י :   &״■.; י.:•::•; ■/;. . עתי:יצחק׳

יחש? לשכה קרוואנים; ־ תרכב אגף מנהל 11:30

יצחק׳ עוזי לשכה; ;השב״כ 0ע לדיון תכנה 12:30

לתחבורה אב תוכנית טיוטת הצגת 13:00
 מנכ״ל לשכת

יצחקי עוזי

מנה לשכת בנציבות; גימלאות אגף מנהל 14:45

1־ עוזי לשכה; שר; פ־ע 16:00

הים בנמלי -רפורמה היגר צוות 17:00
 לשכר.

יצחקי עוזי

ועידה שיחת 13:30

מהנציבות הדרכה אגף מנהל 14:00
 לשכה

יצחקי עוזי

אמו״ב אוויריעס טרור תרגיל 15:00
 .: דגו בית בטחון, אגף

^1עווייצתקי״
יצחקי ע-ת̂׳

בנמי רפורמה היגוי צוות -

התעופה שדות רשות מנכל 16:30
 נתבג התעופה שדות רשות

בנמלים רפורמה ת הצגת 17:00יצחקי עוזי
 תחבורה מנכל ילצכת

יצהקי עוזי

רא סופרלנד בקייטנות; אוטובוסים בדיקת 10:00

00 09

י1
בד 11:00 תחצ אגף עו
 אביב תל לשכה

יצחקי עוזי
11

עתי ; אביב תל לשכה ; תסעיט צוות הכבה 12:00

ההיסע ענף - הוועדה של המלצות הצגת 12:30
 אביב תל לשכה

י יצחק עתי

 ת׳ לשכה ההסעה; חברות ארגון מבכל פע 13:30

׳צחקי עחי אביב; תל לשכה השר; עוזר 14:00

00 12 11 יי- ׳,' י

“13

0014

00 15
יצחקי עחי לשכה; ;בראשל״צ 8 קו ביטול 15:30

עו אביב; תל לשפה רישוי; אגף מנהל מ"מ 16:00

“17
 וויייל■

 ■:i S on
ת 30:1$  ים קרית הנהיגה; מידי ארגון ״יוד 18רל.,יקורן אורית היונים; שירותים חובה בוררו

. הרכב! לשמונתחלילי אזכרה סקס 19:00 20:30 - 19:00
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יול 8 מהתאריך ^

00 07

ם משרד מנכ״ל ד 8:00 והתפוצות יוושלי
 לשכה

י יצחק עהי
ע לשכה; בנמלים; רפורמה - דוברות תיאום 8:15

פ״א 8:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עוזי

00 08

אביב תל רק"ל היגוי ועדת 9:00
 מנכ״ל שיבות חדר
יצחקי עוזי

יצחקי עווי ; לשכה נתע; מנכל פ״ע 12:00

רבבת לחישמול היגוי ועדת 9:00
 לשכה

יצחקי עוזי

יצחקי עוזי לשכה; ביטחון; אגף מנהל פ״ע 10:30

ס 9:30  מרכז:ופריפריה בנושא כלכלי חברתי מ
עוזי אל) שר (10:15 של בפאנל בי

 תרשיהא מעלות ביער, אסיינדה אחוזת
׳'׳' יצחקי עוזי

הרכב אגף מנהל פ״ע 9:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עוזי

00m

מטרופוליניות תח"צ רשויות 11:00
 לשכה

יצחקי עוזי

מייעצת ועדה 12:30
 מנכ״ל לשכת

יצחקי עוזי

שרדי +0פתוחי שמיים - משפטית יועצת 11:30  מ
רישוי
 לשכת

יצחקי עחי

צפון לרדיו ראיון 11:45

קנדל יזגין־ - שר 11:00

יצחקי עוזי ; אביב תל לשכה ;BD0 מנכ״ל -10:30

nn 11יצחקי עוזי אביב; תל לשכה הצור; 11:00
1יצחק עול־

0012

ת 14:00  מנצלל בראשו
 היגוי! וועדת - רה״מ
חיים איכות מדדי

 ■:.:■; רח״מ מנכל לשכת
יצחקי עוזי

 מדיניות הצגת 13:30
תחזוקה שירותי
 ירושלים לשכה

יצחקי עתי

.מטענים הטסת 15:00

בנמלים לשביתה הערכות משנה- צווח 16:00
 ירושלים תחבורה מנכייל לשכת

יצחקי עוזי

 לתוכנית ביינים דוח המלצות הצגת 15:00
תנועה ובקרת לניהול ארצית
 מנכ״ל לשכת

יצחקי עוזי

מטרונית סטאטוס 17:30
 נזככ״ל לשכת

יצחקי עתי

הרכב יבואני ארגון 13:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עתי
13

141'א תל לשכה זרים; לכתבי□ נהיגה רישיונות 14:00
לחירום המשרד מוכנות -14:30
 אביב תל לשכה

».15יצחקי עוזי

®16ו לשכה חנ״י; +מנכל הספנות רשות מנהל 16:00
דפורמו - שר 16:30
 אביב תל לשכה

יצרקי עת־

liPבמלים lf

■17®

00 18.

)איצטדיון המכבייה פתיחת טקס 19:30 22:00 - 06:0019:30 -06:30
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ת13;00 ק ש בד7ה ח ת נו או ת :
ז □נסת ; קיימא בח לתחבורת שדולת 14:00

מש סמנכ״ל משותפת עבודה פגישת 14:30

0.̂07
■'■ ;;ל

יצחקי עוזי לשכה; ; חשמליים רכבים 8:00

יו עחי לשכה; מנכ״ל; עוזרת לשכו!+ מנהלת 9:00

ישראל נתיבי מיכוזלת ראש פ״ע 9:30
 לשכה

יצחקי עדר

את״ך ראש פ״ע 11:00
 ירושלים לשכה

י יצחק עוזי

מקומיות ברשויות תקציבית השתתפות 12:30
 לשכה

יצחק׳ עוזי

6 מסמר ישיבה - למיהשוב היגוי ועדת 8:30
 לשכה

יצחק' עוזי

ס 10:00 מטרוניות סטאטו
 לשכה

יצחקי עוזי

עץ 9:30 תע יו חבנ
עהיייצתקי׳'׳ סיטיוותבג; פורט אייר ■קפה, אייר

״עת פאנל - 2013 תשתיותישיראלי ועידת 11:20
 סיסי פורט ׳אייר אבניו, הפנסים, מרכז

יצחקו. עווי

llilg p liit13:00 ארצית רשות מנהל - איתור ועדת חברי 
ציבורית לתהבודה

 4 קומה נכסים בית 8 המלאכה ,רח אביב, תל לשכה
יצחק׳ עווי

00

O P

00 0!

I::■־■־■,:!

U

12 5ס

00

+ מקומיות ברשויות תקציבית השתתפות 15:00
 תחבורה מנכל לשכת

יצחק׳ עוזי

היפה ר״ע - בנמלי□ הרפורמה הצגת 17:00
 ירושלים תחבורה מנכל לשכת

׳צחקי עוזי

ש16:15 לאילת רכבת - רח״מ מנב״ל ת1ברא
 מנכ״לדה״מ' לשכת

:עחייצתקי

אשדוד ר״ע - בנמלי□ הרפורמה הצגת 18:15
יצחקי עחי ; שולים יו תחבורה מנכ״ל לשכת

לקצרין נסיעה

בגמלי□ רפורמה הממשלה ראש - שר 15:
משלח ראשיה□ בת

M iiia iliiillls illljS ll l lB M lS

צחקיי עוזי לשכה; כלכלה; מנכל 16:30

18:30
כיכר
עח׳

לקצרין הכניסה צנמת הנועת טקס־ שי 18
כצריו ,1 ־לי־ית: רחוב רקצרי-י היאשיה

אר הענקת - מ* מחזור טקס 18:00 סמר תו  מו
ע מד חיפה אוניברסיטת מטעם המדינה ב

יחשו ,צופים ה חר: עיברית, אוניברסיטה אמפיתאטרון

P.■;.״
5°'15

■ ■::׳ :■:.■:■::■■.■■

: ! e 00

■17<»

00 8!
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1 29
חמישי יום31רביעי יום30שלישי יום

ע לתרגיל מתווה מו ש ת״א לשכה דלק; ל

07

נתע מנכל ה.ע 8:00
 א”ת לשכה

יצחק' עוזי

03 ס0

ותחבורה תיירות משותפים נושאים 9:00
 לשכה

יצחקי עתי

נותני העסקת + מידע מערכות אגף תקציב 9:00
 ת״א לשכה

יצחקי עוזי

 במגרשי בנהיגה מעשית השתלמות 9:00
גחיגח מדמי באמצעות הדרכה

. כגסת כלכלה, ועדת
■;:׳■׳::■ ■ ■.'יי יצחקי עוזי

סרייבר בצלאל עם לחיילים חכם כרטיס 9:00
 ת״א לשכה

יצהקי עוזי

00 09

למככ״ל הצגה שביט- מעגך הרחבת 10:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עוזי

00 10

בטיחות פורום 11:00
 לשכה

יצחקי עוזי

ץ חי מ ר) (למשרד סגו
יצחקי עור

אוטומטיות שירות עמדות11:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עוזי

. ! ! o p

1.2«°

השופטים איגוד לה נח ישיבתה 16:30
גן רמת אצטדיון

מו סיור נית+1סטאטוס-מטר 14:00 בד
. .'■,. עצמו בדיפו תא א בקרית נפגשים

יצחקי עוזי לשכה; תכ״ל; סמנכ״ל פ״א 13:00

שרדי צוות - 2 מס' דיון 13:30 ממ עבירו! אכיפת ב
 לשכה

יצחקי עחי

שראל הוצה הב מנכל פ״ע 13:00 י
 אביב תל לשבה

יצחקי עוזי

1403

העמוו בעיתוך שער כתב חסתדרית- נציג 15:00
 ת״א לשכה

יצחקי עוזי

6015

00 16

'צחי י
סגיס צוות 16:30
 אביב תל ,11 קומה טויוטה בית, ,65אלוו';יגאל רהוב

17״״יצחקי עתי

ת תוכניות פורום 18:00 לו גדו
 גיארח שיח והשיכון, הבינוי מנכ׳׳ל

י יצחק עוזי
IS ׳■00
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סט 04  ־ 2013 אוגו
סט 08 2013 אוגו

רביעי יו□שלישי יוםשני יוםראשון יום

חדר התמרורים; ללווו הערות 10:00 לידיעה ןההברות; ברשות 1סיוו ועדת 15:00 לידיעה

ל לשכה 07 00אביב מ

210 מפגש מבלסית הפרדה 8:00
 אביב תל לשכה

יצהקי עתי

תשר עווד תשתיות+ סמנכלית 9:00
 אביב תל לשכה

יצחק׳ עח׳

תכ״ל סמנכ״ל פ״ע 9:00
 לשכה

יצחקי עחי

ש; ושמאבי למיגהל סמנכלית פ״ע 8:30 לשם אנו

on 33 מפלסיות הפרדות היגוי ועדו! 9:00
 לשכה

יצהקי עתי

בחירום יעוד - הכרמל מיכחרות 8:00
 אביב תל לשכה

יצחקי עהי

0 8 00

ם חבר עט חתימה טקס 10:00 קטעי 10 00(3,7 שפיר)

מתכננים 11:15!
j לשכה 
j יצחקי עוזי

הב של חשמלי אוטובוס השקת - שד 10:30
ר הע; גני וילה, ■ אביב ז

יצר עחי

 ארציות רשות מנהל איתור ועדת 10:30
ציבורית לתחבורה

 אביב תל לשכה
11 00יצחקי עוזי

 ובטיחות לזהירות לחיכוך הערכות 12:30
הינוך ם) תעבורתי( בדרכי

לשכה
יצחקי עווי

ל ;נחריח ר״ע - שר 1נ

קרית ר״ע שר- 1
■ אביב 7ת שר ת

; ת״א לשכה באוצר+; תקציבים אגף נציג 14:00סגני פ״ע - ישר 14(:

00 12
ציונה גם ר״ע - שר

 השר עבת
■ ,יצחק

-------י : IvnS

00 13
ר 13:30 יצחק׳ עתי אביב; תל לשכה ; איטליה שגרי

הנדסה שפיר 14:00
 אביב תל לשכה

י יצחק עוזי

* 14

אלונה ר״ם ־ שר 15530
 . *ביב תל ש־־ לשבת

יצחקי עוזי

אריאל ר״ע שר- 15:30
■־־■ש לשכת

יצחק־ עתי

™15מלאכי קרית רע

00 16

17:00 u "m השר
 לשכה

יצחקי עחי

0017

18 י
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