
תאריך

שעת 

מקוםנושאשעת סיוםהתחלה

טקס כניסה לתפקיד17/5/201512:00:0013:00:00

לשת השרהמנכל רשות האכיפה והגביה- דוד מדיוני17/5/201513:30:0014:00:00

לשכת השרה-אופיר- אבטחה איילת17/5/201514:00:0014:30:00

יועמש17/5/201514:30:0015:30:00

לשכת השרהתדרוך צוות אבטחה17/5/201514:30:0015:30:00

לשכת השרהישיבת צוות17/5/201515:30:0016:30:00

משרד המשפטיםנפתלי ושלום17/5/201518:00:0019:00:00

נסיעה17/5/201518:45:0019:15:00

-ישיבת מרכז הרב17/5/201519:00:0019:30:00

הכתרת הרב ניר הרמן17/5/201520:00:0020:30:00

18/5/201508:00:0014:00:00

כנס לשכת עורכי הדין באילת על חוק החנינה קצביבות חנינות 

אילת10:30איילת נואמת בשעה . ומה שבינהם

כנסתשירי בכנסת18/5/201509:00:0010:00:00

מיקום מדויק ייקבע בבוקר- פגישה עם פרקליט המדינה18/5/201511:00:0012:00:00

מיקום מדוייק ייקבע בבוקר-פגישה עם דורון ברזילאי18/5/201512:00:0012:30:00

הצבעות אי אמון18/5/201516:00:0019:00:00

ישיבת מליאה ליום ירושלים18/5/201518:00:0019:00:00

שכונת אברהם אבינו, 4קרית הרב לוינגר, שבעה18/5/201520:00:0020:30:00

מוזיאון ישראלישיבת ממשלה19/5/201509:30:0013:00:00

תמונה משותפת בבית הנשיא19/5/201514:00:0014:30:00

נסיעה ללשכה19/5/201515:00:0015:30:00

לשכת השרהיכין זיק+ לית אמי פלמור "השרה עם המנכ. ע.פ19/5/201515:30:0016:30:00

19/5/201516:30:0017:15:00

מורן בנושא תקנון +גיל+עמי ברקוביץ++אייל זנדברג+אורית קורן

לשכת השרה ירושליםממשלה

לשכת השרה בירושליםפגישת הכרות עם אוסנת מנדל מנהלת מחלקת בגצים19/5/201517:15:0017:45:00

התעמלות20/5/201508:00:0009:00:00

נסיעה20/5/201509:00:0010:00:00

משכן הנשיא.נשיא המדינה20/5/201510:35:0011:05:00

מליאה20/5/201511:00:0016:00:00

בכנסתאביעד בקשי20/5/201512:00:0012:45:00

לשכת השרה בכנסתשמחה רוטמן20/5/201513:00:0014:00:00

1467' בכנסת לשכה מס.משה פרוכט והשרה. פגישה20/5/201514:00:0014:30:00

נסיעה ללשכה20/5/201515:00:0015:30:00

משרד המשפטים, לשכת השרההשרה עם הילה גרסטל ויכין זיק. ע.פ20/5/201515:30:0016:00:00

לשכת השרההשרה ומורן לקראת פגישה עם לאה רקובר, הכנה לפגישה20/5/201516:00:0016:30:00

20/5/201516:30:0017:00:00

- ומורן  (היועצת המשפטית של המשרד)השרה ולאה רקובר . ע.פ

לשכת השרהבנוסף לסוגיית המתנות

20/5/201517:00:0017:30:00

יועצת המשפטית של )לאה רקובר , השרה: משתתפים. ע.פ

לשכת השרה בירושלים(חשב המשרד)רונן דוד, המשרד

20/5/201517:30:0018:00:00

-רונית עמיאל, פרקליט המדינה, מנכלית, השרה: משתתפים. ע.פ

-ליאורה חווילי, (ש"מנהל מח)-אורי כרמל, (פרקליטת מחוז מרכז)

לשכת השרה בירושליםבנושא סיכסוך הפרקליטים (אזרחי-א"פרקליטת מחוז ת)

20/5/201518:00:0019:00:00

-רונית עמיאל, פרקליט המדינה, מנכלית, השרה: משתתפים. ע.פ

-ליאורה חווילי, (ש"מנהל מח)-אורי כרמל, (פרקליטת מחוז מרכז)

ולימור פלד בנושא סיכסוך  (אזרחי-א"פרקליטת מחוז ת)

לשכת השרה בירושליםהפרקליטים

36רחוב אפק , ראש העיןל"יהודה חדד ז, שבעה21/5/201508:00:0008:30:00

נסיעה21/5/201509:30:0010:00:00

לשכת השרה בתל אביבהשרה ומני נאמן. פגישה21/5/201510:10:0011:00:00

דניאל אביטל21/5/201511:00:0012:00:00

21/5/201511:30:0012:00:00

. פגישה בנושא קידום הנושאים הקשורים לאזרחים חללי הטרור

יוסי מנדלביץ ויוסי צור, השרה: משתתפים

רחוב מנחם בגין , לשכת השרה בתל אביב
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לשכת השרה בתל אביב-משוריין להרצל 21/5/201511:30:0013:00:00

לשכת השרה בתל אביבירון גדסי והרצל יחזקאל, שלמה גורי, השרה: משתתפים .21/5/201512:00:0012:30:00

לשכת השרה בתל אביבאבשלום בן דוד ואביעד עקיבא: פגישה  משתתפים21/5/201512:30:0013:00:00

לשכת השרה תל אביבהשרה ואמיתי כהן: פגישה  משתתפים21/5/201513:00:0013:30:00

לשכת השרה בתל אביבהשר ולאה רקובר. פגישת המשך21/5/201513:30:0014:30:00

לשכת השרה תל אביבמנהל בתי המשפט-השופט מיכאל שפיצר21/5/201514:30:0015:00:00

תל אביב, לשכת שרת המשפטיםפגישה עם איציק דיעי21/5/201515:00:0015:30:00

לשכת שרת המשפטים בתל אביב(ר וועדת עזבונות"יו)השרה ותחיה שפירא. ע.פ21/5/201515:30:0016:00:00

לשכת השרה בתל אביבשרת המשפטים עם מיכה לינדנשטראוס. פגישה21/5/201516:00:0017:00:00

לשכת השרה בתל אביבשרת המשפטים עם רז ניזרי. ע.פ21/5/201518:00:0019:30:00

שבועות24/5/201500:00:0000:00:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  24/5/201508:30:0009:00:0008:30

ישיבת ממשלה24/5/201510:30:0013:00:00

לשכת השרההשופט אליעזר גולדברג, השרה. פגישה 25/5/201508:45:0009:30:0008:45

לשכת השרה בירושלים(ש"משנה ליועמ)השרה וארז קמיניץ . פגישה25/5/201509:30:0010:30:00

לשכת השרהש"משנה יועמ-השרה ןאורית קורן. ע.פ25/5/201510:30:0011:00:00

לשכת השרה ירושליםגיל ומורן, אבי ליכט, השרה: משתתפים. ע.פ25/5/201511:00:0012:00:00

לשכת השרהש"השרה ויועמ. ע.פ25/5/201512:00:0012:30:00

נסיעה25/5/201512:30:0013:00:00

מזכירות הממשלהוועדת שרים לחקיקה25/5/201513:00:0014:30:00

25/5/201514:30:0015:00:00

-054בי 'מוריה חג. של אולפנת עופרה' שיחה  עם בנות כיתה ח

2474036

 חדר ישיבות החדר פנוי 1461חדר , בכנסת

14:00-15:00משעה 

ישיבת סיעה25/5/201515:00:0016:00:00



מליאה25/5/201516:00:0019:00:00

מליאה25/5/201516:00:0019:00:00

מ" ליד רוה240' מס, לשכת שר הביטחוןשרת המשפטים ושר הביטחון: פגישה25/5/201516:15:0017:00:00

השרה וטל בנש. ע.פ25/5/201517:00:0017:30:00

1467לשכת השרה כנסת  חדר אלעד רוזנטל25/5/201517:30:0018:00:00

לשכת השרה בכנסת(ש"משנה ליועמ)השרה ורועי שיינדורף . פגישה25/5/201518:00:0019:00:00

1467לשכת השרה בכנסת חדר פגישה עם לאה רקובר בנושא טופס ניגוד עיניינים25/5/201519:00:0019:30:00

כנסת לשכהצביקה האוזר25/5/201519:30:0020:30:00

2בית המשפט העליון רחוב שערי משפט קומה -פגישת הכרות עם נישאת בית המשפט העליון מרים נאור26/5/201509:00:0010:00:00

נסיעה26/5/201510:00:0010:30:00

ישיבת ממשלה26/5/201511:00:0014:00:00

26/5/201514:00:0015:30:00

-בנושא חוק שכירות הוגנת, שר האוצר, השרה: משתתפים. ע.פ

הממונה על . ס- ערן ניצן, ממונה על הדיור-אביגדור יצחקי

משרד האוצררכזת שיכון וארז קמיניץ-התקציבים מעיין נשר

נסיעה ללשכה26/5/201515:30:0016:00:00

לשכת השרה בירושליםישיבת יועצים26/5/201515:30:0016:00:00

לשכהאיילת וטל26/5/201516:00:0016:30:00

לשכת השרה בירושליםהשרה ויעקב נאמן. ע.פ26/5/201516:30:0017:00:00

לשכת השרה בירושליםהשרה ומשה ניסים. ע.פ26/5/201517:00:0017:30:00

לשכת השרה בירושליםדוד האן ויכין, השרה. פגישה26/5/201517:30:0018:30:00

נסיעה26/5/201518:30:0019:30:00

משה דיין ויכין, השרה: משתתפים. ע.פ27/5/201509:30:0010:30:00

 לעלות 1מ קומה "משרד רוה, לשכת הנציב

במדרגות

נסיעה ללשכה27/5/201510:30:0011:00:00

לשכת השרה בירושלים(ש"משנה ליועמ)השרה עם דינה זילבר . פגישה27/5/201511:00:0012:00:00

מליאה27/5/201511:00:0016:00:00

לשכת השרה בירושליםפגישת דוברות27/5/201512:00:0012:30:00

27/5/201512:30:0013:00:00

השרה : משתתפים. פגישת הכנה לשיעור בבית ספר רוז ניצקין

לשכת השרה בירושלים(עוזרת מנכלית)-ודועא אבו אליונס

27/5/201513:00:0014:00:00

: משתתפים. ח אזורים ימיים"פגישה בנושא סוגיית ייצוא הגז והצ

לשכת השרה בירושליםדפנה גלוק ומורן, ליאור נעים, אבי ליכט, השרה

לשכת השרה בירושליםהשרה וטל בנש. ע.פ27/5/201514:00:0014:30:00

לשכת השרה בירושליםישיבת צוות מורחבת27/5/201514:30:0015:00:00

לשכת השרה בירושליםלית"השרה והמנכ. ע.פ27/5/201515:00:0016:00:00

27/5/201515:30:0016:00:00

, המנכלית, השרה: משתתפים. פגישה בנושא וועד הפרקליטים

לשכת השרה בירושליםפרקליט המדינה

27/5/201518:00:0019:30:00

פרקליט , השרה: פגישה בנושא וועד הפרקליטים משתתפים

רונית , יריב רגב, לימור פלד, שלמה למברגר, המדינה אורי כרמל

לשכת השרה בירושליםיכין ומורן, עמיאל

לשכת השרה בירושליםהמנכלית ודגנית הס, השרה: משתתפים. בנושא חנינות. ע.פ27/5/201519:30:0020:30:00

להתכונן לראיון28/5/201510:00:0011:00:00

אמנון רובינשטיין והשרה' פרופ28/5/201511:00:0012:00:00

, 4מבנה מרצים , מרכז בינתחומי בהרצליה

לשכת המשנה

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל- משוריין להרצל 28/5/201511:30:0013:00:00

נסיעה28/5/201512:00:0012:30:00

לשכת השרה בתל אביבLally Weymouth- ראיון לוושינגטון פוסט 28/5/201512:30:0013:30:00

!נא להיות זמינים. שיחת ועידה בנושא ועדת שרים לחקיקה28/5/201513:30:0014:00:00

תל אביב, לשכת השרהד אילנה לייטמן ואהרון אטיאס"עו, השרה. ע.פ28/5/201514:00:0014:30:00

28/5/201514:30:0015:30:00

, השרה: משתתפים. ישיבה בנושא תקציב משרד המשפטים

לשכת השרה תל אביבאלדד קנטי ויוני רובין, המנכלית

לשכת השרה בתל אביבהשרה ודן מרגלית. ע.פ28/5/201515:30:0016:00:00

לשכת השרה בתל אביבהשרה ואלי יבלון28/5/201516:00:0016:30:00

לשכת השרה בתל אביבהשרה ומאיר לוין. ע.פ28/5/201518:00:0018:30:00

נסיעה28/5/201518:30:0018:45:00

28/5/201519:15:0019:30:00

בוגרות תואר ראשון בהוראה, לברך במכללת תלפיות  -19:15  - 

 חולון7יוטבתה דרך יעקב סולר

 תל אביב12רחוב זלמן שזר, ס עופר"מתנלברך בטקס קבלת תואר לסטודנטים בוכרים28/5/201519:45:0020:00:00

29/5/201510:30:0012:00:00

איילת מברכת בשעה- לנועה תשבי 40יום הולדת  10:30-12:00  

מרכז רבין11:15

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  31/5/201508:30:0009:00:0008:30

נסיעה31/5/201509:00:0010:00:00

לרשום לקייטנות31/5/201509:00:0010:00:00

31/5/201510:00:0011:00:00

, השר אורי אריאל, השרה: משתתפים. פגישה בנושא הבדואים

רותי , (מנהל רשות הבדואים)-יהודה בכר, מנכל משרד החקלאות

חדר הסיעה, בכנסתגיל וטל, יכין, וראשי רשויות בדואים (מנהלת אגף תיכנון)-פרום

ישיבת ממשלה31/5/201510:30:0013:00:00

1/6/201509:30:0010:00:00

פגישה בנושא טיפול מערכות אכיפת החוק בהסתה נגד החיילים 

לשכת השרה בירושלים(יכין. א)אשר גולד ויכין , דוד האגר, השרה: משתתפים. החרדים

לשכת השרה בירושליםישיבת יועצים1/6/201510:00:0010:30:00

לשכת השרה בירושליםישיבה עם דוד מדיוני וצוות לשכתנו1/6/201510:30:0012:00:00

1/6/201512:00:0013:00:00

ישיבה בנושא הצגת עבודת הייעוץ הארגוני במחלקת ייעוץ 

סמנכל תיכנון )אלדד קנטי, המנכלית, השרה: משתתפים. וחקיקה

לשכת השרה בירושליםויכין (מדיניות

1/6/201513:30:0014:30:00

עמי ברקוביץ , אורית קורן, המנכלית, השרה: משתתפים, פגישה

לשכת השר בירושליםבנושא לשכת עורכי הדין- אייל זנדברג ודנה יפה 



נסיעה1/6/201514:30:0015:00:00

ישיבת סיעה1/6/201515:00:0016:30:00

ישיבת סיעה1/6/201515:00:0016:30:00

לשכת השרה בכנסתכ ניסן סלומיאנסקי"ע השרה וחה.פ1/6/201516:00:0016:30:00

מליאה1/6/201516:00:0019:00:00

מליאה1/6/201516:00:0019:00:00

1467' לשכת השרה בכנסת חדר מסהשרה ושירית כשר. ע.פ1/6/201518:00:0018:30:00

לשכת השרה בכנסתהשרה ואבי וורצמן. ע.פ1/6/201518:30:0019:00:00

1/6/201519:00:0020:00:00

מיכל , אבי ליכט, השרה: משתתפים. פגישה בנושא חדלות פרעון

1467לשכת השרה בכנסת חדר אלבז שירן ברזילאי וספי זינגר ומורן

ירושלים, חתונה לבנם של ראובן וחנה בביאן אולמי פביליון1/6/201521:00:0021:30:00

ארז אשל1/6/201521:30:0022:30:00

2/6/201500:00:0000:00:00

 סיור עם דוד מדיוני במרכזי הוצאה לפועל כולל מפגשים עם 

קרית ביאליק- פעילים 

ירושלים, 75ה רחוב הרצוג "בבית חיבכנס המנהלים והמנהלות של מוסדות הציונות הדתית2/6/201509:30:0010:00:00

נסיעה2/6/201510:00:0011:30:00

 חיפה84רחוב העצמאות לשכת ההוצאה לפועל 2/6/201511:30:0013:00:0011:45-12:45

4 קומה 194דרך עכו לשכת ההוצאה לפועל קרית ביאליק 2/6/201513:00:0013:30:0013:00-13:30

מפגש  השרה עם מנהל הרשות עם ראשי הלשכה -2/6/201513:30:0014:00:0013:30-14:00

2/6/201514:00:0014:30:00

 סיור בלשכה בין המדורים והעובדים באולמות-14:00-14:30

ובלשכה

ארוחת צהרים2/6/201514:30:0015:30:00

נסיעה לקרית אתא2/6/201515:30:0016:00:00

 קרית אתא3רחוב נורדאו , בית הפועל המזרחיכנס פעילים בקרית אתא2/6/201516:00:0017:30:00

ארז קמיניץ ואורית קורן, השרה: משתתפים. שיחת ועידה2/6/201518:30:0019:00:00

אביטל חן  -3/6/201509:00:0009:15:0009:00-09:15

ל, חגית מק קלמנוביץ -3/6/201509:30:0010:00:0009:15-09:30

נסיעה3/6/201510:30:0011:00:00

מזנון חכיםחוליו נציג ספרדי3/6/201510:45:0011:15:00

בתוך המליאהכ דוד ביטן"השרה וחה. ע.פ3/6/201511:00:0011:30:00

3/6/201511:00:0014:00:00

החלפה עם ) 14:00 עד השעה 11:00תורנית מליאה משעה 

(כ דוד אזולאי"חה

מליאה3/6/201511:00:0016:00:00

בתוך המליאהכ דוד אמסלם"השרה וחה. ע.פ -3/6/201513:00:0013:30:0012:50

לשכת השרה בכנסתפגישה עם אבי-3/6/201514:15:0015:15:0014:15

לשכת השרה בכנסתכ זהבה גלאון"השרה וחה. ע.פ3/6/201515:00:0015:30:00

לשכת השרה בכנסתב דניאל שפירו"שגריר ארה3/6/201515:30:0016:00:00

נסיעה ללשכה3/6/201516:00:0016:30:00

3/6/201516:30:0017:00:00

ר כח המשימה המיוחד "יו)-השרה עם הרב בריאן לוריאן. פגישה

לשכת השרה בירושלים(ב בנושא הערבים בישראל"של יהדות ארה

לשכת השרה בירושליםש"השרה יועמ. ע.פ3/6/201517:00:0017:30:00

3/6/201517:30:0018:00:00

ר לשכת רואי "דודי גולדברג יו.  פגישה בנושא מועצת רואי חשבון

לשכת השרה בירושליםחשבון

3/6/201517:45:0018:30:00

-וורד סוויד, חגית אריאל ליאת קליין, השרה: משתתפים. פגישה

לשכת השרה בירושלים.מ לענייני נשים"יועצת רוה

לשכת השרה בירושלים(איילת. א)השרה וחגי ויניצקי . א.פ3/6/201518:30:0019:00:00

לשכת השרה בירושלים(איילת. א)השרה ומרדכי ורצברגר . א.פ3/6/201519:00:0019:30:00

כנס מחוזות לשכת עורכי הדין אילת4/6/201500:00:0000:00:00

התיצבות בשדה דוב4/6/201506:30:0007:00:00

שדה דובIZ803 ארקיע 5827494טיסה לאילת הזמנה מס 4/6/201508:00:0009:00:00

התעמלות4/6/201508:00:0009:30:00

נחיתה4/6/201509:00:0009:30:00

רויאל ביץנשיאת דברים בכנס המחוזות השנתי עורכי הדין ן4/6/201509:30:0012:30:00

אפלין'טרקלין הצהשרה ואפי נווה. ע.פ4/6/201511:00:0011:30:00

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל- משוריין להרצל 4/6/201511:30:0013:00:00

רויאל ביץהשרה וחבר הכנסת הרצוג. ע.פ4/6/201512:00:0012:30:00

לובי המלון רויאל ביץהשרה ופרקליט המדינה. ע.פ4/6/201513:00:0013:30:00

התיצבות בשדה באילת4/6/201514:00:0014:30:00

1812ארקיע . המראה מאילת לשדה דב 4/6/201514:15:0015:15:0013:55  IZת אילת"שדה

נסיעה4/6/201515:30:0016:00:00

4/6/201516:00:0016:30:00

גייל אספר , השרה: משתתפים. פגישת הכרות עם קרן האספר

לשכת השרה בתל אביבומוזס לוי וצביקה האוזר

לשכת השרה בתל אביבדני פרידמן' פרופ, השרה: משתתפים: פגישה4/6/201516:30:0017:30:00

טיול שירה6/6/201510:00:0011:00:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  7/6/201508:30:0009:00:0008:30

כנסת ישראלהשרה ושר החינוך נפתלי בנט. ע.פ7/6/201509:30:0010:30:00

ישיבת ממשלה7/6/201510:30:0013:00:00

7/6/201514:50:0015:20:00Meeting. Justice  Minister &  Hesky Kutscher

call me when you are in Jerusalem and 

I'll give you details

ל"ראש המל-יוסי כהן7/6/201515:30:0016:30:00

, ל"לשכת ראש המל, מ"משרד רוה

אקווריום/במבואה

אופיר במילואים7/6/201516:00:0022:00:00

אילת8/6/201500:00:0000:00:00

5836387מספר הזמנה 803' ארקיע טיסה מס. טיסה משדה דב8/6/201508:00:0009:00:00

אילתכנס רואי חשבון8/6/201509:00:0010:30:00

לידיעה בלבד-קבינט בנושא דיור8/6/201511:00:0013:00:00



8/6/201511:15:0012:15:00

  מספר432מספר טיסה . טיסה מאילת לנמהת  ישראייר 11:15

2448580הזמנה 

נסיעה8/6/201512:30:0013:00:00

3בית משפט העליון קומה השרה והשופט שמגר. ע.פ8/6/201513:00:0013:30:00

בית משפט העליוןהשרה והשופט יעקב טירקל. ע.פ8/6/201513:30:0014:00:00

2קומה , בית משפט העליוןע השרה והשופט גרוניס.פ8/6/201514:00:0014:30:00

נסיעה8/6/201514:30:0015:00:00

לשכת השרה בכנסתמשה בר אשר' השרה ופרופ. ע.פ8/6/201515:00:0015:30:00

לשכת השרה בכנסתהשרה וגיל סלומון. ע.פ8/6/201515:30:0016:00:00

לשכת השרה בכנסתמרדכי בס. ע.פ8/6/201516:00:0016:30:00

מליאה8/6/201516:00:0019:00:00

מליאה8/6/201516:00:0019:00:00

לשכת השרה בכנסת(איילת. א)השרה ואלעזר בן הרוש . ע.פ8/6/201516:30:0017:00:00

8/6/201517:00:0017:45:00

, השר כחלון, השרה: משתתפים. פגישה בנושא נתוני אשראי

מהמועצה )מוריס דורפמן, רני נויבאור, ארז קמיניץ, אורית קורן

238מספר , לשכת השר כחלון בכנסת(איילת. א)מורן וגיל  (הלאומית לכלכלה

בכנסתהכנה לשיעור- דועא ורוני אצל השרה בכנסת  - 8/6/201517:30:0018:00:0017:45

8/6/201518:00:0019:00:00

ר "יו: ישאו דברים. ל"ישבת מליאה לזכרו של השר אורי אורבך ז

, השר נפתלי בנט, ראש הממשלה ראש האופוזיציה, הכנסת

מליאת הכנסתכ שלי יחימוביץ"וחה

לשכת השרה בכנסתרז ניזרי ומורן, השרה. ע.פ8/6/201519:00:0020:00:00

לשכת השרה בכנסתהשרה וזמביש. ע.פ8/6/201520:00:0020:30:00

גלעד ארדן8/6/201521:00:0022:00:00

חביב ממלא מקומו- אלישיב לא נמצא 9/6/201500:00:0000:00:00

אופיר במילואים9/6/201508:00:0009:00:00

שיעור בדרום תל אביב9/6/201510:00:0011:00:00

 תל 76רחוב מעפילי אגוז , בית ספר רוז מצקין

אביב

אמנון רובינשטיין9/6/201511:30:0012:00:00

מרכז בניתחומי הרצליה אולם מרכזי.נשיאת דברים בכנס למען החוסן הלאומי של ישראל9/6/201512:00:0012:30:00

נסיעה9/6/201512:30:0013:30:00

צהריים בלשכה- שירי9/6/201513:30:0014:30:00

לשכת השרה בירושליםדגנית ויכין, המנכלית, השרה. משתתפים. פגישה בנושא חנינות9/6/201515:00:0016:00:00

לשכת השרה בירושליםישיבת יועצים9/6/201516:00:0016:30:00

לשכת השרה בירושליםהשרה ומאיר שפיגלר. ע.פ9/6/201516:30:0017:00:00

9/6/201517:00:0017:30:00

, (עיתונאית הקנדית)-דיאן בדרמן, השרה:משתתפים. תקשורת

לשכת השרה בירושליםמוטי קידר וטל

אפרתל"הלויה של דוד רותם ז: לידיעה9/6/201517:00:0017:30:00

9/6/201517:30:0018:30:00

פרקליט , השרה: משתתפים. צ"פגישה בנושא עתירות לבג

לשכת השרה בירושליםמורן ויכין, המדינה אוסנת מנדל

לשכת השרה בירושליםלית"קבוע השרה והמנכ. ע.פ9/6/201518:30:0019:00:00

כנסת ישראלוועדת חוקה10/6/201509:00:0010:00:00

נסיעה לנווה אילן10/6/201510:00:0010:30:00

10/6/201510:30:0011:00:00

 נשיאת דברים באירוע הפתיחה של השתלמות-10:30-10:45

י השופט"הוזמן ע. סגני נשיאים של מערכת המשפט/נשיאים  

מיכאל שפיצר

ממכון -רויטל: איש קשר, מלון נווה אילן

050-6255787: נייד, השתלמות השפוטים

נסיעה לכנסת 10/6/201510:45:0011:15:0010:45-11:15

מליאה10/6/201511:00:0016:00:00

כנסת ישראלמשיבה אחת לפני האחרונה- שאילתא דחופה 10/6/201511:15:0011:45:00

נסיעה ללשכה10/6/201512:00:0012:30:00

לשכת השרה בירושליםהשרה ואוסנת מנדל. ע.פ10/6/201512:30:0013:00:00

10/6/201512:45:0013:30:00

ש "היועמ, השרה: משתתפים. פגישה בנושא הצעת חוק

לשכת השרהמורן וגיל, רועי שיינדרוף, אורית קורן, אבי ליכט: והמשנים

לשכת השרהש"ע השרה והיועמ.פ10/6/201513:30:0014:00:00

לשכת השרה בכנסתש"משה סעדה ממח. ע.פ10/6/201514:00:0014:30:00

10/6/201514:30:0015:30:00

אורית , השרה: משתתפים. פגישה בנושא חוק הורים וילדיהם

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםמורן וגיל, מוריה בקשי, קורן

10/6/201515:30:0016:30:00

רועי , המנכלית, השרה: משתתפים. פגישה בנושאים בינלאומיים

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםשינדרוף ומורן

10/6/201516:30:0017:00:00

משה , המנכלית, השרה: משתתפים. פגישה בנושא דוברות

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםוטל (דובר המשרד)כהן

נסיעה10/6/201517:00:0017:15:00

10/6/201517:00:0017:30:0017:15-17:45- השרה ואורית סטרוק . ע.פ ( איילת. א לשכת השרה בכנסת(

10/6/201517:30:0018:30:0017:45-18:30- לשכת השרה בכנסתהרב אלי בן דהן ואורית סטרוק, השרה. ע.פ

נסיעה10/6/201518:30:0019:00:00

ל"ניחום אבלים דוד רותם ז10/6/201519:00:0019:30:00

נסיעה10/6/201519:30:0020:30:00

מפגש צוות של שר החינוך10/6/201520:30:0022:00:00

, 11 קומה 2רחוב השלושה , לשכת שר החינוך

תל אביב

התעמלות11/6/201508:00:0009:30:00

נסיעה11/6/201509:30:0010:00:00

אסף הראל' דר11/6/201509:50:0010:00:00

לשכת השרה בתל אביב.פגישה בנושא בטיחות בתי הספר בתל אביב11/6/201510:00:0011:00:00

לשכת השרה בתל אביבהשרה והמנכלית. ע.המשך  פ11/6/201511:00:0011:30:00

11/6/201511:30:0012:00:00

מנהל בתי הדין -קמיל מולא,  השרה: משתתפים, פגישה

לשכת השרה בתל אביביכין והרצל, השייח טאריף, הדרוזים

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל- משוריין להרצל 11/6/201511:30:0013:00:00

לשכת השרה בתל אביבגדי מזוז והרצל, השרה. ע.פ11/6/201512:00:0012:30:00

לשכת השרה בתל אביבאייל אסאד והרצל, השרה. ע.פ11/6/201512:30:0013:00:00



לשכת השרה בתל אביבמשה ורויטל מדמון והרצל, השרה. ע.פ11/6/201513:00:0013:30:00

לשכת השרה בתל אביבא השרה ואבי גולדברג סוכן ביטוח.פ11/6/201513:30:0014:00:00

השרה רונן גורביץ. ע.פ11/6/201514:00:0014:30:00

 125מנחם בגין , לשכת השרה בתל אביב

9קומה 

לשכת השרה תל אביבפגישת דוברות11/6/201514:30:0015:00:00

לשכת השרה בתל אביב-השרה ומאיר שיטרית. ע.פ11/6/201515:00:0015:30:00

נסיעה11/6/201515:30:0016:00:00

"דמוקרטיה זה סטארט אפ"נשיאת דברים באירוע 11/6/201516:00:0016:30:00

 מגדלי 98רחוב יגאל אלון , משרדי גוגל ישראל

29קומה , אלקטרה

נסיעה11/6/201516:30:0017:00:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  14/6/201508:30:0009:00:0008:30

כנסת ישראלהשרה ושר החינוך נפתלי בנט. ע.פ14/6/201509:30:0010:30:00

ישיבת ממשלה14/6/201510:30:0013:00:00

נסיעה14/6/201513:00:0013:30:00

לשכת השרה בירושלים(השרה. א)השרה ולאה רקובר . ע.פ14/6/201513:45:0014:00:00

14/6/201514:00:0014:45:00

מנהל )-יובל קפלינסקי, השרה: משתתפים. פגישת הכרות

לבקשת יובל באישרו )אביעד אליה ומורן, (המחלקה הבינלאומית

1467חדר , לשכת השרה בכנסת(איילת

14/6/201514:45:0015:15:00

, המנכלית, השרה: משתתפים. פגישה בנושא אבטחת פרקליטים

לשכת השרה בירושלים(השרה. א)ומודי 

נסיעה15/6/201511:00:0011:30:00

לשכת השרה בכנסתקבוע השרה והמנכלית. ע.פ15/6/201512:00:0013:00:00

15/6/201513:00:0013:30:00

רועי , הממונה על התקציבים. ס-פגישת הכרות השרה ונח הקר

1467חדר , לשכת השרה בכנסתרפרנט והמנכלית-דורון סמיש, רכז-קונפינו

15/6/201513:30:0014:30:00

ארז , המנכלית, השרה: משתתפים. פגשיה בנושא הבדואים

יכין , נועה סרברו, יריב אבן חיים, ציון אילוז, אלי אברבנאל, קמניץ

לשכת השרה בכנסת(השרה והמנכלית. ע.בהמשך פ)ומורן

15/6/201514:30:0014:45:00

  שנה להסתלקות הרבי21ד לציון "לנאום בכנס חב 14:45

ועדת הכנסתמלובביץ

ישיבת סיעה15/6/201514:30:0016:00:00

ישיבת סיעה15/6/201514:30:0016:00:00

חגית משה15/6/201516:00:0016:30:00

מליאה15/6/201516:00:0019:00:00

מליאה15/6/201516:00:0019:00:00

נסיעה15/6/201516:30:0017:00:00

15/6/201517:00:0018:15:00

י לשכת "מוזמנת ע. נשיאת דברים טקס הסמכת חברים חדשים

בנייני האומהבהמלצת השופטת מרים נאור, עורכי הדין בישראל

נסיעה15/6/201518:15:0018:30:00

לשכת השרה בכנסתהשרה וניר אורבך. ע.פ15/6/201519:00:0020:00:00

לשכת השרה בכנסתדוידי בן ציון ויכין, השרה. ע.פ15/6/201520:00:0020:30:00

15/6/201520:30:0021:00:00

ינקי , השרה: משתתפים. פגישה בנושא הוועד להגנת הר הזיתים

, יום טוב ביכלר, (יור הוועד הבינלאומי)מנחם לובנסקי , ביכלר

. א)פול רוברט רוזנשטוק ' דר, אברהם לובנסקי, פרי דאובה'ג

כנסת ישראל,  קומת הממשלה258חדר (איילת

לשכת השרה בכנסתהשרה ואלעזר בן הראש. ע.המשך פ15/6/201521:00:0021:30:00

16/6/201510:00:0010:30:00

דוד אזולאי , השרה: בהשתתפות. פגישה בנושא נשות הכותל

באישור איילת )ויכין  (יועץ השר)ארז מלול , השר לענייני דתות

לשכת השרה בירושלים(ויכין

16/6/201510:30:0011:00:00

, מורן, השרה: משתתפים. פגישה בנושא תקנות השוואת אגרות

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים(לבקשת מורן)יכין וטל

16/6/201511:00:0012:00:00

המנכלית , השרה וצוות לשכתה: משתתפים. המשך סיור במשרד

ומודי

לשכת השרה בירושליםהשרה ומוטי זוננפלד. ע.פ16/6/201512:00:0012:30:00

לשכת השרה בירושליםד שמוליק דניאלס"השרה ועו. א.פ16/6/201512:30:0013:00:00

16/6/201513:00:0014:00:00

יוסי קליין , השרה: משתתפים. פגישה בנושא דוח מבקר המדינה

לשכת השרה ירושליםויכין

16/6/201514:00:0014:30:0014:20- ל המשרד לאזרחים וותיקים"מנכ- גלעד סממה. ע.פ

2חדר ישיבות היכרות עם שרת המשפטים- לית "פורום מנכ - 16/6/201514:30:0016:30:0014:30

לשכת השרה בירושלים(יכין. א)השרה ועמירם בוגט. ע.פ16/6/201516:30:0017:00:00

נסיעה16/6/201517:00:0017:30:00

נסיעה לכנסת17/6/201510:30:0011:00:00

לשכת השרה בכנסתיוחאי עזרא והרצל, השרה. ע.פ17/6/201510:45:0011:15:00

מליאה17/6/201511:00:0016:00:00

17/6/201511:15:0012:00:00

כ"ח, השרה: משתתפים. פגישה בנושא הוועדה11:15-12:00  

2460' מס, לשכה של בוזיכ סתיו שפיר"כ ניסן סלומיאנסקי וח"ח, הרצוג

17/6/201512:00:0012:45:00

, אורית קורן, השרה: משתתפים. פגישה בנושא החוק הנורווגי

מזנון חכיםאייל זנדברג גיל ומורן

17/6/201512:45:0013:00:00

סגן ראש האגף , תדרוך חומר מסוווג עם אייל הראל. פגישה

לשכה בכנסתלביטחון פנים ועורף

17/6/201513:00:0013:30:00

, השר יריב לוין, השרה: משתתפים. פגישה בנושא חוק החברות

2443' מס, לשכת השר יריב לויןאורית קורן וגיל ברניגר

השרה ורועי שיינדרוף. שיחת טלפון17/6/201513:00:0013:30:00

לשכת השרה בכנסתדוד שרן ראש לשכת רוהמ17/6/201513:30:0013:45:00

בתוך המליאהכ נורית קורן"השרה וחה. ע.פ17/6/201514:00:0014:30:00

תורנות מליאה17/6/201514:00:0017:00:00

בתוך המליאהכ רחל עזריה"השרה חה. ע.פ17/6/201514:30:0015:00:00

בתוך המליאהכ יואב קיש"השרה וחה. ע.פ17/6/201515:00:0015:30:00

בתוך המליאהכ יפעת שאשא ביטון"השרה וחה. ע.פ17/6/201515:30:0016:00:00



17/6/201517:00:0017:30:00

אבי ליכט ומורן , השרה: משתתפים. שיחה טלפונית בנושא הגז

(השרה. א)

(שירה )יום הולדת לסול 17/6/201517:00:0018:00:00

לשכת השרה בכנסתפגישה עם אליסון כץ וולפסון ואורלי יוגיר17/6/201517:30:0018:00:00

מלון דןאייפק18/6/201508:00:0009:00:00

לשכת השרה בתל אביבהשרה ויואב סגלוביץ. ע.פ18/6/201510:00:0010:45:00

לשכת השרה בתל אביברקובר' הרב דרוקמן ופרופ18/6/201510:45:0011:30:00

לשכת השרה בתל אביבבחדר ישיבות (יכין. א)השרה וגאל גרינוולד . ע.פ18/6/201511:30:0012:00:00

לשכת השרה בתל אביב-משוריין להרצל 18/6/201511:30:0013:00:00

שמור לטל18/6/201512:00:0013:00:00

לשכת השרה במשרד המשפטיםבאחריות טל- השרה וטל בנש . פגישת תקשורת18/6/201513:00:0013:30:00

לאה רקובר ויכין' השרה: משתתפים. פגישה בנושא מנויים שונים18/6/201513:30:0014:00:00

רחוב מנחם בגין , לשכת השרה בתל אביב

9קומה , 125

לשכת השרה בתל אביב(יכין. א)יוסי דגן ויכין , ע השרה.פ18/6/201514:00:0014:30:00

18/6/201514:30:0015:30:00

דינה , השרה: משתתפים. פגישה בנושא ענייני דרום תל אבי

לשכת השרה בתל אביבחיים גורן ויכין, זילבר

לשכת השרה בתל אביבאריאל סנדר. ע.פ18/6/201515:30:0016:00:00

-השרה וקרנית פלוג. ע.פ -18/6/201516:00:0017:00:0016:15 לשכת השרה בתל אביב(נגידת בנק ישראל)

לשכת השרה בתל אביבד יעקב ויינרוט"השרה ועו. ע.פ18/6/201517:00:0017:30:00

לשכת השרה בתל אביבאהרון ברק' השרה ופרופ. ע.פ18/6/201517:30:0018:30:00

18/6/201518:30:0019:30:00

אלדד , המנכלית, השרה: משתתפים. דיון בנושא ייעוץ וחקיקה

לשכת שרת המשפטים בתל אביבמורן, יכין, קנטי

מסיבת סיום19/6/201508:00:0009:00:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה19/6/201511:00:0011:30:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  21/6/201508:30:0009:00:0008:30

כנסת ישראלהשרה ושר החינוך נפתלי בנט21/6/201509:30:0010:30:00

ישיבת ממשלה21/6/201510:30:0013:00:00

נסיעה21/6/201514:30:0015:00:00

לשכת השרה בירושליםהשרה והיועמש. ע.פ21/6/201515:00:0015:30:00

21/6/201515:30:0016:00:00

רז ניזרי , ש"היועמ, השרה: משתתפים. פגישה בנושא פולארד

לשכת השרה ירושליםורועי שינדרוף

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםאריאל אטיאס. ע.פ21/6/201516:00:0017:00:00

אופיר במילואים21/6/201516:00:0019:00:00

21/6/201517:00:0017:30:00

הרב , שרת המשפטים: משתתפים. ל"פגישה בנושא עגונות בחו

לשכת השרה בירושלים(יכין. א)פנחס גולדשמיט נשיא ועידת רבני אירופה ומורן  

חומר מסווג- מודי נאור 21/6/201517:30:0018:00:00

(באישור יכין)בצלאל , י רגבים בארהב"חוג בית נעשה ע, סקייפ21/6/201518:00:0018:30:00

נסיעה21/6/201518:30:0019:00:00

יער ירושליםבר מצווה ליונתן אשל21/6/201519:00:0020:00:00

לוד (כצנלסון) 5רחוב שלום עליכם משפחת גונן. ניחום אבלים22/6/201508:00:0008:30:00

התעמלות22/6/201508:00:0009:30:00

 לוד14/1רחוב דוד המלך .ניחום אבלים משפחת אטיאס22/6/201508:30:0009:00:00

נסיעה22/6/201509:00:0010:00:00

לשכת השרה בכנסת)גיל ויכין, חיה זנדברג, השרה. ע.פ22/6/201510:00:0010:30:00

22/6/201510:30:0011:00:00

. לקראת ועדת שרים לענייני חקיקה ביום ראשון. ישיבת יועצים

לשכת השרה בכנסתמורן ויכין, גיל: משתתפים

משרד רוהמ(11:00-12:00נוכחת ב )קבינט דיור22/6/201511:00:0012:00:00

22/6/201512:00:0013:30:00

אורית , השרה: משתתפים- א"בנושא רפורמה בתקנות סד. ע.פ

מיכל הירשפלד , שירי לנגר, לירון בנית ששון, משה גל, קורן

חדר סיעת הבית היהודי בכנסת(לבקשת מורן). ומורן

זמן אישי22/6/201513:30:0014:00:00

לשכת השרה בכנסת(יכין. א)לאה רקובר ויכין , השרה: משתתפים. בנושא מדיוני. ע.פ22/6/201514:00:0014:30:00

חדר סיעהישיבת סיעה22/6/201514:30:0016:00:00

חדר סיעהישיבת סיעה22/6/201514:30:0016:00:00

לשכת השרה בכנסתהשרה ואורית סטרוק. קבוע. ע.פ22/6/201516:00:0016:30:00

מליאה22/6/201516:00:0019:00:00

מליאה22/6/201516:00:0019:00:00

לשכת השרה בכנסתכ איתן ברושי"השרה וחה. ע.פ 22/6/201516:45:0017:00:0016:45

לשכת השרה בכנסתישיבת יועצים22/6/201517:00:0018:00:00

22/6/201518:00:0018:30:00

כ בצלאל "חה, השרה: פגישה בנושא עופרה  משתתפים

1467חדר , לשכת השרה בכנסת.יהודה בצלאל ונציגים מעופרה  ויכין, סמוטריץ

1467חדר , לשכת השרה בכנסת(איילת. א)צביקי בר חי 22/6/201518:30:0019:00:00

נסיעה22/6/201519:00:0019:30:00

שיחת תקשורת22/6/201522:00:0022:30:00

לשכת השרה בירושליםהשרה והמנכלית. ע.פ23/6/201509:00:0010:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםאסף וויס והרצל, השרה. ע.פ23/6/201510:00:0010:30:00

23/6/201510:30:0011:10:00

10:30-11:10- משתתפפים. דיון בנושא הסניגוריה הציבורית : 

-יוני רובין ומיכל כהן, רונן דוד, המנכלית, השרה  (עוזרת מנכלית)

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםויכין

23/6/201511:10:0012:00:00

11:10-12:00- המנכלית, השרה: משתתפים. חנינות. ע.המשך פ  

לשכת השרה בירושליםדגניס הס ויכין

לשכת השרה בירושליםהשרה ומודי נאור. אבטחה23/6/201512:00:0012:15:0012:00-12:15

23/6/201512:15:0012:30:00

 .פגישה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה  12:15-12:30

לשכת השרה בירושליםמורן וגיל, השרה: משתתפים

נסיעה23/6/201512:30:0013:00:00

ביקור של אורי בכנסת23/6/201513:00:0019:00:00



לשכת השרה בכנסתהשרה ואפי נווה. ע.פ 24/6/201509:00:0009:30:009:00-9:45

24/6/201509:45:0011:15:00

, השרה: משתתפים. ישיבה בנושא תקציב וחלוקת תקנים

1467' מס. לשכת השרה בכנסת(מנכלית. א)יוני רובין ויכין זיק , אלדד קנטי, כלית"מנ

מליאה24/6/201511:00:0015:30:00

לשכת השרה בכנסתוטל, פגישת דוברות השרה24/6/201511:30:0012:00:00

מליאה מיוחדת לכבוד הנשיא הבונדסטאג של גרמניה24/6/201512:00:0012:30:00

1467' מס. לשכת השרה בכנסתהשרה ועמיר פישר. ע.פ24/6/201512:30:0013:00:00

24/6/201513:00:0013:30:00

, חיים חליוא, השרה: משתתפים. פגישה בנושא תיקון ושינוי חוק

1467' לשכת השרה בכנסת מסח"מורן  י, הרצל, רפאל טרבלסי

24/6/201513:30:0014:00:00

, השרה: משתתפים. פגישה בנושא זכויות היהודים בהר הבית

לשכת השרה בירושלים(יכין. א)הדר יהודאי  ויכין זיק , יהודה גליק 

24/6/201514:00:0014:30:00

נציגת לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי -אפרת רוזנבלט. ע.פ

לשכת השרה בכנסת(לבקשת איילת)דיינים והרצל

1467חדר השרה בכנסת פגישה עם השר גלעד ארדן24/6/201514:30:0015:15:00

24/6/201515:15:0015:30:00

 ,אכיפה משולבת ,bds :פגישה בנושאים 15:15-15:30

אכיפת בנייה בלתי חוקית בערים מעורבות, מסתננים . 

מורן ויכין, רועי שיינדרוף, השר גלעד ארדן, השרה: משתתפים  

( איילת. א לשכת השרה בכנסת(

לשכת השרה בכנסתתקשורת דוברות24/6/201516:00:0016:30:00

24/6/201516:45:0017:30:00

רז, השרה: משתתפים. פגישה בנושא צוק איתן 16:45-17:30  

מורן ויכין, רועי שיינדרוף, ניזרי

משרד , מזכירות הממשלה, חדר התייעצות

מ"רוה

קבינט ביטחוני-24/6/201517:30:0020:45:0017:45

חביב ממלא מקום. אלישיב בחופש25/6/201500:00:0000:00:00

נסיעה25/6/201509:30:0010:00:00

25/6/201510:00:0011:00:00

, השרה: משתתפים. פגישה בנושא הסנגוריה הציבורית

לשכת השרה בתל אביבויכין, (הסניגור הציבורי הארצי)יואב ספיר, המנכלית

לשכת השרה בתל אביבהשרה ויוסי ביילין. פגישה25/6/201511:00:0011:30:00

לשכת השרה בתל אביבאריאל בנדור' השרה ופרופ.ע.פ25/6/201511:30:0012:00:00

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל25/6/201511:30:0013:00:00

לשכת השרה בתל אביב(יכין. א)דוד האן' השרה ופרופ. ע.פ25/6/201512:30:0013:30:00

נסיעה לירושלים25/6/201513:30:0014:30:00

מ ירושלים"משרד רוהקבינט ביטחוני25/6/201514:30:0016:30:00

 ראש העין35ל "רחוב האצל"אזכרה ליהודה חדד ז25/6/201520:00:0021:00:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה26/6/201511:00:0011:30:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  28/6/201508:30:0009:00:0008:30

28/6/201509:00:0010:00:00

פרקליט , המנכלית, השרה: משתתפים. פגישה בנושא המסתננים

מנהל . ר, מנהל רשות האוכלוסין, השר סילבן שלום, המדינה

יהודה , ש רשות האוכלוסין"יועמ- דניאל סלומון, אכיפה וזרים

,  אביטל שטרנברג, דינה זילבר, ש משרד הפנים"יועמ– זמרת 

לשכת השר, משרד הפניםמורן ויכין, יוכי גנסין, אסנת מנדל

כנסת ישראלהשרה והשר נפתלי בנט. ע.פ28/6/201509:30:0010:30:00

לקשר את אוסנת מנדל28/6/201510:00:0010:15:00

28/6/201510:15:0010:30:00

הקמת גדר בגבול - שיחת טלפון עם רועי שיינדורף בנושא 

.bdsהמזרחי ויוזמה שקשורה ל

ישיבת ממשלה28/6/201510:30:0013:00:00

וועדת שרים למתן היתר ופירסומים28/6/201515:00:0015:30:00

קבינט ביטחוני28/6/201515:30:0019:00:00

 בת ים21רחוב שי עגנון ל דוד צור"אבא של חכ. ניחום אבלים28/6/201520:00:0020:30:00

התעמלות29/6/201508:00:0009:30:00

נסיעה29/6/201509:00:0010:00:00

לשכת השרה בירושליםקבוע השרה והמנכלית. ע.פ29/6/201510:00:0010:45:00

לשכת השרה בירושליםהשרה ושי ניצן. ע.פ29/6/201510:45:0011:30:00

לשכת השרה בירושליםש"השרה ויועמ. ע.פ29/6/201511:30:0012:00:00

29/6/201512:00:0012:30:00

אחראית על ניפגעי )-בת עמי ברוט, השרה: משתתפים. ע.פ

לשכת השרה בירושליםומורן (עבירה

לשכת השרה בירושליםיכין והרצל, השרה דוד מדיוני. ע.המשך פ29/6/201512:30:0013:00:00

29/6/201513:00:0013:30:00

הרצל , יכין, השרה: משתתפים. פגישה בנושא בחירות לצעירים

לשכת השרה בירושלים(השרה. א)ואלישיב 

לשכת השרה בירושליםהרב אוריאל גנזל ויכין, הרב סתיו, השרה. ע.פ29/6/201513:30:0014:00:00

נסיעה29/6/201514:00:0014:30:00

ישיבת סיעה29/6/201514:30:0016:00:00

ישיבת סיעה29/6/201514:30:0016:00:00

29/6/201516:00:0016:30:00

כ ובאישור "לבקשת חה)כ טלב אבו עראר "השרה וחה. ע.פ

לשכת השרה בכנסת(השרה

10ראיון לערוץ 29/6/201516:00:0016:30:00

(סעיף אחרון במליאה)עונה על שאילתות רגילות -מליאה29/6/201516:00:0019:00:00

(סעיף אחרון במליאה)עונה על שאילתות רגילות -מליאה29/6/201516:00:0019:00:00

29/6/201517:15:0017:30:00

קיצור תקופת שיתוק, פגישה בנושא הצעת חוק  17:15-17:30  

במליאהטרכטנברג, השרה: משתתפים. הממשלה

לשכת השרה בכנסתהשרה ורות הלפרין קדרי. א.פ29/6/201518:30:0019:00:00

לשכת השרה בכנסת(יכין. א)השרה ואורית סטרוק : ע.פ29/6/201519:00:0020:00:00

ליד המליאה,  כנסתהשרה ומתי דן29/6/201520:30:0021:30:00

 תל אביב18רב אשי פן30/6/201508:00:0008:45:00

נסיעה30/6/201509:00:0009:30:00

30/6/201509:30:0012:00:00

- לבוא עם פן .  הנשים המשפיעות50צילום לליידי גלובס לגיליון 

!!!!!לא לשנות

 4רחוב שביל התנופה , סטודיו איליה מלניקוב

 תל אביב4 קומה 5בניין 

30/6/201511:00:0011:30:00



דיזינגוף סנטרילין לפידות30/6/201512:00:0013:00:00

נסיעה30/6/201513:00:0014:00:00

30/6/201514:00:0014:30:00

ספי , אבי ליכט, השרה: משתתפים. בנושא הסדרי חוב. ע.פ

לשכת השרה בירושליםגיל ברינגר ומורן, זינגר

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהשרה  וטל. פגישת דוברות30/6/201514:30:0015:00:00

לשכת השרה בירושליםהשרה חני אופק ויכין. ע.פ30/6/201515:00:0015:20:0015:00-15:20

לשכת השרה בירושליםהשרה ניר אורבך. ע.פ30/6/201515:30:0016:00:00

לשכת השרה בירושליםהשרה ואמי, עדכונים. ע.פ30/6/201516:00:0016:15:00

30/6/201516:30:0017:30:00

, השרה: משתתפים. פגישה בנושא הפורום המשפטי למען ישראל

, יצחק ומלכית מירון, עידן אבואב, יוסי פוקס,נחי אייל, עינת קורמן

לשכת השרה בירושלים(איילת. א)תומר ישראל מורן ויכין ,איתי הכהן, יפעת סגל

לשכת השרה בירושלים(איילת. א)ר רשות ניירות ערך"יו-שמואל האוזר' פרופ. ע.פ30/6/201517:30:0018:00:00

!לא לקבוע30/6/201518:00:0000:00:00

נסיעה1/7/201510:00:0010:15:00

לשכת השרה בכנסתהשרה והשופט צבי זילברטל. ע.פ1/7/201510:15:0011:15:00

מליאה1/7/201511:00:0016:00:00

1467לשכת השרה בכנסת )בועז רקוץ וטל, השרה. ע.פ1/7/201511:30:0012:00:00

לשכת השרה בכנסתהשרה וטל. פגישת דוברות1/7/201512:00:0013:00:00

1/7/201513:00:0014:00:00

, רונן שובל, השרה: משתתפים. פגישה בנושא חוק העמותות

1467חדר , לשכת השרה בכנסתגיל ויכין, עינת וילף, אופיר העיברי

2449' לשכת השר נפתלי בנט בכנסת חדר מסהשר נפתלי בנט ודינאל אביטל, השרה. ע.פ1/7/201514:30:0015:00:00

1/7/201515:00:0015:45:00

15:00-15:45- זה אבא' א, פגישה בנושא הורים וילדיהם . 

ליאת יעקובוביץ, מוריה בקשי, אורית קורן, השרה: משתתפים , 

דן שניט' פרופ, , שופטת בדימוס-חנה בן עמי, אמיר שיפרמן , 

.טל וגיל, מורן, חיים בקיש, ד יעל גיל"עו ( מורן. א חדר סיעה בכנסת(

1/7/201515:45:0016:30:00

15:45-16:30- הורות-פגישה בנושא הורים וילדיהם  

מוריה, אורית קורן, השרה: משתתפים. טובת הילד=משותפת  

גיל וטל, מורן, גיא רווה, ליאת יעקובוביץ, בקשי ( מורן. א חדר סיעה בכנסת(

1/7/201516:30:0017:00:00

כ רועי "חה, השרה: משתתפים. פגישה בנושא שכירות הוגנת

לשכת השרה בכנסת(לבקשת מורן)פולקמן גיל ומורן

לשכת השרה בכנסתע השרה וזמביש.פ 1/7/201517:00:0017:10:0017:00-17:10

נסיעה1/7/201517:30:0018:30:00

!לא לקבוע1/7/201518:00:0000:00:00

1/7/201518:30:0019:00:00

לקחת ) של ארצות הברית 239-קבלת פנים לרגל יום העצמאות ה

הרצליה פיתוח, 40רחוב גלי תכלת (הזמנה

2/7/201500:00:0000:00:00

סיור בבית המשפט השלום בתל אביב להגיע לכניסה הראשית 

השופט מיכה שפיצר יקבל את השרה-המנהל- של ההיכל החדש

2/7/201500:00:0000:30:00

א"מפגש עם נשיאי היכל ת -2/7/201508:00:0008:15:0008:00-08:15

-תל אביב , 1רחוב ויצמן , בית המשפט השלום

- להגיע לכניסה הראשית של ההיכל החדש

השופט מיכה שפיצר יקבל את השרה-המנהל

1בית המשפט השלום רחוב ויצמן א"מפגש עם שופטי מחוזי ת -2/7/201508:15:0008:45:0008:15-08:45

1בית המשפט השלום רחוב ויצמן סיור במזכירויות המחוזי-2/7/201508:45:0009:15:0008:45-09:15

2/7/201509:15:0009:45:0009:15-09:45- א"מפגש עם שופטי שלום ומשפחה ת

א"סיור במזכירויות שלום ת -2/7/201509:45:0010:15:0009:45-10:15

תל אביב, 25רחוב שוקן נסיעה לבית המשפט לענייני תעבורה ונוער -2/7/201510:15:0010:45:0010:15-10:45

תל אביב, 25רחוב שוקן פגישה עם שופטי תעבורה2/7/201510:45:0011:10:0010:45-11:10

תל אביב, 25רחוב שוקן פגישה עם שופטי נוער-2/7/201511:10:0011:30:0011:10-11:30

תל אביב, 25רחוב שוקן סיור במזכירויות תעבורה ונוער-2/7/201511:30:0012:00:0011:30-12:00

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל2/7/201511:30:0013:00:00

תל אביב, 25רחוב שוקן פגישה עם שופטי בית הדין האזורי לעבודה -2/7/201512:00:0012:30:0012:00-12:30

תל אביב, 25רחוב שוקן סיור במזכירויות בית הדין האזורי -2/7/201512:30:0013:00:0012:30-13:00

נסיעה2/7/201513:00:0013:30:00

לשכת השרה בתל אביבאבי בלושטיין והרצל, השרה . פגישה 2/7/201513:30:0013:40:0013:30-13:40

2/7/201513:40:0014:00:00

אסף' דר, השרה: משתתפים. פגישת הכירות 13:40-14:00  

לשכת השרה תל אביב(עוזר היועמש)הראל 

לשכת השרה בתל אביבהרצל אחראי- נשות השוטרים  2/7/201514:00:0014:15:0014:00-14:15

לשכת השרה בתל אביבהשרה ואמי. פגישת עדכון 2/7/201514:00:0014:30:0014:15-14:30

2/7/201514:30:0015:30:00

ין 'יוג, השרה: משתתפים. ICC, BDSפגישה בנושאים 

לשכת השרה בתל אביב(איילת ויכין. א.א)אביעד בקשי ויכין , קונטרוביץ

נסיעה2/7/201515:30:0016:00:00

 תל אביב11דרך השלום ישיבת הנהלה חגיגית לאמונה2/7/201516:00:0017:00:00

!לא לקבוע2/7/201518:00:0000:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבהשרה והשופט גרוניס. ע.פ2/7/201518:30:0019:30:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה3/7/201511:00:0011:30:00

בלומנטל בוסקילה4/7/201521:00:0022:00:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  5/7/201508:00:0008:30:0008:30

כנסת ישראלהשרה והשר נפתלי בנט. ע.פ5/7/201509:30:0010:30:00

ישיבת ממשלה5/7/201510:30:0013:00:00

לא לקבוע5/7/201515:00:0000:00:00

רועי שיינדורף וטל בנש, אמי, השרה ושר המשפטים הספרדי. ע.פ5/7/201515:00:0016:00:00

 ליד 3חדר טרקלין אגף הבינלאומי קומה 

כנסת ישראל, הסיפריה

מ"לשכת רוהלא צויין באיזה נושא- קבינט בטחוני  5/7/201516:00:0019:00:00



5/7/201519:00:0020:00:00

, מנכלית, השרה: משתתפים. פגישה בנושא אכיפה משולבת

יכין , אורית סון, ישראל בלום, יהודה שפר, פרקליט המדינה

חדר וועדת שרים, מ"משרד רוה(מורן)ומורן

נסיעה5/7/201520:00:0020:30:00

קינג דיוויד ירושליםשר המשפטים הספרדי ואשתו, השרה ובעלה. ארוחת ערב5/7/201520:30:0023:00:00

 עד תום הישיבה22:00תורנית מליאה משעה 6/7/201500:00:0000:00:00

התעמלות6/7/201508:00:0009:30:00

נסיעה6/7/201508:30:0009:00:00

6/7/201509:15:0010:15:00

השרה ושר הביטחון בנושא פסיקות בגצ בנושא דריינוף . ע.פ

דינה , שר הביטחון, השרה: משתתפים. ונתיב האבות (בית אל)

יכין זיק וטל , מורן שניידר, אוסנת מנדל, פרקליט המדינה, זילבר

בנש

קומה ,  לשכת שר הביטחון  הקריה תל אביב

14

נסיעה6/7/201510:30:0011:30:00

6/7/201511:30:0012:00:00

נציב שיוויון )אחיה קמארה , השרה: משתתפים.  פגישת היכרות

לשכת השרה בירושלים(השרה ויכין. א.א)אמי ויכין זיק (זכויות לאנשים בעלי מוגבלויות

לשכת השרה בירושליםש"השרה ויועמ. ע.פ6/7/201512:00:0012:30:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםש ודינה זילבר"היועמ, השרה. ע.פ6/7/201512:30:0013:00:00

6/7/201513:30:0014:00:00

לאה רקובר והרצל , השרה: משתתפים. בנושא מינויים. ע.פ

לשכת השרה בירושלים(לבקשת לאה)יחזקאל 

נסיעה6/7/201514:00:0014:30:00

ישיבת סיעה6/7/201514:30:0016:00:00

ישיבת סיעה6/7/201514:30:0016:00:00

לשכת השרה בכנסתהשרה ואורית סטרוק. קבוע. ע.פ6/7/201516:00:0016:30:00

מליאה6/7/201516:00:0019:00:00

מליאה6/7/201516:00:0019:00:00

1467חדר , לשכת השרה בכנסתרחל לב מור והרצל, השרה. ע.פ6/7/201516:30:0017:00:00

1467חדר , לשכת השרה בכנסתהשרה ואמיר אוחנה. ע.פ6/7/201518:00:0018:30:00

6/7/201518:30:0019:00:00

. א)אשר מבצרי ויכין, השר אורי אריאל, השרה: משתתפים. . ע.פ

0200חדר , לשכת שר החקלאות בכנסת(השרה

כוכב השחרמש רוזנפלד. שבעה6/7/201519:00:0022:00:00

תורנית מליאה6/7/201522:00:0000:00:00

כ רויטל סוויד"סיור עם חה7/7/201500:00:0000:00:00

פרידמן' השרה ופרופ. ע.פ7/7/201509:00:0009:30:00

רמת , 12רחוב רב אשי . פרידמן' בבית פרופ

אביב

נסיעה7/7/201509:30:0010:00:00

בית משפט השלום תל אביבאולם שופט מוקד -7/7/201510:00:0010:30:0010:00-10:30

בית משפט השלום תל אביבאולם מעצר ימים -7/7/201510:30:0011:00:0010:30-11:00

5ישראל גלילי נסיעה לבית משפט שלום בראשון לציון -7/7/201511:00:0011:30:0011:00-11:30

בית משפט השלום ראשון לציוןאולם שופט מוקד -7/7/201511:30:0012:00:0011:30-12:00

7/7/201512:00:0012:30:00

אולם שופט מעצר, בית משפט השלום תל אביב 12:00-12:30  

1רחוב ויצמן עד תום ההליכים

נסיעה7/7/201512:30:0013:00:00

7/7/201513:00:0013:30:00

מנהל ביח פרופ יורם וייס : יקבל את פני השרה- ביקור שי מימון

ל תמי פרץ"מ מנכ"או מ

.  להיכנס לרחבת המיון- הדסה עין כרם 

6בניין דוידסון קומה ' מחלקה כירורגית א

נסיעה7/7/201513:30:0014:30:00

ירושלים, מ"משרד רוה(מ"בראשות רוה)כ " וועדת שרים לענייני שב7/7/201514:30:0016:00:00

נסיעה7/7/201516:00:0016:30:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםראיון עם רועי אברמוביץ 7/7/201516:15:0016:30:0016:15-16:30

7/7/201516:30:0016:40:00

, השרה: משתתפים. פגישה בנושא תיקון חוק יסוד הממשלה

לשכת השרה(מורן. א)אורית קורן ומורן , אוסנת מנדל

לשכת השרה בירושליםהשרה ודובדב. ע.פ -7/7/201516:30:0017:00:0016:45

7/7/201517:00:0017:30:00

 פגישה בנושא חוק הטרור לפני הפגישה עם רז 16:45-17:00

לשכת השרה בירושליםהשרה וגיל. ניזרי

7/7/201517:15:0017:45:00

17:15-17:45-- 113תיקון - המשך בנושא הבניית ענישה. ע.פ  

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםרביד דקל ומורן, רז ניזרי, השרה: משתתפים. לחוק העונשין

7/7/201517:45:0018:15:0017:45-18:15- לשכת השרה בירושליםהשרה ורז ניזרי בנושא מרמה והפרת אמונים. ע.פ

!לא לקבוע7/7/201518:00:0000:00:00

7/7/201518:15:0018:45:00

18:15-18:45- מלקולם, השרה: משתתפים. פגישת הכרות  

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםסטאפן גרינברג, ריצארד סטון, נשיא וועידת הנשיאים-הונליין

נסיעה7/7/201519:00:0019:30:00

קרית ארבעדוידי בן ציון. שבעה7/7/201519:30:0020:30:00

8/7/201509:00:0010:00:00

פרקליט המדינה אורי , השרה: משתתפים. סיור והכירות עם מחש

(באישור השרה)כרמל ומשה סעדה 

.  בנין בק למדע, 8הר חוצבים רחוב הרטום 

להיכנס בשער החשמלי

נסיעה8/7/201510:00:0010:30:00

לשכת השרה בכנסת(יכין. א)אפי נווה יחיאל כץ ויכין , ע השרה.פ8/7/201510:30:0011:00:00

מליאה8/7/201511:00:0016:00:00

רון שפירא' השרה ופרופ. ע.פ 8/7/201511:15:0012:00:0011:15-12:00 לשכת השרה בכנסת)

8/7/201512:00:0012:30:00

יהודה , כ אורי מקלב"חה, השרה: משתתפים. א"פגישה בנושא זק

1467חדר , לשכת השרה בכנסת("יכין. א)ד מנחם מושקוביץ ויכין"עו, ד שוסהיים"עו, משי זהב

לשכת השרה בכנסתהשרה וגידי ספיר. ע.פ8/7/201512:30:0013:30:00

לשכבת השרה בכנסתהשרה  וטל. פגישת דוברות8/7/201513:30:0014:00:00

8/7/201514:30:0015:00:00

, השרה: משתתפים. פגישת המשך בנושא עניינים בינלאומיים

לשכת השרה בכנסת(ח"י) (מורן)רועי שיינדרוף ומורן, לית"המנכ

1467לשכת השרה בכנסת חדר רועי שיינדרוף ומורן, השרה: משתתפים. בנושא דיני לחימה. ע.פ8/7/201515:00:0015:45:00



8/7/201515:45:0016:30:00

ר רונן "ד, השרה:  משתתפים. פגישה בנושא משפט בינלאומי

1467חדר , לשכת השרה בכנסת(השרה. א)רועי שיינדרוף ומורן , קריטנשטיין

לשכת השרה בכנסתיאיר הירש ויכין,השרה. ע.פ8/7/201516:30:0017:00:00

כנסתמאהל בית אל8/7/201517:00:0017:30:00

נסיעה8/7/201517:30:0018:00:00

!לא לקבוע8/7/201518:00:0000:00:00

 מודיעין11רחוב מבצע עובדה משפחת ברכה. שבעה8/7/201518:00:0018:30:00

סיור בבתי משפט במרכז9/7/201500:00:0000:00:00

 פגישה עם הנשיא אברהם טל9/7/201508:00:0008:15:00

שדרות ' בית משפט מחוזי מרכז בלוד רח

 לוד3הציונות 

בית משפט מחוזי מרכז לודמפגש עם שופטי המחוז- 9/7/201508:30:0008:45:0008:15-08:45

בית משפט מחוזי מרכז לודסיור במזכירויות בית המשפט המחוזי בלוד-9/7/201508:45:0009:15:0008:45-09:15

-2 חניון שופטים קומה 5ישראל גלילי נסיעה לבית משפט השלום ראשון לציון 9/7/201509:15:0009:45:0009:15-09:45

9/7/201509:45:0010:00:00

 -פגישה עם הנשיאה דפנה בלטמן קדראי -09:45-10:00

-2 חניון שופטים קומה 5ישראל גלילי הנשיאה תקבל את השרה ולשכתה

בית משפט ראשון לציוןישיבה עם השופטים -9/7/201510:00:0010:30:0010:00-10:30

סיור במזכירויות בבית משפט -9/7/201510:30:0011:00:0010:30-11:00

9/7/201511:00:0011:30:00

 -נסיעה לבית המשפט השלום בפתח תקווה 11:00-11:30

 פתח תקווה1רחוב ואזל נכנסים לחניון שופטים

 פתח תקווה1רחוב ואזל מפגש עם שופטי פתח תקווה -9/7/201511:30:0012:00:0011:30-12:00

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל- משוריין להרצל 9/7/201511:30:0013:00:00

סיור במזכירויות בית המשפט -9/7/201512:00:0012:30:0012:00-12:30

נסיעה9/7/201512:30:0013:00:00

9/7/201513:00:0014:00:00

עם . ע.לאחר פ)ויכין, המנכלית והילה גרסטל, השרה. ע.פ

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביב(המנכלית

בועז אופרי-סינק על הכתבה של המעכרים9/7/201513:50:0014:00:00

לשכת השרה בתל אביבהשרה והמנכלית. ע.פ9/7/201514:00:0015:00:00

9/7/201515:00:0015:40:00

השרה והשופטת עדנה ארבל בנושא הוועדה. א.פ 15:00-15:45  

ח "י. לסדר דין פלילי וראיות לשכת השרה בתל אביב(לבקשת איילת)

לשכת השרה בתל אביבציון דנוך והרצל, השרה. ע.פ -9/7/201515:45:0016:00:0015:45-16:00

9/7/201516:00:0016:30:00

, השופט שפיצר, השרה: משתתפים. פגישה בנושא סיכום סיורים

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבהרצל ויכין

9/7/201516:30:0018:30:00

. פגישה בנושא תוכנית האסטרטגית של מערכת בתי המשפט

דורון , רועי קונפינו, השופט מיכה שפיצר, השרה:משתתפים

(איילת. א)ויכין (נציגים של נח הקר)סמיש

רחוב מנחם בגין , לשכת השרה בתל אביב
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משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבהשרה ומשה ניסים. ע.פ9/7/201518:30:0019:00:00

נסיעה9/7/201519:00:0019:30:00

9/7/201519:30:0020:30:00

עם שגריר דנמרק בישראל ישפה  (אורחת כבוד)ערב השרה. א

לפני שמגיעים כדי שיוכל לצאת ' להתקשר לשגריר כמה ד. וואה

 משתתפים עוד שגרירים מפורט בגוף 054-8013780: אל השרה

כפר שמריהן, 13קרן הייסוד הפגישה וטל

1 דירה 7תוספתא יום הולדת לאמיר10/7/201510:30:0011:30:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה10/7/201511:00:0011:30:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  12/7/201508:30:0009:00:0008:30

12/7/201510:00:0011:00:00

והשר , השר נפתלי, השרה: משתתפים. פגישה בנושא תקציב

מזכירות הממשלהאורי אריאל

ישיבת ממשלה12/7/201510:30:0013:00:00

לא לקבוע12/7/201515:00:0000:00:00

12/7/201515:00:0015:15:00

15:00-15:15- בנושא עונשים במיצטבר מול עונשים בחופף. ע.פ . 

לשכת השרה בירושליםהשרה ורז ניזרי: משתתפים

משרד רוהמ, חדר וועדת שריםהשרה ואחז בן ארי. ע.פ12/7/201515:30:0016:00:00

12/7/201516:00:0017:00:00

המנכלית , השרה: משתתפים. בנושא נציבות הביקורת. ע.פ

מ"משרד רוה, חדר וועדת שריםופרקליט המדינה

מ ירושלים"משרד רוהקבינט בטחוני12/7/201517:00:0018:30:00

התעמלות13/7/201508:00:0009:30:00

נסיעה13/7/201509:00:0010:30:00

מ"משרד רוהקבינט דיור13/7/201510:00:0012:00:00

לשכת השרה בירושלים(לבקשת איילת)ואדים שוב. ע.פ13/7/201510:30:0011:00:00

13/7/201511:00:0012:00:0011:10- משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםאורית קורן ומורן, השרה. המשך. ע.פ

13/7/201512:00:0012:30:00

, השרה: משתתפים. NGO  Monitorפגישה בנושא מכון המחקר 

חוקר )איתי ראובני, שטיינברג(גרשון)ראלד'ג' פרופ, רועי שיינדרוף

דוברת ואחראית קישרי ממשל )לנה בקמן, (בדסק הישראלי

לשכת השרה בירושלים(איילת. אי)מורן וטל ( ראש דסק ישראל)וש בקון'ג, (בכנסת

13/7/201512:30:0013:15:00

משתתפים. פגישה בנושא צמצום רגולציה -13:15--12:30 : 

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםרוני טלמור ומורן, אבי ליכט, השרה

לשכת השרה בירושליםש"השרה ויועמ. ע.פ13/7/201513:15:0013:45:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהשרה וטל. פגישת דוברות13/7/201513:45:0014:15:00

נסיעה13/7/201514:30:0015:00:00

ישיבת סיעה13/7/201515:00:0016:00:00

ישיבת סיעה13/7/201515:00:0016:00:00

14/7/201509:00:0010:00:00

נשיאת , השרה: משתתפים, סיור בבית משפט השלום בירושלים

השופר - מנהל בית המשפט, מרים נאור- בית המשפט העליון 

ירושלים, מגרש הרוסיםמיכה שפיצר ויכין

נסיעה ללשכה14/7/201510:00:0010:30:00

לשכת השרה בירושליםפגישה השרה ואלי ישי. א.פ14/7/201511:00:0011:30:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהשרה וטל. פגישת דוברות14/7/201511:30:0012:00:00



משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםואברהם טובול חיים ויכין, הרב משה שיק, השרה. ע.פ14/7/201512:00:0012:30:00

14/7/201512:30:0013:00:00

ר המכון להשתלמות "יו-השרה השופט בדימוס שלמה לוין. ע.פ

לשכת השרה בירושליםשופטים ויכין

לשכת השרה בירושלים'ראיון טלפוני עם רשת ב14/7/201513:00:0013:30:00

לשכהארוחת צהריים עם ירון14/7/201513:00:0014:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהשרה וטל. פגישת דוברות14/7/201513:30:0014:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין, השר. א.פ14/7/201514:00:0014:30:00

לשכת השרה בירושליםעמוס צייאדה ויכין, השרה. ע.פ -14/7/201514:45:0015:15:0014:45

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהשרה עדינה בר שלום ואבי עבוד והרצל. ע.פ14/7/201515:30:0016:00:00

נסיעה14/7/201516:00:0016:30:00

לשכת השרה בירושליםיועצים-ישיבת צוות14/7/201516:00:0017:30:00

קבינט בטחוני14/7/201517:00:0018:30:00

!לא לקבוע14/7/201518:00:0000:00:00

ראיון ברדיו קול חי14/7/201519:00:0019:30:00

נסיעה15/7/201511:00:0011:15:00

מליאה15/7/201511:00:0016:00:00

15/7/201511:15:0012:00:00

השר אורי, השרה: משתתפים. פגישה בנושא הבדואים -11:15  

צוות הבדואים ויכין, אריאל ( השרה. א )

, (קרוב ליציאת החניה)קומת סיעות , 150חדר 

כנסת ישראל

15/7/201512:00:0013:00:00

אורית , השרה: משתתפים- א"בנושא רפורמה בתקנות סד. ע.פ

, מוריה בקשי, דורון לירון בנית ששון, ברק לייזר, משה גל, קורן

חדר סיעת הבית היהודי בכנסת(לבקשת מורן). מיכל הירשפלד ומורן, שירי לנגר

15/7/201513:00:0013:15:0013:00-13:15- לשכת השרה בכנסתמשה גל ומורן, השרה

4טרקלין שאגאל קומה ביקור מחלקת בגצים 15/7/201513:30:0013:40:0013:30-13:40

15/7/201514:00:0014:30:00

דני , השרה: משתתפים. פגישה בנושא החטיבה להתיישבות

מנהל מרכז בחטיבה )יובל פונק, ראש החטיבה-קריצמן

1467חדר , לשכת השרה בכנסת(יכין. א)ויכין (להתיישבות

15/7/201515:00:0015:30:00

, השרה: משתתפים. פגישה בנושא בירוקרטיה של משרד החינוך

1467חדר , לשכת השרה בכנסתאלרועי ויכין, שר החינוך מאיר פורוש. ס

כנסתהשרה וטל. פגישת דוברות15/7/201515:30:0016:00:00

15/7/201516:30:0017:00:00

אורית סטרוק , השרה: משתתפים. פגישה בנושא השוואת חקיקה

לשכת השרה בכנסת(גיל. א)וגיל ברינגר 

נסיעה15/7/201517:00:0017:30:00

משכן הנשיא(אתי אסתר ארלינג בנימין)הנשיא רובי ריבלין . ניחום אבלים15/7/201517:30:0018:00:00

!לא לקבוע15/7/201518:00:0000:00:00

2' חדר עגול מס, בית משפט העליוןנשיאת דברים בישיבת פורום נשיאים כללי15/7/201518:00:0019:00:00

16/7/201500:00:0000:00:00

חדר ישיבות משוריין למנכלית משעה -לידיעת כולם- חופש לשרה

 למועצת רואי חשבון14:00

התעמלות16/7/201508:00:0009:30:00

נסיעה16/7/201509:30:0010:00:00

16/7/201510:00:0011:00:00

, אפי נווה, השרה: משתתפים. בנושא ועדה לבחירת שופטים. ע.פ

לשכת השרה בתל אביב(יכין. א)חאלד זועבי ויכין , אילנה סאקר

לשכת השרה בתל אביבלית"קבוע השרה והמנכ.ע.פ16/7/201511:00:0013:00:00

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל- משוריין להרצל 16/7/201511:30:0013:00:00

16/7/201513:00:0013:30:00

פגישה בנושא שיתוף פעולה עם המרכז לקידום יחסי ישראל 

. BDSאירופה בדגש על מאבק מיידי בארגוני החרם וה 

ל המרכז לקידום יחסי "סמנכ)לב סולודקין , השרה: משתתפים

ומורן , ויכין זיק( מנכל המרכז)וילהלם רוט , (ישראל אירופה

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביב(באישור יכין)

לשכת השרה בתל אביב(השרה. א)השרה ואורי יוגב. ע.פ16/7/201513:30:0014:00:00

חופש16/7/201514:00:0022:00:00

חופש17/7/201500:00:0000:00:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה17/7/201511:00:0011:30:00

חופש18/7/201500:00:0000:00:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  19/7/201508:30:0009:00:0008:30

כנסת ישראלהשרה והשר נפתלי בנט. ע.פ19/7/201509:30:0010:30:00

ישיבת ממשלה19/7/201510:30:0013:00:00

בית העלמין הר המנוחותה"הקמת מצבה לדניאלי זוננפלד ע: לידיעה19/7/201517:00:0018:30:00

קבינט בטחוני19/7/201517:30:0019:45:00

מ"משרד רוהפרקליט המדינה, ש"היועמ, השרה. ע.פ19/7/201518:30:0019:30:00

ראיון לחנוך דאום20/7/201507:45:0008:45:00

התעמלות20/7/201508:00:0009:30:00

נסיעה20/7/201509:30:0010:30:00

20/7/201510:30:0011:00:00

ניר זוהר , השרה: משתתפים. פגישה בנושא חברות הצמיחה

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםח"י. (באישור השרה)אבי ליכט ומורן שניידר , (WIXל "מנכ)

20/7/201511:00:0011:30:00

גדי וולפספלד וטל בנש בנוגע למחקר שלו ושל , השרה. תקשורת

לשכת השרה בירושלים(טל. א)מינה צמח 

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהשרה וארז אשל. ע.פ20/7/201511:30:0012:00:00

משרד המשפטים, לשכהפן20/7/201512:00:0012:30:00

לשכת השרה בירושליםש"השרה ויועמ. ע.פ20/7/201512:30:0013:00:00

20/7/201513:00:0013:30:00

סגירת אתרי )פגישה בנושא הצעת חוק הגבלת שימוש במקום 

מ מאיר "נצ, רז ניזרי רביד דקל, השרה: משתתפים. (אינטרנט

לשכת השרה בירושלים(באישור איילת) (ח"י)-(מורן)מורן וגיל  , (ש"יועמ)גלעד בנט, חיון

20/7/201513:30:0014:00:00

: משתתפים. פגישת הכוון בנושא כללים לניגוד עניינים שרים

לשכת השרה בירושלים(היועץ המבקר)דודי נהיר , השרה

נסיעה20/7/201514:00:0014:30:00

ישיבת סיעה20/7/201514:30:0016:00:00

ישיבת סיעה20/7/201514:30:0016:00:00



לשכת השרה בכנסתהשרה ואורית סטרוק. קבוע. ע.פ20/7/201516:00:0016:30:00

מליאה20/7/201516:00:0019:00:00

מליאה20/7/201516:00:0019:00:00

כנסתישיבת יועצים20/7/201516:30:0017:30:00

20/7/201517:00:0017:30:00

פגישה קבועה לקראת ועדת שרים לענייני חקיקה של יום ראשון 

כנסת ישראלגיל ומורן, השרה: משתתפים. הקרוב

1467' לשכת השרה בכנסת חדר מס (יכין. א)יהודה אליהו ויכין, ישראל גנץ, השרה ואבי רואה. ע.פ20/7/201517:30:0018:00:00

20/7/201518:00:0018:30:00

השר , השרה: משתתפים. פגישה בנושא תקנות נשות הכותל

לשכת השרה בכנסתרב הכותל והרצל- הרב רבינוביץ, דוד אזולאי- לשירותי דת

לשכת השרה בכנסתדוידי בן ציון ודן ביסמוט. ע.פ 20/7/201518:30:0018:45:0018:30-18:45

לשכה בכנסתהשרה ואפי להב. א.פ20/7/201519:00:0019:30:00

מזנון החכים בכנסתע השרה ואלי אללוף.פ20/7/201520:00:0020:30:00

לשכת השרה בכנסתהשרה וגיא בכור. א.פ20/7/201520:30:0021:00:00

לשכת שר החינוך נפתלי בנט בכנסתניר אורבך והרצל, השר נפתלי בנט, השרה. ע.פ20/7/201521:00:0021:45:00

20/7/201522:00:0023:00:00

השר אורי , השר נפתלי בנט, השרה: ישיבת תקציב משתתפים

לשכת השר נפתלי בנטאלעזר בן הראש וטל גנצבי, ישראל מלאכי, אריאל

סיור בפרקליטות ירושלים21/7/201500:00:0000:00:00

גלי ישראל חנוך דאום.  ראיון21/7/201507:45:0008:15:00

רשת ב עם בני טייטלבאום ועדי מאירי,  הכל דיבורים.  ראיון21/7/201510:00:0010:15:00

21/7/201510:00:0010:30:00

שי , המנכלית, השרה: משתתפים- פרקליטות מחוז ירושלים פלילי

אלי ,  (פרקליטת מחוז ירושלים פלילי)-נורית ליטמן, ניצן

(משנה לפלילי)-אברבנאל

רחוב עוזי , פרקליטות מחוז ירושלים פלילי

ירושלים, 1חסון 

כנסתועדת חוקה21/7/201510:00:0014:00:00

21/7/201510:30:0011:30:00

: משתתפים. ות מחוז ירושלים פלילי /מפגש עם הפרקליטים

משנה )אלי אברבאל, פרקליט המדינה, ית"המנכל, השרה

י פלילי"בפמ(לפרקליט

נסיעה21/7/201511:30:0012:00:00

21/7/201512:00:0012:30:00

, המנכלית, השרה: משתתפים. פרקליטות מחוז ירושלים אזרחי

ואורית  (פרקליטת מחוז ירושלים אזרחי)כוכבית נצח, שי ניצן

(אזרחי-משנה לפרקליט)סון

  בית 7מחל ,פרקליטות מחוז ירושלים אזרחי

ירושלים, צ"מע

21/7/201512:30:0013:30:00

. ות בפרקליטות מחוז ירושלים אזרחי/שיחה עם הפרקליטים

פרקליטות מחוז ירושלים אזרחיואורית סון,פרקליט המדינה, המנכלית, השרה: משתתפים

נסיעה ללשכה21/7/201513:30:0014:00:00

לשכת השרה בירושליםהשרה וטל. פגישת דוברות21/7/201514:30:0015:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהשרה ואבנר סאלם. א.פ21/7/201515:00:0015:30:00

לשכת השרה בירושליםהשרה ודן בן סימון. ה.פ21/7/201515:30:0016:00:00

21/7/201516:00:0016:30:00

רז , השרה: משתתפים. פגישה בנושא מרמה והפרת אמונים

. א)גיל ומורן , אלי אברבנאל, (ראש אשכול)עמית מררי , נזרי

לשכת השרה(שרה

21/7/201516:30:0017:30:00

: משתתפים. בנושא השוואת אגרות בדיני משפחה. ע.פ

אורית ,רונן דוד,לאה רקובר,מיכה שפיצר,המנכלית,השרה

מנהל -עבד אלחכים סמארה,יעקב פרידברג,מוריה בקשי,קורן

-שמואל יוסף,ד הדרוזי"מנהל ביה-קמיל מולה,ד השרעיים"ביה

משרד המשפטים ירושלים, 1' חדר ישיבות מסמורן והרצל,יכין,ש"יועמ-שמעון יעקובי,ד הרבני"ל ביה"סמנכ

21/7/201517:30:0018:00:00

הקאדי עבד , נשיא בתי הדין השרעיים-דאוד זיני:משתתפים. ע.פ

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהרצל וטל, אמי, מנהל בתי הדין השרעיים-אלחכים סמארה

!לא לקבוע21/7/201518:00:0000:00:00

נסיעה21/7/201518:00:0018:30:00

22/7/201509:30:0010:30:00

היועמש של , כ יורם כהן"השרה עם ראש השב. פגישת היכרות

שי , ש"ש יועמ"רל-אבי לוזיה, רן זכאי- הרלש , אבי לוי- השבכ 

נהוג להיפגש עם , י ראש השבכ"פגישה הוזמנה ע)ניצן  ויכין זיק 

לשכת השרה בכנסת(שרת המשפטים

22/7/201510:30:0011:00:00

. בעקבות הפירסומים החדשים שפורסמו בנוגע לגיוס חרדים. ע.פ

לשכת השרה בכנסת(השרה. א)מנדי כץ ויכין, נטע כץ, השרה: משתתפים

תורנות מליאה22/7/201511:00:0014:00:00

מליאה22/7/201511:00:0016:00:00

מליאהע השרה ורויטל סוויד.פ22/7/201511:30:0012:00:00

בתוך המליאה(השרה. א)כ אברהם נגוסה"השרה וחה. ע.פ22/7/201513:00:0013:30:00

כנסת20ראיון ערוץ 22/7/201514:00:0014:30:00

לשכת השרה בכנסת(מורן. א)דינה זילבר ומורן, המשך השרה. ע.פ22/7/201514:30:0015:30:00

לשכת השרה בכנסתהשרה וטל. פגישת דוברות22/7/201515:30:0016:00:00

22/7/201516:00:0017:00:00

ישיבה בנושא הצגת עבודת הייעוץ הארגוני במחלקת ייעוץ 

אלדד , המנכלית, השרה: משתתפים  (יכין. א).(שלדור)וחקיקה 

כנסת ישראל, 1467לשכת השרה בכנסת חדר מורן ויכין, מנכל שלדור-סמי פרידריך, קנטי

1467חדר , לשכת השרה בכנסתהשרה וטל. פגישת דוברות22/7/201517:00:0017:30:00

נסיעה22/7/201517:30:0018:00:00

!לא לקבוע22/7/201518:00:0000:00:00

22/7/201518:00:0018:30:00

חניה מרחוב )צ הרב יצחק יוסף "פגישה עם הראשל

ירושלים, 1 בנין בית יהב קומה 80ירמיהו (באישור השרה)(ג"המ

1 גבעת שמואל קומה 10רחוב חיים לנדאו ניחום אבלים אצל שוקי זוהר22/7/201519:00:0019:30:00

(איילת.א)אם אין תקציב להשאיר סגור 23/7/201500:00:0000:00:00

התעמלות23/7/201508:00:0009:30:00

נסיעה23/7/201509:30:0010:30:00

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל23/7/201511:30:0013:00:00

אזכרה לגיא אגרנטי24/7/201510:00:0011:00:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה24/7/201511:00:0011:30:00

נעמה על האש24/7/201518:00:0019:00:00



צום ט באב26/7/201500:00:0000:00:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  26/7/201508:30:0009:00:0008:30

ישיבת ממשלה26/7/201510:30:0013:00:00

משה26/7/201514:30:0015:30:00

לא לקבוע26/7/201515:00:0000:00:00

התעמלות27/7/201508:00:0009:30:00

נסיעה27/7/201509:30:0010:30:00

וועדת שרים לענייני חקיקה27/7/201510:30:0012:00:00

נסיעה27/7/201512:00:0012:30:00

לשכת השרההשרה והיועמש. ע.פ 27/7/201512:20:0012:50:0012:20-12:50

לידיעה-קבינט חברתי כלכלי27/7/201512:30:0014:30:00

27/7/201512:50:0013:00:00

א)אמי פלמור ויכין , ש"היועמ, השרה. ע.פ 12:50-13:00 . 

לשכת השרה בירושלים(היועמש

27/7/201513:00:0013:30:00

בני , זבולון כלפא, השרה: משתתפים. פגישה בנושא הבדואים

לשכה בירושלים(איילת. א)יכין והרצל  , תפילין

נסיעה27/7/201513:30:0013:45:00

סנטרתמי הספרית27/7/201513:45:0014:15:00

ישיבת סיעה27/7/201514:30:0016:00:00

ישיבת סיעה27/7/201514:30:0016:00:00

27/7/201516:00:0016:10:0016:00-16:10 Bbc כנסתבנושא ידוי אבנים

27/7/201516:00:0017:00:00

ארז , שר האוצר, השרה: משתתפים. פגישה בנושא נתוני אשראי

נדין בודו , קרנית פלוג, רוני נויבאר, אורית קורן, קמיניץ

 ליד המזנון החלבי בכנסת2445חדר (השרה. א)ויכין , מורן, טרכטנברג

מליאה27/7/201516:00:0019:00:00

מליאה27/7/201516:00:0019:00:00

27/7/201517:00:0017:45:00

, רותם, דינה זילבר, השרה: משתתפים. בנושא הדרת נשים. ע.פ

1467חדר , לשכת השרה בכנסת(מורן. ב)ח"אתי סגס ועומר ינקלביץ י, השרה גילה גמליאל, מורן

לשכת השרה בכנסת(יכין. א)השרה והאב גבריאל נדאף ויכין . ע.פ27/7/201517:45:0018:00:00

לשכת השרה בכנסת(לבקשת יכין)אורטל תמם ויכין, השרה. ע.פ27/7/201518:00:0018:30:00

כנסתראיון ללילה כלכלי בנושא העברות חוץ בנקאיות27/7/201518:20:0018:50:00

כנסת, 1467חדר , לשכת השרה(באישור השרה)השר להגנת הסביבה ויכין-השר אבי גבאי. ע.פ27/7/201519:00:0019:30:00

27/7/201519:30:0020:00:00

פגישה קבועה לקראת ועדת שרים לענייני חקיקה של יום ראשון 

גיל ומורן, השרה: משתתפים. הקרוב

אופציה לסיור בבית אל27/7/201520:00:0022:00:00

27/7/201522:00:0023:00:00

, השר נפתלי בנט, השרה: משתתפים. פגישה בנושא התיישבות

לשכת השר נפתלי בנט בכנסתהשר אורי אריאל

כנסת ישראל(באב' במקום יום ראשון ט)השרה והשר נפתלי בנט. ע.פ27/7/201523:00:0000:00:00

באחריות הרצל-ראש העיר באר שבע-פגישה אצל רוביק דנילוביץ28/7/201511:00:0012:00:00

לשכת ראש העיר באר שבע רחוב כיכר מנחם 

2בגין 

כולל מורן- נסיעה 28/7/201512:30:0013:00:00

לידיעה בלבד-קבינט חברתי כלכלי28/7/201512:30:0014:30:00

בתחנת משטרת עיירות, צומת שוקתהתכנסות ופתיחה כולל ארוחת צהריים-28/7/201513:00:0013:30:0013:00-13:30

נסיעה ליישוב חורה וסיור רכוב בישוב-28/7/201513:30:0014:15:0013:30-14:15

סיור רכוב והצגת פרויקט אלסייד -28/7/201514:15:0014:45:0014:15-14:45

28/7/201514:45:0015:30:00

 נסיעה למגדל המים בלקיה והצגת מורכבות-14:45-15:30

ההסדרה בתביעות בעלות

נסיעה28/7/201515:30:0016:00:00

קילומטר וחצי מאופקים. קרית חינוך מרחביםאבי וורצמן ופעילי הדרום- סיור בעלה נגב 28/7/201516:00:0017:30:00

!לא לקבוע28/7/201518:00:0000:00:00

באחריות הרצל-כנס צעירים ראש העין28/7/201520:00:0021:00:00

29/7/201509:30:0010:00:00

נואמת מרכזית אירוע פומבי של, נשיאת דברים 9:30-10:00  

לבנות מיוחדות של השרות הלאומי" בשביל דניאלי"תוכנית   

(עמינדב)

, 206בנין ננוטכנולוגיה , בניין מדעי הטבע

אוניברסיטת בר אילן

נסיעה29/7/201510:00:0011:00:00

לשכת השרה בכנסת(לבקשת יכין)הרב רונסקי . ע.פ29/7/201513:00:0013:30:00

לשכת השרה בכנסתכ נורית קורן"השרה וחה. ע.פ29/7/201514:00:0014:30:00

לשכת השרה בכנסתכ רוברט"השרה וחה. ע.פ29/7/201514:30:0015:00:00

29/7/201515:30:0016:00:00

כ "חה, השר גלעד ארדן, השרה: משתתפים. בנושא קנאביס. ע.פ

לשכת השרה בכנסתמורן וגיל,  ינון מגל

29/7/201516:00:0016:30:00

, דודי שוורץ, השרה: משתתפים. בנושא תוכנית לימודים. ע.פ

לשכת השרה בכנסת(באישור השרה)חנוך פת וגיל 

לשכה בכנסתהשרה וטל. פגישת דוברות 29/7/201516:30:0017:00:00

29/7/201517:00:0017:30:00

. (בהתאם ללוז הכנסת)פגישה בנושא חיזוק מעמדה של הכנסת 

ר הכנסת"לשכת יוח"י - (טל, איילת. א)ר הכנסת וטל בנש "יו, השרה: משתתפים

לשכת השרה בכנסתפגישה עם משפחת גולדין29/7/201517:30:0018:00:00

!לא לקבוע29/7/201518:00:0000:00:00

7ראיון ערוץ 29/7/201518:00:0018:15:00

פגישה עם אלעזר בן הראש29/7/201518:15:0019:15:00

29/7/201519:45:0020:15:00

השרה והשר בוגי יעלון : משתתפים. פגישה בנושא דוח לוקר

(אישור השרה)

להיכנס דרך . 14קומה , לשכת השר בתל אביב

שער שאול על שדרות שאול המלך

לשכה בכנסתכ רויטל סוויד"ח29/7/201520:30:0021:00:00

התעמלות30/7/201508:00:0009:30:00

נסיעה30/7/201509:30:0010:30:00

לשכת השרה בתל אביב)השרה יורם טורבוביץ וגיל. ע.פ30/7/201511:30:0012:00:00

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל- משוריין להרצל 30/7/201511:30:0013:00:00

לשכה בתארותם ינאי והרצל,  ע השרה.פ30/7/201512:00:0012:30:00



לשכה בתאעמרם בן דוד והרצל,  ע השרה.פ30/7/201512:30:0013:00:00

לשכה בתאאמירה ברנשטיין והרצל,  ע השרה.פ30/7/201512:45:0013:15:00

לשכת השרה בתל אביבקבוע השרה והמנכלית. ע.פ30/7/201513:30:0014:30:00

לשכה בתל אביבע השרה וגיא רוטקוף.פ30/7/201514:30:0015:30:00

קרית שאול-אזכרה לבוע31/7/201509:30:0010:30:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה31/7/201511:00:0011:30:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  2/8/201508:30:0009:00:0008:30

כנסת ישראלהתעמלות2/8/201509:30:0010:30:00

ישיבת ממשלה2/8/201510:30:0013:00:00

נסיעה2/8/201512:30:0013:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםקבוע השרה ואורית סטרוק. ע.פ2/8/201513:00:0013:45:00

2/8/201513:45:0014:00:00

מורן שניידר וטל בנש, אבי ליכט, השרה. ע.פ 13:45-14:00 . 

לשכת השרה בירושליםהכנה לתדרוך יום שני

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםיונתן דובוב והרצל, השרה. ע.פ2/8/201514:00:0014:30:00

ירושלים, לשכת שרת המשפטיםיועצים- ישיבת צוות2/8/201514:30:0015:15:00

לשכת השרה בירושליםהשרה ורז נזרי בנושא הקבינט. ע.פ 2/8/201515:15:0015:30:0015:15-15:30

נסיעה2/8/201515:30:0016:00:00

קבינט ביטחוני2/8/201516:00:0019:00:00

נסיעה2/8/201519:00:0019:30:00

2/8/201519:30:0020:00:00

 נשיאת דברים בטקס ברכת הדרך של משלחת 19:30-19:45

(באישור יכין וטל)תנועת בני עקיבא עולמית 

סמוך לשער ציון , בית בני עקיבא עולמית

בירושלים

12.10יציאה לפגרה עד 3/8/201507:00:0007:00:00

התעמלות3/8/201508:00:0009:30:00

נסיעה3/8/201509:30:0010:00:00

3/8/201510:00:0010:30:00

להיכנס . המנכלית  ואבי ליכט, השרה, תדרוך כתבים כלכלים

לשכה בתל אביבללשכה דרך מנהרת לובה אליאב

3/8/201510:30:0011:15:00

שר , השרה: דיון מיוחד אצל שר הביטחון משתתפים

, אביחי מנדלבליט, השר נפתלי בנט, השר אורי אריאל,הביטחון

אלקין ויריב לוין

לשכה של בוגי בתל אביב כניסה דרך שער 

14שאול קרית הממשלה קומה 

נסיעה3/8/201511:15:0012:00:00

לשכת השרה בירושליםא אריאלה קלעי. פ3/8/201512:00:0013:00:00

לשכת השרה בירושליםש"השרה ויועמ. ע.פ3/8/201513:00:0013:30:00

3/8/201513:30:0014:00:00

דינה זילבר ומורן בנושא תקופת , היועץ המשפטי, השרה. ע.פ

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםצינון של מנכלים במשרדי ממשלה לאחר סיום תפקידם

3/8/201514:00:0014:30:00

' ופרופ, השרה. פגישת היכרות לפני וועדות בהמלצת מדיוני וטל

לשכת השרה בירושליםנעמה קאופמן

זמן אישי3/8/201514:30:0015:00:00

3/8/201515:00:0016:00:00

ח תלונות "דו, ח שנתי של מערכת הוצאה לפועל"פגישה בנושא דו

, דן בן סימון, השרה: משתתפים. ח פניות ציבור"נגד רשמים ודו

רבקה אהרוני וקרן רבי , פזית לבקוביץ, השופט שמואל חמדני

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים(איילת. א)ויכין 

3/8/201516:00:0017:00:00

כ "חה,הרב אלי בן דהן, השרה: משתתפים. בנושא דיינים. ע.פ

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםרחל לב מור והרצל, אפרת רוזנבלט, רויטל סוויד

לשכת השרהע השרה ואוסנת מנדל.פ4/8/201509:15:0009:30:00

4/8/201509:30:0010:30:00

, השרה: משתתפים. בנושא הכנה לוועדה למינוי שופטים. ע.פ

לשכת השרה בירושליםשרון ברדור ויכין, השופט מיכה שפיצר

נסיעה4/8/201510:30:0011:00:00

קבינט חברתי כלכלי4/8/201511:00:0017:00:00

בקבינטהשרה והשר יובל שטייניץ. ע בנושא דיינים.פ4/8/201511:30:0012:30:00

ועדת שרים במשרד רוהמהשרה וטל. פגישת דוברות4/8/201513:00:0014:00:00

לשכת הנשיאההשרה ונשיאת בית משפט. ע.פ4/8/201515:45:0016:15:00

!לא לקבוע4/8/201518:00:0000:00:00

חתונה של אולגה אחות של יבגני4/8/201519:00:0020:00:00

12.10יציאה לפגרה עד 5/8/201507:00:0007:00:00

התעמלות5/8/201508:00:0009:15:00

ישיבת ממשלה בנושא תקציב5/8/201510:30:0019:00:00

מ"מזכירות רוה(ח"י)רועי שיינדרוף ומורן , השרה. ע.פ5/8/201516:00:0017:00:00

!לא לקבוע5/8/201518:00:0000:00:00

התעמלות6/8/201508:00:0009:30:00

נסיעה6/8/201509:30:0010:00:00

שלום שלמה. א.פ6/8/201510:00:0011:00:00

לשכת השרה בתל אביבהשרה ומשה ניסים. א.פ6/8/201511:00:0011:30:00

לשכת השרה בתל אביבהשרה ונרי ירקוני. א.פ6/8/201511:30:0012:00:00

לשכת השרה בתל אביב-משוריין להרצל 6/8/201511:30:0013:00:00

6/8/201512:00:0012:30:00

ומורן לבקשת אלון באישור  (ט"ראש רמו)אלון בכר, השרה. ע.פ

לשכת השרה בתל אביבח ומורן"י (איילת

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבטל- JNF-ב "ל ארה"ארגון קק, משלחת מנהיגות צעירה. מפגש6/8/201512:30:0013:30:00

6/8/201514:30:0015:00:00

-המנכלית ואסא קלינג, השרה: משתתפים. פגישת הכרות ועבודה

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבמורן, ח"י (ראש רשות הפטנטים)

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבמורן, השרה ורותם דולב. ע.פ6/8/201515:00:0015:30:00

נסיעה6/8/201515:30:0016:00:00

6/8/201516:00:0018:00:00

: משתתפים. דיון בנושא היערכות המשטרה בדרום תל אביב

, יוסי אדלשטיין, אמנון בן עמי, אנשי משטרה, השר ארדן, השרה

, שלמה למברגר, שלומית גולדפרב, אביטל שטרנברג, יוכי גינסן

10רחוב קלמן מגן , פ תל אביב"משרד לבטהרצל וטל, מורן

!לא לקבוע6/8/201518:00:0000:00:00



6/8/201518:00:0020:00:00

: משתתפים. סיור בנושא היערכות המשטרה בדרום תל אביב

, אביטל שטרנברג, יוכי גינסין, אנשי משטרה, השר ארדן, השרה

דרום תל אביבשלמה למברגר וטל בנש, שלומית גולדפרב

מגדל דוד7/8/201509:00:0010:00:00

רמת השרון- אזכרה7/8/201509:30:0010:00:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה7/8/201511:00:0011:30:00

7/8/201513:00:0014:30:00

. ד מוטי חזיזה"י דני עזריאלי ועו"מאורגן ע. פרלמנט הוגי דעות

מסעדת מוטפיורי במשכנות שאננים בירושליםבאישור השרה וטל

מורן בחופש9/8/201500:00:0000:00:00

פן בתל אביב9/8/201508:00:0008:30:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  9/8/201508:30:0009:00:0008:30

נסיעה9/8/201508:30:0009:30:00

איפור טל9/8/201509:30:0010:00:00

ישיבת ממשלה9/8/201510:30:0013:00:00

פגישת הכנה עם כחלון9/8/201512:30:0013:00:00

משרד המשפטים-וועדה למינוי שופטים9/8/201513:00:0017:00:00

12.10יציאה לפגרה עד 10/8/201507:00:0007:00:00

התעמלות10/8/201508:00:0009:30:00

נסיעה10/8/201509:30:0010:30:00

ומורן- השתתפות בישיבת הנהלה חודשית בראשות שי ניצן 10/8/201511:00:0013:00:00

 3 קומה 5רשות הפטנטים הגן הטכנולוגי בניין 

בירושלים

לשכת השרה בירושליםש"השרה ויועמ. ע.פ10/8/201513:30:0014:00:00

10/8/201514:00:0014:30:00

בנוגע , פגישה שהועברה דרך השר נפתלי בנט- הרב מנחם כץ 

לשכת השרה בירושליםעם טל. ל"לשבויים הנמצאים בחו

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהשרה מירי שלם וטל בנושא אסטרטגיה ציונית. ע.פ10/8/201514:30:0015:00:00

10/8/201515:00:0015:30:00

מפגש עם ארגוני עולים באחריות סיגלית רלשית של השר ליברמן 

לשכת השרה בירושליםוטל

משרד המשפטיםא מוטי זוננפלד.פ10/8/201515:30:0016:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירוןשליםומורן (ש משרד החוץ"יועמ)אהוד קינן, פגישת הכרות השרה10/8/201516:00:0016:30:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים(השרה. א)הרב יואל בן נון , השרה . א.פ10/8/201516:30:0017:00:00

לשכת השרה בירושליםהשרה ואביחי מנדלבליט. א.פ10/8/201517:00:0018:00:00

נסיעה11/8/201508:00:0009:00:00

.ישבצ11/8/201509:00:0009:30:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהשרה והמנכלית. ע.פ11/8/201509:30:0010:30:00

11/8/201510:30:0011:30:00

, המנכלית, השרה: משתתפים. בנושא וועדות שיחרורים. ע.פ

סמנכל בכיר תיאום בקרה )קימי אבולעפיה , השופט שפיצר

. ע.לאחר פ)ומורן , (אחראית ועדת שחרורים)ציפי טוקר , (ורכש

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים(יכין. א)(עם המנכלית

11/8/201511:30:0012:30:00

השופט מיכה , השרה: משתתפים. ישיבה סגני נשיאים למשפחה

השופט אלון , השופט אסף זגורי, השופטת רבקה מקייס, שפיצר

השופט נפתלי , השופט מנחם הכהן, השופטת שושנה ברגר,גביזון

. ע.לאחר פ)ליאת יעקובוביץ מחליפה את אורית קורן ומורן, שילה

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים(עם השופט שפיצר

זמן אישי11/8/201513:00:0013:30:00

11/8/201513:00:0013:30:00

בנושא תאגיד פיקוח על שירותי ראיית חשבון בתאגידים . ע.פ

אבי ליכט , המנכלית, השרה: משתתפים. ציבוריים והגבלת חובות

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםמורן ויכין

11/8/201513:30:0014:30:00

רועי , לית"המנכ, השרה: משתתפים. פגישה בנושא המסתננים

לשכה בירושליםאורית קורן ומורן, אביטל שטרנברג, גבי פיסמן, שינדורף

לשכת השרה בירושלים(חברת הוועדה לאיתור היועמש)השרה וגבריאלה שלו . א.פ11/8/201514:30:0015:00:00

קריאת חומר סודי11/8/201515:00:0015:30:00

11/8/201515:30:0016:00:00

, לימור, אבי ליכט, השרה: משתתפים. בנושא תקנות קקל. ע.פ

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםמורן והרצל

11/8/201516:00:0016:30:00

, השרה: משתתפים. בנושא תזכיר חוק מבחן הרווח בחלוקה. ע.פ

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים(לבקשת מורן)רוני טלמור ומורן, חיים זקס, אבי ליכט

!לא לקבוע11/8/201516:30:0023:30:00

12.10יציאה לפגרה עד 12/8/201507:00:0007:00:00

12/8/201509:30:0010:15:00

אפי, השרה: משתתפים. פגישה בנושא היועמש 9:30-10:15  

יחיאל כץ ומורן, נווה לשכת השרה בירושלים) 

רז קיל 12/8/201510:15:0010:30:0010:15-10:30

לאה רקובר ומורן , ע השרה.פ  12/8/201510:30:0010:45:0010:30-10:45 לשכה בירושלים(יח)

ירושליםזמן אישי12/8/201511:00:0012:00:00

לשכה בירושליםפרקליט המדינה ומורן, השרה. ע.פ 12/8/201512:00:0012:30:0012:00-12:30

אלדד עוזרי 12/8/201512:30:0012:45:0012:30-12:45

נסיעה 12/8/201512:45:0013:00:0012:45-13:00

זמן אישי12/8/201513:00:0013:30:00

מזכירות הממשלהקבינט בטחוני 12/8/201513:00:0016:00:0013:00-16:00

נסיעה12/8/201516:00:0016:30:00

12/8/201517:15:0018:15:00

מרים נאור, השרה: משתתפים. בנושא מיום ליום. ע.פ 17:15  -

מנהל בתי, ש"יועמ- יהודה ויינשטיין, נשיאת בית המשפט העליון  

פרקליט המדינה ומורן-שי ניצן, מיכה שפיצר-המשפט

בבית המשפט העליון רחוב , אצל הנשיאה

2שערי משפט קומה 

!לא לקבוע12/8/201518:30:0000:30:00

רמלה10:30-15:00סיור במתקני כליאה משעה 13/8/201500:00:0000:00:00

13/8/201508:30:0009:30:00

השר , השרה, שר הביטחון: משתתפים. דיון בנושא הטרור יהודי

14שדרות שאול המלך קומה , שער שאולראש המלל, אחז בן ארי- יועמש בטחון , מזכיר הממשלה, לבטפ

נסיעה13/8/201509:30:0010:30:00



13/8/201510:30:0011:00:00

10:30-11:00- ז מרכז במחוז"קבלת פנים וסקירת ממ . 

טל והרצל, לית"המנכ, השרה: בהשתתפות

בית הסוהר איילון או עבודות : לרשום בוויז

שירות מחוז מרכז

13/8/201511:10:0011:40:00

השרה: בהשתתפות. ר מעשיהו"סיור בביס -11:10-11:40 , 

רמלהלית וטל"המנכ

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל13/8/201511:30:0013:00:00

13/8/201511:50:0012:20:00

השרה: בהשתתפות. ר איילון"סיור בביס 11:50-12:20 , 

רמלהלית וטל"המנכ

13/8/201512:30:0013:00:00

12:30-13:00- השרה: בהשתתפות. ניצן-ר מגן"סיור בביס , 

רמלהלית וטל"המנכ

זמן אישי13/8/201513:00:0013:30:00

13/8/201513:10:0014:10:00

ר נווה תירצה וארוחת צהריים"סיור בביס -13:10-14:10 . 

רמלהלית וטל"המנכ, השרה: בהשתתפות

אגרות משפחה13/8/201514:00:0014:30:00

מתחם איילון ביקור בבית הדין למשמורת13/8/201515:00:0015:40:00

!לא לקבוע13/8/201515:00:0023:00:00

אמפי ברעננהיום הפרקליט13/8/201519:00:0020:00:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה14/8/201511:00:0011:30:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  16/8/201508:30:0009:00:0008:30

לשכת השרה בכנסת(השרה. א)כ ענת ברקו "השרה וחה. א.פ16/8/201509:00:0009:30:00

16/8/201509:30:0010:30:00

: משתתפים. פגישה בנושא תחילת עבודה של ועדת ההסדרה

שלמה בן , כ בצלאל סמוטריץ"חה, השר אורי אריאל, השרה

י , אורית סטרוק, ד חגי ויצקי"עו, (ל משרד החקלאות"מנכ)אליהו 

1467חדר . לשכת השרה בכנסת(יכין . א)ויכין 

ישיבת ממשלה16/8/201510:30:0013:00:00

16/8/201512:00:0013:00:00

רשימת מוזמנים לפי שמפורט בגוף - דיון בנושא המסתננים 

חדר ההתיעצויות במזכירות הממשלהיכין ומורן. הפגישה

זמן אישי16/8/201513:00:0013:30:00

קבינט בטחוני16/8/201515:00:0018:00:00

מזכירות הממשלהישיבה עם האוצר על טבלת שליטה16/8/201517:30:0018:00:00

מזכירות הממשלהועדת שרים לתיקוני חקיקה בנושא תקציב16/8/201518:00:0020:00:00

12.10יציאה לפגרה עד 17/8/201507:00:0007:00:00

התעמלות17/8/201508:00:0009:00:00

נסיעה17/8/201509:00:0010:00:00

17/8/201510:00:0010:30:00

: משתתפים. ר"איילת יו. וועדת שרים למתן היתר לפירסומים

מזכירות הממשלהביטחון וחוץ אריאלה קלעי מוזמנת

מזכירות הממשלה-תקציב - ועדת שרים לתיקוני חקיקה 17/8/201510:30:0013:00:00

זמן אישי17/8/201513:00:0013:30:00

נסיעה17/8/201513:00:0013:30:00

השרה ואורית סטרוק. א.פ17/8/201513:30:0014:00:00

לשכת השרההשרה והיועמש. ע.פ17/8/201514:00:0014:30:00

לשכת השרה בירושליםמורן ואיילת הכנה לחופש המידע 17/8/201515:00:0015:10:0015:00-15:10

17/8/201515:10:0015:45:00

פגישה בנושא המשך פעילות היחידה הממשלתית לחופש 

רבקי , אורית קורן, המנכלית, השרה: משתתפים. המידע

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים(ח"י) (יכין. א)(לבקשת אמי)מורן וטל , רוני,  לאה רקובר,דבש

17/8/201515:45:0016:00:00

אמי, השרה. פגישת היכרות ותוכנית עבודה15:45-16:00  

לשכת השרה בירושליםגלעד סממה ויכין זיק, פלמור

לשכת השרהישיבת יועצים17/8/201516:00:0017:00:00

נסיעה17/8/201517:00:0018:00:00

שלום שלמה17/8/201518:00:0019:00:00

הסיור בהשתתפות מורן ויכין18/8/201509:30:0010:00:00

18/8/201510:00:0011:00:00

: במחלקות-חנוכת הבית בפרקליטות מחוז דרום אזרחי בניין קרסו

סנגוריה ציבורית ורשם המשכונות, סיוע משפטי, פרקליטות אזרחי

קרן : רחוב. אזרחי, פרקליטות מחוז דרום

באר שבע, בניין קרסו, 4היסוד 

18/8/201511:00:0011:30:00

, השרה: משתתפים. אזרחי, מפגש בפרקליטות מחוז דרום

, פרליטת מחוז דרום)אורית קוטב, פרקליט המדינה, המנכלית

(אזרחי, משנה לפרקליט)אורית סון (אזרחי

קרן : רחוב. אזרחי, פרקליטות מחוז דרום

באר שבע, בניין קרסו, 4היסוד 

18/8/201511:30:0012:30:00

, השרה, משתתפים. אזרחי, מפגש עם פרקליטי מחוז דרום

אורית סון ופרקליטי , אורית קוטב, פרקליט המדינה, המנכלית

אזרחי, פרקלייטות מחוז דרום.אזרחי, מחוז דרום

נסיעה18/8/201512:30:0013:00:00

זמן אישי18/8/201513:00:0013:30:00

18/8/201513:00:0013:30:00

, השרה: משתתפים. פלילי, מפגש בפרקליטות מחוז דרום

אלון , (משנה לפרקליט)אלי אברבנאל, פרקליט המדינה, המנכלית

יכין טל (פלילי-פרקליט מחוז דרום)אלטמן

 4רחוב התקווה , פרקילטות מחוז דרום פלילי

באר שבע, קרית הממשלה

18/8/201513:30:0014:30:00

, השרה: משתתפים. פלילי, מפגש עם פרקליטי מחוז דרום

אלון ופרקליטי מחוז , אלי אברבנאל,  פרקליט המדינה, המנכלית

פלילי, פרקליטות מחוז דרום.פלילי, דרום

נסיעה18/8/201514:30:0016:30:00

לאסוף לאורי ספרים18/8/201515:45:0016:45:00

לשכה בתל אביבבאחריות טל- גלובס18/8/201516:30:0018:30:00

!לא לקבוע18/8/201518:00:0000:00:00

נסיעה18/8/201518:30:0019:00:00

18/8/201519:00:0019:30:00

 (באישור השרה)נשיאת דברים באירוע לציון אסון השייטת 

הרצליה, 42בר אילן י צבי וייס"מאורגן ע

12.10יציאה לפגרה עד 19/8/201507:00:0007:00:00

19/8/201509:00:0009:45:00

לשריין - אבי ליכט וגיל , רוהמ, נציגי האוצר. פגישה בנושא כיל

וועדת שרים- מזכירות הממשלהאת חדר ההתיעצויות



מזכירות הממשלהישיבת הכנה עם אנשי האוצר לקראת הוועדת שרים19/8/201509:30:0010:00:00

מזכירות הממשלהתקציב- ועדת שרים לתיקוני חקיקה 19/8/201510:00:0013:00:00

זמן אישי19/8/201513:00:0013:30:00

קבינט ביטחוני19/8/201513:30:0016:30:00

!לא לקבוע19/8/201518:00:0000:00:00

התעמלות20/8/201508:00:0009:30:00

נסיעה ללשכה20/8/201509:30:0010:00:00

20/8/201510:00:0010:30:00

, השרה: משתתפים. פגישה בנושא תקנות סדר הדין האזרחי

אלון קלמנט ' פרופ, אוניברסיטת תל אביב)איסי רוזנצבי ' פרופ

לשכת השרה בתל אביב(מורן. א)מורן  (חיפה' אוניב)אורנה רבינוביץ ' ודר  (בינתחומי)

20/8/201510:30:0011:00:00

ל שהיו בשבי "עמותת חיילי צה- פגישה בנושא ערים בלילה 

ד "עו, חיים בר, ד שלמה ארדינסט"עו, השרה: משתתפים. האויב

בקשה - באישור יכין)איתי גרניק ואלי ברבנבאום , שי פרבר

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבח"י (מאוהד שגיב

20/8/201511:00:0012:00:00

 אמילי קופר dave Sharmaהשרה ושגריר אוסטרליה . ע.   פ

לשכת השרה בתל אביבוטל בנש

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל- משוריין להרצל 20/8/201511:30:0013:00:00

נסיעה20/8/201512:00:0012:30:00

פינה ירוקהאטיאס20/8/201512:30:0013:30:00

זמן אישי20/8/201513:00:0013:30:00

20/8/201514:00:0014:30:00

אלייקים לבנון , מנכל יתד- הרב אורלנסקי, השרה. ע.פ

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביב(באישור השרה)ויכין

לשכת שרת המשפטים בתל אביבהשרה וברק לייזר. א.פ20/8/201514:30:0015:00:00

20/8/201515:00:0016:00:00

. Mr: כולל הסגן החדש שלו.- H.E. Andor Nagyשגריר הונגריה 

Imre Andras Kovacsלשכת השרה בתל אביבח"י.  אמילי קופר וטל,  השרה

לשכת השרה בתל אביבהשרה ואביעד בקשי. ע.פ20/8/201516:00:0016:30:00

לשכת השרה בתל אביב(טל. א)השרה וטל בנש . פגישת דוברות20/8/201516:30:0017:00:00

20/8/201517:00:0017:30:00

. פגישה בנושא מצוקת מקומות ההתמחות בראיית חשבון

ר "ד, (רופין)ר ליאמה דוידוביץ"ד, ירון זליכה' פרופ: משתתפים

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביב(יכין. א)הדס גלדנר ויכיו

20/8/201517:30:0018:30:00

כ "חה,הרב אלי בן דהן, השרה: משתתפים. בנושא דיינים. ע.פ

רחל לב מור והרצל, אפרת רוזנבלט, רויטל סוויד

רחוב מנחם בגין , לשכת השרה בתל אביב

 קרית הממשלה9 קומה 125

לשכת השרה בתל אביבהשרה ואמי פלמור. ע.פ20/8/201519:30:0020:00:00

!לא לקבוע20/8/201520:00:0000:00:00

לשכה בתל אביבהשרה   וטל. פגישת דוברות20/8/201520:00:0020:30:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה21/8/201511:00:0011:30:00

השרה בחופש23/8/201500:00:0000:00:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  23/8/201508:30:0009:00:0008:30

כנסת ישראלהתעמלות23/8/201509:30:0010:30:00

ישיבת ממשלה23/8/201510:30:0013:00:00

זמן אישי23/8/201513:00:0013:30:00

12.10יציאה לפגרה עד 24/8/201507:00:0007:00:00

התעמלות24/8/201508:00:0009:30:00

נסיעה24/8/201509:30:0010:30:00

פן24/8/201512:30:0013:00:00

זמן אישי24/8/201513:00:0013:30:00

מליאה24/8/201516:00:0019:00:00

מליאה24/8/201516:00:0019:00:00

זמן אישי25/8/201513:00:0013:30:00

!לא לקבוע25/8/201518:00:0000:00:00

12.10יציאה לפגרה עד 26/8/201507:00:0007:00:00

זמן אישי26/8/201513:00:0013:30:00

!לא לקבוע26/8/201518:00:0000:00:00

התעמלות27/8/201508:00:0009:30:00

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל27/8/201511:30:0013:00:00

זמן אישי27/8/201513:00:0013:30:00

!לא לקבוע27/8/201518:00:0000:00:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה28/8/201511:00:0011:30:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  30/8/201508:30:0009:00:0008:30

כנסת ישראלהתעמלות30/8/201509:30:0010:30:00

נסיעה30/8/201510:30:0011:00:00

ישיבת ממשלה30/8/201510:30:0013:00:00

זמן אישי30/8/201513:00:0013:30:00

יום הורים לשירה30/8/201513:00:0014:00:00

לשכת השרה בתל אביב(השרה. א)השרה ורחל תורן . א.פ30/8/201514:30:0015:30:00

לשכה בתל אביבהשרה וטל בנש. פגישת דוברות30/8/201515:30:0016:30:00

לשכת השרה בתל אביבאריה מייזליש וניר אורבך30/8/201516:30:0017:30:00

31/8/201500:00:0000:00:00

פ "ע- ישיבת פגרה לשם הנחתן של הצעות חוק על שולחן הכנסת

המלצת תמי השרה לא צריכה להישתתף

12.10יציאה לפגרה עד 31/8/201507:00:0007:00:00

1סנטר פן31/8/201509:15:0009:45:00

נסיעה31/8/201510:00:0010:00:00

ירושלים מלון רמדהדיברי ברכה בכנס שופטים השנתי.  נאום31/8/201510:00:0011:00:00

מכתב לרוהמ- ישיבת ממשלה 31/8/201510:30:0013:00:00

זמן אישי31/8/201513:00:0013:30:00

נסיעה31/8/201513:00:0013:30:00



31/8/201513:30:0014:00:00

. שדה דב.3, קודפיקציה.2, התחדשות עירונית.1: בנושאים. ע.פ

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםמורן וכיל, ארז קמניץ, השרה: משתתפים

לשכת השרה בירושליםהשרה ופרקליט המדינה. ע.פ31/8/201514:00:0014:30:00

31/8/201514:30:0015:30:00

- פ"בנושא המפורט מטה עם השר לבט)פגישת הכנה לפגישה 

פרקליט המדינה , המנכלית, השרה: משתתפים (גלעד ארדן

משרד ירושלים, לשכת שרת המשפטיםמורן וגיל, (נציגיו של רז ניזר), ונציגיו

לשכת השרה בירושליםש"השרה ויועמ. ע.פ31/8/201515:30:0016:00:00

31/8/201516:00:0016:30:00

. א)משה גל ומורן , השרה: משתתפים. הכנה לועדת זילברטל

לשכת שרת המשפטים בירושלים(השרה

31/8/201516:00:0017:00:00

ישיבת המליאה בנושא הנחת התקציב והצעת חוק פקודת 

(תמי כנפו)אין חובת נוכחות . הטרור

לשכת השרה בירושליםהשרה וטל. פגישת דוברות31/8/201516:30:0017:00:00

31/8/201517:00:0017:30:00

, אמי פלמור, ראש ראשות התאגידים-אייל גלובוס, השרה. ע.פ

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים(לבקשת יכין)הרצל ומורן 

31/8/201517:30:0018:00:00

לאה , השרה: משתתפים. פגישה בנושא הוועדה למינוי דיינים

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםרקובר והרצל

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהרב שפירא והרצל, השרה. ע.פ31/8/201518:00:0018:30:00

התכנסות למסיבת פרידה ממדיוני31/8/201518:00:0019:00:00

חניה . האוניברסיטה העברית, בית בלגיה

מסודרת לשרה

נסיעה31/8/201518:30:0019:00:00

מסיבת פרידה ממדיוני31/8/201519:00:0020:00:00

חניה . האוניברסיטה העברית, בית בלגיה

מסודרת לשרה

1/9/201508:45:0009:15:00

ת ובמרכז"לברך בכנס פתיחת שנה באמי -08:45-09:05  

ב בנושא אזרחות"א י"תלמידי כיתות י. הטכנולוגי בקרית מלאכי  

(אסף וייס מעגלים) כולל תקשורת מקומית באישור השרה- 

קרית ,  שכונת הנרקיסים4רחוב בר יהודה 

מלאכי

1/9/201509:15:0009:30:00

 מפגש עם מנהל בית הספר צוות המורים ומדריכי-09:05-09:30

קרית מלאכימעגלים

נסיעה1/9/201510:00:0011:00:00

נווה אילןמברכת בלבד-הנהלת הפרקליטות לדורותיה1/9/201511:00:0012:00:00

נסיעה1/9/201512:00:0013:00:00

זמן אישי1/9/201513:00:0013:30:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים ד אחרונות תדרוך של מודי רק לצוות ללא השרה10ישיבת צוות 1/9/201513:00:0014:00:00

לשכה בירושליםא השרה ומשה ניסים.פ1/9/201513:30:0014:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםדן ביסמוט ויכין, יוסי דגן, דוידי בן ציון,השרה: משתתפים. ע.פ1/9/201514:00:0014:30:00

נסיעה1/9/201514:30:0015:00:00

היכרות ונהלי עבודה. אמי ויכין, מבקר המדינה, השרה. פגישה1/9/201515:00:0016:00:00

 גבעת 12רחוב בית הדפוס , לשכת המבקר

שאול ירושלים

נסיעה1/9/201516:00:0016:30:00

ראיון טלפוני עם חיים אתגר1/9/201516:30:0017:00:00

1/9/201516:30:0018:30:00

, השרה: משתתפים. ישיבה בנושא וועדת זילברטל

, משה גל, לירון, מוריה, אורית קורן, השופט זילברטל,המנכלית

יכין וחברי הוועדה, ברק לייזר מורן

בית המשפט , חדר התכנסות קומת השופטים

רחוב שעירי משפט, העליון

!לא לקבוע1/9/201518:30:0000:00:00

קריאה ראשונה על התקציב2/9/201500:00:0000:00:00

2/9/201500:00:0000:00:00

הנחת מספר הצעות חוק מטעם הממשלה שבהם יתקיימו דיונים 

בהצעות חוק התקציב וההסדרים שיובאו לאישורה של הכנסת

12.10יציאה לפגרה עד 2/9/201507:00:0007:00:00

2/9/201509:00:0009:30:00

אשר , הרב אלי בן דהן, השרה: משתתפים. בנושא דיינים. ע.פ

לשכת השרה בכנסתיכין והרצל, אפי נווה, אקסלרד

לשכת השרה בכנסתהילה גרסטל ומורן, השרה. א.פ2/9/201509:30:0010:30:00

משרד רוהממ"דיון בנושא ירושלים בהשתתפות רוה2/9/201510:30:0012:00:00

לשכת השרה בכנסתהשרה ואורית סטרוק. קבוע. ע.פ2/9/201512:00:0012:30:00

ישיבת סיעה2/9/201512:30:0014:30:00

זמן אישי2/9/201513:00:0013:30:00

2/9/201514:30:0015:15:00

יעקב , (קהלת)משה קופל , שר החינוך נפתלי בנט, השרה. ע.פ

2449לשכת בנט בכנסת (לבקשת נפתלי)ויכין  (רמט)טל גן צבי  (יועץ נפתלי)כץ 

2/9/201515:15:0016:00:00

. פגישה בנושא המוסדות והערכות של המפלגה להמשך

ניר אורבך וטל גנץ צבי ויכין , השר נפתלי בנט, השרה: משתתפים

2449מספר . לשכת השר בכנסת (לבקשת נפתלי)

2/9/201516:00:0017:00:00

מעקב אחרי סיכום דיון . דיון בנושא הטיפול בתופעת ההסתננות

ובכלל זאת החלטת היועץ המשפטי לממשלה  (מצב) 16.8מיום 

הרחבת מתווה -ב " בנוגע לסעיף ז בסיכום הדיון המצ23.8מיום 

: משתתפים. היציאה למדינות שלישיות על מסתננים חדשים

חדר סיעת הבית היהודיפ"שר לבט, שר הפנים, השרה

2/9/201517:00:0018:00:00

פגישה בנושא תקנות שעוסקות בניכויי סכומים של חקלאים 

שי , אורית קורן, השרה: משתתפים. שמעסיקים עובדים זרים

חדר סיעת הבית היהודיוגיל (כלכלה)גיל ארז, שי לינדר, (אוצר)אמיר לוי, מיכל צוק, סומך

לשכת השרה בכנסתכ רויטל סוויד והרצל"חה, השרה. ע.פ2/9/201518:10:0018:40:0018:10-18:40

253לשכת השר שטייניץ חדר השרה והשר יובל שטייניץ. ע.פ 2/9/201518:45:0019:15:0018:45-19:10

2/9/201519:20:0019:50:00

הרב אלי,השרה: משתתפים. בנושא דיינים. ע.פ 19:20-19:50  

לשכת השרה בכנסתאליעזר ראוכברגר והרצל, כ גפני"חה, בן דהן

1467לשכת השרה בכנסת מספר א השרה וישי בר.פ2/9/201520:30:0021:00:00

2/9/201521:00:0021:30:00

כ "חה, הרב אלי בן דהן, השרה: משתתפים. בנושא דיינים. ע.פ

לשכת השרה בכנסתאייכלר והרצל

ענת ברקו2/9/201522:00:0023:00:00



התעמלות3/9/201508:00:0009:30:00

כנסת-השרה תורנית 3/9/201509:00:0010:30:00

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל3/9/201511:30:0013:00:00

!לא לקבוע3/9/201512:00:0023:00:00

זמן אישי3/9/201513:00:0013:30:00

4/9/201509:30:0010:30:00

בנציון . טקס השרת צורבא לנשים עולמי לזכר דניאל זוננפלד

שרתון סיטי טאוור ברמת גן(איילת וואטאפ)אלגאזי 

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה4/9/201511:00:0011:30:00

50עקיבא יום הולדת לאביגיל5/9/201516:00:0017:00:00

כנסת ישראלהתעמלות6/9/201508:00:0009:30:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  6/9/201508:30:0009:00:0008:30

נסיעה6/9/201509:30:0010:30:00

ישיבת ממשלה6/9/201510:30:0013:00:00

זמן אישי6/9/201513:00:0013:30:00

מאיר חביב וחבר פרלמנט צרפתי6/9/201513:30:0014:00:00

, קומת מבואת רוהמ, משרד רוהמ, חדר דיונים

מחוץ לדלת הזכוכית מצד ימין

.מזכירות הממשלהועדת שרים לענייני חקיקה בנושא חוק נתוני האשראי6/9/201514:00:0014:30:00

נסיעה6/9/201514:30:0015:00:00

 ירושלים80רחוב ירמיהו , לשכת הרב(הרצל.א). הרב לאו והרצל, השרה. פגישה בנושא מינוי דיינים6/9/201515:00:0015:30:00

נסיעה6/9/201515:30:0016:00:00

המנכלית ויכין, ע השרה.פ 16:20-17:00 6/9/201516:20:0017:00:00 לשכת השרה בירושלים.

ב"השרה וטל בנושא איראן ארה. שיחת טלפון6/9/201517:00:0017:30:00

לשכת השרה בירושליםש"שוטף השרה ויועמ. ע.פ6/9/201517:30:0018:00:00

לשכהע השרה ומורן.פ6/9/201518:00:0018:15:00

נסיעה6/9/201519:00:0020:00:00

8אולפנת רעות רחוב שמואל הנגיד  הרמת כוסית בפתח תקווה6/9/201520:00:0020:30:00

6/9/201520:00:0021:00:00

. טקס להשקת ספר זיכרון לזכרה של דניאלי זוננפלד: לידיעה

ח רעננה"רחוב הפלמ. משכן לאומנויות הבמהבמעמד הרב ישראל מאיר לאו

12.10יציאה לפגרה עד 7/9/201507:00:0007:00:00

משרד המשפטים,  לשכת השרה בירושליםיחיאל כץ ויכין, אפי נווה, השרה. ע.פ7/9/201509:00:0009:30:00

לשכה בירושליםע השרה ומורן.פ7/9/201509:30:0010:30:00

מליאה7/9/201510:00:0022:00:00

נסיעה7/9/201510:30:0011:00:00

7/9/201511:00:0011:30:00

: משתתפים. פגישה בנושא מגעים עם הרשות הפלסטינית

1467חדר , לשכת השרה בכנסת(יכין. א). יר ויכין'המנכלית ויסאם ח, השרה

(הוחלף עם השר סילבן שלום)תורנית מליאה 7/9/201511:30:0013:00:00

שיחה טלפונית עם עוזי7/9/201512:30:0013:30:00

זמן אישי7/9/201513:00:0013:30:00

1467חדר , לשכת השרה בכנסת(איסור הלבנת הון)השרה ושלומית וגמן . ע.פ7/9/201513:00:0013:30:00

מזנון החכיםהשרה ומורן. המשך וארוחת צהריים. ע.פ7/9/201513:30:0014:00:00

לשכת השרה בכנסתהשרה וזמביש. ע.פ7/9/201514:00:0014:30:00

7/9/201514:30:0015:00:00

 penso-ל חברת פנסו"מנכ- פגישת הכרות השרה ואריה ברגמן

לשכת השרה בכנסתהפגישה מתואמת דרך נתן אמיד)וטל 

7/9/201515:00:0016:00:00

מוריה , אורית קורן, השרה: משתתפים. הורים וילדיהם. ע.פ

ד "עו, (ויצו)ד עירית גזית"ד ציפורת שימל עו"עו, גיל, מורן, בקשי

רות הלפרין ' פרופ, (מרקמן)ד קרן הורביץ"עו, (ת"נעמ)גלי עציון

חדר סיעת הבית היהודי בכנסת(מורן)ד קרן גרינבלט ומורן "עו, ד נעמה ספראי"עו, קדרי

1467חדר , לשכת השרה בכנסתהשרה ורז ניזרי. א.פ7/9/201516:00:0016:30:00

7/9/201516:30:0017:30:00

אביחי , השרה: משתתפים. פגישה בנושא תפיסה צבאית

1467חדר , לשכת השרה בכנסת(השרה. א)עמיר פישר ויכין , אורית סטרוק, מנדלבליט

נסיעה7/9/201517:30:0018:00:00

מפגש עם שופטי בית המשפט העליון7/9/201518:00:0019:00:00

חדר האובלי בלשכת נשיאת בית המשפט 

מרים נאור

סגור אישי לא לקבוע7/9/201520:00:0021:00:00

7/9/201521:00:0021:30:00

מרדכי )וצופית  (משה וחנה בן משה)אביהוא בניה . חתונה

קרית עקרון" אלגריה"אולם האירועים (ואהובה שרון

אצל תמי בתל אביבפן8/9/201509:30:0010:00:00

נסיעה8/9/201510:00:0011:00:00

8/9/201511:00:0012:00:00

- יצאו הזמנות מסודרות- ד לעררים בבאר שבע"טקס פתיחת ביה

השרה פותחת בנאום פתיחה בטקס

 באר 5 בית קרסו קומה 4 רחוב קרן היסוד 

שבע

באר שבעבהמלצת אמי- ביקור ברישום והסדר מקרקעין 8/9/201512:15:0012:45:00

זמן אישי8/9/201513:00:0013:30:00

8/9/201513:30:0014:30:00

- בהמלצת אמי - ביקור בבית המשפט הקהילתי בבאר שבע 

באר שבע,  היכל בתי המשפט6התקווה דיונים

נסיעה8/9/201514:30:0015:30:00

באישור איילת ויכין- אירוע לפתיחת שנת המשפט . נאום8/9/201515:30:0017:30:00

רחוב . דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב

 תל אביב12קאופמן 

8/9/201516:30:0017:00:00

חאלד זועבי ואילנה סאקר עם יכין, השרה. פגישה 16:30-17:00  

בלובי המלון דיוויד אינטרקונטיננטלבהתאם ללוז הדוברים- בנושא מינוי שופטים 

נסיעה8/9/201518:30:0019:30:00

חיפה אולם אמנה1 קומה 27רחוב ירושלים , הרמת כוסית בחיפה8/9/201519:30:0020:30:00

12.10יציאה לפגרה עד 9/9/201507:00:0007:00:00

9/9/201510:00:0011:00:00

: משתתפים. פגישה בנושא טיוטת תקנות סדר הדין האזרחי

, השופט משה גל, הנשיא גרוניס, הנשיאה מרים נאור, השרה

בחדר האובלי בלשכת הנשיאהאורית קורן

נסיעה9/9/201511:30:0012:00:00

לשכת השרה בירושליםשוטף השרה ופרקליט המדינה. ע.פ9/9/201512:00:0012:30:00



לשכת השרה בירושליםשלמה מאיר וטל בנש. תדריך לקראת טיסה לניו יורק ובוסטון9/9/201512:30:0013:00:00

זמן אישי9/9/201513:00:0013:30:00

9/9/201513:00:0013:30:00

: הרמת כוסית של משרד המשפטים לכבוד השנה החדשה

פרקליט המדינה ועובדי , מנכלית, ש"היועמ, השרה: בהשתתפות

חדר ישיבותהמשרד

9/9/201513:30:0015:00:00

רחל לב , השרה: משתתפים. פגישה בנושא הוועדה למינוי דיינים

. א). הרב אלי בן דהאן והרצל, רויטל סויד, אפרת רוזנבלט, מור

לשכה בירושלם(הרצל

9/9/201515:00:0015:45:00: השרה ויהושע שיפמן . א.פ ( השרה. א )

 29דין -רחוב צלאח א, לשכת השרה בירושלים

 ירושלים2קומה 

לשכת השרה בירושליםאריה קינג והרצל, ע  השרה.פ 9/9/201515:45:0016:00:0015:45-16:00

ראשון לציון, 53רחוב אצל ראיון9/9/201516:30:0018:30:00

9/9/201517:00:0017:30:00

. הגאלה בלונדון- ל "פגישה בנושא הגאלה למען חיילי צה

נווה אילןאפי הלרשטיין וטל, השרה: משתתפים

ייקבעו מקום עם השרה ישירות- טנטטיבי השרה והשר שטייניץ9/9/201521:00:0022:00:00

התעמלות10/9/201508:00:0009:30:00

לשכת שר הביטחוןקבינט בטחוני10/9/201508:00:0009:30:00

נסיעה10/9/201509:30:0010:30:00

שערי העיר, במשרד של השר שטייניץבאחריות הרצל- וועדה למינוי דיינים בירושלים 10/9/201510:30:0017:00:00

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל- משוריין להרצל 10/9/201511:30:0013:00:00

זמן אישי10/9/201513:00:0013:30:00

נסיעה10/9/201517:00:0018:00:00

7ערוץ - ראיון טלפוני 10/9/201517:30:0018:00:00

בבית השרה9סינק לערוץ 10/9/201518:00:0018:30:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה11/9/201511:00:0011:30:00

תל אביב1ראיון לאיילה חסון ערוץ 11/9/201514:16:0014:46:00

ראש השנה13/9/201500:00:0000:00:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  13/9/201508:30:0009:00:0008:30

7ראיון ערוץ 13/9/201509:30:0010:00:00

כנסת ישראלהתעמלות13/9/201509:30:0010:30:00

נסיעה13/9/201512:30:0013:00:00

זמן אישי13/9/201513:00:0013:30:00

12.10יציאה לפגרה עד 14/9/201507:00:0007:00:00

התעמלות14/9/201508:00:0009:30:00

זמן אישי14/9/201513:00:0013:30:00

זמן אישי15/9/201513:00:0013:30:00

!לא לקבוע15/9/201518:00:0000:00:00

צום גדליה16/9/201500:00:0000:00:00

12.10יציאה לפגרה עד 16/9/201507:00:0007:00:00

כנסת ישראלהתעמלות16/9/201508:00:0009:00:00

רבקה מבשלת16/9/201508:00:0009:00:00

ראיון עם ניב רסקין16/9/201508:00:0009:00:00

נסיעה16/9/201509:00:0009:30:00

16/9/201509:30:0010:30:00

 פגישת המשך בנושא תחילת עבודה של ועדת -09:30-10:30

שלמה בן אליהו, בצלאל סמוטריץ, השרה: משתתפים. ההסדרה  

( א)אורית סטרוק ויכין , ד חגי ויצקי"עו, (ל משרד החקלאות"מנכ . 

29רחוב צלאח אה דין , לשכת השרה בירושלים(יכין והשרה

16/9/201510:30:0011:15:00

יובל, השרה: ישיבה בנושא הסגרות  משתתפים -10:30-11:15  

יצחק מורדוך ומורן , קפלינסקי ( מורן. א משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים(

נסיעה16/9/201511:00:0011:30:00

בלשכת רוהמ בירושליםדיון המשך בנושא ירושלים16/9/201511:30:0013:00:00

נסיעה ללשכה16/9/201513:00:0013:30:00

זמן אישי16/9/201513:30:0014:00:00

לשכה בירושליםע השרה וגיל.פ16/9/201513:30:0014:00:00

16/9/201514:00:0015:30:00

-פ"השר לבט, השרה: משתתפים. פגישה בנושא המפורט מטה

, נציגיו של רז, פרקלט המדינה, לית"המנכ, בנצי סאו, גלעד ארדן

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםמורן וגיל

16/9/201515:30:0016:00:00

זכי , השרה: משתתפים. פגישת היכרות ובנושא לשכת עורכי הדין

לשכת השרה בירושלים(השרה. א)ד אורן פרסקי ויכין "עו, יראון פסטינגר, כאמל

16/9/201516:00:0016:30:00

מאיר , ל"אלמנת אפרים ברכה ז- פגישה עם איילה ברכה 

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםוהרצל (אח של אפי ברכה)ברכה

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםש"השרה והיועמ- שוטף. ע.פ16/9/201516:30:0017:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםוועדות לבחירת שופטים16/9/201517:00:0019:00:00

כנס השקת תוכנית אסטרטגית של בית המשפט17/9/201500:00:0000:00:00

תורנות שירה חנה וסע17/9/201507:30:0008:30:00

נסיעה17/9/201508:00:0009:00:00

17/9/201508:00:0009:00:0008:15- בביתחיים- סגור אישי 

כפר המכביההתכנסות לכנס השקת תוכנית אסטרטגית של בית המשפט17/9/201509:00:0009:30:00

17/9/201509:30:0011:30:00

בכנס השקת תוכנית  (חצי שעה- רבע שעה)נשיאת דברים 

. אסטרטגית בנושא התוכנית האסטרטגית של בתי המשפט

מנהל בית המשפט , שרת המשפטים, הנשיאה: בהשתתפות

כפר המכביהמיכה שפיצר ואמיר לוי ראש אגף תקציבים באוצר

נסיעה17/9/201511:30:0012:30:00

לשכת השרה בתל אביבמשוריין להרצל17/9/201511:30:0013:00:00

ואלי עזור וטל, השרה. ארוחת צהרים  12:45-13:45 17/9/201512:45:0013:45:00

 פינת שדרות 2ויצמן , מסעדת מיתוס דגים

 תל אביב33שאול המלך 

נסיעה 17/9/201513:45:0014:00:0013:45-14:15
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17/9/201514:30:0015:30:00 -       , 

17/9/201515:30:0016:00:00

       
   "    . :

  ,"   ,  ,  ,
     , 

17/9/201516:00:0017:00:00. .       , 

17/9/201517:00:0018:00:00
      ,  ,   

   ) . (    , 
17/9/201518:00:0019:00:00

17/9/201519:15:0019:45:00

19:15-19:45  )  15  '" 15 (  
     -    

(   )  
18/9/201510:00:0010:30:00  ,    . 

18/9/201511:00:0011:30:00        . 
18/9/201511:00:0012:30:00      
20/9/201508:30:0009:00:0008:30     . , 
20/9/201509:00:0010:00:00 
20/9/201510:00:0010:30:00    . :     . 
20/9/201510:30:0013:00:00 

20/9/201513:00:0014:00:00

        
)  ( . : ,  , 

 ,  ,   ,  , 
 , " ,     ,

  ,    
20/9/201514:15:0016:15:00   " 
20/9/201517:30:0018:30:00  ,     
20/9/201518:30:0019:30:00 

20/9/201520:30:0021:30:00
        

-   
    20 ,  

21/9/201507:00:0007:00:00   12.10
21/9/201508:00:0009:30:00
21/9/201509:30:0010:00:00  , ,    . 
21/9/201509:30:0010:30:00

21/9/201510:45:0011:00:0010:45-11:00       - 
    ,  6 ,

21/9/201511:00:0011:30:0011:00-11:30-           6 ,
21/9/201511:30:0012:15:0011:30-12:15-       6 
21/9/201512:15:0012:45:00        40
21/9/201512:45:0013:00:0012:45-13:00-           ,  - 40
21/9/201513:00:0013:30:0013:00-13:30-      - 40
21/9/201513:30:0014:00:0013:30-14:00-        - 40
21/9/201514:00:0014:30:00. . ,  
21/9/201514:00:0014:30:00.  " . ,   

21/9/201514:30:0015:00:00

  :   . :   ,
 ' )"   ( ,  ) 

(   ) ( 
21/9/201515:00:0016:00:00. .      , 
21/9/201516:00:0016:30:00.       

21/9/201516:40:0017:10:00
16:40-17:00-   " . : ,  

  (  . )  

21/9/201517:00:0017:30:00

     . : , ' 
 )   ( ,  )"  

  ( ,  ) .(  

21/9/201517:30:0018:00:00
. .   . : , -  

 , "     ,
21/9/201519:00:0020:00:00 
22/9/201500:00:0000:00:00 
22/9/201511:00:0012:00:00   .  7  
22/9/201513:00:0013:30:00 
22/9/201518:00:0000:00:00 !
23/9/201507:00:0007:00:00   12.10
23/9/201513:00:0013:30:00 
23/9/201518:00:0000:00:00 !
24/9/201508:00:0009:30:00
24/9/201509:15:0010:15:00 
24/9/201509:30:0010:00:00

24/9/201510:00:0013:00:00   -    )5.8 (
24/9/201513:00:0014:00:00
24/9/201514:00:0015:00:00    ,   )"(   , 

24/9/201515:00:0015:30:00
  "     . : ,

  ,     , 
24/9/201515:45:0016:30:00   ,   "



דודו גרמה- ל "תדרוך בטחוני לקראת הטיסה לחו24/9/201516:30:0017:00:00

יש אישור - חדר התיעצות , מזכירות הממשלה

קבוע

לשכת רוהמ בירושליםקבינט בטחוני24/9/201517:00:0019:30:00

 ירושלים10רחוב התעשייה , אולמי ארטימסיהחתונה של אופיר אסרף מהלשכה24/9/201520:30:0021:00:00

קיבוץ עינת, גן האירועים לימון(סטודנט של גיל)חתונה של אלון 24/9/201521:30:0022:00:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה25/9/201511:00:0011:30:00

מוטי דותן ורון שפירא הרב אלי26/9/201520:00:0021:00:00

סוכות27/9/201500:00:0000:00:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  27/9/201508:30:0009:00:0008:30

כנסת ישראלהתעמלות27/9/201509:30:0010:30:00

זמן אישי27/9/201513:00:0013:30:00

12.10יציאה לפגרה עד 28/9/201507:00:0007:00:00

28/9/201523:10:0004:30:00

 United Airlines Inc/UA91 .טיסה לניו יורק 23:10

PNR:ZPY9SS  777מטוס בואינג

.ניו יורק29/9/201500:00:0000:00:00

מ סוכות"חוה29/9/201500:00:0000:00:00

ניו יורק, נחיתה בניוארק 29/9/201504:30:0005:30:0004:20

בלובי  park ave sort 13b 911אסתר שוויכה29/9/201510:45:0011:00:00

רב הקהילה, הרב לוקשטיין. KJשיחה בבית הכנסת 29/9/201511:00:0013:00:00

 east 125.  אפ איסט מנהטןKJבית הכנסת 

85 street

זמן אישי29/9/201513:00:0013:30:00

במלוןמדיני- פגישה29/9/201517:00:0019:00:00

29/9/201517:30:0018:00:00

בסוכת רב חבד- אסתר שוויכה - שיחה עם אנשי הקהילה 29/9/201521:00:0023:30:00

206east 95 street between 2 and 3 

avenue

12.10יציאה לפגרה עד 30/9/201507:00:0007:00:00

הנהגהקהילות יהודיות30/9/201513:00:0015:00:00

כתבת של ה, ראיון חנה דרייפוס 30/9/201516:15:0017:00:0016:15-17:00  jewish week במלוןOmni

במלוןמפגש עם הקונסול30/9/201517:00:0017:30:00

yeshiva Universty500 West 185th Streetכנס במוזיאון 30/9/201518:00:0019:00:00

התעמלות1/10/201508:00:0009:30:00

הכנה לובוסטון1/10/201510:00:0012:00:00

1/10/201514:00:0015:22:00

 Delta Airlines / DL 2746 PNR: ZPY9S9טיסה לבוסטון 

LGAלה גארדיה  ניו יורק C טרמינל Fמחלקה 

A טרמינל Logan International Boston. נחיתה בבוסטון1/10/201515:22:0015:52:00

!לא לקבוע1/10/201518:00:0000:00:00

2ראיון ערוץ 2/10/201508:00:0009:00:00

omniמלון חזקי האטצר2/10/201508:30:0009:00:00

במלוןפגישה עם מועצת הרבנים של ניו יורק2/10/201509:00:0009:30:00

omniמלון פגישה עם מר פרופר2/10/201510:00:0010:30:00

Aipac477 Madison Avenue 12 30 aipacאנשי 2/10/201510:45:0011:45:00

הנהלת הפדרציות2/10/201512:00:0013:00:00

West 91st Street 159ארוחת ערב2/10/201519:00:0020:00:00

3/10/201522:00:0016:20:00

 United Airlines Inc / UA90 - המראה לישראל 22:50

ZPY9S9 טרמינל C

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  4/10/201508:30:0009:00:0008:30

כנסת ישראלהתעמלות4/10/201509:30:0010:30:00

זמן אישי4/10/201513:00:0013:30:00

שדה התעופה בן גוריון- נחיתה בישראל 4/10/201516:30:0017:00:00

12.10יציאה לפגרה עד 5/10/201507:00:0007:00:00

התעמלות5/10/201508:00:0009:30:00

נסיעה5/10/201509:30:0010:30:00

לשכת השרה בירושליםש"השרה ויועמ. ע.פ5/10/201511:00:0011:30:00

פן5/10/201512:30:0013:00:00

זמן אישי5/10/201513:00:0013:30:00

5/10/201517:00:0017:30:00

פגישה קבועה לקראת ועדת שרים לענייני חקיקה של יום ראשון 

גיל ומורן, השרה: משתתפים. הקרוב

רוהמ בירושליםקבינט בטחוני5/10/201521:00:0023:00:00

התעמלות6/10/201508:00:0009:30:00

משרד המשפטים. לשכת השרה בירושליםריבלין ויכין (בדימוס)השופט , השרה. ע.פ6/10/201512:15:0013:00:00

לשכה בירושליםהשרה ויכין. הכנה לנאום של פורום קהלת6/10/201513:00:0013:30:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםשוטף השרה והמנכלית. ע.פ6/10/201513:30:0014:30:00

6/10/201514:30:0015:00:00

, השרה: משתתפים. חקיקה- פגישה בנושא משנה ליועמש 

לשכת השרה בירושליםמורן וגיל, יכין, המנכלית

6/10/201515:00:0015:30:00

י "פגישה בנושא תלונות על אלימות שוטרים שאינן מטופלות ע

משה , אורי כרמל, פרקליט המדינה, השרה: משתתפים. מחש

לשכת השרה בירושלים(השרה. א). והרצל (מחש)סעדה 

לשכת השרה בירושליםע השרה ופרקליט המדינה.פ6/10/201515:30:0016:15:00

נסיעה לכנסת 6/10/201516:15:0016:30:0016:15-16:30

בית אריק שרון עיר העתיקהישיבת סיעה6/10/201516:30:0018:00:00

!לא לקבוע6/10/201518:00:0000:00:00

שיחת חיזוק לתושבי הרובע המסולמי6/10/201518:00:0018:30:00

צומת רחוב הגיא ורחוב ויה . צומת ההוספיס

דלה רוזה

12.10יציאה לפגרה עד 7/10/201507:00:0007:00:00

נסיעה7/10/201510:30:0011:00:00



7/10/201511:00:0012:00:00

כנס פורום קוהלת בעניין יחסי הייעוץ המשפטי . נשאית דברים

*(באישור השרה טל ויכין). והממשלה

רחוב עם , אולם הכנסים של פורום קהלת

 גבעת שאול בירושלים8ועולמו 

נסיעה7/10/201512:00:0012:30:00

לשכת שרת המשפטים בירושליםכ רחל עזריה"השרה וחה. א.פ7/10/201512:30:0013:00:00

7/10/201512:30:0013:00:00

בנוגע . השרה והמנכלית, שיחת טלפון עם שר המשפטים הגרמני

אירית מקשרת- לכנס שיתקיים בגרמניה בדצמבר 

לשכת השרה בירושליםראיון ידיעות אחרונות7/10/201513:00:0015:00:00

7/10/201515:00:0015:45:00

 פגישה בנושא שיתוף פעולה בהגנה משפטית על-15:00-15:45

רועי שיינדרוף, השרה: משתתפים .BDS חיילי צהל ובמלחמה ב , 

ח"י (השרה. א)לייטנר ומורן -ד ניצנה דרשן"ועו

, 29רחוב סאלח אדין , לשכת השרה בירושלים

ירושלים

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים(השרה. א)יכין והרצל ,דן בן סימון, השרה. ע.פ7/10/201516:00:0017:00:00

7/10/201517:00:0018:00:00

, השרה: משתתפים. בנושא סמכויות היחידה לחופש המידע. ע.פ

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהמנכלית ומורן

!לא לקבוע7/10/201518:00:0000:00:00

נסיעה7/10/201518:00:0018:30:00

הר חומה ירושלים, 116רחוב יצחק ניסים ניחום אבלים אצל משפחת בנט7/10/201518:30:0019:00:00

התעמלות8/10/201508:00:0009:30:00

נסיעה8/10/201509:30:0010:00:00

לשכה בתאא השרה ואבי גולדברג.פ -8/10/201510:45:0011:00:0010:45-11:00

8/10/201511:00:0011:30:00

11:00-11:30- ר הוועדה"יו)השרה והשופט מנחם נאמן . ע.פ  

 ,(הממנה של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה

יכין והרצל,  ר ישראל פלג"ד ( יכין. א משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביב(

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביב(יכין. א)חנן פדר ויכין, השרה. ע.פ8/10/201511:30:0012:00:00

8/10/201512:00:0013:00:00

אלדד , המנכלית, השרה: משתתפים. 2016ישיבה בנושא תקציב 

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביביכין ומורן, יוני רובין, קנטי

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביביכין ומורן, ר הסטודנטים"יו- השרה וגלעד ארדיטי. ע.פ8/10/201513:00:0013:30:00

8/10/201513:30:0014:15:00

 .פגישת הכירות ומעבר על חומר החנינות-13:30-14:15

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבנוחי פוליטיס ויכין, השרה: משתתפים

8/10/201514:15:0014:30:0014:15-14:20- משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבבלבד'  ד5מבקש - יוסי הרוש והרצל, השרה. ע.פ

8/10/201514:30:0014:45:00

14:30-15:45- משתתפים. פגישה עם משפחת השכול לבלוביץ : 

ניר לבלוביץ, מיה סטולרו, ערן הראל, סופי כהן לבלוביץ, השרה  

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבוהרצל

8/10/201515:00:0015:30:00

פרקליט , היועץ, השרה: משתתפים. פגישה בנושא דוח גולדברג

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבהמדינה והמנכלית

נסיעה8/10/201515:30:0016:30:00

מ בתל אביב"לשכת רוההתיעצות בטחונית8/10/201516:30:0018:30:00

!לא לקבוע8/10/201518:00:0000:00:00

8/10/201519:00:0019:30:00

פרידה ויום עיון מיוחד , קבלת פנים, בערב הוקרה. נשיאת דברים

(טל ואמי, באישור יכין). בנושא אתיקה של עורכי הדין

פקולטה למשפטים במכללה , מרכז לאתיקה

למנהל בראשון לציון

רוהמ ירושליםדיון המשך אצל רוהמ8/10/201522:30:0000:00:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה9/10/201511:00:0011:30:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  11/10/201508:30:0009:00:0008:30

יישוב נריהערמוני-הנקין' ניחום אבלים מש11/10/201509:00:0010:00:00

נסיעה11/10/201510:00:0011:00:00

ישיבת ממשלה11/10/201511:00:0013:00:00

לשכת נשיא המדינההרצל משתתף- טקס מינוי דיינים והצהרת אמונים : לידיעה11/10/201513:00:0013:30:00

מזכירות הממשלהוועדת שרים לענייני חקיקה11/10/201513:30:0015:30:00

ירושליםקבינט ביטחוני11/10/201515:30:0018:30:00

חדר וועדת שרים במזכירות הממשלההשרה ועמיר פישר. ע.פ11/10/201518:00:0018:30:00

נסיעה11/10/201518:30:0019:30:00

11/10/201519:00:0020:00:00

שריה שמעוני ולירון לבית משפחת הלוי . חתונה: מברק- לידיעה 

מצודת ברקאי(איילת. א)

11/10/201519:30:0020:30:00

להיות בקשר עם . הוחלף עם יריב לוין- היום הלאומי של גרמניה 

מוזיאון תל אביב.שלמה מורגן ממשרד החוץ לחומרים ונתונים

11/10/201520:00:0020:30:00

להורי החתן חוה וחגי וינברג אולמי כינורות מפרץ - מברק חתונה

אתא. ק

תחילת מושב12/10/201507:00:0007:00:00

התעמלות12/10/201508:00:0009:00:00

נסיעה12/10/201509:00:0010:00:00

12/10/201510:15:0010:45:00

 .פגישה בנושא חוק לשכת עורכי הדין - 10:15-10:45

1467חדר , לשכת השרה כנסתדנה יפה ויכין, עמי ברקוביץ, אורית קורן, השרה: משתתפים

כנסתראיוןן נחמה דואק12/10/201510:45:0011:30:00

12/10/201511:30:0012:00:0011:30-12:00- לשכת השרה בכנסתהשרה וגיל בנושא ועדת שרים. ע.פ

12/10/201512:00:0012:30:00

פגישה בנושא הקמת שוק הון חברתי בישראל באמצעות הכספים 

דוד , השרה: משתתפים. העזובים שבניהול האפוטרופוס הכללי

לשכת השרה בכנסתח"י (השרה ומורן.א)ארז קמיניץ ומורן , האן

כנסתהשרה ומורן בנושא תזכירים ותקנות. ע.פ -12/10/201512:30:0013:00:0012:30-13:00

לשכת השרה בכנסתהשרה וציפי ליבני.ע.פ12/10/201513:00:0013:30:00

לשכת השרה בכנסתהשרה וטל. פגישת דוברות12/10/201513:30:0014:00:00

זמן אישי12/10/201514:00:0014:00:00

כנסתע השרה ומורן.המשך פ12/10/201514:00:0014:30:00

לשכת בנט בכנסתהשר בנט והשר אורי אריאל, השרה. ישיבה12/10/201514:30:0015:00:00

ישיבת סיעה12/10/201514:30:0016:00:00

ישיבת סיעה12/10/201515:00:0016:00:00

12/10/201516:00:0017:00:00

 במעמד נשיא 20-ישיבת פתיחה של המושב השני של הכנסת ה

כנסת ישראלהמדינה ראש הממשלה וראש האופוזיציה



מליאה12/10/201516:00:0019:00:00

חדר סיעת הבית היהודי, כנסת ישראלדיון בנושא הטיפול בתופעת ההסתננות12/10/201517:00:0018:00:00

לשכת השרה בכנסתוהרצל'  ד10חנוך פת ל , השרה. ע.פ12/10/201518:00:0018:30:00

כנסתהשרה וטל. פגישת דוברות12/10/201520:00:0021:00:00

13/10/201500:00:0000:00:00

ציון יום מיגור השיח האלים והבריוני במרחב הווירטואלי 

במסגרת הצעות חוק  והצעות לסדר )וברשתות החברתיות    

(היום

לשכת הנשיאההנשיאה ויכין, השרה. השרה ונשיאת בית משפט העליון. ע.פ13/10/201508:30:0010:30:00

13/10/201510:30:0011:30:00

אילן , השרה: משתתפים. פגישה בנושא פורום אתרי אינטרנט

עמוס שוקן  (ל גלובס"מנכ)איתן מדמון , (ל וואלה"מנכ)ישועה 

. א). מורן ויכין, יגאל נבו, שוקי זוהר, (ל וואינט"מנכ)ואבי בנטל 

לשכת השרה בכנסת(יכין

13/10/201511:30:0012:30:00

, השרה: משתתפים. פגישה בנושא וועדת שרים בנושא אלימות

לשכת השרה בכנסתטל וגיל, גיל רונן

13/10/201512:30:0013:15:00

הילה, השרה. פגישה בנושא דוח גולדברג - 12:30-13:15  

רוצה כניסה עם הרכב,  לשכת השרה בכנסתגרסטל ויכין

13/10/201513:15:0014:00:00

14:00-13:15- ראש העיר אילת יצחק הלוי מאיר, השרה. ע.פ , 

לשכת השרה בכנסתהרצל וארז קמניץ

זמן אישי13/10/201513:30:0014:00:00

13/10/201514:00:0015:00:00

נציגות  , השרה:  בהשתתפות.  פגישה בנושא הריסת בתים

ויכין. מ. יועמש ופ, צ"פק,  שבכ,  משרדי הביטחון

השרה  , 1461' מס, חדר ישיבות בכנסת

.משתתפת בחצי שעה הראשונה של הפגישה

קבינט ביטחוני13/10/201515:30:0017:30:00

13/10/201517:30:0018:30:00

ישיבה מיוחדת לזכרו של שר התיירות וחבר הכנסת רחבעם זאבי 

כנסת ישראלראש הממשלה וראש האופוזיציה, ל במעמד נשיא המדינה"ז

גלצ 14/10/201508:15:0008:30:0008:15

תמי בתל אביבפן14/10/201508:30:0009:00:00

רדיו ירושלים אבי רצון 14/10/201509:05:0009:30:009:05

14/10/201509:45:0010:00:00Ynen 9:45

לשכת השרה בכנסתרוסלם פוסט'ראיון ג14/10/201510:15:0011:00:00

מליאה14/10/201511:00:0016:00:00

1467חדר , לשכת השרה בכנסתומורן (ש"עוזר יועמ)אורן פונו, השרה. ע.פ14/10/201511:30:0012:00:00

שיחת וועידה השרה ואבי ליכט בנושא שישינסקי14/10/201512:00:0012:30:00

14/10/201512:30:0013:00:00

אלוף במיל עוזי : משתתפים. פגישה בנושא תקנון מפעל הפיס

ד יוסי "עו' פופ, מזכיר החברה-ירון לוסקי, ר מפעל הפיס"יו-דיין

אישור )יועץ משפטי ומורן -ד ענר ברגר"עו, יועץ משפטי-גרוס

לשכת השרה בכנסת(השרה

נסיעה14/10/201513:00:0013:10:0013:00-13:10

זמן אישי14/10/201514:00:0014:30:00

14/10/201515:15:0015:45:00

משתתפים. בנושא בתי המשפט למשפחה. ע.פ -15:15-15:45 : 

לשכת השרה בכנסתהשופטת אבירה אשקלוני ויכין, השופט מיכה שפיצר, השרה

רוהמ ירושליםקבינט בטחוני14/10/201516:00:0018:00:00

נסיעה14/10/201518:30:0019:00:00

14/10/201519:00:0020:00:00

. נ"חטיבת חה. י משרד הביטחון"מאורגן ע. טקס זיכרון

צריכה לנאום לקראת -י"ל מז"סגן הרמטכ/ ל "בהשתתפות הרמטכ

אתר ההנצחה חולדהללא הרמטכל- סיום הטקס 

וושינגטון15/10/201500:00:0000:00:00

התעמלות15/10/201508:00:0009:30:00

נסיעה15/10/201509:30:0010:30:00

15/10/201510:30:0011:00:00

השרה, משתתפים. פגישה בנושא דוח גולדברג 10:30-11:00 , 

לשכת השרה בירושליםמ ונציגי הנהלת הפרקליטות עם מורן.פ

לשכת השרה  בירושליםפנימי ללא ועד- ח גולדברג " דו15/10/201510:30:0011:00:00

לשכת השרה בירושליםדוח גולדברג וועד הפרקליטים15/10/201511:00:0011:30:00

15/10/201511:00:0011:30:00

פרקליט , היועץ, השרה: משתתפים. פגישה בנושא דוח גולדברג

לשכת השרה בירושליםמורן וועד הפרקליטים, המדינה

נסיעה15/10/201511:30:0012:00:00

3רחוב הנשיא , בית הנשיאטקס השבעת שופטים15/10/201512:00:0013:30:00

נסיעה15/10/201513:30:0014:00:00

15/10/201514:30:0015:00:00

נטלי אופיר פלינט מנכלית מכון ראות כהכנה על . שיחת טלפון

וושינגטון על הקהילה הישראלית בארהב

 0911‑855‑972 52+ שירה אצל שירה אדום15/10/201516:00:0017:00:00

16/10/201500:45:0001:15:00El Al  israel airlines: Ly 001  ישראל לניו יורק

JFK נחיתה ב 16/10/201505:00:0005:30:0005:50

LY8650 (Dulless) לוושינגטון (JFK) המראה מניו יורק 16/10/201507:30:0008:00:0007:41

נחיתה בוושינגטון   16/10/201508:00:0008:30:0008:49

פגישה מדינית16/10/201512:00:0013:00:00

מפגש עם השגריר רון דרמר16/10/201514:00:0015:00:00

:כתובת השגרירות

3514 international drive NW

Washington DC, 20008

מלוןפרנק לוונשטיין16/10/201515:30:0016:30:00

חדר השרה, במלוןהשרה ומורן, AICפגישה עם ראשי ה 16/10/201517:00:0017:30:00

16/10/201519:30:0020:30:00Dinner

AICHilton Washingtonאירוע ה 17/10/201519:30:0022:00:00

חדר השרה במלוןראיון מגזין טאבלט17/10/201522:00:0023:00:00

Dulleess LY 8650  המראה מוושינגטון 18/10/201506:00:0006:30:0006:55

JFK נחיתה בניו יורק   18/10/201508:00:0008:30:0008:04



JFK LY 004 המראה מניו יורק 18/10/201512:00:0012:30:0012:00

ירושליםקבינט ביטחוני18/10/201515:30:0017:00:00

נחיתה בישראל 19/10/201505:25:0005:55:0005:25

מזכירות הממשלהוועדת שרים לענייני חקיקה19/10/201509:00:0011:00:00

רוהמ בירושליםקבינט בטחוני19/10/201511:00:0013:00:00

ישיבת סיעה19/10/201514:30:0016:00:00

ישיבת סיעה19/10/201514:30:0016:00:00

ניר אורבך19/10/201516:00:0017:00:00

20/10/201509:30:0010:30:00

בנושא טיפול בתהליכי משנה . וועדה לענייני ביקורת המדינה

בראשון '  ג65דוח ועדת מבקר המדינה . במערכת הממשלתית

(באישור השרה)מורן , לית גיל"המנכ, קארין אלהרר

אגף , כנסת, וועדה לענייני ביקורת המדינה

2הוועדות קומה 

נסיעה20/10/201510:30:0011:00:00

20/10/201511:00:0012:00:00

נציגות  , השרה:  בהשתתפות.  פגישה בנושא הריסת בתים

יגיע )יכין אבינועם סגל אלעד , צ"פק,  שבכ,  משרדי הביטחון

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים(במקום יוכי

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהשרה וחגית אריאל. ע.פ20/10/201512:00:0012:30:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהשרה וטל. פגישת דוברות20/10/201512:30:0013:00:00

פגישה אישית20/10/201513:00:0013:30:00

זמן אישי20/10/201513:30:0014:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםעמיר פישר ויכין, השרה. ע.פ20/10/201514:00:0014:30:00

השרה ואורית סטרוק. ע.פ20/10/201514:30:0015:00:00

לשכת השרה בירושליםע השרה וגיל בנושא חקיקה.פ20/10/201515:00:0015:30:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהשרה והמנכלית. ע.פ20/10/201515:30:0016:00:00

2רחוב שערי משפט קומה , בית משפט העליוןשוטף השרה ונשיאת בית המשפט העליון. ע.פ21/10/201509:00:0010:00:00

ירושלים, 23רחוה הנמר , אלה רזידנטניחום אבלים השר אבי גבאי לפטירת אביו21/10/201510:00:0010:30:00

נסיעה21/10/201510:30:0011:00:00

השרה וגיל בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה. ע.פ21/10/201511:00:0011:30:00

21/10/201511:30:0012:00:00

יוחנן פלסנר , השרה: משתתפים-  11:30-12:00. פגישת הכירות

ראש תחום )ארנון מאיר , (נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה)

לשכת השרה בכנסתוגיל(קשרי ממשל במכון

21/10/201512:15:0013:00:00

 פגישה בנושא האם מקצוע ראיית חשבון מחייב לימודי-12:15

רשות)משה אשר, המנכלית, השרה: משתתפים. ביקורת  

חשבת)מיכל עבאדי, (ניירות ערך)שמואל האוזר, (המיסים  

מורן. ב)ומורן  (כלילית לשכת השרה בכנסת(

זמן אישי21/10/201513:00:0013:30:00

1467לשכת השרה בכנסת חדר השרה ואייל ינון. א.פ21/10/201513:30:0014:00:00

לשכת השרה בכנסתכ גאברין וחהכ אוסמה סעדי"השרה וחה. ע.פ21/10/201514:00:0014:30:00

21/10/201514:30:0014:45:00

השרה ורועי שיינדרוף בנושא שיחת שרת. ע.פ -14:30-14:45  

1467חדר , לשכת השרה בכנסתהמשפטים עם שר המשפטים הגרמני

21/10/201514:45:0015:15:00

14:45-15:15- אבי בל בנושא' רועי שיינדרוף ופרופ, השרה. ע.פ  

WTO1467חדר , לשכת השרה בכנסת

נסיעה ללשכה 21/10/201515:15:0015:45:0015:15-15:30

לשכת היועמשפגישה אצל היועמש בנושא שיוויון בנטל-21/10/201515:30:0016:15:0015:30

כנסתאישור כניסה לצלם- א "סינק לזק21/10/201516:00:0016:30:00

21/10/201516:30:0017:00:00

, יור הכנסת:  במעמד.  כנס היסוד של שדולת ארץ ישראל בכנסת

ראשי ערים ומועצות מכל ,   שרים וסגני שרים תומכי השדולה

אולם ירושלים בכנסתכ בצלאל סמוטריץ"כ יואב קיש וח"רחבי הארץ בראשות ח

!לא לקבוע21/10/201518:00:0000:00:00

11-15:30היועץ מקיים ישיבה בחדר הישיבות 22/10/201500:00:0000:00:00

התעמלות22/10/201508:00:0009:30:00

נסיעה  22/10/201509:30:0010:00:009:00-9:15

22/10/201510:00:0010:45:00

השרה: משתתפים. בנושא עתירות אסירים. ע.פ -10:00-10:45 , 

נשיא בית המשפט)- השופט אברהם טל, השופט מיכה שפיצר  

לשכת השרה בתל אביבד אורית במני ומורן"עו,  (מחוזי מרכז בלוד

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבאלי בוסקילה והרצל, ע השרה.פ - 22/10/201510:45:0011:00:0010:45-11:00

22/10/201511:00:0011:30:00

-יצחק מרון, ב"ל משא"מנכ- עזרא ערוסי, אבי סולימן, השרה. ע.פ

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבב והרצל"ש משא"יועמ

נסיעה22/10/201511:30:0012:00:00

יהיה מתורגמן- ארוחת צהרייים עם שר המשפטים ההונגרי 22/10/201512:00:0013:00:00

מול , 4רחוב ויצמן . מסעדת ליליות בתל אביב 

בית המשפט המחוזי

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבשחר ליפשיץ' השרה ופרופ. א.פ22/10/201513:30:0014:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבשחר ליפשיץ' שיעור עם פרופ22/10/201514:00:0016:00:00

לשכה בתאצילומים באחריות טל 22/10/201516:00:0016:15:0016:00-16:15

22/10/201516:15:0016:45:0016:15- משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבחגי ויינברגר והרצל, השרה. ע.פ

22/10/201516:30:0017:30:00

יובל , וואדים שוב, השרה: פגישה בנושא הסגרות משתתפים

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבד אביגדור פלדמן ומורן"עו, יצחק מורדוך, קפלינסקי

22/10/201517:30:0018:00:00

17:30-18:00- בלהט' גב- ל"השרה ואלמנת השופט אזר ז. ע.פ  

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבאזר ויכין

!לא לקבוע22/10/201518:00:0000:00:00

יציאה22/10/201520:00:0021:00:00

 רמת אביב 5פרלוק . המעדנייה, חוות צוק

077-5155905מספר . החדשה

רוהמ ירושליםקבינט ביטחוני23/10/201510:00:0012:00:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה23/10/201511:00:0011:30:00

חגיגת יום הולדת לאופיר24/10/201520:00:0021:00:00

מורן בסמינר של פורום משפיעים25/10/201500:00:0000:00:00

טל ויכין, איילת. שיחת ועידה קבועה  25/10/201508:30:0009:00:0008:30



כנסת ישראלהתעמלות25/10/201509:30:0010:30:00

ישיבת ממשלה25/10/201510:30:0013:00:00

מזכירות הממשלהוועדת שרים לענייני חקיקה25/10/201513:00:0014:30:00

נסיעה25/10/201514:30:0015:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםדינה זילבר ויכין, השרה. ע.פ25/10/201515:00:0015:30:00

תומר מוסקוביץ. ראיון25/10/201515:30:0016:00:00

שלומי אייזלר. ראיון25/10/201516:00:0016:30:00

אלעד רוזנטל. ראיון25/10/201516:30:0017:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםש"שוטף השרה והיועמ. ע.פ25/10/201517:00:0017:30:00

נסיעה25/10/201517:30:0018:00:00

סיור בגבעת זאב25/10/201518:00:0019:00:00

נסיעה25/10/201519:00:0020:00:00

אור יהודה, מרכז מורשת יהדות בבלמיפגש של יוצאי עירק במרכז מורשת יוצאי בבל אור יהודה25/10/201520:00:0021:00:00

אולמי חצר המלכה בצומת כנות!!!!לאחל מזל טוב  - (יל'אשר ויסכה אברג)נעמה . לשלוח מברק25/10/201521:30:0022:00:00

התעמלות26/10/201508:00:0009:30:00

נסיעה26/10/201509:30:0010:30:00

26/10/201510:30:0011:00:00

, השרה: משתתפים. FATFשיחת טלפון עדכון בנוגע למשלחת ה 

שיחהשלומית וגמן וטל

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםש בנושא השוואת חקיקה"השרה ויועמ. ע.פ26/10/201511:00:0011:30:00

קבינט דיור לידיעה בלבד26/10/201511:00:0012:30:00

26/10/201512:00:0012:30:00

ר "ד, מורן, השרה: משתתפים. בנושא המועצה לשלום הילד. ע.פ

, סמנכלית המועצה-ד ורד וינצמן"עו, מנכל המועצה-יצחק קדמן

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים(ח"י) (אישור השרה)רבקה קדמון  

נסיעה26/10/201512:30:0013:00:00

26/10/201513:00:0014:00:00

י המנכלית באישור "כנס המאורגן ע. השתתפות בפורום משפיעים

חניה שמורה. 1רחוב חיים קוליץ , מלון יהודההשרה

נסיעה26/10/201514:00:0014:30:00

לשכת השרה בכנסתהשרה ואורית סטרוק. קבוע. ע.פ26/10/201516:00:0016:30:00

פורוש ליצמן גפני דרעי26/10/201516:00:0016:30:00

מליאה26/10/201516:00:0019:00:00

26/10/201517:00:0017:30:00

פגישה קבועה לקראת ועדת שרים לענייני חקיקה של יום ראשון 

גיל ומורן, השרה: משתתפים. הקרוב

26/10/201518:00:0019:00:00

ל "מ ושר הביטחון יצחק רבין ז"ישיבה מיוחדת לזכרו של רוה

ראש ,  שנה להירצחו במעמד נשיא המדינה20במלאות 

כנסת ישראלנשיאת בית המשפט העליון וראש האופוזיציה, הממשלה

נסיעה26/10/201519:30:0020:30:00

26/10/201520:00:0020:30:00

להורי החתן שמעון ואביה יעקובי באולמי שירת !! לשלוח מברק

ירושלים, ירושלים

לקחת פרטים מהרצל- כנס פרויקט הזנה בתל אביב26/10/201520:30:0021:30:00

- קומת קרקע 8רחוב הרטום סיור וחנוכת מרכז השירות27/10/201509:30:0011:00:00

נסיעה27/10/201511:00:0011:30:00

27/10/201511:30:0012:30:00

גיל , דוד מימון מנכל אל על (מגורן אמיר)שוקי זוהר, השרה. ע.פ

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים(גיל. א)ויכין 

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםהשרה וניר ברקת. ע.פ27/10/201512:30:0013:00:00

זמן אישי27/10/201513:00:0013:30:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםד בוסי"השרה ועו. א.פ27/10/201513:30:0014:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושליםרועי שיינדרוף ומורן, השרה: משתתפים. בנושא דיני לחימה. ע.פ27/10/201514:00:0015:00:00

27/10/201515:00:0016:00:00

: משתתפים. בנושא דיור בית משפט השלום בירושלים. ע.פ

-קימי אבולעפיה, מיכאל שפירא, השופט מיכה שפיצר, השרה

מנהל הדיור )זורח קלגבי שוחט, סמנכל בכיר תאום בקרה ורכש

משרד המשפטים, לשכת השרה בירושלים(הרצל. א)נשיא בית משפט השלום אביטל והרצל, (הממשלתי

נסיעה27/10/201516:00:0017:00:00

3רחוב ויצמן , בית משפט רמלהכנס פתיחת בית המשפט הקהילתי ברמלה27/10/201517:00:0018:00:00

!לא לקבוע27/10/201518:00:0000:00:00

28/10/201509:30:0011:00:00

: משתתפים. פגישה בנושא הכנה לוועדה לבחירת שופטים

1467לשכת השרה בכנסת חדר חאלד זועבי ויכין, אפי נווה אילנה סקר, השרה

28/10/201511:00:0012:00:00

-ערים מעורבות. 1: כ מוטי יוגב ויכין בנושאים"חה, ע השרה.פ

ד משפטית נוספת "ח חוו"הצ. 3ביטחונה של ירושלים . 2אכיפה 

לשכת השרה בכנסת(יכין. א). נושאים פנים מפלגתיים.4

מליאה28/10/201511:00:0016:00:00

לשכת השרה בכנסתהשרה וטל. פגישת דוברות28/10/201512:00:0013:00:00

זמן אישי28/10/201513:00:0013:30:00

28/10/201514:00:0014:30:00

אורי , השרה: משתתפים. פגישה בנושא הקרן להגנת מהבנקים

לשכת השרה בכנסתבנק ומורן

1467חדר , לשכת השרה בכנסתאסף וייס והרצל, השרה. ע.פ28/10/201514:00:0014:30:00

לשכת השרה בכנסתעמיר פישר ויכין, השרה. ע.פ28/10/201514:30:0015:00:00

28/10/201515:00:0015:30:00

, השרה: משתתפים. בנושא אכיפה מנהלית ועיצומים כספיים. ע.פ

לשכת השרה בכנסתרביד וגיל, המנכלית רז ניזרי

28/10/201516:00:0017:00:00

: משתתפים. פגישה בנושא כללי האתיקה לחברי הממשלה

לשכת השרה בכנסת(מורן. ב)דני חורין ומורן , דינה זילבר, המנכלית, השרה

עד תום המליאה-תורנית מליאה28/10/201517:00:0000:00:00

נסיעה28/10/201517:00:0017:30:00

קבינט ביטחוני28/10/201517:30:0019:30:00

!לא לקבוע28/10/201518:00:0000:00:00

התעמלות29/10/201508:00:0009:30:00

מלון רמאדה רנסאנס בתל אביבכנס השיימינג. נאום29/10/201509:00:0009:30:00



נסיעה29/10/201509:30:0010:00:00

29/10/201510:00:0012:00:00

, השרה: משתתפים. פגישה הכרות עם מטה הנהלת בתי המשפט

-השופט מיכאל שפיצר ומטה הנהלת בתי המשפט, המנכלית

לשכת השרה בתל אביבמורן ויכין (סמנכלים)

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבר ההסתדרות והרצל"יו-אבי ניסן קורן, השרה. ה. פ29/10/201512:00:0012:30:00

29/10/201512:30:0013:30:00

, המנכלית, השרה: משתתפים. סיור ברשות לאיסור הלבנת הון

תל אביב, 9קומה , קריית הממשלהמורן והרצל, שלומית ווגמן

זמן אישי29/10/201513:30:0014:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבפגישה עם מייקל אייזנברג וניר זוהר29/10/201514:00:0015:00:00

29/10/201515:00:0015:30:00

ד "עו, השרה: משתתפים. פגישה בנושא ארגון המגשרים בישראל

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביב(איילת. א)ויכין (...יודיע בהמשך מי עוד מגיע)ירון בן דוד 

פורום סבן29/10/201515:30:0016:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבפרופ דניאל פרידמן וגיל, השרה. ע.פ29/10/201516:30:0017:00:00

משרד המשפטים, לשכת השרה בתל אביבהשרה וטל. פגישת דוברות29/10/201517:00:0018:00:00

!לא לקבוע29/10/201518:00:0000:00:00

השרה וגיל. שיחת טלפון קבועה בנושא ועדת שרים לענייני חקיקה30/10/201511:00:0011:30:00


