
1 חופש מידע לשכת הנגיד03/01/2021 09:22

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

ינואר 2019

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
3031

דצמבר 2018

23 דצמבר 2018 - 
29 דצמבר 2018

יום שני 24 דצמבר
 - אמיר  טקס מינוי נגיד בנק ישראל בבית הנשיא10:00 - 11:00

ירון

 הגעה למשרד והתארגנות11:30 - 13:00

 - אמיר ירון הנגיד+המנכ"ל13:30 - 14:30

 -  (חדר ישיבות גדול קומה 19) נושאים מוניטריים15:00 - 16:45
אמיר ירון

 - אמיר ירון הנגיד+היועצת המשפטית17:00 - 18:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ) הנגיד+המנכ"ל18:00 - 19:00

יום רביעי 26 דצמבר
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) עדכונים - הנהלה09:30 - 10:30

 - (לשכת הנגיד) הכרות  חברי הוועדה המוניטרית11:10 - 11:30
מזכירות הועדה והמועצה

 (חדר ישיבות 1928, בנק ישראל,  מוניטרי שבועי11:30 - 13:30
 - מזכירות הועדה והמועצהירושלים)

 (חדר ישיבות 1931, בנק ישראל,  ועדה מוניטרית14:00 - 15:30
 - מזכירות הועדה והמועצהירושלים)

 - אמיר ירון עדכונים - חקיקה פיננסית15:45 - 16:45

 - אמיר ירון הנגיד+יו"ר הועד17:00 - 17:30

 עבודה במשרד18:00 - 19:00

יום שישי 28 דצמבר

שבת 29 דצמבר

יום ראשון 23 דצמבר

יום שלישי 25 דצמבר
 (חדר ישיבות גדול קומה  הנהלה רחבה - הכרות10:00 - 11:30
 - אמיר ירון19, הר חוצבים)

  משרד החוץ11:45 - 12:15

 המשנה, המפקחת, מנהל המחקר, מנהל 12:30 - 13:30
 - אמיר ירוןהשווקים, דובר, רמ"ט - עדכון

 טלפונים/ מיילים/חומרים לפגישות13:30 - 14:15

 (לשכת  הנגיד+מנהל חט' טכנולוגיית המידע14:30 - 15:15
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 (לשכת  הנגיד+מנהל חט' מידע וסטטיסטיקה15:15 - 16:00
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 (לשכת הנגיד,  הנגיד + מנהל חט' המחקר16:15 - 17:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת הנגיד,  הנגיד+מנהלת חט' משאבי אנוש17:15 - 18:15
 - אמיר ירוןירושלים)

 עבודה במשרד - חומרים/מיילים/טלפונים18:30 - 19:30

יום חמישי 27 דצמבר
 טלפונים/מיילים09:00 - 09:30

 -  (לשכת הנגיד, ת"א) הנגיד+מנהל מח' המטבע10:00 - 10:45
אמיר ירון

 - אמיר ירון (תל אביב) הנגיד+מנהלת חות"ם11:00 - 11:45

 - אמיר ירון (ת"א) הנגיד+ המבקר הפנימי12:00 - 12:45

 -  שיחת ועידה - הנגיד, חדוה, אנדרו, מיקי, אדי13:15 - 14:15
אמיר ירון

 - אמיר ירון (ת"א) הנגיד+אלי דוידוביץ14:15 - 15:00

 - אמיר ירון (תל אביב) הנגיד+מנהל חט' המחקר15:15 - 16:15

 עבודה במשרד17:00 - 18:30
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דצמבר 2018

30 דצמבר 2018 - 
5 ינואר 2019

יום שני 31 דצמבר
 עדכונים/מיילים/טלפונים09:00 - 09:30

 הכנה ונושאים לשיחה עם שר האוצר10:00 - 10:45

 שיחת טלפון - שר האוצר11:30 - 12:00

  הכנה להודעת הנגיד בתדרוך העיתונאים של 12:30 - 13:30
 - אמיר ירוןהריבית

 (לשכת הנגיד, ירושלים) הכנה לנגיד -נושאי מט"ח13:30 - 15:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הזמנות לכנסים16:00 - 16:30

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) חוק לעידוד התחרות16:45 - 17:45
אמיר ירון

 (לשכת הנגיד, ירושלים) הנגיד + חגי אטקס18:00 - 18:30

 עבודה במשרד18:30 - 19:15

יום רביעי 2 ינואר
 טלפונים09:00 - 09:30

 נושאים לשר האוצר10:00 - 10:30

 - מזכירות הועדה והמועצה דיון מוניטרי שבועי 11:00 - 13:00

 - מזכירות הועדה והמועצה ועדה מוניטרית13:00 - 14:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) המשנה לנגיד14:30 - 15:30

 רמ"ט - עדכונים16:00 - 17:00

 עבודה במשרד17:30 - 19:00

יום שישי 4 ינואר

שבת 5 ינואר

יום ראשון 30 דצמבר
 עדכונים - הנהלה08:00 - 09:00

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + חזי09:30 - 10:30
ירון

 הכנה לפגישות11:00 - 12:00

 - אמיר (לשכת הנגיד, ירושלים) עדכון מצב המשק 12:30 - 13:30
ירון

 (לשכת הנגיד,  מנהל האגף לקשרים בינ"ל13:30 - 14:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת הנגיד, שוטף הנגיד + מנהל חט' השווקים14:15 - 15:15
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הנגיד + הדובר15:15 - 16:00

 - אמיר ירון החוק לעידוד התחרות בשוק האשראי16:15 - 17:30

 עבודה במשרד18:00 - 19:00

יום שלישי 1 ינואר
 עדכונים - הנהלה08:30 - 09:00

 - אמיר ירון מסרים במסיבת עיתונאים על הריבית09:30 - 10:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, הר חוצבים) פורטל מו"ס10:30 - 11:00

 - (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המפקחת11:00 - 12:00
אמיר ירון

 - אמיר  (חדר ישיבות גדול, קומה 19) תחזית צוות12:30 - 13:30
ירון

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) דוח בנק ישראל14:00 - 15:00
ירון

 הכנה15:30 - 16:00

 (חדר ישיבות 206,  ישיבת המועצה המינהלית16:00 - 18:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 2, ת"א)

 עבודה במשרד18:30 - 19:30

יום חמישי 3 ינואר
 - אמיר  (לשכת הנגיד) נושאים לתדרוך עיתונאים10:00 - 12:00

ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) הנגיד + המנכ"ל12:15 - 13:15

 הכנה לתדרוך עיתונאים13:30 - 14:30

 עבודה במשרד 17:00 - 18:00
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יום שני 7 ינואר
 (חדר ישיבות 1755,  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם10:00 - 12:00

 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1755, קומה  פרסום החלטת הריבית12:00 - 13:00
 - מזכירות הועדה והמועצה7 קריית הממשלה )

 -  תדריך עיתונאים אודות המדיניות המוניטרית16:00 - 17:00
יואב סופר

 דוברות17:30 - 18:30

 עבודה במשרד18:30 - 19:15

יום רביעי 9 ינואר
 עדכונים מיילים/טלפונים09:30 - 10:30

 הצגת מבנה הבנק, פרויקטים מרכזיים ותקציב 11:15 - 12:30
 - אמיר ירון (חדר ישיבות קטן, קומה 7)2019

 הכנה לשר האוצר13:00 - 13:30

 שר האוצר13:45 - 14:45

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) הכנה לישיבת חזאים15:15 - 16:00
אמיר ירון

 (לשכת הנגיד,  סיכום דיון החלטת הריבית 16:00 - 16:56
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון שיחת טלפון עם מנהל חט' המחקר16:45 - 16:55

 (לשכת הנגיד,  הנגיד +עדכון מהמשפטית17:30 - 18:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון הכרות עם הסטודנטים18:00 - 18:45

יום שישי 11 ינואר

שבת 12 ינואר

יום ראשון 6 ינואר
 -  (חדר ישיבות מליאה, קרית הממשלה) דוברות09:30 - 09:40

אמיר ירון

 (חדר ישיבות 1755,  דיון מוניטרי חודשי - רחב10:00 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1755,  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם12:00 - 14:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר  דיון מוניטרי חודשי מצומצם - המשך 14:30 - 15:30
 - מזכירות הועדה והמועצהישיבות 1755, קומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות  הודעת הנגיד בתדרוך העיתונאים 15:30 - 16:30
 - מזכירות הועדה והמועצה1755, קומה 7 קריית הממשלה )

 דוברות/רמ"ט - היערכות לתדרוך עיתונאים17:00 - 18:30

יום שלישי 8 ינואר
 עדכונים - הנהלה09:00 - 10:00

 - אמיר (לשכת הנגיד) נושאי יתרות מט"ח ושווקים11:00 - 13:30
ירון

 (חדר ישיבות  הקמת הועדה ליציבות פיננסית13:40 - 14:40
 - אמיר ירוןקטן, קומה 7 1707)

 (חדר ישיבות קטן, סקירה על המערכת הבנקאית 15:00 - 16:30
 - אמיר ירון1707)

 - אמיר ירון הנגיד+המפקחת16:45 - 17:45

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המנכ"ל18:00 - 19:00
אמיר ירון

יום חמישי 10 ינואר
 הכנה09:00 - 09:30

 - אמיר  (לשכת הנגיד, נחלת בנימין 69, ת"א) חזאים10:00 - 12:00
ירון

 שוטף רבעוני  עם מנכ"ל ויו"ר בנק מזרחי - משה13:00 - 14:00
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א)וידמן ואלדד פישר

 (לשכת הנגיד,  הצגת נושא רישיון לרוכשי סולק14:15 - 15:00
 - אמיר ירוןת"א)

 שוטף רבעוני עם בנק לאומי - יו"ר דוד ברודט, 15:30 - 16:30
 -  (נחלת בנימין 69 פינת ללינבלום)מנכ"ל רקפת רוסק-עמינוח

אמיר ירון

 עבודה במשרד 18:00 - 19:30
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יום שני 14 ינואר
BIS

יום רביעי 16 ינואר
 עדכונים - טלפונים/מיילים08:30 - 09:30

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית10:30 - 11:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי 11:00 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1755, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית12:45 - 14:45
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707,  דיון מוניטרי שבועי - המשך14:45 - 16:15
 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאי מט"ח16:30 - 17:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הנגיד + המשנה17:30 - 18:30

 עבודה במשרד18:30 - 19:30

יום שישי 18 ינואר

שבת 19 ינואר

יום ראשון 13 ינואר
BIS

 טיסה לבאזל07:00 - 11:00

יום שלישי 15 ינואר
 עדכונים - הנהלה09:30 - 10:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד)  דוח מדיניות מוניטרית 11:00 - 12:30

 דוברות13:00 - 14:00

 (חדר ישיבות קטן,  לקט מחקרים וסוגיות מדיניות14:30 - 16:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המנכ"ל17:00 - 18:30
אמיר ירון

 רמ"ט - עדכונים/הכנות18:30 - 19:30

יום חמישי 17 ינואר
 (בנק ישראל, תל אביב) ישיבת המועצה המנהלית 09:00 - 12:00

 (לשכת הנגיד תל  הנגיד+יו"ר המועצה המנהלית12:00 - 12:45
 - אמיר ירוןאביב)

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ת"א) דיון בנושא ניהול הון13:30 - 14:30
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) הנגיד+ המפקחת15:15 - 16:15

 הנגיד+מנהל חט' המחקר16:30 - 17:30

 עבודה במשרד18:00 - 19:00
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26 ינואר 2019

יום שני 21 ינואר
 - אמיר ירון פורום בכירים09:00 - 12:30

 (חדר ישיבות גדול,  היכרות עם מחלקת המטבע13:45 - 14:45
 - אמיר ירוןקומה 7)

 - אמיר ירון סיור בכספות - ירושלים15:00 - 15:45

 רמ"ט16:00 - 17:00

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המנכ"ל17:30 - 18:30
אמיר ירון

 עבודה במשרד - טלפונים/מיילים/הכנות18:30 - 19:30

יום רביעי 23 ינואר
 (לשכת הנגיד,  דיון בנושא מתן רשיון בנק09:00 - 10:00

 - אמיר ירוןירושלים)

 ועדה מוניטרית10:00 - 15:00

 עבודה במשרד - טלפונים/לו"ז/מיילים/הכנות17:00 - 19:00

יום שישי 25 ינואר

שבת 26 ינואר

יום ראשון 20 ינואר
 עדכונים - הנהלה08:00 - 09:00

 - אמיר ירון דוברות09:30 - 10:30

 קריאת חומרים/מיילים/לו"ז11:00 - 12:00

 - (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המפקחת13:00 - 13:45
אמיר ירון

 (לשכת  היכרות עם חטיבת הפיקוח על הבנקים13:45 - 15:15
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 הצגת המערכת לשיתוף נתוני אשראי והמודל 15:30 - 17:00
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים)הכלכלי

 - אמיר ירון קשרים בנקאים - הרש"פ17:15 - 18:15

 עבודה במשרד18:30 - 19:30

יום שלישי 22 ינואר
 עדכונים מיילים/טלפונים08:30 - 09:30

 (לשכת הנגיד,   לקט מחקרים וסוגיות מדיניות10:30 - 11:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 קריאת חומרים/מיילים12:00 - 12:45

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + המבקר הפנימי13:30 - 14:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 הכנה לפגישה15:00 - 15:30

 - אמיר ירון יו"ר הרשות להגבלים עסקיים15:30 - 16:30

 עבודה במשרד17:30 - 18:30

יום חמישי 24 ינואר
 עדכונים מיילים/טלפונים08:30 - 09:30

 טלפונים/לו"ז/מיילים10:00 - 10:45

 הכנה11:00 - 11:30

 שוטף רבעוני עם ראשי בנק דיסקונט  - שאול 11:30 - 12:30
 (לשכת הנגיד, קוברינסקי יו"ר, לילך אשר-טופולסקי, מנכ"ל

 - אמיר ירוןת"א)

 הנגיד+ראש הלשכה - חומרים לפגישות13:00 - 13:45

 - אמיר ירון (ת"א) הנגיד+המשנה14:00 - 15:00

 עבודה במשרד - מיילים/טלפונים/הכנות17:30 - 18:30
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27 ינואר 2019 - 
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יום שני 28 ינואר
 עדכונים - טלפונים/מיילים08:30 - 09:15

 - אמיר ירון הזמנות וכנסים 10:15 - 10:45

 -  (סיור בחטיבה) הכרות עם חטיבת השווקים11:00 - 12:15
אמיר ירון

 רפי מלניק, המרכז הבינתחומי13:00 - 13:30

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד+הקשרים הבינ"ל13:45 - 14:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) דיון בנושא רשיון בנק15:00 - 16:30
אמיר ירון

  (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המפקחת 16:30 - 17:45
- אמיר ירון

 רמ"ט - עדכון18:00 - 19:00

יום רביעי 30 ינואר
 עדכונים -טלפונים/מיילים09:00 - 09:30

 קריאת חומרים והכנה לדיונים10:00 - 11:00

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי 11:30 - 13:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1755, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית14:00 - 16:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (לשכת  הנגיד +הממונה על הגנת הפרטיות16:30 - 17:15
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 עבודה במשרד17:30 - 18:30

יום שישי 1 פברואר

שבת 2 פברואר

יום ראשון 27 ינואר
 עדכונים - הנהלה09:00 - 10:00

 פגישה עם נגיד בנק ישראל לשעבר סטנלי פישר11:00 - 12:00

 (לשכת הנגיד, שוטף הנגיד + מנהל חט' השווקים12:00 - 13:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 (חדר ישיבות, קומה 6) היכרות עם חטיבת המחקר13:45 - 15:00

 (לשכת  שוטף הנגיד + מנהלת משאבי אנוש15:15 - 16:15
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 - (לשכת הנגיד, ירושלים) דיון בנושא בקשת רשיון16:15 - 18:15
אמיר ירון

 עבודה במשרד18:30 - 19:30

יום שלישי 29 ינואר
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

 (לשכת הנגיד,  היכרות עם הלשכה המשפטית10:00 - 10:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 סקירת חקיקה בנקאית פיננסית - המח' 10:30 - 11:30
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים)המשפטית

 (לשכת  היכרות עם גופי המטה הכפופים לנגיד11:45 - 12:30
 - אמיר ירוןהנגיד)

 - (לשכת הנגיד) היכרות עם מחלקת ביקורת פנים13:45 - 14:45
אמיר ירון

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד+מנהל מח' המטבע15:00 - 15:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + היועצת המשפטית16:00 - 16:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) שוטף הנגיד + המנכ"ל17:00 - 18:00

 עבודה במשרד - מיילים/טלפונים/חומרים18:00 - 19:00

יום חמישי 31 ינואר
 עדכונים מיילים/טלפונים09:00 - 09:45

 הצגת המערכת הפינססית של חברת "אמזון" 11:00 - 12:00
 (חדר ישיבות 206, בנק ישראל , רחוב לחברי הנהלת בנק ישראל 

 - חזי כאלונחלת בנימין 69, פינת לילנבלום, ת"א)

 - (לשכת הנגיד, ת"א) תיקון היתר השליטה בבנק 12:15 - 13:00
אמיר ירון

 עבודה במשרד - מיילים/טלפונים/הכנה 13:00 - 14:00
לפגישות

 שוטף רבעוני עם ראשי בנק איגוד זאב אלבס 15:00 - 16:00
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א)ושבי שמר

  דיון בנושא רגולציה מותאמת לבנקים חדשים16:15 - 17:15
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד ת"א)

 עבודה במשרד18:00 - 19:00
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יום שני 4 פברואר
 עדכונים - הנהלה09:00 - 10:00

  היכרות עם הנהלת חטיבת טכנולוגיות המידע11:00 - 12:15
 - אמיר ירון(חדר ישיבות 1350, קומה 13 הר חוצבים)

 - אמיר  הנגיד+מנהלת משאבי אנוש + רמ"ט  13:00 - 13:30
ירון

 (חדר  היכרות עם חטיבת משאבי אנוש ומנהל13:30 - 15:00
 - אמיר ירוןישיבות 1244, קומה 2)

 - אמיר ירון הנגיד+היועצת המשפטית15:15 - 15:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) דוברות15:45 - 16:30

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) הנגיד + המפקחת17:00 - 18:00
ירון

יום רביעי 6 פברואר
 עדכונים -הנהלה09:00 - 09:30

 הכנה לפגישות10:00 - 10:30

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית11:00 - 11:30
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי11:30 - 13:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי בנקאות 13:30 - 14:30

 - אמיר ירון ראש אגף התקציבים15:30 - 16:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הסטודנטים - הכנות17:00 - 18:00

יום שישי 8 פברואר

שבת 9 פברואר

יום ראשון 3 פברואר
  (בנק ישראל, ירושלים) ישיבת המועצה המנהלית 09:15 - 12:00

- מזכירות הועדה והמועצה

 מיילים/טלפונים/חומרים לפגישות12:30 - 13:00

 (קומה 5, חדר של איל  היכרות עם חטיבת מו"ס 13:30 - 14:30
 - אמיר ירוןרוזן)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושא כ"א15:00 - 15:30

 - אמיר ירון נושאים לתקשורת16:00 - 17:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) מערכת נתוני האשראי17:00 - 18:00

 - אמיר ירון הנגיד+המנכ"ל18:15 - 19:15

יום שלישי 5 פברואר
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:00 - 09:30

 הצגה לנגיד - היערכות להקמת הקרן לאזרחי 10:00 - 10:45
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד)ישראל

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד+מנהלת חות"ם11:00 - 12:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון הנגיד+ חט' המחקר12:00 - 13:00

 - אמיר ירון הנגיד הפלסטיני13:30 - 14:30

  (לשכת הנגיד, ירושלים)  היערכות למשבר פיננסי15:30 - 16:30
- אמיר ירון

 - אמיר ירון הנגיד+רועי - מאגר נתוני אשראי16:30 - 17:00

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + היועצת המשפטית17:15 - 17:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המנכ"ל18:00 - 19:00
אמיר ירון

יום חמישי 7 פברואר
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:30 - 10:00

 הכנה10:30 - 11:00

 - יואב סופר (לשכת הנגיד, ת"א) תקשורת11:00 - 12:00

 הכנה לפגישות12:30 - 13:15

 שוטף רבעוני עם יו"ר ומנכ"ל בנק הפועלים - 13:45 - 14:45
 (לשכת הנגיד, נחלת בנימין 69,יו"ר עודד ערן ומנכ"ל אריק פינטו 

 - אמיר ירוןת"א)

 - אמיר ירון התייעצות טלפונית בנושא חכ"א15:00 - 15:45

 (לשכת הנגיד, תל שוטף הנגיד + מנהל חט' מו"ס16:00 - 16:45
 - אמיר ירוןאביב)

 עבודה במשרד17:30 - 18:30
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יום שני 11 פברואר
 ביטול לו"ז - סיבות אישיות08:00

יום רביעי 13 פברואר
ביטול לו"ז - סיבות אישיות

יום שישי 15 פברואר

שבת 16 פברואר

יום ראשון 10 פברואר
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

 מיילים/הכנה לפגישות10:30 - 11:00

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ת"א) הנגיד +עובדת  הבנק11:15 - 11:45
ירון

 (לשכת הנגיד, שוטף הנגיד + מנהל חט' השווקים11:45 - 12:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון נושאים לממונה על שוק ההון13:00 - 13:30

 (חדר ישיבות  מבט סטטיסטי 2018 - טיוטה א'13:45 - 15:00
 - אמיר ירוןקטן, קומה 7)

 - אמיר (לשכת הנגיד, ירושלים) מאגר נתוני אשראי15:15 - 16:15
ירון

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + חזי16:45 - 17:15
ירון

 - אמיר ירון הממונה על שוק ההון17:30 - 18:30

 עבודה במשרד18:30 - 19:00

יום שלישי 12 פברואר
ביטול לו"ז - סיבות אישיות

יום חמישי 14 פברואר
 ביטול לו"ז - סיבות אישיות08:30
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יום שני 18 פברואר
 - אמיר ירון עדכונים - הנהלה10:30 - 11:30

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) דיון בנושא חכ"א13:00 - 14:00
ירון

  (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המפקחת 14:00 - 15:00
- אמיר ירון

 - אמיר ירון הנגיד+המנכ"ל 15:15 - 16:00

 - אמיר ירון הנגיד+הממונה על נתוני אשראי16:30 - 17:15

 עבודה במשרד18:00 - 19:00

יום רביעי 20 פברואר
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:45

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי11:00 - 13:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1755, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית13:30 - 15:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית15:00 - 16:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) דוברות16:10 - 16:40

 פגישה אישית17:00 - 18:00

 עבודה במשרד18:00 - 19:00

יום שישי 22 פברואר

שבת 23 פברואר

יום ראשון 17 פברואר
ביטול לו"ז - סיבות אישיות

יום שלישי 19 פברואר
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:30 - 10:00

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + היועצת המשפטית11:00 - 12:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 חומרים והכנה לנסיעה לוושינגטון13:00 - 14:00

 צוות הלשכה - עדכונים14:30 - 15:30

 הכנה לטקס16:00 - 16:30

 - אמיר ירון הנגיד+המנכ"ל17:30 - 18:00

 - אמיר  (בנק ישראל, ירושלים) טקס חנוכת הבניין 18:00 - 20:00
ירון

יום חמישי 21 פברואר
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:30 - 10:00

 -  (תל אביב) הנגיד+הממונה על נתוני אשראי11:00 - 11:45
אמיר ירון

 שוטף רבעוני עם ראשי הבנק הבינ"ל - היו"ר 12:00 - 13:00
 (נחלת בנימין 69, אירית אייזקסון, והמנכ"לית סמדר ברבר-צדיק

 - אמיר ירוןת"א)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ת"א) שגריר הולנד14:00 - 15:00

 הנגיד+מנהל הקשב"ל - נושאים למפגש בקרן 15:00 - 15:30
 - אמיר ירוןהמטבע בוושינגטון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א)  איגוח 16:00 - 16:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד - ת"א) נושאי רש"פ17:30 - 18:15

 (לשכת הנגיד, ת"א) פגישה אישית18:30 - 19:10



10 חופש מידע לשכת הנגיד03/01/2021 09:22

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

מרץ 2019

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
2425262728

פברואר 2019
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יום שני 25 פברואר
 (חדר ישיבות 1755,  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם10:00 - 12:00

 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1755, קומה  פרסום החלטת הריבית12:00 - 13:00
 - מזכירות הועדה והמועצה7 קריית הממשלה )

 (לשכת  שוטף הנגיד+מזכירת ועדה ומועצה13:00 - 13:45
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 דוברות15:00 - 16:00

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + המבקר הפנימי17:00 - 17:40
 - אמיר ירוןירושלים)

18:30 - 18:00 Jackson Hole-שיחת טלפון בנושא הכנס ב Jon) 
(Willis  816-200-1075

יום רביעי 27 פברואר
 עדכונים -הנהלה09:00 - 09:45

 קריאת חומרים10:30 - 11:00

 (חדר ישיבות גדול דוח ב"י פרק ה'  - שוק העבודה11:30 - 12:45
 - אמיר ירוןקומה 7)

 - אמיר ירון הנגיד +מנהל חט' המחקר12:45 - 13:15

 (לשכת הנגיד,   העלאת גיל פרישה לנשים14:15 - 15:15
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) רו"ח מבקר חיצוני15:15 - 16:00
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) השקעות זרות בישראל16:00 - 17:00

 - אמיר ירון (פטיו קומה 3) אירוע פרידה 18:00 - 20:00

יום שישי 1 מרץ

שבת 2 מרץ

יום ראשון 24 פברואר
 עדכונים - הנהלה08:00 - 09:00

 (חדר ישיבות 1755,  דיון מוניטרי חודשי - רחב 10:00 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1755, דיון מוניטרי חודשי - מצומצם 12:00 - 14:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים)  מאגר נתוני אשראי15:00 - 15:40
אמיר ירון

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המנכ"ל16:00 - 17:00
אמיר ירון

 עבודה במשרד17:30 - 18:30

יום שלישי 26 פברואר
 הכנה09:00 - 09:30

  הרמת כוסית ואירוע פרידה מהמשנה לנגיד10:00 - 11:00
 - אמיר ירון(פטיו קומה 3, בניין הקריה)

 דוח ב"י פרק ג' האינפלציה והמדיניות 12:00 - 13:15
 - אמיר ירון (חדר ישיבות גדול קומה 7)המוניטרית

 (לשכת  דיון המשך בנושא מדיניות ניהול הון14:30 - 15:30
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) דוברות15:30 - 16:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נתוני אשראי 17:00 - 18:00

 עבודה במשרד טלפונים/מיילים/קריאת חומרים18:30 - 19:30

יום חמישי 28 פברואר
 (בנק ישראל, תל אביב) ישיבת המועצה המנהלית 09:00 - 12:00

  פרידה מהמשנה לנגיד - המועצה המינהלית12:30 - 14:00
 - מזכירות הועדה והמועצה(מסעדת גשן, נחלת בנימין 30, ת"א)

 - אמיר  (לשכת הנגיד ת"א)  מבקש רישיון לסולק  14:30 - 15:30
ירון

 - אמיר ירון הנגיד+מנהלת חות"ם 15:30 - 16:15

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד תל אביב) השקעות זרות 16:30 - 17:30

 עבודה במשרד17:45 - 18:45
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3 מרץ 2019 - 
9 מרץ 2019

יום שני 4 מרץ
 שיחת טלפון עם מנכ"ל בנק לאומי09:30 - 10:00

 - אמיר ירון נושאי ועדה10:30 - 11:00

 (חדר ישיבות  דוח בנק ישראל - פרק ח' - רווחה11:30 - 13:00
 - אמיר ירוןגדול קומה 7)

 - אמיר ירון פגישה עם מחלקת חות"ם14:00 - 15:00

 (לשכת הנגיד,  דיון בנושא יציבות פיננסית15:45 - 17:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת הנגיד,  דיון בנושא בקשת רשיון בנק17:30 - 18:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 עבודה במשרד18:30 - 19:00

יום רביעי 6 מרץ
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:00 - 09:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי בנקאות10:30 - 10:35

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית11:00 - 11:30
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי11:30 - 13:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

  שכר דירקטרים בבנקים ללא גרעין שליטה13:00 - 13:45
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד, ירושלים)

 (חדר ישיבות 1755, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית14:00 - 15:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1755, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית15:00 - 15:45
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1755, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית15:45 - 16:30
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הנגיד + המנכ"ל 17:15 - 17:25

 (חדר ישיבות  דוח ב"י - סוגיות במאזן תשלומים17:40 - 19:10
 - אמיר ירוןגדול קומה 7)

יום שישי 8 מרץ
BIS

שבת 9 מרץ

יום ראשון 3 מרץ
 עדכונים - הנהלה09:00 - 10:00

 הכנה לפגישה 10:30 - 11:00

 - אמיר ירון השקעות זרות 11:30 - 12:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) מבקר המדינה12:00 - 13:15

  הדוחות הכספיים של בנק ישראל לשנת  14:152018 - 15:00
 - אמיר ירון(חדר ישיבות קטן, קומה 7)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) דיון בנושא רשיון בנק15:10 - 15:55

 (חדר  דוח בנק ישראל - המערכת הפיננסית16:15 - 17:30
 - אמיר ירוןישיבות גדול קומה 7)

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + יועצת משפטית18:00 - 19:00
 - אמיר ירוןירושלים)

יום שלישי 5 מרץ
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:45

12:00 - 11:00BIS-אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) הכנה ל - 

 - אמיר ירון דוח ב"י - תיבות פרק ג' 12:30 - 13:30

 - אמיר ירון נושאים לדיון - משפטית13:30 - 14:00

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים)  מנהל ועדת הכספים14:15 - 15:00
אמיר ירון

 (חדר ישיבות  דוח ב"י פרק ט' - בנייה ושוק הדיור15:30 - 17:00
 - אמיר ירוןגדול קומה 7)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הכנה לכנסים17:45 - 18:45

יום חמישי 7 מרץ
 -  (לשכת הנגיד, תל אביב) שוטף הנגיד + המנכ"ל10:00 - 10:30

אמיר ירון

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד+מנהל טכ' המידע10:30 - 11:00
 - אמיר ירוןירושלים)

  (תל אביב - חדר ישיבות 206) חוק צמצום המזומן 11:00 - 12:00
- אמיר ירון

 - יואב סופר (לשכת הנגיד, ת"א) תקשורת12:30 - 13:30

 טיסה לבאזל16:00 - 19:00
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מרץ 2019

10 מרץ 2019 - 
16 מרץ 2019

יום שני 11 מרץ
BIS

יום רביעי 13 מרץ
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:00 - 09:30

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) עדכון בנושא בנק 10:15 - 10:35
ירון

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מונירטית11:00 - 11:30
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי11:30 - 13:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (לשכת הנגיד,  הכנה למשלחת מהפד של ניו יורק13:30 - 14:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 דוח ב"י פרק ב' -התוצר ותמונת המקרו 15:00 - 16:30
 - אמיר ירון (חדר ישיבות גדול קומה 7)הריאלית

 - אמיר ירון הנגיד+הדובר16:30 - 17:00

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי בנקאות הרש"פ17:00 - 17:45
אמיר ירון

 - אמיר  (לשכת הנגיד) שוטף הנגיד + המפקחת17:45 - 18:45
ירון

יום שישי 15 מרץ

שבת 16 מרץ

יום ראשון 10 מרץ
BISאמיר ירון - 

יום שלישי 12 מרץ
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:45

 הכנות ומעבר על מיילים/טלפונים11:00 - 12:00

 - אמיר ירון הנגיד+ המנכ"ל13:00 - 13:45

 -  (לשכת הנגיד) הנגיד + הסטודנטים - מצגות14:00 - 15:00
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי בנקאות15:00 - 15:20

 (לשכת הנגיד,  נושאים לפגישה עם  רה"מ 17:30 - 18:30
 - אמיר ירוןירושלים)

יום חמישי 14 מרץ
 (הבורסה  דברי פתיחה של הנגיד בכנס של מו"ס09:00 - 09:30

לניירות ערך, ת"א)

 -  (בנק ישראל, ת"א) ישיבת המועצה המנהלית 10:00 - 13:00
מזכירות הועדה והמועצה

 (חדר  דוח ב"י ישראל פרק ו' סקטור ציבורי14:30 - 16:00
 - אמיר ירוןישיבות קומה 4 חדר מס' 410, ת"א)

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ת"א) יו"ר ועדת הכלכלה16:00 - 16:45
ירון

 - יואב סופר (לשכת הנגיד, ת"א) תקשורת17:00 - 18:00

 עבודה במשרד18:00 - 18:30
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מרץ 2019

17 מרץ 2019 - 
23 מרץ 2019

יום שני 18 מרץ
 ברכות -דברי הנגיד ביום האישה לנשות בנק 09:30 - 10:00

 - אמיר ירון (בית שמואל ירושלים)ישראל

11:30 - 10:00

 עבודה במשרד - הכנה לרה"מ ולפגישות נוספות12:00 - 13:00

 רמ"ט - נושאים שוטפים13:30 - 14:30

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + היועצת המשפטית15:00 - 15:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 הנגיד+ רה"מ16:15 - 17:00

 עבודה במשרד17:45 - 18:45

יום רביעי 20 מרץ
 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) עדכונים - הנהלה09:00 - 09:45

ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושא של דוח ב"י 10:30 - 10:45

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי11:00 - 13:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית12:45 - 14:30
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) דיון בנושא בנק15:00 - 15:30

 (לשכת הנגיד, ירושלים)  ראש מטה הדיור הלאומי15:30 - 16:30

 עבודה במשרד - מיילים /טלפונים/הכנות17:30 - 18:30

יום שישי 22 מרץ

שבת 23 מרץ

יום ראשון 17 מרץ
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

 - אמיר ירון הנגיד+מנהל חט' השווקים 10:00 - 11:00

 - אמיר ירון משלחת מהפד של ניו יורק 11:15 - 12:00

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) יחידת תכנון וכלכלה 12:45 - 13:30
אמיר ירון

 מיילים/טלפונים/ הכנה לפגישות14:00 - 14:30

 (לשכת הנגיד,   שר האוצר של לוקסמבורג15:00 - 16:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר  (לשכת הנגיד) היערכות להגשת דוח ב"י16:30 - 17:30
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) פגישה בנושא בנק17:30 - 18:15

 - (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המפקחת18:15 - 19:00
אמיר ירון

יום שלישי 19 מרץ
 (חדר ישיבות מליאה קומה  ישיבת הנהלה רחבה 11:00 - 13:00

 - אמיר ירון7)

 (לשכת הנגיד,  פרוטוקול המועצה המנהלית13:15 - 13:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 הכנה14:30 - 15:00

 דוח בנק ישראל פרק א' המשק והמדיניות 15:00 - 17:00
 - אמיר ירון (חדר ישיבות גדול קומה 7)הכלכלית

 - אמיר ירון דיון בנושא בנק17:00 - 17:30

 פגישה עם נגיד בנק ישראל לשעבר סטנלי פישר17:30 - 18:15

 עבודה במשרד18:30 - 19:00

יום חמישי 21 מרץ
 פורים 08:00 - 18:00
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מרץ 2019

24 מרץ 2019 - 
30 מרץ 2019

יום שני 25 מרץ
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:30 - 10:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) ישיבה בנושא חכ"א11:00 - 11:45

 - (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המפקחת11:45 - 12:30
אמיר ירון

 הכנה13:30 - 14:00

 - אמיר ירון (בכנסת)  יו"ר ועדת הכספים14:00 - 15:00

 -  (לשכת הנגיד) הכנה להגשת דו"ח בנק ישראל 15:30 - 16:45
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים)  רוני חזקיהו16:45 - 17:30

18:40 - 18:00 ,Rubén Lamdany, Deputy Director 
   Independent Evaluation Office IMF

יום רביעי 27 מרץ
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

 (חדר ישיבות 1755, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית10:30 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 - אמיר ירון הנגיד- יציבות פיננסית ומשפטית12:00 - 12:15

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי12:15 - 13:45
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1755, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית14:00 - 15:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

17:15 - 16:30  CEO, Citi אמיר ירון - 

 עבודה במשרד17:30 - 18:30

יום שישי 29 מרץ

שבת 30 מרץ

יום ראשון 24 מרץ
 עדכונים - הנהלה08:30 - 09:00

 - אמיר ירון מכתב הנגיד לדוח בנק ישראל09:30 - 10:30

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המנכ"ל11:30 - 12:15
אמיר ירון

 (לשכת הנגיד, שוטף הנגיד + מנהל חט' השווקים12:30 - 13:30
 - אמיר ירוןירושלים)

  (לשכת הנגיד, ירושלים) הכנה למסיבת עיתונאים14:15 - 15:15
- אמיר ירון

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים)  הגנת הפרטיות 15:15 - 15:45
ירון

 - אמיר ירון הנגיד+מנהל חט' השווקים16:00 - 16:45

 - אמיר (ירושלים) הנגיד+נתן זוסמן, אונ' העברית17:00 - 18:00
ירון

 עבודה במשרד/הכנה לפגישות18:00 - 19:00

יום שלישי 26 מרץ
 - אמיר ירון  הגשת דוח ב"י לנשיא המדינה 10:30 - 11:00

  מסרים לתדרוך עיתונאים דו"ח בנק ישראל 11:10 - 13:10
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד, ירושלים)

 -  (לשכת הנגיד) נושאים לועדה ליציבות פיננסית15:00 - 16:00
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) שווקים16:30 - 17:30

 - אמיר ירון הנגיד+חזי17:30 - 18:15

יום חמישי 28 מרץ
 - אמיר ירון (ת"א) הכנה להגשת דוח בנק ישראל10:00 - 12:30

 (לשכת  שוטף הנגיד + מנהלת משאבי אנוש14:15 - 15:00
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 עבודה במשרד - הכנות15:00 - 17:30
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31 מרץ 2019 - 
6 אפריל 2019

יום שני 1 אפריל
 עדכונים08:30 - 09:00

10:15 - 09:45OECD - (חדר ישיבות קטן, קומה 7) משלחת של ה  
- אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הסטודנטים10:30 - 11:15

11:45 - 11:15U.S. Blockchain Certified Trade Mission   חדר) 
 - אמיר ירוןישיבות גדול (מליאה), ירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאים לכנס הפיקוח12:30 - 13:00

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) יו"ר הרשות לני"ע13:00 - 13:45
ירון

 (בנק ישראל - רח' נושאים בנושא יציבות פיננסית14:00 - 16:00
 - מזכירות הועדה קפלן 2, קומה 7, חדר ישיבות 1755, ירושלים)

והמועצה

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + היועצת המשפטית16:30 - 17:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 - (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המפקחת17:45 - 18:45
אמיר ירון

יום רביעי 3 אפריל
 עדכונים -הנהלה09:00 - 09:45

 - אמיר ירון הנגיד+אנדרו10:00 - 10:30

  (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי המועצה המנהלית10:30 - 11:00
- אמיר ירון

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית11:00 - 11:45
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי 11:45 - 13:15
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית14:30 - 15:15
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) דוברות15:30 - 16:15

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) מנהל רשות החברות16:30 - 17:30

 - אמיר ירון (ירושלים) הנגיד +יו"ר הועד17:45 - 18:30

 - אמיר ירון נושאים לטקס יום השואה18:30 - 18:45

יום שישי 5 אפריל

שבת 6 אפריל

יום ראשון 31 מרץ
 - אמיר ירון הגשת דו"ח בנק ישראל לרה"מ08:45 - 09:15

 - אמיר ירון הגשת דוח בנק ישראל לשר האוצר10:15 - 10:30

 - אמיר ירון מסיבת עיתונאים - דוח בנק ישראל11:30 - 13:30

 -  (חדר ישיבות חטיבת המחקר 1667) אירוע פנימי14:00 - 14:45
מישל סטרבצ'ינסקי

 - אמיר ירון הסטונדטים15:00 - 16:00

 - אמיר ירון נושאי יציבות פיננסית17:00 - 17:45

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) אפליקציות תשלומים 18:00 - 18:30
אמיר ירון

 - אמיר ירון הכנה למשלחת18:30 - 19:00

יום שלישי 2 אפריל
 - חדוה בר כנס הפיקוח על הבנקים08:00 - 13:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) שוטף הנגיד + חזי11:30 - 12:30

 - אמיר ירון (ת"א) שוטף המבקר הפנימי13:30 - 14:14

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) עדכון בניין 14:302 - 15:00

 - אמיר ירון נושאים לנסיעה לארה"ב15:00 - 15:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) מאגר האשראי 15:45 - 16:45

 (לשכת הנגיד,  הצגת פרויקט מעבר מבנק לבנק 17:00 - 18:00
 - אמיר ירוןת"א)

 עבודה במשרד18:00 - 19:00

יום חמישי 4 אפריל
 - חדוה בר (יבנה 20) פיקוח על הבנקים09:00 - 09:30

  מפגש פינטקים בהשתתפות נגיד בנק ישראל 09:30 - 13:00
 - חדוה בר(יבנה 20- חדר ישיבות קרקע )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) דוברות14:00 - 15:00

 (לשכת הנגיד, ת"א  -  שירותים קורספונדנטים15:00 - 16:00
 - אמיר ירוןנחלת בנימין 69 פינת לילינבלום)

 - יואב סופר (לשכת הנגיד, ת"א) דוברות16:30 - 17:30

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד+מנהל חט' המחקר17:30 - 18:30
 - אמיר ירוןת"א)
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אפריל 2019

7 אפריל 2019 - 
13 אפריל 2019

יום שני 8 אפריל
 (חדר ישיבות 1707,  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם09:15 - 11:15

 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה  פרסום החלטת הריבית11:00 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצה7 קריית הממשלה )

16:00 - 12:00

 - יואב סופר מסיבת עיתונאים - ריבית16:15 - 17:15

 - אמיר ירון דוברות17:00 - 17:30

18:00 - 17:30Bruce Kasmna, JP Morgan (לשכת הנגיד) אמיר - 
ירון

 - אמיר ירון הסטודנטים 18:00 - 19:00

יום רביעי 10 אפריל
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:45

 -  (פטיו קומה 3) הרמת כוסית לפסח - ירושלים10:40 - 11:25
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) משאבי אנוש11:30 - 12:00

 -  (חדר ישיבות קטן, קומה 7) נושאי ועד עובדים12:00 - 13:00
אמיר ירון

 (חדר ישיבות גדול -  ישיבת הנהלה וראשי אגפים13:30 - 15:45
 - אמיר ירוןהמליאה, קומה 7)

 - אמיר ירון (ירושלים) מנכ"ל אוצר16:00 - 17:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים)  ממשל תאגידי17:30 - 18:30

 -  (לשכת הנגיד ירושלים) נושאי מועצה מייעצת18:30 - 19:00
אמיר ירון

יום שישי 12 אפריל

שבת 13 אפריל

יום ראשון 7 אפריל
 (חדר ישיבות 1755,  דיון מוניטרי חודשי - רחב09:00 - 11:00

 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1707,  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם11:00 - 13:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם (המשך)14:00 - 15:00
 - מזכירות הועדה והמועצהישיבות 1707, קומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות  הודעת הנגיד בתדרוך העיתונאים15:00 - 16:00
 - מזכירות הועדה והמועצה1707, קומה 7 קריית הממשלה )

 עבודה במשרד - הכנה17:00 - 18:30

יום שלישי 9 אפריל
 יום בחירות - שבתון08:00 - 17:00

יום חמישי 11 אפריל
 -  (בנק ישראל, ת"א) ישיבת המועצה המנהלית 09:00 - 12:00

מזכירות הועדה והמועצה

 -  (חדר ישיבות 206, קומה 2, ת"א) ועדה מוניטרית12:00 - 12:30
מזכירות הועדה והמועצה

 - אמיר ירון הרמת כוסית לעובדי תל אביב12:30 - 13:15

 - אמיר  (לשכת הנגיד, נחלת בנימין 69, ת"א) חזאים13:30 - 15:30
ירון

16:45 - 16:00Blackrock  (תל אביב) אמיר ירון - 

 - אמיר ירון נושאי ועדה ומועצה16:45 - 17:30

 (לשכת הנגיד,  ישיבה עם מבקשי רישיון בנק17:30 - 18:30
 - אמיר ירוןנחלת בנימין 69 ת"א)

 רמ"ט - עדכונים18:30 - 19:30
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אפריל 2019

14 אפריל 2019 - 
20 אפריל 2019

יום שני 15 אפריל
IMF WB Spring Meetings

יום רביעי 17 אפריל
IMF WB Spring Meetings

יום שישי 19 אפריל
ערב פסח

שבת 20 אפריל

יום ראשון 14 אפריל
00:00IMF WB Spring Meetings 

יום שלישי 16 אפריל
IMF WB Spring Meetings

יום חמישי 18 אפריל
00:00IMF WB Spring Meetings 
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אפריל 2019

21 אפריל 2019 - 
27 אפריל 2019

יום שני 22 אפריל
 חוה"מ פסח00:00

יום רביעי 24 אפריל
חוה"מ פסח

יום שישי 26 אפריל
חוה"מ פסח

שבת 27 אפריל
 חוה"מ פסח00:00

יום ראשון 21 אפריל
 - אמיר  (חגים דתיים יהודיים)חג פסח (היום השני-מחוץ לישראל)

ירון

יום שלישי 23 אפריל
חוה"מ פסח

יום חמישי 25 אפריל
חוה"מ פסח
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אפריל 2019

28 אפריל 2019 - 
4 מאי 2019

יום שני 29 אפריל
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:00 - 09:30

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + מנהל חו' מו"ס10:00 - 10:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת  השוואה בינלאומית של איסוף נתונים10:45 - 11:15
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 - אמיר  (חדר ישיבות קטן, ירושלים) מטבע דיגיטלי11:30 - 12:30
ירון

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאים אסטרטגיים 13:15 - 14:15
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הסטודנטים - הכנות14:15 - 15:15

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי מדיניות15:15 - 16:15

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) שווקים16:15 - 17:00

 - אמיר ירון שיחה עם המשנה לנגיד הבנק השבדי17:00 - 17:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) הנגיד + אנדרו17:45 - 18:00

 -  (לשכת הנגיד) ישיבה בנושא מבקש רישיון בנק18:15 - 19:15
אמיר ירון

יום רביעי 1 מאי
 (לשכת  הכנה לפגישה עם ראש אגף התקציבים09:15 - 10:00
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית10:30 - 11:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי11:00 - 13:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הסטודנטים13:00 - 14:30

 - אמיר ירון נושאי ועד העובדים14:30 - 15:15

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאי אסטרטגיה15:30 - 16:00

 - אמיר ירון פגישה עם החשכ"ל16:30 - 17:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) אגף התקציבים17:45 - 18:45

יום שישי 3 מאי

שבת 4 מאי

יום ראשון 28 אפריל
 עדכונים - הנהלה09:00 - 10:00

 -  (לשכת הנגיד) דיון בנושא מבקש רשיון בנק10:30 - 12:00
אמיר ירון

  (לשכת הנגיד, ירושלים) דיון בנושא מס"ב ושב"א 12:00 - 13:00
- אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הביקורת הפנימית13:00 - 13:30

 (חדר תשתית לסליקת תשלומים מידיים בישראל14:00 - 15:00
 - אמיר ירוןישיבות קטן, קומה 7)

 הכנה15:30 - 16:00

 (לשכת הנגיד,  נשיא התאחדות התעשיינים 16:00 - 16:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ) הסטודנטים17:00 - 18:00

יום שלישי 30 אפריל
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:45

11:00 - 10:30BIS אמיר ירון נושאי - 

 נושאים לטקס יום השואה11:00 - 11:30

 - אמיר ירון נושאי מועצה11:30 - 12:00

 - אמיר ירון שיחת טלפון עם יו"ר רשות לני"ע12:00 - 12:30

 (חדר ישיבות מליאה, קומה  ישיבת הנהלה רחבה13:00 - 15:15
 - אמיר ירון7)

 ישיבת הפתיחה של הכנסת והצהרת אמונים של16:00 - 17:00
 (כנסת)חה"כ

 - (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המפקחת17:00 - 17:45
אמיר ירון

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) הביקורת הפנימית17:45 - 18:45
ירון

יום חמישי 2 מאי
 (פרטים  טקס יום השואה 2019 - בנק ישראל09:45 - 11:00

 - סיגל צורבהמשך)

 (לשכת  דיון בנושא הוועדה ליציבות פיננסית12:30 - 13:00
 - אמיר ירוןהנגיד ת"א)

 (בנק ישראל, תל אביב) ישיבת המועצה המנהלית 13:00 - 16:00

 שוטף רבעוני עם ראשי בנק דיסקונט  - שאול 16:00 - 16:45
 (לשכת הנגיד, קוברינסקי , יו"ר, לילך אשר-טופולסקי, מנכ"ל

 - אמיר ירוןת"א)

 שיחת טלפון עם מנהל המח' האירופית בקרן 16:45 - 17:15
.  Poul Thomsen אמיר ירוןהמטבע - 

 -  (לשכת הנגיד ת"א) נושאים לישיבת הנהלה17:30 - 18:00
אמיר ירון

 עבודה במשרד18:00 - 19:00
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מאי 2019

5 מאי 2019 - 
11 מאי 2019

יום שני 6 מאי
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:45

 - אמיר ירון הנגיד, חזי, טידה, פנינה אדי10:00 - 10:45

 - אמיר ירון נושאי מועצה10:45 - 11:15

 - אמיר ירון נושאים לכנס של מכון אהרון ב11:3016.5 - 12:30

 - אמיר ירון נושאי פיריון12:30 - 13:45

 - אמיר ירון הנגיד+מנהלת משאבי אנוש14:45 - 15:45

 עבודה במשרד - הכנות/מיילים/טלפונים16:00 - 18:00

יום רביעי 8 מאי
 - (חדר ישיבות גדול - מליאה) ישיבת הנהלה רחבה09:30 - 11:00

אמיר ירון

 (לשכת הנגיד,  ישיבה בנושא אמצעי תשלום12:00 - 13:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 דברי הנגיד בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות 13:15 - 14:00
 (רחבת הזיכרון הסמוכה ישראל ונפגעי פעולות האיבה - 2019 

 - יומן אירועיםלכניסה לבנק)

 הנגיד+נגיד בנק ישראל לשעבר, יעקב פרנקל14:00 - 14:20

 (לשכת הנגיד,  הנגיד + מנהל חט' המחקר15:00 - 15:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הסטודנטים15:45 - 16:45

יום שישי 10 מאי

שבת 11 מאי

יום ראשון 5 מאי
 - אמיר סיור לב"ש - סייבר ופיתוח הכלכלה בנגב09:30 - 19:00

ירון

יום שלישי 7 מאי
 - אמיר ירון הכנה לישיבת הנהלה 09:00 - 10:00

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית10:00 - 10:30
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי10:30 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית11:45 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1755, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית12:50 - 14:20
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 - אמיר ירון דוברות14:30 - 15:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) ניהול סיכונים 15:30 - 16:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) קצין ציות 16:00 - 16:30

18:00 - 17:15BIS אמיר ירון נושאי - 

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) הכנה18:00 - 18:45

יום חמישי 9 מאי
יום העצמאות
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מאי 2019

12 מאי 2019 - 
18 מאי 2019

יום שני 13 מאי
BIS(שוויץ) 

יום רביעי 15 מאי
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) הנגיד + רועי + נתנאל 10:00 - 10:30
אמיר ירון

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי11:00 - 12:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 -  (חדר ישיבות 1755) פורום יציבות פיננסית12:30 - 14:30
מזכירות הועדה והמועצה

 - (לשכת הנגיד, ירושלים) הכנה לכנס מכון אהרון 15:00 - 16:00
אמיר ירון

16:30 - 16:00Head of BNP Israel (לשכת הנגיד, ירושלים)  - 
אמיר ירון

 -  (לשכת הנגיד) הסטודנטים - הכנות/מצגות16:30 - 18:30
אמיר ירון

 עבודה במשרד18:30 - 19:00

יום שישי 17 מאי

שבת 18 מאי

יום ראשון 12 מאי
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

 (לשכת  דיון בנושא התיבות לסקירה של הפיקוח10:00 - 11:30
 - אמיר ירוןהנגיד, ת"א)

 דיון בנושא פרק א' לסקירת הפיקוח על הבנקים11:30 - 12:45

 - אמיר ירון (ת"א) שוטף הנגיד + המפקחת12:45 - 13:30

  (לשכת הנגיד, ת"א) עדכון בנושא אמצעי תשלום13:30 - 14:15
- אמיר ירון

 טיסה לבאזל16:00 - 19:30

יום שלישי 14 מאי
כנס של ה-SNB בשוויץ

יום חמישי 16 מאי
  (הבינתחומי) כנס מכון אהרון למדיניות כלכלית 09:00 - 14:00

- אמיר ירון

 -  (בינתחומי - נעדכן בפרטי החדר) פגישה אישית12:00 - 12:15
אמיר ירון

 - יואב סופר (לשכת הנגיד, ת"א) תקשורת15:00 - 16:00

 - (לשכת הנגיד תל אביב) דיון בנושא לווים גדולים16:15 - 17:15
אמיר ירון

18:00 - 17:30 Conference call with Deputy Governor Tim 
Lane(לשכת הנגיד, ת"א) אמיר ירון - 

 (נחלת בנימין 69,  שוטף עם יו"ר ומנכ"ל חכ"א18:00 - 19:00
 - אמיר ירוןת"א)
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מאי 2019

19 מאי 2019 - 
25 מאי 2019

יום שני 20 מאי
 (חדר ישיבות 1707,  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם09:00 - 11:00

 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה  פרסום החלטת הריבית11:00 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצה7 קריית הממשלה )

13:00 - 12:00 - Martin Eichenbaum"  :סמינר חטיבתי :FW 
 Monetary Policy and the Predictability of Nominal“

 Exchange Rates(חדר ישיבותינו) עדי ברנדר - 

 דוברות13:30 - 15:30

 - אמיר ירון  שיחת טלפון עם רועי16:00 - 16:30

 (לשכת הנגיד,  פגישה עם יו"ר ומנכ"ל בנק 16:30 - 17:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 פרטי18:30 - 20:00

יום רביעי 22 מאי
 עדכונים - הנהלה09:30 - 09:45

 - אמיר ירון פורום בכירים11:00 - 13:00

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי ועדה מוניטרית13:30 - 14:00
אמיר ירון

 - אמיר ירון הנגיד+מנהל מח' המטבע13:45 - 14:30

 - אמיר ירון ביקור ביחידת היועכ"ל15:30 - 17:30

יום שישי 24 מאי

שבת 25 מאי

יום ראשון 19 מאי
 -  (חדר ישיבות 1755) דיון מוניטרי חודשי - רחב  09:05 - 11:00

מזכירות הועדה והמועצה

 (חדר ישיבות 1707, דיון מוניטרי חודשי - מצומצם 11:15 - 14:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 - אמיר ירון שיחת טלפון עם ראש רשות החברות15:00 - 15:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד)  עדכון מהמנכ"ל15:30 - 16:00

 - אמיר ירון נושאי הוועדה ליציבות פיננסית16:15 - 17:00

 - אמיר ירון נושאי יציבות פיננסית17:00 - 17:45

 (לשכת הנגיד,  דיון בנושא נכסים וירטואליים 18:00 - 19:00
 - אמיר ירוןירושלים)

יום שלישי 21 מאי
 הכנה08:30 - 09:00

10:00 - 09:00IMF-אמיר  (חדר ישיבות גדול, קומה 7) משלחת ה - 
ירון

 - אמיר ירון נושאים לביקור הנגיד אצל היועכ"ל 10:00 - 10:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) משאבי אנוש11:15 - 12:00

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) הביקורת הפנימית12:30 - 13:15
ירון

 (לשכת הנגיד,  הנגיד + מנהלת משאבי אנוש 14:10 - 14:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי בנקאות - הרש"פ15:00 - 16:15
אמיר ירון

17:30 - 16:45EMV -לשכת הנגיד, דיון בנושא אמצעי תשלום  ו) 
 - אמיר ירוןירושלים)

  (לשכת הנגיד, ירושלים) דיון בנושא מבקש רישיון17:45 - 18:45
- אמיר ירון

 - אמיר ירון הנגיד+המפקחת18:45 - 19:00

יום חמישי 23 מאי
 הכנה09:30 - 10:00

 פגישת סיכום עם משלחת קרן המטבע + אנשי 10:45 - 11:45
 - אמיר ירון (חדר ישיבות 410, ת"א)האוצר

 - Eugene Kandel יוג'ין קנדל12:30 - 14:00

 - יואב סופר (לשכת הנגיד, ת"א) דוברות15:00 - 16:00

 -  (תל אביב) הנגיד+הממונה על נתוני אשראי16:45 - 17:30
אמיר ירון

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ת"א) הנגיד + טידה + רועי 17:40 - 18:25
ירון
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26 מאי 2019 - 
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יום שני 27 מאי
 עדכונים/ מיילים/טלפונים09:00 - 09:30

 (לשכת הנגיד,  נושאי הועדה ליציבות פיננסית10:00 - 10:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון ראשי קרן היסוד11:00 - 12:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאי כח אדם12:00 - 12:15

 - אמיר ירון הנגיד+המנכ"ל12:30 - 13:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) תשלומים מידיים 13:15 - 14:45

 - (לשכתה נגיד, ירושלים) הנגיד + מנהל חט מו"ס 15:00 - 15:30
אמיר ירון

 - אמיר ירון הנגיד+מנהלת משאבי אנוש15:45 - 16:45

 - אמיר ירון הנגיד+ראש האגף לקשרים הבינ"ל16:45 - 17:45

 - אמיר ירון נושאים לאגודה הישראלית לכלכלה18:30 - 19:30

יום רביעי 29 מאי
 - אמיר ירון הכנה09:00 - 09:30

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית10:00 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית12:00 - 13:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי13:00 - 14:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 - אמיר ירון משלחת מטיוואן16:00 - 16:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) סטודנטים16:30 - 17:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הכנה17:00 - 17:15

 (לשכת הנגיד,  נושאים בנקאיים - הרש"פ17:15 - 18:45
 - אמיר ירוןירושלים)

יום שישי 31 מאי

שבת 1 יוני

יום ראשון 26 מאי
 עדכונים - הנהלה09:30 - 10:00

 - אמיר ירון עדכון הנגיד 10:45 - 11:00

 - אמיר ירון ראשי המכון הישראלי לדמוקרטיה11:00 - 11:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הסטודנטים11:45 - 12:30

 דיון בנושא יישום דוח הוועדה להגברת 13:00 - 14:00
 - אמיר ירון (חדר ישיבות קטן קומה 7)תחרותית

 ישיבה בנושא עדכון סטטוס פרוייקטים 14:45 - 15:30
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים)טכנולוגיים בפיקוח

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) דוברות15:30 - 16:00

 - אמיר ירון הרש"פ16:00 - 16:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאי מדיניות16:45 - 17:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הסטודנטים18:10 - 19:40

יום שלישי 28 מאי
  (חדר ישיבות גדול - מליאה) ישיבת הנהלה רחבה 10:00 - 12:15

- אמיר ירון

 - אמיר ירון הנגיד + המנכ"ל12:15 - 12:45

 (בנק ישראל - רח' קפלן  הוועדה ליציבות פיננסית14:00 - 16:00
 - מזכירות הועדה והמועצה2, ירושלים)

  (לשכת הנגיד, ירושלים) דיון בנושא מבקש רישיון16:45 - 17:30
- אמיר ירון

 - (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המפקחת17:30 - 18:00
אמיר ירון

 - אמיר ירון דוברות18:00 - 18:30

 - אמיר (לשכת הנגיד) הממונה על הגנת הפרטיות18:50 - 19:35
ירון

יום חמישי 30 מאי
 (חדר ישיבות 206,  ישיבת המועצה המינהלית09:00 - 12:00

 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 2, ת"א)

 (לשכת הנגיד,  הנגיד + יו"ר המועצה המנהלית12:00 - 12:15
 - אמיר ירוןת"א)

 - יואב סופר (לשכת הנגיד, ת"א) תקשורת13:00 - 14:00

 (לשכת הנגיד, תל  דיון בנושא מערכות תשלומים15:00 - 16:00
 - אמיר ירוןאביב)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) הנגיד + יו"ר הועד16:00 - 16:30

 -  (לשכת הנגיד, ת"א) מערכת חשבונות מוגבלים16:45 - 17:30
אמיר ירון

 - אמיר ירון (ת"א) דוברות18:00 - 18:30
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2 יוני 2019 - 
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יום שני 3 יוני
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:00 - 09:30

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים)  נושאים מוניטריים10:00 - 11:00
ירון

 (לשכת הנגיד, שוטף הנגיד + מנהל חט' השווקים11:00 - 11:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נתוני התקציב12:45 - 13:15

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ) נושאים לכנס מב"ל13:30 - 15:00

 (לשכת הנגיד,   הצגת נתוני התקציב לממשלה 15:00 - 15:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת הנגיד,  נושאים לועדה המוניטרית 16:00 - 17:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון הנגיד+היועצת המשפטית17:00 - 18:00

 עבודה במשרד18:30 - 19:00

יום רביעי 5 יוני
 הכנה09:00 - 09:30

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית10:00 - 10:30
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית10:30 - 11:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית11:30 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי12:00 - 13:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1755, קומה 7  פורום יציבות פיננסית14:00 - 15:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) דוברות וסטודנטים 15:30 - 17:00

 (חלקת גדולי האומה, הר  הלווית נחמה ריבלין ז"ל17:30 - 18:30
הרצל)

יום שישי 7 יוני

שבת 8 יוני

יום ראשון 2 יוני
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) דו"ח מבקר המדינה 10:30 - 11:00
אמיר ירון

 - אמיר ירון האגודה הישראלית לכלכלה11:00 - 15:30

 נושאים למועצה המנהלית בעניין דוחות ביקורת15:30 - 16:00

 (לשכת  התנעה - דוח המדיניות המוניטרית16:00 - 17:00
 - אמיר ירוןהנגיד)

 (לשכת  שוטף הנגיד+מזכירת הועדה והמועצה17:00 - 17:30
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) אפליקציות תשלומים17:45 - 18:45
אמיר ירון

יום שלישי 4 יוני
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:45

 - אמיר ירון מחקר11:00 - 12:00

 -  דוברות וסטודנטים - מסרים לכנסים הקרובים13:00 - 15:30
אמיר ירון

 סטודנטים16:00 - 17:00

יום חמישי 6 יוני
  הכנס השנתי של האגודה הישראלית לכלכלה10:00 - 16:00

 - אמיר ירון(האוני' העברית, ירושלים)

 - אמיר  (ירושלים) המשך דיון בנושא אפליקציות 16:00 - 17:30
ירון
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9 יוני 2019 - 
15 יוני 2019

יום שני 10 יוני
 עדכונים - הנהלה08:30 - 09:00

 - אמיר ירון נושאים למב"ל 09:00 - 11:00

 - אמיר ירון הנגיד+מצדה11:00 - 11:30

 - אמיר  (חדר ישיבות גדול, קומה 7) פורום מחקר12:00 - 13:30
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) דוברות וסטודנטים14:00 - 15:00

 (לשכת הנגיד,  דיון בנושא כח אדם בינ"ל15:00 - 15:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי ועד15:30 - 16:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי כ"א16:00 - 17:30

יום רביעי 12 יוני
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאים לכנס המחקר 10:00 - 11:00

 - אמיר ירון שיחת טלפון עם שגריר ישראל בהודו 11:00 - 11:30

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1707) ועדה מוניטרית11:30 - 12:00
הועדה והמועצה

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1707) ועדה מוניטרית12:00 - 13:00
הועדה והמועצה

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי 13:45 - 15:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 הצגת נושאים מקצועיים לוועדה המוניטרית - 15:15 - 16:15
 -  (חדר ישיבות 1755, קומה 7 קריית הממשלה )חטיבת המחקר

מזכירות הועדה והמועצה

 (חדר ישיבות  דוח המדיניות המוניטרית - התנעה16:25 - 17:10
 - מזכירות הועדה והמועצה1755)

 - אמיר ירון (ירושלים) דוברות17:15 - 18:15

יום שישי 14 יוני

שבת 15 יוני

יום ראשון 9 יוני
 שבועות08:00 - 17:00

יום שלישי 11 יוני
  הרצאה ביום עיון במכללה לביטחון לאומי 09:00 - 10:00
 - אמיר ירון(מב"ל, גלילות)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) מכרזים12:00 - 12:30

 (חדר ישיבות  ישיבת הנהלה רחבה וראשי אגפים12:30 - 14:30
 - אמיר ירוןגדול - מליאה, קומה 7)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הנגיד + המבקר הפנימי14:30 - 14:45

 (לשכת הנגיד,  הנגיד + מנהל טכנולוגיית המידע15:00 - 15:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון הכנה לנסיעה להודו15:45 - 16:15

 (לשכת הנגיד,  המשך דיון בנושא אפליקציות16:30 - 17:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 עבודה במשרד17:30 - 19:00

יום חמישי 13 יוני
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:00 - 09:30

 (חדר ישיבות 206 - ת"א  חוק שקים ללא כיסוי10:30 - 11:30
 - אמיר ירון(נחלת בנימין))

13:00 - 12:00EBRD ,(לשכת הנגיד תל אביב) פייר הילבורן  - 
אמיר ירון

17:30 - 16:30 Emanuele - פגישה עם שגריר האיחוד האירופי 
Giaufret(נחלת בנימין 69, ת"א) אמיר ירון - 

  סמכויות הממונה על הפרטיות בתחום מערכת 18:00 - 18:30
 - אמיר ירוןנתוני אשראי

 - יואב סופר (לשכה תל אביב) תקשורת18:30 - 19:30
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יוני 2019

16 יוני 2019 - 
22 יוני 2019

יום שני 17 יוני
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:45

11:30 - 10:30Lars Hansen אמיר ירון (בינתחומי) הרצאה של - 

  ניהול חשבונות לגופים פיננסיים ובנק ישראל12:30 - 13:30
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד, ירושלים)

 (לשכת  ישיבה בנושא דו"ח יציבות פיננסית14:15 - 14:45
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 (לשכת הנגיד) נושאים  לכנס של חטיבת המחקר 15:30 - 16:30

 - אמיר ירון עדכון מהמנכ"ל16:30 - 17:00

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים)  הוראות בנק ישראל 17:15 - 17:30
אמיר ירון

 -  שיחה טלפונית - הנגיד+מנהל חט' השווקים18:00 - 18:30
אמיר ירון

יום רביעי 19 יוני
 הכנה10:00 - 10:30

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1707) ועדה מוניטרית10:45 - 10:50
הועדה והמועצה

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית10:50 - 11:30
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי 11:30 - 13:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1755, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית13:30 - 15:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (לשכת הנגיד,  משלחת של אמריקן אקספרס 16:00 - 16:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) הנגיד + המנכ"ל16:30 - 17:00
ירון

 פגישה עם שר האוצר17:45 - 18:30

יום שישי 21 יוני

שבת 22 יוני

יום ראשון 16 יוני
 - אמיר ירון הכנס של הבינתחומי09:30 - 18:00

יום שלישי 18 יוני
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:00 - 09:45

 - אמיר ירון נושאי  תקציב 11:00 - 12:00

 חטיבת המחקר - תכנון והסתכלות קדימה 12:00 - 13:00
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים)בתוכנית העבודה

 פגישה עם פרופ' דן בן דוד ופרופ' איל קמחי - 13:30 - 14:30
  (לשכת הנגיד ( רח' בנק ישראל, ירושלים))דיון על אוניברסיטאות

- אמיר ירון

15:45 - 15:00 CODE OF CONDUCT לשכת   הגנת הפרטיות) 
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 עבדה משרד16:00 - 17:00

 - יואב סופר (לשכת הנגיד, ת"א) תקשורת18:30 - 19:30

יום חמישי 20 יוני
 (בנק ישראל, תל אביב) ישיבת המועצה המנהלית 09:00 - 12:00

 (לשכת הנגיד,  הנגיד + יו"ר המועצה המינהלית 12:00 - 12:15
 - מזכירות הועדה והמועצהת"א)

 - אמיר ירון (ת"א) הנגיד+המפקחת12:45 - 13:30

  ממצאי ועדה לקידום תשתיות המחקר והפיתוח14:00 - 14:45
 - אמיר ירון(נחלת בנימין 69, ת"א)

 - אמיר ירון הנגיד+הדובר14:45 - 15:45

 - אמיר (לשכת הנגיד ירושלים) דיון מאקרו - מחקר17:15 - 18:30
ירון
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יום שני 24 יוני
 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) הכנה לישיבת ממשלה09:15 - 09:45

אמיר ירון

 - אמיר ירון ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 - אמיר ירון חתימה על מסמכים - בנקאות13:30 - 14:00

 הנגיד הברזילאי14:15 - 15:00

 - אמיר ירון נושאים ל-BIS (תשלומים מהירים)15:15 - 16:00

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) אפליקציות תשלומים16:15 - 17:15
אמיר ירון

 עבודה במשרד - מיילים /טלפונים/הכנות18:00 - 19:00

יום רביעי 26 יוני
 - אמיר ירון כנס המחקר09:00 - 14:00

 (מרכז  הרצאת הנגיד בכנס של חטיבת המחקר09:00 - 09:30
 - אמיר ירוןהכנסים, משכנות שאננים, ירושלים)

12:45 - 11:45 ,Keynote Speech: Giovanni L. Violante 
Princeton University

14:50 - 14:20API  (לשכת הנגיד, ירושלים) אמיר ירון - 

15:30 - 15:00 Nouriel Roubini 

 - אמיר ירון השגריר ההונגרי15:45 - 16:15

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7, קריית  מועצה מנהלית17:00 - 17:30
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה)

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים)  הגנת הפרטיות17:30 - 18:00
ירון

 (לשכת  פרוטוקול מישיבת המועצה המינהלית  18:00 - 18:30
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

יום שישי 28 יוני
BIS Annual Conference

שבת 29 יוני
BIS

יום ראשון 23 יוני
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

 - אמיר  (לשכת הנגיד) הוראות הפיקוח  - חות"ם10:00 - 10:45
ירון

 - עדי ברנדר סמינר חטיבתי מחקר11:00 - 12:00

 - אמיר ירון חזי12:00 - 12:30

 (לשכת  נושאים לדברי פתיחה בכנס אוני' ת"א12:30 - 13:00
 - אמיר ירוןהנגיד)

13:30 - 13:15Prof. Stuart Gabriel, UCLA אמיר ירון - 

  (לשכת הנגיד) נושאים לכנס של חטיבת המחקר13:30 - 14:30
- אמיר ירון

 - אמיר ירון  פניות עובדים 14:30 - 15:00

 (לשכת הנגיד,  פגישה עם יו"ר ועדת המטבעות16:00 - 16:45
 - אמיר ירוןירושלים)

17:15 - 17:00State Bank of India  אמיר ירון - 

 (לשכת הנגיד,  הנגיד+מנהלת משאבי אנוש17:45 - 18:30
 - אמיר ירוןירושלים)

יום שלישי 25 יוני
 עדכונים - הנהלה08:45 - 09:15

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאים לרה"מ09:30 - 10:15

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי10:30 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 - מזכירות הועדה  (ועדה מוניטרית) ועדה מוניטרית12:00 - 12:30
והמועצה

 הצגת נושאים מקצועיים לוועדה המוניטרית - 12:45 - 13:45
 -  (חדר ישיבות 1755, קומה 7 קריית הממשלה )חטיבת השווקים

מזכירות הועדה והמועצה

 (לשכת  הכנה לכנס של חטיבת המחקר מחר15:00 - 16:00
 - אמיר ירוןהנגיד)

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) אסטרטגיה של הבנק16:00 - 17:00
אמיר ירון

 עבודה במשרד17:30 - 18:30

יום חמישי 27 יוני
 (בית דברי פתיחה של הנגיד בכנס של אוני' ת"א09:00 - 09:30

 - אמיר ירוןהספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס, חדר 101, אוני' ת"א )

 נסיעה לבנק בת"א09:30 - 11:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) ניהול נכסים11:45 - 12:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ת"א) שוטף רועי12:30 - 12:40

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) דוברות13:15 - 14:15

 טיסה לבאזל16:30 - 19:30
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30 יוני 2019 - 
6 יולי 2019

יום שני 1 יולי
BIS

יום רביעי 3 יולי
 (בנק ישראל, רח' קפלן 2, קריית  ועדה מוניטרית10:00 - 11:30

 - מזכירות הועדה הממשלה, ירושלים - קומה 7, חדר ישיבות 1755)
והמועצה

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית12:00 - 12:30
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי12:30 - 14:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + מנהל חט' מו"ס15:00 - 15:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת  דיון בנושא מבקש היתר לפתיחת סניף15:40 - 16:25
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 עבודה במשרד16:30 - 18:00

יום שישי 5 יולי

שבת 6 יולי

יום ראשון 30 יוני
BIS

יום שלישי 2 יולי
 עדכונים - הנהלה10:00 - 10:45

 - אמיר ירון נגיד חליפי לבנק העולמי11:30 - 12:00

 (לשכת הנגיד,  גישה לגופים חוץ בנקאיים למס"ב12:30 - 13:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון נושאים לכנס בוורטון 14:00 - 15:00

 - אמיר ירון משאבי אנוש15:00 - 15:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) מחקר15:30 - 15:50

 - אמיר ירון אמצעי תשלום16:00 - 17:00

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + טידה17:00 - 17:45
אמיר ירון

  קבלת פנים יום העצמאות ה243 של ארה"ב18:45 - 20:45
 - אמיר ירון(מרכז הקונגרסים, בנייני האומה, ירושלים )

יום חמישי 4 יולי
 עדכונים מיילים/טלפונים09:30 - 10:15

11:45 - 11:00 Doing Business  (לשכת הנגיד, ת"א) אמיר ירון - 

 - אמיר ירון הנגיד+חזי12:30 - 13:00

 - (לשכת הנגיד, ת"א) דיון בנושא הסברה ציבורית13:00 - 14:30
אמיר ירון

 תקשורת15:30 - 16:30

20:00 - 18:00Wharton club of Israel meeting event  מרכז) 
 - אמיר ירוןהמבקרים, ת"א)
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7 יולי 2019 - 
13 יולי 2019

יום שני 8 יולי
 (חדר ישיבות 1707,  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם09:00 - 11:00

 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה  פרסום החלטת הריבית11:00 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצה7 קריית הממשלה )

 החלטה מוניטרית12:30 - 15:00

 - מיטל רולניצקי מסיבת עיתונאים - ריבית16:00 - 17:00

יום רביעי 10 יולי
 נסיעת עבודה הודו00:00

יום שישי 12 יולי
נסיעת עבודה הודו

שבת 13 יולי
נסיעת עבודה הודו

יום ראשון 7 יולי
 -  (חדר ישיבות 1755) דיון מוניטרי חודשי - רחב 09:15 - 11:15

מזכירות הועדה והמועצה

 (חדר ישיבות 1707,  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם11:15 - 13:15
 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם (המשך)14:00 - 15:00
 - מזכירות הועדה והמועצהישיבות 1707, קומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות  הודעת הנגיד בתדרוך העיתונאים 15:00 - 16:00
 - מזכירות הועדה והמועצה1707, קומה 7 קריית הממשלה )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) אמצעי תשלום16:30 - 17:30

 עבודה במשרד17:30 - 18:30

יום שלישי 9 יולי
פרטי

יום חמישי 11 יולי
נסיעת עבודה הודו
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14 יולי 2019 - 
20 יולי 2019

יום שני 15 יולי
נסיעת עבודה הודו

נסיעת עבודה הודו

יום רביעי 17 יולי
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:45

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי10:45 - 12:15
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית12:30 - 13:15
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 - אמיר ירון הנגיד+ היועצת המשפטית13:00 - 13:30

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1755) ועדה מוניטרית13:30 - 15:00
הועדה והמועצה

 (חדר ישיבות 1755, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית15:15 - 16:35
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) שווקים 17:00 - 18:00

 עבודה במשרד18:00 - 19:00

יום שישי 19 יולי

שבת 20 יולי

יום ראשון 14 יולי
נסיעת עבודה הודו

יום שלישי 16 יולי
 נסיעת עבודה הודו00:00

יום חמישי 18 יולי
 עדכונים -מיילים/טלפונים09:30 - 10:00

 - אמיר ירון דוברות10:30 - 11:00

 - אמיר ירון Nittai Bergman אונ' ת"א11:00 - 11:45

 - אמיר ירון (תל אביב) דוברות וסטודנטים12:15 - 14:15

 הנגיד+ מנהל המחקר15:15 - 16:15

 - אמיר ירון (ת"א) הנגיד + מנהלת משאבי אנוש17:00 - 18:00

 עבודה במשרד18:00 - 19:00
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יולי 2019

21 יולי 2019 - 
27 יולי 2019

יום שני 22 יולי
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:30 - 10:00

 הכנות10:30 - 11:30

 רה"מ12:30 - 13:30

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) מידע וסטטיסטיקה14:30 - 15:15
אמיר ירון

 -  (חדר ישיבות גדול) מערכת חשבונות מוגבלים15:30 - 16:30
אמיר ירון

 יו"ר הסוכנות היהודית17:00 - 17:45

 - אמיר ירון דוברות18:00 - 18:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאי כח אדם18:45 - 19:15

יום רביעי 24 יולי
  (לשכת הנגיד, נחלת בנימין 69, ת"א) מפגש חזאים10:00 - 12:00

- אמיר ירון

 (חדר ישיבות 206, בנק ישראל,  דיון מוניטרי שבועי12:30 - 14:30
 - מזכירות הועדה והמועצהת"א)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) שוק הנדל"ן15:00 - 15:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) סטודנטים16:00 - 17:00

 עבודה במשרד17:00 - 18:00

יום שישי 26 יולי

שבת 27 יולי

יום ראשון 21 יולי
 עדכונים - הנהלה09:30 - 10:00

 הכנות10:30 - 11:30

 ביקור בלמ"ס - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה12:15 - 13:45

 (בנק ישראל, תל אביב) ישיבת המועצה המנהלית 15:30 - 18:30

יום שלישי 23 יולי
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:45

 (לשכת הנגיד,  דו"ח שיפור הפריון בישראל10:30 - 11:15
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר  (לשכת הנגיד) עדכון - נושאים מוניטריים11:15 - 12:00
ירון

 (לשכת הנגיד,  קשרים עם הממשלה והכנסת12:00 - 12:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת  שטרות מסדרה ב' של השקל החדש12:45 - 13:30
 - אמיר ירוןהנגיד ירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) רשיון בנק13:40 - 14:40

 - אמיר ירון הנגיד+מישל+חדוה 14:50 - 15:00

 עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר 15:00 - 15:45
 - אמיר ירון (ירושלים)בישראל

 - (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המפקחת15:45 - 16:15
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) קשרים בינ"ל16:30 - 17:00

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + היועצת המשפטית17:30 - 18:30
 - אמיר ירוןירושלים)

יום חמישי 25 יולי
 ביקור של המשנה לנגיד השבדי09:00 - 15:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי כח אדם12:00 - 12:30

 - אמיר ירון שווקים14:10 - 14:40

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ירושלים) ראיון - סטודנט17:00 - 17:30
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יום שני 29 יולי
 הכנה09:00 - 09:30

 - אמיר ירון (ירושלים) מפגש עם עולים לכיתה א' 09:30 - 10:00

 - אמיר ירון דוברות ומחקר10:30 - 11:30

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) מערכת תשלומים11:30 - 12:15
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) מסרים לג'קסון הול12:15 - 13:30

 - אמיר ירון הנגיד+ יו"ר הועד13:30 - 14:00

 - אמיר ירון דיון בנושא לווים גדולים14:00 - 15:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי כח אדם15:15 - 15:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) משאבי אנוש16:30 - 17:30

 (לשכת הנגיד ת"א) פגישה אישית18:30 - 19:15

יום רביעי 31 יולי
 הכנה09:00 - 09:30

10:30 - 09:45Moody's - (לשכת הנגיד, ירושלים)  דירוג אשראי - 
אמיר ירון

 - אמיר ירון ועדה מוניטרית10:30 - 11:00

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי11:00 - 13:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 פגישה עם מנהל מחלקת ניהול סיכונים 14:00 - 14:40
Clovis Hopman אמיר ירוןואסטרטגיה בבנק ההולנדי - 

 (חדר ישיבות קטן, קומה  נושאי בנקאות - הרש"פ15:00 - 15:45
 - אמיר ירון7)

  שר האוצר16:15 - 17:15

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) מס"ב ושבא17:30 - 18:30

יום שישי 2 אוגוסט

שבת 3 אוגוסט

יום ראשון 28 יולי
  (בנק ישראל, ירושלים) ישיבת המועצה המנהלית 09:00 - 12:00

- מזכירות הועדה והמועצה

 - אמיר ירון מנהלת משאבי אנוש (טלפונית)14:00 - 14:30

 - יואב  (טלפונית- נתן 052-6102323. ) תקשורת15:00 - 15:20
סופר

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ת"א) תקשורת16:00 - 17:00

 מיילים/טלפונים/הכנות לפגישות17:00 - 18:30

יום שלישי 30 יולי
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:45

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) עדכון מהמנכ"ל10:15 - 10:45
ירון

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) הביקורת הפנימית11:15 - 12:00
ירון

 - אמיר ירון התייעצות לגבי  מבקש רישיון12:15 - 13:15

 - אמיר ירון הנגיד+טידה13:15 - 14:00

 - יואב סופר (לשכת הנגיד,  ת"א) תקשורת15:00 - 16:00

 עבודה במשרד - הכנה לפגישות16:00 - 17:00

יום חמישי 1 אוגוסט
 עדכונים מיילים/טלפונים09:00 - 10:00

 - מזכירות הועדה  (ת"א) ישיבת הוועדה מוניטרית 11:00 - 12:00
והמועצה

 - אמיר ירון (תל אביב) הנגיד+היועצת המשפטית14:00 - 14:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) דוברות15:00 - 16:00

 (נחלת בנימין  ראש הרשות לאיסור הלבנת הון16:15 - 17:00
 - אמיר ירון69, תל אביב)

  פרופ' רות פלאטו- שנער, המכללה האקדמית 17:30 - 18:15
 - אמיר ירון (נחלת בנימין 69, ת"א)נתניה

 - אמיר ירון תקשורת18:15 - 20:15
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4 אוגוסט 2019 - 
10 אוגוסט 2019

יום שני 5 אוגוסט
 - יואב סופר (טלפונית) תקשורת09:45 - 10:30

 (נפגשים בלובי עם רווית) סיור בבניין הבנק בקריה11:00 - 12:00

 מיילים/טלפונים/קריאת חומרים12:30 - 13:30

15:00 - 14:30  Mr. Paul Woods - מנהל סיכונים הבנק אירלנד 
 Head of Function, Enterprise & Non-financial Risk  Central

  Bank of Irelandאמיר ירון - 

 - אמיר ירון הכנה להרצאה15:00 - 16:00

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים)  נושאים מוניטריים16:00 - 17:30
ירון

 הנגיד+יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה17:30 - 18:30

יום רביעי 7 אוגוסט
 הכנה09:00 - 09:30

10:30 - 09:30Fitch (לשכת הנגיד, ירושלים) חברת דירוג אשראי 

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי11:00 - 12:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 - אמיר ירון דוברות13:00 - 13:30

 - אמיר ירון סטודנטים - הכנה13:40 - 14:40

 - אמיר (חדר ישיבות גדול, קומה 7) בנקאות פתוחה15:15 - 16:15
ירון

 נסיעה לטקס17:30 - 19:00

יום שישי 9 אוגוסט

שבת 10 אוגוסט

יום ראשון 4 אוגוסט
 עדכונים -הנהלה09:00 - 10:00

 -  (קריית הממשלה, ירושלים) סיור בחדר המאגר 11:00 - 11:45
אמיר ירון

  (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי המועצה המנהלית12:00 - 12:30
- אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) כח אדם 12:30 - 13:00

 - אמיר ירון סטונדטים - הכנות/מצגות13:30 - 16:00

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + היועצת המשפטית17:00 - 18:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 רמ"ט - עדכונים18:30 - 19:30

יום שלישי 6 אוגוסט
 עדכונים - הנהלה08:45 - 09:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאים מוניטריים10:00 - 11:15

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) חוק שקים ללא כיסוי12:00 - 13:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) קצין ציות13:30 - 14:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) פ.ע הנגיד והמנכ"ל14:00 - 14:30

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) פגישה עם עובד14:30 - 14:45
ירון

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי זיופי מטבע15:30 - 16:15
ירון

 - אמיר ירון סטודנטים ודוברות16:30 - 17:30

 - אמיר ירון נושאי בנקאות - הרש"פ17:00 - 17:45

18:30 - 18:00 DSGE מודל   TOBIAS ADRIAN שיחת טלפון  - 
אמיר ירון

יום חמישי 8 אוגוסט
 עדכונים מיילים/טלפונים09:00 - 09:30

 - יואב סופר (ת"א) דוברות10:00 - 11:00

 - אמיר  (לשכת הנגיד ת"א)  מערכות התשלומים 11:15 - 12:15
ירון

 - אמיר (ת"א) הנגיד+מנהל טכ' המידע +המנכ"ל12:30 - 13:00
ירון

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד +מנהל חט' מו"ס13:00 - 13:30
 - אמיר ירוןת"א)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ת"א)  אסטרטגיה 14:30 - 15:15

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) מחקר15:30 - 17:30

 עבודה במשרד17:45 - 18:45
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11 אוגוסט 2019 - 
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יום שני 12 אוגוסט
 - אמיר  (חדר ישיבות גדול, קומה 7) ישיבת הנהלה 09:30 - 12:00

ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאי מועצה13:15 - 14:00

 (לשכת  המדען הראשי וראש רשות החדשנות 14:30 - 15:30
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 -  (לשכת הנגיד) נושאי הוועדה ליציבות פיננסית16:00 - 17:00
אמיר ירון

 (לשכת הנגיד,  הנגיד + מנהלת משאבי אנוש17:00 - 17:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון רכש18:00 - 19:00

יום רביעי 14 אוגוסט
 הכנה09:00 - 09:30

 (חדר ישיבות 1755, בנק ישראל  ועדה מוניטרית10:00 - 11:30
 - מזכירות הועדה והמועצהירושלים)

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי11:45 - 13:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1755) ועדה מוניטרית13:45 - 14:15
הועדה והמועצה

 - אמיר ירון משאבי אנוש14:30 - 15:00

 פרידה ממנהל מח' המטבע15:00 - 15:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאים מוניטריים16:45 - 17:45

 - אמיר ירון ראיון עובד18:00 - 18:30

 - אמיר ירון דוח הפריון18:30 - 19:30

יום שישי 16 אוגוסט

שבת 17 אוגוסט

יום ראשון 11 אוגוסט
 תשעה באב הבנק סגור09:00 - 18:00

יום שלישי 13 אוגוסט
 - אמיר ירון גיבוש אסטרטגיה09:00 - 18:00

יום חמישי 15 אוגוסט
 (בנק ישראל, תל אביב) ישיבת המועצה המנהלית 09:00 - 12:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) דוברות12:30 - 13:00

 - יואב סופר (לשכת הנגיד, ת"א) דוברות14:00 - 15:00

 - אמיר ירון (ת"א) ראיון עובד15:30 - 16:00

 -  (לשכת הנגיד, ת"א) פגישה בנושא דו"ח 2030 16:00 - 16:45
אמיר ירון

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ת"א) כנס מכון אהרון 16:452020 - 17:00
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) ממשל תאגידי 17:30 - 18:15

 - אמיר ירון הנגיד+חזי 18:30 - 19:30
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18 אוגוסט 2019 - 
24 אוגוסט 2019

יום שני 19 אוגוסט
 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי10:00 - 12:00

 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 - אמיר ירון הכנה להרצאות בחו"ל12:00 - 16:00

17:00 - 16:30BIS- אמיר ירון נושאי - 

יום רביעי 21 אוגוסט
 ג'קסון הול00:00

יום שישי 23 אוגוסט
ג'קסון הול

שבת 24 אוגוסט
ג'קסון הול

יום ראשון 18 אוגוסט
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:45

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המנכ"ל10:30 - 11:30
אמיר ירון

 - אמיר ירון (ירושלים) הספרייה המקצועית 11:45 - 12:30

 (לשכת  הוראות של הפיקוח להוצאה לציבור13:30 - 15:30
 - אמיר ירוןהנגיד)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) שוטף עם חדוה15:30 - 16:00

 - אמיר ירון דוברות17:00 - 18:00

 עבודה במשרד 18:30 - 19:30

יום שלישי 20 אוגוסט
פרטי

יום חמישי 22 אוגוסט
ג'קסון הול
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אוגוסט 2019

25 אוגוסט 2019 - 
31 אוגוסט 2019

יום שני 26 אוגוסט
 ג'קסון הול00:00

יום רביעי 28 אוגוסט
 (חדר ישיבות 1707,  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם09:00 - 11:00

 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה  פרסום החלטת הריבית11:00 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצה7 קריית הממשלה )

15:00 - 12:00

 - אמיר  (לשכת הנגיד ירושלים) נושאים מוניטריים15:00 - 16:00
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) הגנת הפרטיות16:00 - 16:30

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי אסטרטגיה16:30 - 17:10
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגד, ירושלים) מדיניות במיסוי17:30 - 18:30

יום שישי 30 אוגוסט

שבת 31 אוגוסט

יום ראשון 25 אוגוסט
ג'קסון הול

יום שלישי 27 אוגוסט
 -  (חדר ישיבות 1755) דיון מוניטרי חודשי - רחב09:00 - 11:00

מזכירות הועדה והמועצה

 (חדר ישיבות 1707,  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם11:00 - 14:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית14:00 - 14:10
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 - אמיר ירון הנגיד+המבקר הפנימי16:00 - 16:45

 - אמיר ירון משפטית+פיקוח17:00 - 17:30

 - אמיר ירון הנגיד+המנכ"ל18:00 - 19:00

יום חמישי 29 אוגוסט
 עדכונים - הנהלה09:30 - 10:15

 - אמיר ירון (ת"א ) ראיון סטודנט11:00 - 11:15

 - אמיר ירון (ת"א) ראיון סטודנט11:30 - 11:45

 (לשכת הנגיד  הכנה לוועידת נגידים (גלובס)12:00 - 15:00
 - אמיר ירוןת"א)

 - אמיר ירון שיחת טלפון בנושא בנק 15:30 - 16:00

 - אמיר ירון הנגיד+המנכ"ל17:00 - 18:00
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ספטמבר 2019

1 ספטמבר 2019 - 
7 ספטמבר 2019

יום שני 2 ספטמבר
 הכנה09:00 - 10:00

 (במלון דיויד אינטרקונטיננטל, תל  ועידת כלכליסט11:00 - 12:00
 - אמיר ירוןאביב)

13:30 - 12:00

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) פ.ע הנגיד + חזי13:30 - 14:00
ירון

 - אמיר ירון (ירושלים) אסטרטגיה14:00 - 16:00

 (לשכת הנגיד,  הכנה - מכרז יועץ תקשורת חיצוני16:00 - 16:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) בנק הדואר16:45 - 17:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) תזכיר חקיקה 18:00 - 18:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) חכ"א18:30 - 19:15

יום רביעי 4 ספטמבר
 - אמיר ירון (תל אביב) סיור מפא"ת08:30 - 13:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד תל אביב) דוברות14:00 - 14:30

 (לשכת הנגיד תל  עדכון - יועץ תקשורת חיצוני14:30 - 16:00
 - אמיר ירוןאביב)

 (לשכת הנגיד, שוטף הנגיד ומנהלת משאבי אנוש17:20 - 18:05
 - אמיר ירוןת"א)

 (לשכה  הנגיד+יואל נווה, כלכלן ראשי לשעבר18:30 - 20:00
 - אמיר ירוןתל אביב)

יום שישי 6 ספטמבר

שבת 7 ספטמבר

יום ראשון 1 ספטמבר
 עדכונים - הנהלה09:30 - 10:00

 - אמיר ירון (ת"א) סטודנטים ודוברות11:00 - 15:00

 (מוזיאון ארץ ישראל, תל ועידת הנגידים של גלובס16:00 - 20:30
 - יואב סופראביב)

יום שלישי 3 ספטמבר
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הכנה לביקור במפא"ת09:30 - 10:00

 -  (לשכת הנגד, ירושלים) מסרים לישיבת הנהלה10:00 - 12:00
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) ביקורת פנימית12:00 - 12:30

 (חדר  ישיבת הנהלה רחבה - תכניות אסטרטגיה13:00 - 15:00
 - אמיר ירוןישיבות גדול - המליאה, קומה 7)

 (בנק ישראל - רח' קפלן  הוועדה ליציבות פיננסית16:00 - 18:00
 - מזכירות הועדה והמועצה2, ירושלים)

 (לשכת הנגיד) יו"ר הרשות לני"ע18:00 - 18:30

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) תשלומים מהירים18:50 - 19:30
ירון

יום חמישי 5 ספטמבר
 הכנה09:30 - 10:00

 -  (חדר ישיבות 206, קומה 2, ת"א) ועדה מוניטרית10:10 - 11:10
מזכירות הועדה והמועצה

 (חדר ישיבות 206, קומה 2,  דיון מוניטרי שבועי11:10 - 12:40
 - מזכירות הועדה והמועצהת"א)

 - אמיר  (לשכת הנגיד ת"א) הנגיד+ אלי דוידוביץ13:30 - 14:30
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) הנגיד + המפקחת14:45 - 15:00

 - אמיר  (לשכת הנגיד ת"א) מכרז יועץ תקשורת 15:00 - 16:30
ירון

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ת"א) מכרז יועץ תקשורת17:00 - 18:30
ירון

 - אמיר ירון שיחה טלפונית עם חזי18:45 - 19:15



38 חופש מידע לשכת הנגיד03/01/2021 09:22

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

אוקטובר 2019

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2019

8 ספטמבר 2019 - 
14 ספטמבר 2019

יום שני 9 ספטמבר
BIS

יום רביעי 11 ספטמבר
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:00 - 09:30

 - אמיר ירון שר האוצר לשעבר של טייואן10:00 - 10:20

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי 10:45 - 12:45
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1707) ועדה מוניטרית12:45 - 13:45
הועדה והמועצה

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1755) ועדה מוניטרית14:15 - 15:45
הועדה והמועצה

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) מפקד להב, ביקור בבנק15:30 - 15:45

 - אמיר  (לשכת הנגיד) נושאים מקצועיים לוועדה17:00 - 18:00
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי שכר18:00 - 18:45

יום שישי 13 ספטמבר

שבת 14 ספטמבר

יום ראשון 8 ספטמבר
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

 (לשכת הנגיד, ירושלם (חדר ישיבות  לקט מחקרים 10:15 - 11:45
 - אמיר ירוןקטן))

 (לשכת הנגיד  הכנה למשרד האוצר האמריקאי 11:45 - 12:15
 - אמיר ירוןת"א)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) פינטק 12:30 - 13:30

 טיסה לבאזל16:00 - 19:30

יום שלישי 10 ספטמבר
 עדכונים - הנהלה09:30 - 10:00

 - אמיר ירון דוברות10:30 - 11:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) מסרים לישיבת הנהלה12:15 - 12:45

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי אסטרטגיה13:30 - 14:15
ירון

 - אמיר (לשכת הנגיד) נושאים לוועדה המוניטרית 15:00 - 16:00
ירון

 - אמיר ירון הנגיד+אנדרו16:10 - 16:40

 - אמיר ירון דוח הדיור 16:45 - 18:15

 - אמיר ירון הנגיד+ חזי18:15 - 19:00

יום חמישי 12 ספטמבר
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:00 - 09:30

 (ת"א) פגישה אישית09:45 - 10:15

12:00 - 11:15 Secretary for Terrorism and Financial 
 Intelligence Sigal Mandelker(חדר ישיבות 206 קומה 2, ת"א)  - 

אמיר ירון

 - יואב סופר (לשכת הנגיד, ת"א) תקשורת13:00 - 14:00

 (לשכת הנגיד תל אביב - וחדר  לקט מחקרים 14:30 - 16:00
 - אמיר ירוןישיבות קטן קומה 7 ירושלים)

  (לשכת הנגיד ת"א) תכנון הכנס במכללה למנהל16:00 - 16:30
- אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) מערכות תשלומים16:30 - 17:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ת"א) ביקורת17:30 - 17:45

 (  הרמת כוסית לראש השנה אצל שגריר ארה"ב18:30 - 20:30
(Ambassador's Residence, 40 Galei Tchelet Street, Herzliya Pituach
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15 ספטמבר 2019 - 
21 ספטמבר 2019

יום שני 16 ספטמבר
 הכנה09:00 - 09:30

 (חדר ישיבות גדול -  הנהלה רחבה - אסטרטגיה10:00 - 12:00
 - אמיר ירוןהמליאה, קומה 7)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הביקורת הפנימית12:30 - 13:00

  (לשכת הנגיד, ירושלים) דיון בנושא מבקש רישיון13:00 - 13:45
- אמיר ירון

  (לשכת הנגיד, ירושלים) דיון בנושא מבקש רישיון13:45 - 14:30
- אמיר ירון

 (לשכת  הכנה לדיון עם ראש מערך הסייבר 14:30 - 15:15
 - אמיר ירוןהנגיד)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) מחקר15:30 - 16:30

 עבודה במשרד17:00 - 18:00

יום רביעי 18 ספטמבר
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

  הצגת נושאים מקצועיים לוועדה המוניטרית10:30 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצה(חדר ישיבות 1755)

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי12:00 - 13:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) הכנה 14:00 - 14:30

 (לשכת הנגיד, ירושלים (חדר   ראש מערך הסייבר14:30 - 15:45
 - אמיר ירוןישיבות קטן))

 - אמיר ירון עדכון - יועץ תקשורת חיצוני16:00 - 17:00

 - אמיר ירון הנגיד+המפקחת - הכנה17:00 - 17:30

 - חדוה בר (לשכת הנגיד ירושלים ) בנק דיגיטלי17:30 - 18:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) ראיון  - סטודנט18:30 - 19:00

יום שישי 20 ספטמבר

שבת 21 ספטמבר

יום ראשון 15 ספטמבר
 עדכונים - הנהלה08:30 - 09:00

 - אמיר ירון שיחת טלפון עם מנהל חט' מו"ס09:00 - 09:20

 סדנה להכרת מודל ה-DSGE של חטיבת המחקר10:00 - 16:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) אסטרטגיה15:15 - 16:00

 -  הנגיד + מנהלת משאבי אנוש שיחת טלפון16:00 - 16:15
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) שכר16:30 - 17:15

 - אמיר ירון הנגיד+המפקחת+המשפטית17:30 - 17:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) בנק הדואר17:45 - 18:45

יום שלישי 17 ספטמבר
 בחירות08:00 - 17:00

יום חמישי 19 ספטמבר
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) נושאי מועצה09:30 - 10:00

 -  (לשכת הנגיד,ת"א) מסרים לביקור שר האוצר 10:00 - 10:45
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) צ'ארטר הציות11:00 - 11:15

 - אמיר ירון הנגיד+משאבי אנוש12:15 - 12:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) מטבע12:45 - 13:00

 - אמיר ירון הנגיד+חדוה13:15 - 13:30

  מנכ"ל ויו"ר בנק מזרחי - משה וידמן ואלדד 13:30 - 14:30
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א)פישר

 (מרכז  אירוע  - מערכת נתוני אשראי הלאומית16:00 - 18:00
 - חזי כנסים, הבורסה לניירות ערך, רחוב אחוזת בית 2, תל אביב)

כאלו

 (לשכה ת"א) פגישה אישית18:45 - 19:45
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ספטמבר 2019

22 ספטמבר 2019 - 
28 ספטמבר 2019

יום שני 23 ספטמבר
10:00 - 09:45 Peter Kažimír ,לשכת הנגיד,  הנגיד הסלובקי) 

 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת הנגיד,  פיקוח על נותני שירותי תשלום 10:00 - 10:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 הנגיד+המפקחת+המנכ"ל+המשנה+מנהל חט' 11:00 - 11:15
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים)המחקר - הכנה

 (בנק  ביקור שר האוצר ופמלייתו בבנק ישראל11:30 - 14:00
 - אמיר ירוןישראל, ירושלים)

 -  (לשכת הנגיד) מסרים לעובדים לראש השנה14:30 - 15:00
אמיר ירון

17:00 - 15:30Financial conglomerates  חברות החזקה  
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד)

 (לשכת הנגיד,  עדכון בנושא מבקש רישיון16:45 - 17:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) ממשל תאגידי 17:15 - 17:45

 (לשכת  שיחת ועידה: הנגיד, חזי ושוקי למברגר18:30 - 19:00
 - אמיר ירוןהנגיד תחבר)

יום רביעי 25 ספטמבר
 הכנה09:00 - 09:30

 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה לעובדי הבנק 09:30 - 10:15
 - אמיר ירון (יימסר בהמשך)בירושלים

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי11:00 - 13:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1755) ועדה מוניטרית13:30 - 15:00
הועדה והמועצה

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) הנגיד והמנכ"ל15:30 - 16:00

 - אמיר ירון שוטף הנגיד+אנדרו16:30 - 17:15

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) ראשות החדשנות17:45 - 18:30
ירון

יום שישי 27 ספטמבר

שבת 28 ספטמבר

יום ראשון 22 ספטמבר
 - עינת גרינפלד (לשכת המנכ"ל) עדכונים - הנהלה08:30 - 09:00

 (לשכת  דו"ח יציבות פיננסית  2019  מחצית 10:002 - 10:30
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

  (בנק ישראל, ירושלים) ישיבת המועצה המנהלית 11:00 - 15:00
- מזכירות הועדה והמועצה

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) אסטרטגיה16:00 - 17:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים)  עמלות בנקים 17:30 - 18:15

יום שלישי 24 ספטמבר
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ) אסטרטגיה10:30 - 11:30

 (חדר ישיבות קטן קומה 7  נושאי בנקאות רש"פ11:30 - 12:15
 - אמיר ירון(1707, "שקד"))

 (חדר ישיבות קטן קומה 7  קשרי קורספונדנציה12:15 - 13:00
 - אמיר ירון(1707, "שקד"))

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאי ועד עובדים13:00 - 13:45

  ישיבת הנהלה רחבה - תקציב ותוכניות עבודה14:00 - 16:00
 - אמיר ירון(חדר ישיבות גדול - המליאה)

 (לשכת  נושאים מישיבת המועצה המינהלית 16:00 - 16:45
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) ביקורת פנימית17:15 - 17:25

 (לשכת הנגיד ירושלים) פגישה אישית17:30 - 19:00

יום חמישי 26 ספטמבר
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, תל אביב) אסטרטגיה09:30 - 10:30

 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה לעובדי הבנק 12:00 - 12:45
 - אמיר ירון (מרכז המבקרים, ת"א)בת"א

 - אמיר ירון הנגיד+חדוה12:45 - 13:00

 שוטף עם יו"ר ומנכ"ל ישראכארד - אייל דשא 13:00 - 14:00
 - אמיר ירון (נחלת בנימין 69, ת"א )ורון וקסלר

 (לשכת  הכללים הפיסקאליים + חקיקה פיננסית14:00 - 14:45
 - אמיר ירוןהנגיד, ת"א)

 שוטף רבעוני עם ראשי בנק איגוד זאב אבלס 16:00 - 17:00
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א)ושבי שמר

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ת"א) נושאי ועדה מוניטרית17:00 - 17:45
ירון

 (נחלת  פגישת היכרות עם היועצת הארגונית17:45 - 18:30
 - אמיר ירוןבנימין 69, ת"א)
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שוהדגבא

1234567
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ספטמבר 2019

29 ספטמבר 2019 - 
5 אוקטובר 2019

יום שני 30 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ראש השנה (היום הראשון)08:00 - 18:00

יום רביעי 2 אוקטובר
 עדכונים - הנהלה08:45 - 09:15

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) מגבלת נדלן ותשתיות10:00 - 11:00
אמיר ירון

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית11:00 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי12:00 - 14:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + מנהל מו"ס14:45 - 15:15
 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת הנגיד,  פרויקט מעבר מבנק לבנק15:30 - 16:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) רשות החשמל16:15 - 17:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הכנה - מחקר17:00 - 17:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) אגף התקציבים באוצר18:00 - 19:30

יום שישי 4 אוקטובר

שבת 5 אוקטובר

יום ראשון 29 ספטמבר
ערב ראש השנה

יום שלישי 1 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) ראש השנה (היום השני)08:00 - 18:00

יום חמישי 3 אוקטובר
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:00 - 09:45

 -  (לשכת הנגיד, ת"א) הכנה לנסיעה לוושינגטון10:30 - 11:00
אמיר ירון

 -  (לשכת הנגיד, תל אביב) מאגר נתוני אשראי11:45 - 12:30
אמיר ירון

 (חדר ישיבות 206 קומה 2  אתר האינטרנט12:30 - 13:15
 - אמיר ירוןלילינבלום, ת"א)

 -  (ירושלים) ישיבת הפתיחה של הכנסת ה-15:0022 - 19:00
אמיר ירון
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6 אוקטובר 2019 - 
12 אוקטובר 2019

יום שני 7 אוקטובר
 (חדר ישיבות 1707,  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם09:20 - 11:05

 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה  פרסום החלטת הריבית11:05 - 12:05
 - מזכירות הועדה והמועצה7 קריית הממשלה )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) דוברות13:00 - 14:00

 לא לתאם - הכנה לתדרוך עיתונאים14:00 - 16:00

 - מיטל רולניצקי תדריך עיתונאים - ריבית16:00 - 17:00

יום רביעי 9 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) יום כיפור08:00 - 19:00

יום שישי 11 אוקטובר

שבת 12 אוקטובר

יום ראשון 6 אוקטובר
 -  (חדר ישיבות 1755) דיון מוניטרי חודשי - רחב 09:00 - 11:00

מזכירות הועדה והמועצה

 (חדר ישיבות 1707, דיון מוניטרי חודשי - מצומצם 11:00 - 13:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם (המשך)14:00 - 15:00
 - מזכירות הועדה והמועצהישיבות 1707, קומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות  הודעת הנגיד בתדרוך העיתונאים15:00 - 16:00
 - מזכירות הועדה והמועצה1707, קומה 7 קריית הממשלה )

 (לשכת הנגיד,  הנגיד, המפקחת+ הרמ"ט16:15 - 16:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת הנגיד,  הכנה למסיבת העיתונאים16:30 - 17:15
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון (בירושלים) הזמנות 17:15 - 17:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) אגף הרכש18:00 - 18:30

יום שלישי 8 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) ערב יום כיפור10:00 - 19:00

יום חמישי 10 אוקטובר
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) נושאי מועצה09:15 - 10:00

 (לשכת  מנכ"ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי10:00 - 11:00
 - אמיר ירוןהנגיד, ת"א)

  (לשכת הנגיד, נחלת בנימין 69, ת"א) מפגש חזאים11:00 - 13:00
- אמיר ירון

 (חדר  סוגיות לדיון בעקבות מפגש החזאים13:15 - 13:45
 - מזכירות הועדה והמועצהישיבות 206, קומה 2, ת"א)

 -  (חדר ישיבות 206, קומה 2, ת"א) ועדה מוניטרית13:45 - 14:45
מזכירות הועדה והמועצה

15:45 - 15:00 EMV חדר ישיבות גדול 206 בקומה 2,  מתווה) 
 - אמיר ירוןלילנבלום ת"א)

 (לשכת הנגיד תקשר  שיחת ועידה: גיוון תעסוקתי15:45 - 16:00
 - אמיר ירוןבין כולם )

 -  (לשכת הנגיד, ת"א) נושאים לנסיעה לארה"ב16:15 - 16:30
אמיר ירון

 - אמיר  (לשכת הנגיד, תל אביב) תשלומים מהירים17:00 - 18:00
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ת"א) חדשנות פיננסית18:00 - 19:00
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13 אוקטובר 2019 - 
19 אוקטובר 2019

יום שני 14 אוקטובר
סוכות

יום רביעי 16 אוקטובר
08:00IMF WB Annual Meeting 

יום שישי 18 אוקטובר
IMF WB Annual Meeting

שבת 19 אוקטובר
IMF WB Annual Meeting

יום ראשון 13 אוקטובר
ערב סוכות

יום שלישי 15 אוקטובר

יום חמישי 17 אוקטובר
IMF WB Annual Meeting
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20 אוקטובר 2019 - 
26 אוקטובר 2019

יום שני 21 אוקטובר
פרטי

יום רביעי 23 אוקטובר
JEDG-אמיר ירון (וושינגטון)דיוני ה - 

יום שישי 25 אוקטובר

שבת 26 אוקטובר

יום ראשון 20 אוקטובר
08:30IMF WB Annual Meeting 

יום שלישי 22 אוקטובר
Washington

יום חמישי 24 אוקטובר
וושינגטון
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27 אוקטובר 2019 - 
2 נובמבר 2019

יום שני 28 אוקטובר
 (בנק ישראל, תל אביב) ישיבת המועצה המנהלית 09:00 - 12:00

 פגישה אצל ראש הממשלה עם שר האוצר 13:00 - 14:00
 (לשכת רוה"מ)האמריקאי

   ביקור שר האוצר האמריקאי, סטיבן מנוצ'ין 15:15 - 16:00
 - אמיר ירון(חדר ישיבות מליאה, קומה 7)

18:00 - 16:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ירושלים) נושאי בנקאות18:10 - 18:25

יום רביעי 30 אוקטובר
 פרטי 10:00 - 12:30

 (לשכת הנגיד, תל  הכנה לדיון עם רשות המסים 13:00 - 13:30
אביב (שימו לב- אם אתם בירושלים, תוכלו להשתתף טלפונית. אנא 

 - אמיר ירוןעדכנו מראש))

 - יואב סופר (לשכת הנגיד, ת"א) תקשורת13:30 - 14:30

 הנגיד+ יועץ תקשורת חיצוני14:30 - 15:00

 (לשכת הנגיד בתל אביב, כניסה מרחוב  דוברות16:00 - 17:00
 - אמיר ירוןנחלת בנימין 69 )

 - אמיר ירון מצגת מחר בנצרת17:00 - 17:30

 שיחת טלפון עם פרופ' חיים בן-שחר, אונ' ת"א18:30 - 19:00

יום שישי 1 נובמבר

שבת 2 נובמבר

יום ראשון 27 אוקטובר
 עדכונים - הנהלה08:00 - 09:00

 - אמיר  (לשכת הנגיד) נושאים לישיבת הנהלה 09:40 - 11:30
ירון

 (לשכת הנגיד,  נושאים לשר האוצר האמריקאי11:45 - 12:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 (חדר  פיקוח על נותני שירותי תשלום ומידע 12:00 - 13:00
 - אמיר ירוןישיבות מליאה קומה 7 )

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) עדכון - נושאי מט"ח13:00 - 13:45
אמיר ירון

 (חדר ישיבות  ישיבת הנהלה רחבה - אסטרטגיה14:00 - 15:30
 - אמיר ירוןגדול - מליאה)

 - אמיר  (לשכת הנגיד) מערכת תשלומים מהירים 15:30 - 16:30
ירון

 -  (לשכת הנגיד בירושלים) הכנה לכנס בנצרת17:15 - 18:15
אמיר ירון

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד והמפקחת18:00 - 18:30
אמיר ירון

יום שלישי 29 אוקטובר
 עדכונים -הנהלה09:00 - 09:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הקרן לאזרחי ישראל10:00 - 10:45

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי 11:00 - 13:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7, קריית  ועדה מוניטרית13:00 - 14:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה)

 (לשכת הנגיד,  נושאים המועצה המנהלית14:00 - 14:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים)  הנגיד והמנכ"ל14:30 - 15:00
ירון

 (לשכת הנגיד,  עקיבא אופנבכר, האונ' העברית15:00 - 15:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) דוברות15:45 - 16:15

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) ממשל תאגידי16:30 - 17:00

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) פיקוח על הבנקים17:15 - 17:45
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) ביקורת פנימית17:45 - 18:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) דיון בנושא בנק18:30 - 19:30

יום חמישי 31 אוקטובר
 - אמיר ירון סיור לנצרת08:00 - 20:00
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3 נובמבר 2019 - 
9 נובמבר 2019

יום שני 4 נובמבר
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי מט"ח10:00 - 10:30

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + איל רוזן11:15 - 12:00
אמיר ירון

 (לשכת   ד"ר שגית לוינר, הקריה האקדמית אונו12:00 - 12:45
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 (לשכת הנגיד,  תיבות דוח בנק ישראל 13:002019 - 13:45
 - אמיר ירוןירושלים)

15:30 - 14:00 ,Monetary Policy :סמינר חטיבתי מחקר בנושא 
 Bank Competition and Regional Credit Cycles: Evidence

 from a Quasi-Natural Experiment 6 חדר ישיבות מחקר בקומה) 
 - עדי ברנדר(חדר גדול))

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) דוברות15:40 - 16:00

17:30 - 16:00BISאמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאים ל - 

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) ועד עובדים18:00 - 19:00

יום רביעי 6 נובמבר
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי10:15 - 11:45
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 -  (חדר ישיבות 1755) פורום יציבות פיננסית12:20 - 14:30
מזכירות הועדה והמועצה

 - אמיר ירון פ"ע הנגיד והמנכ"ל14:45 - 15:15

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) פגישה אישית15:15 - 16:00

 - אמיר (לשכת הנגיד) הכנה לפאנל בכנס בציריך 17:00 - 18:00
ירון

יום שישי 8 נובמבר

שבת 9 נובמבר

יום ראשון 3 נובמבר
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאים מועצה08:30 - 09:00

  (בנק ישראל, ירושלים) ישיבת המועצה המנהלית 09:15 - 13:00
- מזכירות הועדה והמועצה

 (לשכת הנגיד, שוטף הנגיד + מנהל חט' השווקים13:30 - 14:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת הנגיד,  מנהל רשות המיסים בישראל15:00 - 15:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 (חדר ישיבות  פיקוח על נותני שירות תשלום 16:30 - 17:30
 - אמיר ירון"שקד" (1707) קומה 7 )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד)  נתוני אשראי18:00 - 19:00

יום שלישי 5 נובמבר
11:00 - 09:30BIS-אמיר ירון (לשכת הנגיד) חומרים ל - 

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) פונקציית ציות11:00 - 11:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאים פיסקליים 11:30 - 12:00

 - אמיר  (חדר ישיבות מליאה, קומה 7) פורום מחקר13:00 - 14:30
ירון

 (לשכת הנגיד,  עדכון בנושא משקיעים מוסדיים14:30 - 15:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת  שוטף הנגיד + מנהלת משאבי אנוש15:00 - 15:45
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 (חדר ישיבות "שקד" קומה  פגישה בנושא בנקאות16:00 - 17:00
 - אמיר ירון7 (1707, חדר ישיבות קטן), ירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאי מט"ח17:30 - 18:30

 -  (לשכת הנגיד) עדכון - היערכות למשבר פיננסי18:30 - 19:15
אמיר ירון

יום חמישי 7 נובמבר
 ישיבת הנהלה רחבה - יום הנהלה שנתי - 08:30 - 16:30
 - אמיר ירון (הבורסה לני"ע, תל אביב)תכניות עבודה

  (לשכת הנגיד, ת"א) נושאי תקציב 2020 - מועצה18:30 - 19:00
- אמיר ירון



47 חופש מידע לשכת הנגיד03/01/2021 09:22

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

דצמבר 2019

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

נובמבר 2019

10 נובמבר 2019 - 
16 נובמבר 2019

יום שני 11 נובמבר
BIS

יום רביעי 13 נובמבר
 עדכונים - הנהלה09:30 - 10:00

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי11:00 - 12:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1755) ועדה מוניטרית13:00 - 16:00
הועדה והמועצה

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) הנגיד + המנכ"ל16:10 - 16:55
ירון

  שיחה טלפונית - הנגיד, המנכ"ל ויו"ר המועצה17:00 - 18:00
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד, ירושלים)

יום שישי 15 נובמבר

שבת 16 נובמבר

יום ראשון 10 נובמבר
BIS

 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

11:00 - 10:00BIS-אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) הכנה ל - 

 עבודה במשרד11:30 - 13:00

 נסיעה לנתב"ג13:00 - 14:00

 טיסה לבאזל16:00 - 19:00

יום שלישי 12 נובמבר
15:30 - 08:30SNB-FRB-BIS ציריך- כנס 

יום חמישי 14 נובמבר
 (בנק ישראל, תל אביב) ישיבת המועצה המנהלית 09:00 - 13:00

 הנגיד+המנכ"ל13:30 - 14:30

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ת"א) ראשי  איגוד הבנקים 15:30 - 16:15
ירון

 (לשכת  נושאים לפגישה עם מנכ"ל הבורסה17:00 - 17:45
 - אמיר ירוןהנגיד, ת"א)
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17 נובמבר 2019 - 
23 נובמבר 2019

יום שני 18 נובמבר
 (תל אביב) הממונה על רשות שוק ההון 08:30 - 09:30

11:00 - 09:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) המשכיות עסקית11:45 - 12:15

13:00 - 12:15 OECD-(לשכת הנגיד) הכנה לביקור משלחת ה  - 
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הזמנות 13:30 - 14:00

 - אמיר  (לשכת הנגיד בירושלים) ביטוח פיקדונות 15:00 - 16:00
ירון

 - אמיר (לשכת הנגיד, ירושלים) חסכון לטווח ארוך16:00 - 16:45
ירון

 -  (לשכת הנגיד בירושלים) נושאי משאבי אנוש17:20 - 18:00
אמיר ירון

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + מנהל מו"ס18:00 - 18:45
 - אמיר ירוןירושלים)

יום רביעי 20 נובמבר
 הכנה09:30 - 10:00

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי10:30 - 12:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1755) ועדה מוניטרית13:45 - 15:30
הועדה והמועצה

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) בנקאות15:45 - 16:00

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + מנהל השווקים16:00 - 16:45
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ) הנגיד ומנהלת חות"ם17:00 - 17:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ירושלים)  הנגיד והמנכ"ל17:45 - 18:45

יום שישי 22 נובמבר

שבת 23 נובמבר

יום ראשון 17 נובמבר
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

 (חדר דיונים (ק' 7) -  עדכון בנושא אסטרטגיה 10:00 - 11:00
 - אמיר ירוןשקד)

 (חדר ישיבות  ישיבת הנהלה רחבה וראשי אגפים11:30 - 13:00
 - אמיר ירוןגדול - המליאה, קומה 7)

 (לשכת הנגיד, הנגיד והממונה על הגנת הפרטיות13:50 - 14:15
 - אמיר ירוןירושלים)

15:45 - 14:45BI  (!לשכת הנגיד, ירושלים) אמיר ירון - 

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים)  חשכ"ל משרד האוצר15:45 - 16:45
אמיר ירון

 (לשכת  הנגיד, המנכ"ל ומנהלת משאבי אנוש17:00 - 17:30
 - אמיר ירוןהנגיד)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הנגיד + המנכ"ל17:30 - 17:45

 - (לשכת הנגיד) נושאים לוועדה ליציבות פיננסית18:15 - 19:00
אמיר ירון

יום שלישי 19 נובמבר
 עדכונים - מיילים/טלפונים08:30 - 09:00

 - אמיר ירון פגישה עם חבר ועדה09:15 - 10:15

 -  (לשכת הנגיד, תל אביב ) שוטף הנגיד + חדוה 11:00 - 11:30
אמיר ירון

 (לשכת  שוטף רבעוני עם ראשי בנק דיסקונט  11:30 - 12:30
 - אמיר ירוןהנגיד, ת"א)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א ) פגישה אישית 14:45 - 15:30

 (לשכת הנגיד בתל אביב,  יועץ תקשורת של הבנק16:00 - 17:00
 - אמיר ירוןכניסה מרחוב נחלת בנימין 69 )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) פגישה אישית17:00 - 18:00

יום חמישי 21 נובמבר
 עדכונים מיילים/טלפונים08:00 - 09:00

 (לשכת הנגיד נושאים לכנס איגוד הבנקים ב09:303.12 - 11:30
 - אמיר ירוןת"א)

12:40 - 11:40 EMV אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) סיכום מתווה - 

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד ת"א) תקציב ב"י13:00 - 13:30

 (לשכת הנגיד  נושאים לכנס ידע של בנק ישראל14:00 - 15:00
 - אמיר ירוןת"א)

  נושאים לכנס המכון הישראלי לדמוקרטיה15:00 - 16:15
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד ת"א)

  נושאים  ליום עיון לשופטי ביהמ"ש המחוזי ת"א16:15 - 16:45
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד ת"א)

 - אמיר ירון (לשכה, ת"א)  השגריר הבריטי 17:45 - 18:30
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24 נובמבר 2019 - 
30 נובמבר 2019

יום שני 25 נובמבר
 (חדר ישיבות 1707,  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם09:00 - 11:00

 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה  פרסום החלטת הריבית11:00 - 12:00
 - מזכירות הועדה והמועצה7 קריית הממשלה )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) דוברות13:30 - 14:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) מחקר14:15 - 15:15

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הנגיד + מנהלת ת"ע17:00 - 17:30

 אישי18:30 - 19:30

יום רביעי 27 נובמבר
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:00 - 09:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) בנקאות10:20 - 11:20

 (לשכת הנגיד) ראש המועצה הלאומית לכלכלה11:30 - 12:30

  הכנה לוועידת TheMarker לחברה החרדית13:00 - 14:00
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד )

 -  (לשכת הנגיד) נושאים לכנס המכללה למנהל15:00 - 15:30
אמיר ירון

 טלפון בנק מחו"ל15:30 - 16:00

  (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאים לועדה מוניטרית16:00 - 16:30
- אמיר ירון

17:30 - 17:00 OECD-(לשכת הנגיד) נושאים לביקור משלחת ה  
- אמיר ירון

יום שישי 29 נובמבר

שבת 30 נובמבר

יום ראשון 24 נובמבר
 -  (חדר ישיבות 1755) דיון מוניטרי חודשי - רחב09:00 - 11:00

מזכירות הועדה והמועצה

 (חדר ישיבות 1707,  דיון מוניטרי חודשי - מצומצם11:00 - 14:00
 - מזכירות הועדה והמועצהקומה 7 קריית הממשלה )

 (לשכת הנגיד,  נושאים לראש רשות התחרות16:45 - 17:30
 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + היועצת המשפטית17:30 - 18:15
 - אמיר ירוןירושלים)

יום שלישי 26 נובמבר
 עדכונים - הנהלה08:00 - 09:00

 (חדר ישיבות 1707,  ישיבת המועצה המנהלית 09:30 - 11:00
 - מזכירות הועדה והמועצהבנק ישראל ירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הנגיד ואסתי12:00 - 12:15

  נושאים  לישיבה עם נשיא התאחדות המלונות 13:00 - 14:00
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד, ירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) ביקורת פנימית14:00 - 14:30

 - (לשכת הנגיד) נושאים לוועדה ליציבות פיננסית14:30 - 15:30
אמיר ירון

 (בנק ישראל - רח' קפלן  הוועדה ליציבות פיננסית16:00 - 18:00
 - מזכירות הועדה והמועצה2, קומה 7, חדר ישיבות 1755, ירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) יו"ר רשות ני"ע18:00 - 18:45

יום חמישי 28 נובמבר
 - מצדה שמיר נושאים מועצה מנהלית08:00 - 09:00

 (לשכת הנגיד בתל אביב, כניסה מרחוב  דוברות10:20 - 11:00
 - אמיר ירוןנחלת בנימין 69 )

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) תקציב וכ"א 11:15 - 12:00

 -  (לשכת הנגיד) פרוטוקול המועצה המנהלית13:30 - 14:00
אמיר ירון

 (לשכת  התפתחות האשראי במשק הישראלי14:00 - 14:45
 - אמיר ירוןהנגיד,ת"א)

  (לשכת הנגיד, ת"א ) פגישה בנושא מבקש רישיון15:00 - 16:00
- אמיר ירון

 -  (לשכת הנגיד ת"א) נשיא התאחדות המלונות 16:30 - 17:30
אמיר ירון

 - אמיר (לשכת הנגיד, תל אביב) שוטף הנגיד + חזי18:15 - 19:00
ירון
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1 דצמבר 2019 - 
7 דצמבר 2019

יום שני 2 דצמבר
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) אסטרטגיה09:05 - 09:45

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) ראש הראשות לתחרות10:00 - 11:00
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) תשלומים מהירים11:20 - 11:50

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי מט"ח12:40 - 13:25

 - אמיר ירון (משרד האוצר) שר האוצר 15:00 - 16:00

 - אמיר  (לשכת הנגיד) נושאים לפגישה עם הנשיא17:00 - 18:00
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הנגיד וחזי18:00 - 19:00

יום רביעי 4 דצמבר
 -  (חדר ישיבות מליאה - קומה 7) מחלקת חותם09:15 - 10:15

אמיר ירון

 -  (חדר ישיבות מליאה - קומה 7) מחלקת המטבע10:45 - 11:45
אמיר ירון

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית11:45 - 12:45
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי12:45 - 14:45
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1707) ועדה מוניטרית 14:45 - 15:15
הועדה והמועצה

 (לשכת  שוטף הנגיד + מנהלת משאבי אנוש15:15 - 16:00
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 -  (לשכת הנגיד) הכנה למשלחת מקרן המטבע 16:05 - 16:35
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאים לכנס ידע17:00 - 17:30

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) הנגיד + המנכ"ל18:30 - 19:15
ירון

יום שישי 6 דצמבר

שבת 7 דצמבר

יום ראשון 1 דצמבר
 - אמיר  (לשכת הנגיד) עדכונים - הנהלה רחבה10:00 - 11:00

ירון

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) הגנת הפרטיות במאגר11:20 - 12:00
אמיר ירון

12:45 - 12:00OECD-חדר ישיבות גדול  פגישה עם משלחת ה) 
 - אמיר ירוןקומה 7 - מליאה)

  מנהל השווקים+היועצת המשפטית - עדכון14:15 - 14:30
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד, ירושלים)

  (לשכת הנגיד, ירושלים) פגישה  עם עובדים בבנק15:00 - 16:00
- אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאים לשר האוצר16:00 - 17:30

 - אמיר  (לשכת הנגיד) נושאים לוועדה המוניטרית17:30 - 18:15
ירון

יום שלישי 3 דצמבר
 עדכונים- הנהלה09:00 - 09:45

 - אמיר ירון הנגיד+המפקת11:00 - 12:00

  האסיפה השנתית של איגוד הבנקים בישראל12:30 - 14:30
 - אמיר ירון(הילטון ת"א)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) תקשורת15:30 - 16:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) הנגיד והמנכ"ל 17:00 - 17:45

 - אמיר  שיחת טלפון הנגיד + היועצת המשפטית18:00 - 18:30
ירון

יום חמישי 5 דצמבר
 עדכונים מיילים/טלפונים09:00 - 09:30

 (לשכת הנגיד בתל אביב, כניסה  יועץ תקשורת10:00 - 11:00
 - אמיר ירוןמרחוב נחלת בנימין 69 )

 (מרכז המבקרים/לשכה) ראש מתנ"א11:15 - 11:30

 (לשכת הנגיד,  מסרים לנאום הנגיד בכנס ידע 12:00 - 13:00
 - אמיר ירוןת"א)

 - אמיר ירון (לשכה ת"א / ארומה) הנגיד וחזי13:00 - 13:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) רשות המיסים14:00 - 15:00

  נושאים לפגישה עם ראשי הבנק הבינלאומי15:15 - 15:45
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד בתל אביב)

 (נחלת  שוטף רבעוני עם ראשי הבנק הבינ"ל15:45 - 16:45
 - אמיר ירוןבנימין 69, ת"א)

 (לשכת הנגיד,  שוטף הנגיד + המבקר הפנימי17:00 - 17:45
 - אמיר ירוןת"א)
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דצמבר 2019

8 דצמבר 2019 - 
14 דצמבר 2019

יום שני 9 דצמבר
 הכנה09:30 - 10:00

11:00 - 10:00IMF Mission (חדר דיונים קומה 7 - שקד)  אמיר - 
ירון

 -  (לשכת נשיא המדינה, ירושלים) נשיא המדינה11:45 - 12:45
אמיר ירון

  נושאים לכנס המכון הישראלי לדמוקרטיה14:00 - 15:00
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד, ירושלים)

 -  (לשכת הנגיד) הנגיד ומנהלת משאבי אנוש15:30 - 16:30
אמיר ירון

 (לשכת  עדכון בנושא היערכות למשבר פיננסי 16:30 - 18:00
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הנגיד והמנכ"ל18:15 - 19:00

יום רביעי 11 דצמבר
 עדכונים - הנהלה08:00 - 09:00

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי 10:00 - 11:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, בנק ישראל  ועדה מוניטרית11:30 - 12:30
 - מזכירות הועדה והמועצהירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) תקציב ב"י12:45 - 13:45

 (חדר ישיבות 1707, בנק ישראל  ועדה מוניטרית14:00 - 14:45
 - מזכירות הועדה והמועצהירושלים)

 עבודה במשרד15:00 - 17:00

 - אמיר ירון הכנה לראש הרשות להלבנת הון 18:15 - 18:45

יום שישי 13 דצמבר

שבת 14 דצמבר

יום ראשון 8 דצמבר
 "חדשנות דיגיטלית" כנס הידע השמיני  של בנק 08:00 - 15:00

 - יומן אירועים (בנייני האומה, ירושלים)ישראל

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאים לנשיא המדינה16:00 - 17:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאי אסטרטגיה17:10 - 18:10

יום שלישי 10 דצמבר
 דברי פתיחה של הנגיד ביום עיון - שופטי 09:00 - 09:30

 (הביקור בבניין 1 בירושלים (חדר ביהמ"ש המחוזי בתל אביב
 - אמיר ירוןישיבות גדול - קומה 7).)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) ניהול פנימי10:00 - 10:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הנגיד ואסתי11:15 - 11:30

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הכנה12:15 - 13:15

 (חדר ישיבות  מפגש הנגיד עם חטיבת השווקים13:30 - 14:30
 - אמיר ירוןמליאה - קומה 7)

 - אמיר (לשכת הנגיד) נושאים לוועדה המוניטרית 15:30 - 17:00
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) שב"א ומס"ב17:00 - 17:30

 -  (לשכת הנגיד, ירושלים) קידום עולם התשלומים17:30 - 18:30
אמיר ירון

יום חמישי 12 דצמבר
 - יואב סופר (לשכת הנגיד, תל אביב) תקשורת09:30 - 10:30

 (לשכת הנגיד  יועץ התקשורת של בנק ישראל10:30 - 11:30
 - אמיר ירוןבתל אביב, כניסה מרחוב נחלת בנימין 69 )

 פגישה הנגיד עם פרופ' צביקה אקשטיין, 12:00 - 13:00
 - אמיר ירון (ת"א)הבינתחומי

  הנגיד, המנכ"ל+ מנהלת משאבי אנוש + ת"ע13:00 - 14:00
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד, ת"א)

 (נחלת  פגישה עם ראש הרשות להלבנת הון14:30 - 15:15
 - אמיר ירוןבנימין 69, ת"א (קומה 2))

 פגישה עם מנכ"ל ויו"ר בנק מזרחי - משה וידמן 15:30 - 16:30
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א)ואלדד פישר

 -  (לשכת הנגיד, תל אביב) שוטף הנגיד והמנכ"ל17:00 - 18:00
אמיר ירון
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15 דצמבר 2019 - 
21 דצמבר 2019

יום שני 16 דצמבר
 עדכונים - מיילים/טלפונים09:00 - 09:45

 - אמיר ירון הנגיד והחשכ"ל - טלפונית10:40 - 11:00

 מסרים לנאום הנגיד בכנס המכון הישראלי 11:30 - 13:00
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים)לדמוקרטיה

 עבודה במשרד13:30 - 15:30

 (לשכת הנגיד,  פרוטוקול המועצה המנהלית 16:30 - 17:00
 - אמיר ירוןירושלים)

 (לשכת  נושאים לישיבת הוועדה המוניטרית 17:00 - 17:45
 - אמיר ירוןהנגיד)

 (לשכת הנגיד, שוטף הנגיד + מנהל חט' השווקים17:45 - 18:30
 - אמיר ירוןירושלים)

יום רביעי 18 דצמבר
 - אמיר ירון הנגיד ואוהד - טלפונית 09:00 - 09:30

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1755) ועדה מוניטרית10:00 - 10:30
הועדה והמועצה

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1755) דיון מוניטרי שבועי10:30 - 12:30
הועדה והמועצה

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1755) ועדה מוניטרית12:30 - 13:30
הועדה והמועצה

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי ועד13:45 - 14:15

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1755) ועדה מוניטרית14:30 - 16:00
הועדה והמועצה

 (לשכת  הנגיד, המנכ"ל ומנהל חט' טכ' המידע 16:45 - 17:30
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 -  (לשכת הנגיד) הנגיד + מנהל חט' טכ' המידע17:30 - 18:15
אמיר ירון

יום שישי 20 דצמבר

שבת 21 דצמבר

יום ראשון 15 דצמבר
 עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

 (חדר  מפגש הנגיד וחטיבת טכנולוגיית המידע10:00 - 11:00
 - אמיר ירוןהדרכה הר חוצבים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הכנה לדיון במועצה12:00 - 12:30

  מסרים לכנס המכון הישראלי לדמוקרטיה14:00 - 15:00
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד)

 -  (לשכת הנגיד) פעילות יחידת פניות הציבור15:45 - 16:30
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) בנק הדואר16:30 - 17:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאי בנקאות - הרשפ17:30 - 18:30

יום שלישי 17 דצמבר
 עדכונים - הנהלה08:30 - 09:00

 - אמיר  הכנה לכנס המכון הישראלי לדמוקרטיה09:00 - 12:30
ירון

  13:00 הרצאת הנגיד בכנס אלי הורוביץ 13:00 - 13:30
 - אמיר ירון(ירושלים. מלון מצודת דוד)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) נושאי הנהלה16:00 - 16:30

 - (לשכת הנגיד, ירושלים) שוטף הנגיד + המפקחת16:30 - 17:30
אמיר ירון

 עבודה במשרד17:30 - 18:30

יום חמישי 19 דצמבר
 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) מסרים לתקשורת09:30 - 12:00

 -  (לשכת הנגיד ת"א) פגישת הנגיד עם הוועד 12:10 - 13:10
אמיר ירון

 - אמיר ירון הנגיד והמנכ"ל13:00 - 13:45

 - אמיר ירון (ת"א) דוברות13:45 - 14:45

 - אמיר ירון (ת"א) שוטף הנגיד ופנינה טלפונית17:00 - 17:45
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יום שני 23 דצמבר
 עדכונים - מיילים/טלפוני09:30 - 10:30

 רמ"ט11:00 - 11:30

 הנגיד ומיקי קהן נושאי הועדה ליציבות פיננסית12:00 - 12:30

 (חדר ישיבות  ישיבת הנהלה רחבה וראשי אגפים 14:00 - 16:30
 - אמיר ירוןגדול - מליאה, קומה 7)

 (לשכת  נושאים למפגש עם בוגרי אונ' שיקאגו16:30 - 17:00
 - אמיר ירוןהנגיד)

 (לשכת  הנגיד וראש המועצה הלאומית לכלכלה17:15 - 18:15
 - אמיר ירוןהנגיד)

יום רביעי 25 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השלישי)

 הכנה09:30 - 10:00

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7 קריית  ועדה מוניטרית10:30 - 11:00
 - מזכירות הועדה והמועצההממשלה )

 (חדר ישיבות 1707, קומה 7  דיון מוניטרי שבועי11:00 - 12:30
 - מזכירות הועדה והמועצהקריית הממשלה )

 (בנק ישראל - רח' קפלן 2, קומה  וועדה מוניטרית 12:30 - 13:30
 - מזכירות הועדה והמועצה7, חדר ישיבות 1755, ירושלים)

 (לשכת  נושאים  לישיבת המועצה המינהלית 13:50 - 14:35
 - אמיר ירוןהנגיד, ירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאים של קרן המטבע15:15 - 16:15

 (לשכת  הכנה לפגישה עם ראש רשות שוק ההון16:30 - 17:15
 - אמיר ירוןהנגיד)

 (לשכת הנגיד,  פגישה עם ראש אגף התקציבים17:45 - 18:30
 - אמיר ירוןירושלים)

יום שישי 27 דצמבר

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום החמישי)

שבת 28 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השישי)

יום ראשון 22 דצמבר
נר ראשון של חנוכה

 - אמיר ירון עדכונים - הנהלה09:00 - 09:30

  מפגש הנגיד עם חטיבת משאבי אנוש ומנהל 10:00 - 11:00
 - אמיר ירון(משרד החוץ (אולם ירושלים))

 (לשכת הנגיד,  פגישה עם פרופ' איתן שישינסקי12:30 - 13:15
 - אמיר ירוןירושלים)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאי רכש13:30 - 14:00

 -  (לשכת הנגיד) פגישה אישית עם עובד הבנק14:00 - 14:30
אמיר ירון

 אישי15:00 - 19:00

יום שלישי 24 דצמבר
 עדכונים- הנהלה09:00 - 09:45

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הכנה10:20 - 10:50

 (חדר ישיבות  מפגש הנגיד וחטיבת המחקר 11:00 - 12:00
 - אמיר ירוןמליאה קומה 7)

 (חדר ישיבות גדול  ביקור הנגיד בחטיבת השווקים12:30 - 13:00
 - אמיר ירוןקומה 3 - אלון)

 (חדר ישיבות מליאה  מפגש הנגיד עם הלשכות14:00 - 15:00
 - אמיר ירוןקומה 7)

15:30 - 15:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) ישיבת הזמנות15:30 - 16:00

  נושאים  לפגישה עם ראש אגף התקציבים 16:00 - 16:30
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד)

 -  (לשכת הנגיד) ישיבה בנושא "כנס האינפלציה"16:30 - 17:00
אמיר ירון

  מסרים לוועידה דה מרקר לחברה החרדית 17:00 - 17:30
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאי בנקאות רש"פ18:00 - 18:45

יום חמישי 26 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום הרביעי)

 -  (טלפונית) שיחה עם ראש המועצה המנהלית09:10 - 09:30
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) בנק הדואר 09:40 - 10:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאי כח אדם10:15 - 10:45

 (*מרכז המבקרים,  מפגש הנגיד עם עובדי ת"א 11:00 - 12:00
 - אמיר ירוןת"א*)

 - אמיר ירון (לשכה, ת"א) תקשורת12:30 - 13:30

  פגישה עם משה ברקת הממונה על שוק ההון 13:30 - 14:30
 - אמיר ירון(חדר ישיבות 206 לילנבלום)

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א)  ממשל תאגידי 15:00 - 16:30

 (לשכת הנגיד  נושאים לכנס של המכללה למנהל17:00 - 18:00
 - אמיר ירוןת"א)

 (מיינדספייס, אחד  מפגש עם בוגרי אוני' שיקגו 18:30 - 20:30
 - אמיר ירוןהעם 54, תל אביב (מתחם רייז))
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יום שני 30 דצמבר
 (חדר ישיבות 1755,  ישיבת המועצה המינהלית09:15 - 15:00

 - מזכירות הועדה והמועצהירושלים)

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים ) הבנק הדיגיטלי15:00 - 15:15
ירון

 (לשכת הנגיד) הממונה על השכר באוצר16:00 - 17:00

17:30 - 17:00TheMarker אמיר (לשכת הנגיד) מסרים בוועידת - 
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) פ"ע הנגיד וחזי17:30 - 18:00

יום רביעי 1 ינואר
 - אמיר  (לשכת הנגיד) עדכונים - ישיבת הנהלה 09:45 - 10:30

ירון

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1707) דיון מוניטרי שבועי10:30 - 12:30
הועדה והמועצה

 - מזכירות  (חדר ישיבות 1707) ועדה מוניטרית12:30 - 14:00
הועדה והמועצה

 - אמיר מפגש הנגיד וחטיבת הפיקוח על הבנקים 14:15 - 15:15
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) קשרים בינ"ל16:00 - 16:45

18:00 - 17:00 BIS-אמיר ירון (לשכת הנגיד) הכנה ל - 

 -  (לשכת הנגיד) הנגיד ומנהלת משאבי אנוש18:20 - 19:00
אמיר ירון

יום שישי 3 ינואר

שבת 4 ינואר

יום ראשון 29 דצמבר
 עדכונים - הנהלה08:30 - 09:00

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ירושלים) הגנת  הפרטיות 09:00 - 09:30
ירון

  מפגש הנגיד עם חטיבת מידע וסטטיסטיקה 10:00 - 11:00
 - אמיר ירון(חדר ישיבות גדול קומה 7 - מליאה)

12:30 - 11:30TheMarker אמיר  (לשכת הנגיד) הכנה לוועידת - 
ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) נושאים למועצה12:30 - 13:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) שר התקשורת 13:00 - 14:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) תקציב בנק ישראל15:00 - 16:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ירושלים) פ.ע מנכ"ל16:00 - 17:00

יום שלישי 31 דצמבר
 (מרכז  ועידת TheMarker לחברה החרדית08:30 - 11:00

 - אמיר ירוןהכנסים Avenue, קריית שדה התעופה)

 עבודה במשרד12:30 - 14:30

 פרטי15:30 - 18:00

יום חמישי 2 ינואר
 - אמיר ירון עדכוני בוקר - הנגיד והרמ"ט08:00 - 09:00

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) נושאי אסטרטגיה 09:35 - 10:00

 (לשכת  שוטף הנגיד עם יועץ התקשורת החיצוני10:15 - 11:00
 - אמיר ירוןהנגיד בתל אביב, כניסה מרחוב נחלת בנימין 69 )

 - אמיר  (לשכת הנגיד, ת"א) נושאי מועצה מנהלית11:00 - 12:00
ירון

 (לשכה,  12:50 - הנגיד + מנהל חט' טכ' המידע12:50 - 13:00
 - אמיר ירוןת"א)

 (לשכת  מערכות תשלומים מהירים בישראל13:00 - 14:30
 - אמיר ירוןהנגיד, ת"א (חדר ישיבות 206))

 -  (לשכת הנגיד) פ"ע הנגיד ומנהל חט' המחקר14:45 - 15:30
אמיר ירון

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד, ת"א) נושאי כח אדם15:30 - 16:00

  הנגיד + קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל לשעבר16:00 - 17:00
 - אמיר ירון(לשכת הנגיד, ת"א (נחלת בנימין 69))

 - אמיר ירון (לשכת הנגיד) הנגיד והמנכ"ל17:00 - 18:00


