
2017 ■נואר-מרץ הכללית, המנהלת לו״ז
01.01.2017

 חונכות צוות המדינה- שירות לנציב הדעת עץ פרויקס הצגת 10:00-11:30

נסיעה 11:30-12:00

 ראיונות - קבלה ועדת - משפיעים פורום 12:00-17:00

 ולוגיססיקה תפעול סמנכ״ל גאנם, מופיד 17:00-17:30

נסיעה 17:30-18:00

מסכם דיון - משפסית לרפואה המכון ועדת 18:00-20:00

02.01.2017

 הנהלה ישיבת 09:00-10:00

 השרה לו״ז 10:30-11:00

 השרה לו״ז 11:00-11:30

נסיעה 11:30-12:00

 נאמן יעקב השר של הלווייתו 12:00-14:00

למשרד נסיעה 14:00-14:30

 עבירה נפגעי מילדים משנית קורבנות מניעת 15:00-16:30

אישית פגישה 16:30-17:00

03.01.2017

 העברית מהאונ' להתמחות מועמדים עם שיחה 09:00-09:30

 מועלם שולי ח"כ 10:00-10:30

 נסיעה 10:30-11:00

 השרה לו״ז 11:00-12:30

 נסיעה 12:30-13:00

סגור 13:00-14:00

 הון הלבנות לאיסור הרשות של המורכבים הרכש והליכי הרשות מכרזי 14:00-14:30

 2017 עבודה לשנת להשתלמויות המכון תוכנית אישור 14:30-15:00

 הערבית לחברה הממשלתי הרכש הנגשת 15:30-16:30

 השרה אצל לישיבה הכנה פגישת 16:30-17:15

 חניכה עם פגישה מנסורים- תכנית 17:15-18:00

נסיעה 19:30-20:00

יהודה מחנה בשוק הבר על מנכ״לים 20:00-22:00



04.01.2017

 מוגבלות עם לאנשים שוויון נציבות 2017-2018 עבודה תוכניות אישורי 09:00-10:00

 פ״ע מור, אילן 10:00-10:30

לת״א נסיעה 10:30-11:30

 הפנימיים המבקרים לשכת בפני אתיופיה יוצאי נגד יתר שיסור בנושא פאנל 11:30-12:10

 לי-ם נסיעה 12:15-13:30

 ישיבות חדר משרד- מעובדת פרידה 13:30-14:00

 סגור 14:00-15:00

 השרה לו״ז 15:00-17:30

 נסיעה 17:30-18:00

 אשר יעקב ח״כ 18:00-18:30

נאמן משפחת אבלים- ניחום 18:30-19:30

ת״א 05.01.2017

 יהודה באור אקדמיים ללימודים המרכז עם משותף עיון ביום הרצאה 09:00-11:30

לת״א נסיעה 11:30-12:00

 2017-2018 עבודה תכנית אישורי - ולוגיסטיקה רכש תפעול, אגף 12:00-13:00

 2017-2018 עבודה תכנית אישורי - מידע מערכות אגף 13:00-14:00

הביטחון משרד מנכ״ל עם פגישה 15:00-16:00

08.01.2017

 דיגיטלית ישראל אסטרטגית תכנית הצגת 09:00-10:00

 משפיעים לפורום ראיונות 10:00-16:30

 גורביץ רונן הכללית- למנהלת משנה 17:30-18:00

בלשכה עבודה 18:00-19:30

09.01.2017

 גזענות מיגור בנושא הבריאות במשרד מהלך 09:30-10:00

השרה לו״ז 10:00-11:00

 ושירותים במוצרים הפליה איסור חוק לפי במועדונים האכיפה מבצע 11:30-12:00

 השרה לו״ז 12:30-13:15

 השרה לו״ז 13:15-13:45

השרה לו״ז 13:45-14:15

 2017-2018 עבודה תוכניות אישורי חנינות- מחלקת 14:30-15:30

2017-2018 עבודה תוכניות אישורי הציבור- ופניות פנים ביקורת 15:45-17:00



 למשרד משפטית יועצת רקובר, לאה 17:00-17:15

 משרד עובד אצל אבלים ניחום 17:45-18:45

נסיעה 18:45-19:15

משרד עובד אצל אבלים ניחום 19:15-19:45

10.01.2017

 המידע לחופש הממשלתית ליחידה אסטרטגית תוכנית בניית 10:00-11:00

 משרד עובדת עם פגישה 11:00-11:30

 למשרד משפטית יועצת רקובר, לאה - פ.ע 12:00-12:30

 הכללית המנהלת לשכת מעובד פרידה 12:30-14:00

ממליצים עם שיחות 14:00-15:30

 פרו בתיקי הדין עורכי לשכת עם פעולה שיתוף 15:30-16:30

בלשכה עבודה 16:30-18:45

11.01.2017

 רכש תפעול, - 2017-2018 שנתית דו עבודה תכנית בכנס ברכה ודברי התכנסות 08:30-09:30
ולוגיסטיקה

 ללוד נסיעה 09:30-10:30

 החלטות קבלת - משפיעים פורום 10:30-14:00

 למשרד נסיעה 14:00-14:45

 הכללית למנהלת יועץ הרן, עמיר 15:30-16:00

 אנוש ומשאבי ניהול סמנכ״ל שפירא, רונן פ.ע 16:00-17:00

נסיעה 17:30-18:00

 משפטית לרפואה המכון לדו״ח הערות 18:00-19:00

ירושלים עיריית - במרכז צעירים משפט, עיר 19:30-21:00

ת״א 12.01.2017

 פנימי מבקר למינוי חריגים ועדת 09:00-10:30

 המשפטים שרת מטה ראש הירש, יאיר פ.ע 10:30-11:00

הפנימית הביקורת חוק הצעת 11:00-12:00

 הערבית בחברה תעסוקה לקידום השותפות שותפה, מנכ״לית - עובדיה יפעת 12:00-13:00

 סגור 13:00-14:00

 אישית פגישה 14:00-14:45

פ.ע חקיקה- תחום ראש קלעי, אריאלה 15:00-15:30

 פ.ע - בגזענות המאבק לתיאום הממשלתית היחידה ראש זנה, אווקה 15:30-17:00

משרד עובדת אצל אבלים ניחום 17:30-18:30



13.01.2017

משרד עובד אצל אבלים ניחום 10:00-10:30

15.01.2017

 ציבוריים בגופים תעסוקה חוק 09:00-10:00

היועמ״ש אצל דיון 10:00-11:00

 2017-2018 עבודה תוכניות אישורי הכספים, אגף 11:00-12:00

 2017-2018 עבודה תוכניות אישורי המידע, לחופש היחידה 12:00-13:00

 2017-2018 עבודה תוכניות אישורי פרקליטות, 13:00-14:00

 סגור 14:00-14:30

 לעובדים כלכלה תשלום 14:30-14:50

 משרד עובדת עם פגישה 14:50-15:00

ליועמ״ש בכיר עוזר לימון, גיל 16:00-16:30

16.01.2017 

השרה לו״ז 09:30-10:00

 2017-2018 עבודה תוכניות אישורי השירות, אגף 10:00-11:00

 במשרד הפרסום תקציב ואישור ההסברה בנושא פגישה 11:00-12:00

השרה לו״ז 12:00-13:00

 הממשלתי העבודה תכניות לספר המשרדית העבודה תכנית תמצית 13:00-14:00

 המידע והגנת התקשוב לתחום משרדית היגוי ועדת 14:00-16:00

 נסיעה 16:00-16:30

ישראל מקרקעי מועצת 16:30-18:30

17.01.2017

 מגדרי שוויון על מועמד/ת לבחירת בוחנים ועדת 09:30-11:30

 הוותיקן בנושא עבודה פגישת 11:30-12:30

 השרה לו״ז 13:00-13:45

נסיעה 14:00-14:30

 דיגיטלית ישראל מטה ראש לתפקיד בוחנים ועדת 14:30-15:45

 למשרד נסיעה 15:45-16:00

 משרד עובדת עם אישית פגישה 16:00-16:30

 משרד עובד עם אישית פגישה 16:30-17:00

נסיעה 17:30-19:00

 דניאל מר בישראל הברית ארצות שגריר של בישראל כהונתו סיום לרגל פנים קבלת 19:00-21:00
שפירו



18.01.2017

 2017 בינואר הוותיקן עם ומתן המשא של ומפגש מליאה 10:00-11:30

 אישי סגור 11:30-12:30

נסיעה 13:30-14:00

 הוותיקן משלחת עם צהריים ארוחת 14:00-15:30

 טלפונית( ועידה )שיחת לרמלה נסיעה 16:30-17:00

תרצה נווה בכלא הצגה 17:30-21:00

ת״א 19.01.2017

 ישראל מיקרוסופט מנכ״לית לנצמן, שלי 09:00-10:00

 2017-2018 עבודה תוכניות אישורי מקרקעין, והסדר רישום אגף 10:00-11:00

 העתודות תהליך של לקחים הפקת ראיון 11:00-11:45

 הכללית למנהלת יועצת דסוקי, סוזאן + הדובר סגנית שפירא, מיכל 12:00-13:30

 סגור 13:30-14:00

חשבון רואה מועצת 14:00-18:30

22.01.2017

 האזרחי והמינהל המשפטים משרד עבודת תיאום 09:00-10:00

 2017-2018 עבודה תכנית אישור ליועמ״ש- משנה ליכט, אבי 10:30-11:30

 פוליגמיה - מחליטים הצעת בנושא: פגישה 11:30-12:30

סגור 12:30-13:30

 הגרמני המשפטים שר לביקור היערכות 14:00-15:00

מחקר יחידת הקמת 15:00-16:00

 2017-2018 עבודה תכנית אישורי למשרד- משפטי ״עוץ 16:00-17:00

 2017-2018 עבודה תכנית אישורי תקציבים- אגף 17:00-18:00

2017-2018 עבודה תכנית אישורי הדרוזים- הדין בתי 18:00-19:00

23.01.2017

הכללית המנהלת פורום 08:30-15:00

ואסטרטגיה מדיניות תכנון, סמנכ״ל קנטי, אלדד פ.ע 15:00-16:00

24.01.2017 

התכנסות 08:30-09:00

 המדינה פרקליטות העבודה שנת ותכנון מצב הערכת כנס 09:00-12:00

 למשרד נסיעה 12:00-12:30

משרד עובדת עם אישית פגישה 12:30-13:00



 השרה לו״ז 13:00-14:00

 לת״א נסיעה 14:00-15:00

 השרה לו״ז 15:00-16:00

ללוד נסיעה 16:45-17:30

ה״מעיז״ תכנית של האקתון במסגרת התייעצות מפגש 17:30-20:30

25.01.2017 

 התכנסות 08:30-09:00

 ב' מחזור משפיעים פורום 09:00-23:00

 השרה לו״ז 17:30-18:00

ועידה שיחת 19:00-19:30

26.01.2017 

התכנסות 08:00-09:00

 וקסנר קרן של הבכירים לתכנית החורף בכנס הרצאה 09:00-10:30

נסיעה 10:30-11:00

ב' מחזור משפיעים צעירים פורום 11:00-19:00

29.01.2017

ללשכה סטודנט למשרת ראיון 09:30-10:00

 המדינה לטובת עזבונות מחלקת על פנימית ביקורת דו״ח 10:00-11:00

 רוה״מ מנכ״ל אצל לישיבה הכנה 11:00-12:00

 משרד עובדת עם אישית פגישה 12:00-12:30

 ציבורי״ באופן ״פרטי - הדרכה 12:30-13:00

 המחקר יחידת בהקמת פעולה שיתוף בנושא פגישה 13:00-14:00

 צהריים ארוחת 14:30-15:45

 טלפונית ועידה שיחת 16:00-16:30

 נסיעה 16:00-17:00

אישית פגישה 17:00-18:00

30.01.2017

 במשרד עבודה 09:00-10:30

 נסיעה 10:30-11:00

 2016 לשנת פורשים טקס 11:00-14:00

נסיעה 14:00-14:30

המשפטים במשרד הרגולטורי הנטל הפחתת רוה״מ- מנכ״ל אצל ישיבה 14:30-15:30



 המדינה בפרקליטות הסייבר פעילות הצגת בנושא ישיבה 16:00-17:00

 המדינה בפרקליטות הסייבר פעילות הצגת בנושא ישיבה 17:00-18:30

 היועמ״ש אצל ישיבה 18:45-19:00

 ללשכה סטודנט ראיון 19:00-19:15

במשרד עבודה 19:15-20:00

31.01.2017 

 השרה לו״ז 09:00-10:00

 נסיעה 10:00-10:30

 השרה לו״ז 10:30-12:30

 נסיעה 12:30-13:00

השרה לו״ז 13:00-15:45

 ירושלים״ העיר ״חיזוק - פעולה שיתוף 16:00-16:30

משרד עובד עם אישית פגישה 16:30-16:45

 זכויות״ הנגשת מיזם - הגיוינט עם התקשרות הסכם על חתימה 17:00-17:30

ליפו נסיעה 17:30-18:30

מעוז של העמיתים תכנית לטקס הזמנה 18:30-21:00

01.02.2017

 הציבורי״ בשירות ישראלית ״תקווה בנושא מנכ״לים פגישת - המדינה נשיא אצל 10:00-12:00

 טלפונית שיחה 12:30-13:00

סגור 13:00-13:30

 משרד עובדת עם אישית פגישה 13:30-14:00

 משרד עובד עם אישית פגישה 14:00-14:30

 ואסטרטגיה מדיניות תכנון, סמנכ״ל קנטי, אלדד פ.ע 14:30-15:30

 חניכה עם פגישה המנטורים- תכנית 15:30-16:30

 נסיעה 16:45-17:15

השרה לו״ז 17:15-18:30

ת״א 02.02.2017

 הולם ״צוג ממונה למשרת בוחנים ועדת 09:30-12:00

 הציבורית הסניגוריה לוועדת הנוגעות נקודות 12:00-13:00

 2017-2018 עבודה תוכניות אישורי - לעררים הדין בית 13:00-14:00

2017-2018 עבודה תוכניות אישורי שופטים- על תלונות נציבות 14:00-15:00

נסיעה 15:30-16:00



05.02.2017

 משרד עובדת עם אישית פגישה 09:45-10:15

 משרד עובד עם אישית פגישה 10:15-11:00

 משרדית פטור ועדת 13:30-14:30

 משרד עובדת עם אישית פגישה 14:30-15:00

 הלאומית למדרשה מועמדים סינון 15:00-16:00

 חניכה עם פגישה המנטורים- תכנית 16:00-17:00

 התייעצות האנושי- ההון ניהול סמנכ״ל שפירא, רונן 17:15-17:45

שמאים מועצת 17:45-18:15

06.02.2017 

התכנסות 08:30-09:00

 פרקליטות ג' מחזור שינוי מובילים של סיום מפגש 09:00-10:00

 לי-ם נסיעה 10:00-11:15

 השרה לו״ז 11:30-12:00

פרעון וחדלות אפ״כ בנושא 12:30-13:30

 מוגבלויות עם לאנשים זכויות לשיווין נציבות של האבחון ממצאי הצגת 13:30-15:00

 הכללית למנהלת משנה גורביץ, רונן 15:00-15:30

 פרטיים עו״ד להעסקת ועדה 16:00-17:15

 נסיעה 18:00-18:30

השרה לו״ז 18:30-19:15

07.02.2017 

השרה לו״ז 09:00-15:00

חשבון לרואי רישיונות הענקת טקס 15:00-18:00

08.02.2017 

נסיעה 06:00-07:00

 וגיא אורלי של הבוקר בתכנית ראיון 07:00-08:00

 למשרד נסיעה 08:00-09:45

 משרד עובד עם אישית פגישה 10:00-10:30

 הדוברות אגף עובדי עם ישיבה 10:30-11:30

 משרד עובד עם אישית פגישה 11:30-12:00

 נסיעה 13:00-13:30

השרה לו״ז 13:30-15:00



רוה״מ משרד פוליגמיה- ועדת בנושא פגישה 17:00-18:00

ת״א 09.02.2017

 תרבותיות רב בנושא ההשת' הצגת + השתלמות מענקי ביקורת בנושא מעקב 09:00-10:00

 האנושי ההון ניהול סמנכ״ל שפירא, רונן פ.ע 10:00-11:00

 התכנון בתהליך לקחים הפקת 11:00-12:00

 משרד עובדת עם פגישה 12:00-13:00

 רמו״ט ראש בכר, אלון 13:00-14:00

השרה לו״ז 14:15-15:00

 המשפטים שרת מטה ראש הירש, יאיר פ.ע 15:00-16:00

 בלשכה עבודה 16:30-18:00

ועידה שיחת 17:00-17:30

12.02.2017

 ממשלה ישיבת 10:30-12:00

 למשרד נסיעה 12:00-12:30

 חנינות מחלקת של בנושא פגישה 12:30-13:15

 יועמ״ש פ.ע 13:30-14:00

 משפיעים צעירים פורום בנושא ישיבה 14:00-15:30

דיור בנושא דיון 17:30-18:30

13.02.2017

 הלוי אמיר תיירות- מנכ״ל 08:00-09:00

 למשרד נסיעה 09:00-09:30

 משרד עובדת עם אישית פגישה 09:30-10:00

משרד עובדת עם אישית פגישה 10:00-10:30

 הבהאים עם ההסכם אישור לצורך משרדית הבין הוועדה לכינוס הכנה ישיבת 10:30-11:30

 אישי סגור 12:00-14:00

 OECD^ עם פעולה שיתוף 15:00-16:00

 פטור ועדת 16:00-17:00

 חניכה עם פגישה המנטורים- תכנית 17:00-18:00

במשרד עבודה 18:00-20:00

14.02.2017

שיפוט מערכות לייעול תוכנה הצגת 09:30-10:30

נסיעה 16:30-17:00



 המדינה פרקליט פ.ע 10:45-12:00

 איו״ש קמ״ט כרמי, תומר 12:00-12:30

סגור 12:30-13:00

 במשרד שירות עבודות ריצוי של האפשרות בדיקת 13:00-14:00

סגור 14:00-15:00

 במסעדה הדרוזי הדין בית דיור נושא 15:00-15:30

ולוגיסטיקה תפעול רכש, סמנכ״ל גאנם, מופיד 15:30-16:00

 הפקולטה הבוגרים, מועדון של הפודקסט פרויקט -רכז קליין נדב עם פגישה 16:00-17:00
למשפטים

 פוליגמיה בנושא 17:00-18:00

 לת״א נסיעה 18:00-19:30

669 יחידה יוצאי של בעמותה הרצאה 19:30-21:00

15.02.2017

 למגשרים תשלומים 09:00-10:00

 הדין עורכי ללשכת הסמכה ובחינת אגרות 10:00-10:30

 למשמורת הדין בית דייני למינוי ועדה 10:30-11:30

 אישית פגישה 11:30-12:00

 תקציב דיון 12:00-13:00

 סגור 13:00-13:30

נסיעה 13:30-14:00

 רואי-חשבון מועצת בנושא דיון 14:00-15:00

חשבון רואי מועצת ישיבת 15:00-18:00

16.02.2017

שבע לבאר נסיעה 08:00-09:30

 הפוליגמיה עם להתמודדות צוות בנושא פגישה 09:30-10:30

נסיעה 10:30-11:00

 הפוליגמיה עם להתמודדות צוות בנושא פגישה 11:00-12:00

לת״א נסיעה 12:00-14:00

 האנושי ההון ניהול סמנכ״ל שפירא, רונן 14:00-15:00

 מוגבלות עם לאנשים זכויות שיוויון נציב טורם, אברמי 15:00-15:30

 ואסטרטגיה מדיניות תכנון, סמנכ״ל קנטי, אלדד 15:30-16:00

 אדם בבני לסחר מנכ״לים לוועדת הכנה 16:00-16:30

הארצי הציבורי הסניגור ספיר, יואב 17:00-18:00



המדבר' 'כוכבי עם היכרות ערב 20:00-22:00

19.02.2017

 לאפוטרופוסים מכוונת הדרכה לקורס פתיחה לסרטון צילומים 09:15-10:30

 האנושי ההון ניהול חטיבת עבודה תכניות כנס ברכה, דברי 10:45-11:15

 2017-2018 עבודה תוכניות אישורי המקצועיות- היחידות 13:30-14:30

סגור 14:30-15:00

 דיגיטלית ישראל מטה ראש לתפקיד בוחנים וועדת 15:00-18:00

נסיעה 18:00-18:30

אוצר מנכ״ל - הפטנטים רשות של ותפוקות יעדים ועדת 18:30-20:00

20.02.2017

זנות בנושא טאיקס סמינר 08:30-17:30

21.02.2017

 זנות בנושא טאיקס סמינר 09:00-12:30

 נסיעה 12:30-13:00

 השרה לו״ז 13:00-16:00

 לת״א נסיעה 16:00-17:30

 לבוסטון נסיעה תדריך 17:30-18:30

יהודית קהילה ערב 18:30-21:00

22.02.2017

 המשרד דובר כהן, משה 10:00-12:00

 אנגלית שיעור 12:00-13:30

פגישה 14:00-15:00

משרד עובדת אצל אבלים ניחום 16:30-17:30

23.02.2017

לחורה נסיעה 09:30-11:00

 הפוליגמיה עם להתמודדות צוות בנושא פגישה 11:00-12:00

ללקיה נסיעה 12:00-12:30

 הפוליגמיה עם להתמודדות צוות בנושא פגישה 13:00-14:30

שבע לבאר נסיעה 14:30-15:00

 השרעי הדין בית עטאונה- אל הקאדי עם פגישה 15:00-16:00

לרהט נסיעה 16:00-16:45

פנים קבלת 19:30-20:00



הפוליגמיה עם להתמודדות צוות בנושא פגישה 16:45-18:30

26.02.2017

 המשפטים במשרד אחרות ויחידות וחקיקה ״עוץ בין גזרה גבולות מסמך 09:00-10:00

 המשפטים משרד מנכ״לית בראשות אדם בבני לסחר מנכ״לים ועדת 10:00-12:00

סגור 13:30-14:00

 הביטחון אגף מנהל נאור, מודי 14:00-14:30

 תקציבים אגף מנהל רובין, יוני 14:30-15:00

 ואסטרטגיה מדיניות תכנון, סמנכ״ל קנטי, אלדד פ.ע 15:00-15:30

 החקיקה בתחום והכנסת המשפטים משרד עבודת הכנה- ישיבת 15:45-16:00

 שלטונית לשקיפות הפרס וועדת 16:00-17:00

 החקיקה בתחום והכנסת המשפטים משרד עבודת 17:00-18:00

נסיעה 18:00-18:30

משרד עובד אצל אבלים ניחום 18:30-19:00

27.02.2017

 הרווחה משרד מנכ״ל קפלן, אביגדור עם היכרות 09:30-10:30

נסיעה 10:30-11:00

 משרד לעובדת פרישה מסיבת 11:00-11:15

 חנינות מחלקת מנהלת פוליטיס, נוחי 11:30-11:45

 המקרקעין שמאי מועצת 12:00-12:30

 למנכ״לית חדשנות בנושא פרויקטים הצגת 12:30-14:00

סגור 14:00-15:00

 ליועמ״ש משנה ניזרי, רז פ.ע 15:00-15:30

 הפוליגמיה עם להתמודדות צוות בנושא פגישה 15:30-16:30

 המידע לחופש הממשלתית היחידה מנהלת דב״ש, רבקי 16:30-17:00

 ״COMMUNITY״ פרוייקט 17:00-18:00

בלשכה עבודה 18:00-19:30

28.02.2017

 פנים מבקרת פרידמן, איריס 09:30-10:00

 מבת״ן ראש מודזגברישוילי, ז'נה 10:00-10:30

ועידה שיחת 10:45-11:00

ואסטרטגיה מדיניות תכנון, סמנכ״ל קנטי, אלדד פ.ע 11:00-11:30



 בלשכה מסטודנטיות פרידה 12:00-13:30

השרה לו״ז 13:30-14:45

 ולוגיסטיקה תפעול רכש, סמנכ״ל גאנם, מופיד פ.ע 14:45-15:30

 המשפטי הסיוע מנהל סממה, גלעד 15:30-16:00

 משפטי לסיוע האגף מנהל סממה, גלעד פ.ע 16:00-17:00

משרד עובד אצל אבלים ניחום 17:00-19:30

01.03.2017

 שופטים על תלונות נציב ריבלין, אליעזר השופט עם פגישה 09:00-10:00

 נסיעה 10:00-10:30

 החוץ משרד מנכ״ל 10:30-11:30

נסיעה 11:30-12:00

 הברית מארצות משלחת עם פגישה 12:00-14:00

 התאגידים רשות ראש גלובוס אייל 14:00-14:30

סגור 14:30-15:00

 הדרוזים הדין בתי מנהל מולא, כמיל 15:00-15:30

 למשרד משפטית יועצת רקובר, לאה 15:30-16:00

 המשפטית בלשכה הארגוני האבחון הצגת 16:00-17:00

 מקרקעין והסדר רישום מנהל הייזלר, שלומי 17:00-17:30

 משרד עובדת עם פגישה 17:30-17:45

בלשכה עבודה 18:00-19:45

02.03.2017

שבע לבאר נסיעה 08:30-10:00

 הפוליגמיה עם להתמודדות צוות בנושא פגישה 10:00-11:30

נסיעה 11:30-12:00

 הפוליגמיה עם להתמודדות צוות בנושא פגישה 12:00-14:00

נסיעה 14:00-14:30

 הפוליגמיה עם להתמודדות צוות בנושא פגישה 14:30-16:30

הפוליגמיה עם להתמודדות צוות בנושא פגישה 16:45-19:00

03.03.2017

עיון בוקר - רקמן מרכז הבינלאומי, האישה יום לרגל 09:30-12:00

05.03.2017 

התכנסות 08:00-09:00



 למשפטים הפקולטה דיקנית אפורי, פישמן אורית פרופ' עם פגישה 08:30-08:45

 ארצית מתמחים הכשרת פתיחה- דברי 09:00-09:30

 נסיעה 09:30-10:30

 הנהלה ישיבת 10:30-11:30

 יועמ״ש פ.ע 11:30-12:00

 למשרד משפטית יועצת רקובר, לאה 12:00-12:30

 האנושי ההון ניהול סמנכ״ל שפירא, רונן פ.ע 12:30-13:00

 המשפטים במשרד מכרזים הליכי 13:00-14:00

 נסיעה 14:00-14:30

השרה לו״ז 14:30-16:30

הוותיקים לעובדים תעודות וחלוקת ומצוינות הוקרה פרס הענקת טקס 18:00-20:30

06.03.2017

 אתיופיה יוצאי שילוב - בכנסת המדינה לביקורת וועדה 09:00-10:00

השרה לו״ז 10:00-21:00

07.03.2017 

 השרה לו״ז 09:00-10:30

נסיעה 10:30-11:00

 המשפטים במשרד האנושי ההון אסטרטגיה 11:00-12:00

 אישי סגור 12:00-13:30

 השרה לו״ז 13:30-14:00

 הגנה להוצאות ועדה 14:00-15:30

 מכר שטרות על חתימה 15:45-16:00

 יונה יוסי ח״כ 16:00-17:00

 החברתי ההון שוק 17:00-17:45

 וברכות התכנסות 18:00-18:30

המנטורים מיזם סיום אירוע 18:30-20:00

08.03.2017

 ב' מחזור משפיעים צעירים פורום 08:30-11:30

 האישה מעמד קידום בנושא cisco עובדי בפני הרצאה 11:30-12:30

 ב' מחזור משפיעים צעירים פורום 12:30-19:00

09.03.017

ב' מחזור משפיעים צעירים פורום 09:00-10:30



 הפטנטים רשות ראש איתור- וועדת 11:45-12:30

נסיעה 12:30-13:30

ב' מחזור משפיעים צעירים פורום 13:30-17:30

12.03.2017

לחורה נסיעה 08:30-10:00

 הפוליגמיה עם להתמודדות צוות בנושא פגישה 10:00-11:15

שבע לבאר נסיעה 11:30-12:00

 הפוליגמיה עם להתמודדות צוות בנושא פגישה 12:00-13:30

 הפוליגמיה עם להתמודדות צוות בנושא פגישה 13:30-15:00

ועידה שיחת 16:30-17:00

ת״א 13.03.2017

 זנות בנושא בכנסת לישיבה הכנה 09:00-09:30

 האנושי ההון ניהול סמנכ״ל שפירא, רונן פ.ע 10:30-11:30

נסיעה 11:30-12:00

 בתעשייה תלמידים שילוב תכנית לצוות עיון ביום הרצאה 12:00-14:00

 ועידה שיחת 14:30-15:00

טלפונית שיחה 15:00-15:30

14.03.2017

ללוד נסיעה 08:00-09:00

 ב' מחזור משפיעים צעירים פורום בנושא פגישה 09:00-11:00

 נסיעה 11:00-12:00

 השרה לו״ז 12:00-14:00

 למשרד נסיעה 14:00-14:30

 פוליגמיה בנושא 14:30-15:30

 המדינה פרקליט פ.ע 15:30-16:30

 הבהאים נציגי עם בין-משרדית ועדה 16:30-17:30

אילן בר לאונ' נסיעה 18:00-19:30

עסקים למינהל הספר בבית ציבורית במנהיגות בסמינר הרצאה 19:30-21:00

15.03.2017

 הרשמי והכונס הכללי האפוטרופוס דוברות 08:30-09:00

שירות סמנכ״לית רבי, קרן 09:00-09:30

נסיעה 10:45-11:45



 ירושלים מחוז ציבור ויחסי דוברות מרכז לתפקיד בוחנים ועדת 10:30-12:30

השרה לו״ז 12:30-13:30

 פוליגמיה בנושא הכללית- למנהלת יועצת דסוקי, סוזאן 13:30-14:00

 משרד עובדת עם אישית פגישה 14:00-14:30

 זנות לקוחות הפללת משרדי, בין- צוות 14:30-17:15

 השרה לו״ז 14:30-15:30

 משרד עובד עם אישית פגישה 17:15-17:30

 המשפטים שרת מטה ראש הירש, יאיר 17:30-18:00

 לת״א נסיעה 20:00-21:00

ת״א פרקליטות פורים- מסיבת 21:00-22:00

 ת״א 16.03.2017

התכנסות 09:00-09:30

 וגיא אורלי של הידידות של באירוע הרצאה 09:30-10:00

נסיעה 10:00-10:30

 תאגידי לממשל ישראל בועידת דברים נושאת הכללית המנהלת 10:30-11:30

נסיעה 11:30-12:00

 טרור ומימון הון הלבנת לאיסור הרשות ראש ווגמן, שלומית ד״ר 12:00-12:30

 משרד עובדת עם אישית פגישה 12:30-13:00

 לעררים הדין בית ראש רוטשילד, ורדי יעל 13:00-13:30

סגור 13:30-14:00

 חשבון בראיית התמחות הכרה 14:00-15:00

הפטנטים רשות ראש איתור- וועדת 15:00-17:00

ישראל-סין החדשנות ועידת במסגרת הסכם על חתימה - לסין נסיעה 18.03.2017-22.03.2017

לסין טיסה 20:50

22.03.2017

 בישראל נחיתה 03:15

 התכנסות 08:30-09:00

 בת״א הכללית המנהלת פורום 09:00-17:00

לי-ם נסיעה 17:30-19:00

הבהאי השנה ראש לרגל העולמית, הבהאית הקהילה של שנתית פנים קבלת 19:00-20:00

23.03.2017

הכללית למנהלת יועץ הרן, עמיר 09:30-10:30



 התכנסות 08:30-09:00

הכללית המנהלת פורום 09:00-17:30

לגזענות הבין-לאומי המאבק יום לציון באירוע הרצאה 20:00-22:00

24.03.2017

 סמדר לב בקולנוע המשרד לעובדות הבין-לאומי האישה יום 09:00-12:00

בהרווארד דיגיטליים מובילים לסמינר לבוסטון טיסה -26.03.2016-02.04.2017

 מישראל לבוסטון טיסת 00:05

בישראל נחיתה 15:30


