 17מאי  31 -דצמבר 2015
יום ראשון  17מאי 2015
יום ירושלים
11:30 - 12:30
12:20 - 12:30
12:45 - 13:00
13:00 - 14:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:15 - 16:45
17:00 - 17:30
17:45 - 18:15
18:30 - 19:00
19:30 - 20:00

הרמת כוסית לרגל קבלת השר וסגן השר
חדר ישיבות 1+2
הכנה לרוה"מ  -מיכל עבאדי
לשכת השר
אביגדור יצחקי ,אמיר לוי ,ערן ניצן  -דיור
לשכת השר
רוה"מ  -דיון בנושא שביתה בדימונה  -בני ביטון  +שר הכלכלה אריה דרעי
לשכת רוה"מ
יעל אנדורן  -מנכ"לית
לשכת השר
קובי אמסלם  -ממונה על השכר
לשכת השר
מיכל עבאדי  -חשבת
לשכת השר
יואל נוה ,ממונה על הכנסות המדינה
לשכת השר
אורי יוגב -מנהל רשות החברות
לשכת השר
נמרוד ספיר
לשכת השר
משה אשר  -מנהל רשות המיסים
לשכת השר

יום שני  18מאי 2015
11:00 - 11:30
11:45 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 13:45
14:00 - 14:30
15:00 - 16:00
16:00 - 16:30
16:00 - 18:00
17:00 - 17:30

דרור שטרום
לשכת השר
יעל אנדורן  -הכנה להנהלה
אצל השר
ישיבת הנהלה מורחבת
חדר ישיבות לשכת השר
צהריים
יעל אנדורן +השר
לשכת השר
אמיר לוי  -ממונה על התקציבים
לשכת השר
ישיבת סיעה
כנסת
אופיר בירן  +שלום שמיר  +אמיר בן חיים  -אבטחת אישים
לשכת השר בכנסת חדר 238
מליאה
כנסת
דורית סלינגר  -ממונה על שוק ההון
כנסת חדר 238

יום שלישי  19מאי 2015
10:00 - 13:00
14:00 - 15:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:15 - 17:45

ישיבת ממשלה
במוזיאון ישראל
צילום שרי הממשלה בבית הנשיא
בית הנשיא
יואל בריס  -יועמ"ש
לשכת השר
שמוליק האוזר ,רשות לניירות ערך
לשכת השר
נמרוד ספיר
לשכת השר
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 17:45 - 18:30צחי הנגבי
לשכת השר

יום רביעי  20מאי 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 13:45
14:00 - 14:15
14:15 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45

ארז-פרטי
ת"א
הכנה לדיור  -אביגדור יצחקי +ארז
לשכת השר
תכנית דיור +אג"ת +אביגדור יצחקי
לשכת השר
אביגדור ליברמן
לשכת השר
יעל אנדורן
לשכת השר
קרנית פלוג
לשכת השר
תכנית דיור +אג"ת +אביגדור יצחקי
לשכת השר
יו"ר הכנסת  +גפני
לשכת יו"ר הכנסת

יום חמישי  21מאי 2015
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:45 - 15:45
16:00 - 16:15
16:15 - 17:00
17:00 - 17:15
17:00 - 17:15
17:30 - 19:30

אבי ניסן קורן  -יו"ר ההסתדרות
לשכה ת"א
דיויד גילה ,ממונה על הגבלים העסקיים
לשכה ת"א
הכנת תקציב המדינה  -אג"ת
חדר ישיבות לשכה ת"א קומה 23
ארוחת צהריים ארז חלפון
ת"א
בנקים  -אג"ת+דרור שטרום
לשכת השר ת"א קומה 23
פ"ע  -מייקל בוקובזה
דורית סלינג'ר +יצחק כהן
לשכה ת"א
מוטי פולק
מוטי אלמליח
לשכת השר
סגירת נושאים  -ארז כלפון
לשכת השר ת"א

שבת  23מאי 2015
ערב שבועות

יום ראשון  24מאי 2015
שבועות

יום שני  25מאי 2015
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45

משה אשר  -פחת
לשכת השר
שרגא ברוש ,יו"ר התאחדות התעשיינים
לשכה י-ם
שוטף בנקאות -יעל אנדורן
לשכת השר
יואל בריס
לשכת השר
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13:00 - 14:30
13:30 - 13:45
15:00 - 16:00
16:00 - 20:00

ועדת שרים לחקיקה
מזכירות הממשלה
מיכל עבאדי
לשכת השר
ישיבת סיעה
כנסת
מליאה
כנסת

יום שלישי  26מאי 2015
10:00 - 10:30
11:00 - 14:00
14:15 - 15:00
15:30 - 16:00
16:45 - 17:15
17:15 - 17:45
17:45 - 19:30
19:30 - 20:30

יוסי פלד
מלון  -טרקלין קראון פלאזה י-ם
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה י-ם
דיון בנושא חוק שכירות הוגנת -שרת המשפטים+אביגדור יצחקי+ערן ניצן+מעין נשר+ארז קמיניץ+רועי פולקמן
לשכת השר
קרנית פלוג  -נגידה
לשכת השר
אצל השר  -יואל בריס+מיכל עבאדי
לשכת השר
נמרוד ספיר  -שוטף
לשכת השר
ארז כלפון+דואר+חתימות
לשכת השר
חתונה משפ' בוארון
קיסריה

יום רביעי  27מאי 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 12:00
11:00 - 12:00
12:15 - 12:45
14:30 - 15:00
15:15 - 15:45
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

צוות ת"א
ת"א
תורנות מליאה
מליאה
שוטף קובי אמסלם  -בנושא עובדי קבלן
לשכת השר
תכנית אסטרטגית  -יעל אנדורן+שי באבד
לשכת השר י-ם
שוטף אמיר לוי
לשכת השר
ח"כ איציק שמולי
לשכת השר
יוני רגב +השר
דיון בנושא דיור  -קרנית פלוג -נגידה +אמיר לוי+אביגדור יצחקי+רועי פולקמן+ח"כ אלי כהן+ערן יעקב +שי באבד+יצחק
כהן+עדיאל שימרון
לשכת השר
עדיאל שימרון
לשכת השר
חתימות-ארז כלפון

יום חמישי  28מאי 2015
08:30 - 09:30
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:45

צוות  -חיפה
חיפה
בינת שוורץ+אביגדור יצחקי
לשכת השר ת"א
יואב גלנט  -שר השיכון  +ארז
לשכת השר ת"א
אלון גלרט +ארז
לשכת השר ת"א
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12:15 - 12:45
13:15 - 13:45
14:00 - 14:30
14:30 - 15:30
15:45 - 16:30
16:30 - 17:00
18:00 - 19:00
20:00 - 21:00

ליאור חורב  +אלון גלרט
לשכה ת"א
יואל בריס
לשכה ת"א
אבי טיומקין+ארז כלפון קיי סטאדי הרווארד
דרך מנחם מגין
מחיר למשתכן  -אמיר לוי +אביגדור יצחקי
ניסים בובליל
לשכה בת"א
מירי
ביקור תנחומים  -אורי פרידן
הנרייטה סאלד  16רעננה
חתונה
צפון

יום ראשון  31מאי 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 13:00
13:30 - 14:30
14:30 - 15:15
15:15 - 15:45
16:00 - 16:30
16:45 - 17:15
17:15 - 17:30
18:00 - 19:00
19:30 - 20:30

צוות
לשכת השר
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
דיון בנושא  -קרן מפעלים במצוקה-אמיר לוי+מיכל עבאדי +קובי אמסלם+יואל בריס +שי באבד+יעל אנדורן+אורי יוגב
לשכת השר י-ם
ח"כ איימן עודה  -יו"ר הרשימה המשותפת  +ח"כ רועי פולקמן
לשכת השר
נח הקר
לשכת השר
ז'קלין והשר  +אביגדור
לשכת השר
עדכון לגבי תרגיל חירום לאומי
לשכת השר
פגישה -דורית סלינג'ר+יצחק כהן+מיכל עבאדי
לשכת השר
קבלת פנים  -בר מצווה לבן של אבי נמני
אווניו אירפורט סיטי  -אולם אירועים

יום שני  1יוני 2015
09:00 - 10:00
11:30 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:15
14:15 - 14:30
14:15 - 14:45
14:50 - 15:00
15:00 - 16:00

צוות
ת"א  /חיפה  /י-ם
דיון דיור בנושא מיסוי -אביגדור+אג"ת+מיסים +עדיאל שימרון
לשכת השר
אמיר לוי
לשכת השר
נמרוד ספיר
לשכת השר
צהריים
שוטף יעל אנדורן
לשכת השר
ארז+רותי אשכנזי
לשכת השר
מאקרו  -שי באבד+יואל נוה+ארז
לשכת השר
הכנה לישיבת סיעה  -ז'קלין +ח"כ רועי פולקמן
חדר שצמוד לסיעה
ישיבת סיעה
כנסת
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15:50 - 16:00
16:00 - 20:00
16:15 - 16:45
17:10 - 17:45
18:00 - 19:00
19:30 - 19:45
19:30 - 20:30

דוביק אזולאי
כנסת
מליאה
כנסת
הרב אריה דרעי -שר הכלכלה
לשכת השר כנסת
ח"כ גלעד ארדן
לשכת השר בכנסת חדר 238
רוה"מ  +השר )לחכות לנושא משני(
לשכת רוה"מ בכנסת
שר החקלאות אורי אריאל
לשכת השר בכנסת חדר 238
לשלוח מברק  -חתונה לבנם של אתי ואלי ניר
אולמי נוביה  -מפרץ חיפה

יום שלישי  2יוני 2015
09:00 - 10:00
10:00 - 10:45
10:45 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 13:00
12:15 - 12:45
12:45 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
15:00 - 15:30
15:30 - 16:15
16:30 - 17:00
17:00 - 17:45

צוות
בן כספית
לשכת השר ת"א
שוטף  -ח"כ אלי כהן
לשכה ת"א
איילה חסון
לשכת השר ת"א
לידיעה!  -ועדת שרים לעניין קידום שילובם בחברה הישראלית של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי
מזכירות הממשלה
אייל סאבו-מנכ"ל המפלגה
לשכת השר ת"א
גלית חמי
לשכה ת"א
צהריים
לשכת השר ת"א
אכרם חסון
לשכת השר ת"א
נדב שיינברגר+מירב לפידות
לשכת השר ת"א
פגישה עם עוזי לנדאו
לשכת השר תא
איתן מדמון מנכ"ל גלובס
לשכת השר ת"א
משה פדלון  -ראש עירית הרצליה
לשכת השר ת"א
סמי פרץ
לשכת השר ת"א

יום רביעי  3יוני 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:30
11:00 - 14:00
11:30 - 11:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:45
14:00 - 14:15

צוות
ח"כ דוד אמסלם
לשכת השר
מליאה  -השר לא הולך
ח"כ ז'קי לוי
לשכת השר י-ם
אמיר לוי +אודי אדירי +אסי מסינג+יואל בריס  -סמכויות הגז
לשכת השר
חוק נתוני אשראי  -מוריס דורפמן +דרור שטרום+שי באבד
לשכת השר
קרנית פלוג  -נגידה
לשכת השר
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14:15 - 14:45
14:45 - 15:00
16:30 - 17:15
17:45 - 18:15
18:15 - 19:30
19:30 - 20:30

בנקים  -נגידה  +דרור שטרום
לשכת השר י-ם
יציאה לכנסת
חיים ביבס+אביגדור יצחקי
לשכת השר י-ם
הכנה לקבינט דיור ולישיבה עם רוה"מ ביום ראשון  -בינת שוורץ  +אביגדור  +עדיאל  +אמיר לוי
לשכת השר
ארז כלפון-דואר +חתימות
לשלוח מברק  -חתונה לביתם של איילה ועמי בוזגלו
אולמי לימון אירועים  -קיבוץ עינת

יום חמישי  4יוני 2015
09:00 - 10:00
10:00 - 10:15
10:00 - 11:00
11:30 - 12:15
12:15 - 13:00
13:30 - 14:30
14:15 - 14:45
14:45 - 15:30
15:30 - 15:45
16:15 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:25
19:00 - 19:45

צוות
אמיר לוי
לשכת השר
לוז תקציב שר  -הצגת תחזיות לשנים  - 2015-2016אבי גבאי
לשכה ת"א
חגי גולן -גלובס
לשכת השר ת"א
צוות אסטרטגי
לשכה ת"א  ,שד' מנחם בגין  125קומה  ,23ת"א
אבי וייס מנכ"ל חדשות ערוץ 22
לשכת השר ת"א
צהריים
נחמיה שטרסלר
לשכה ת"א
הכנה לקבינט דיור  -אביגדור יצחקי  +ערן ניצן  +אמרי לוי  +ארז כלפון  +בינת שוורץ
לשכה ת"א
סבר פלוצקר
לשכה בת"א
שאול זלצר  -ידיעת אחרונות )עובד מצטיין(
לשכת השר ת"א
עדכון בנק הסיני  -יואל נוה  +שי באבד
לשכת השר ת"א
יו"ר מפלגת יש עתיד  -יאיר לפיד

שבת  6יוני 2015
 18:00 - 19:00חתונת רוני נביה טריף  -נשלח מברק
אולמי "נעים חמד" בכפר ג'וליס

יום ראשון  7יוני 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 13:00
13:00 - 14:00
14:40 - 14:55
14:55 - 15:10
15:20 - 15:30
15:45 - 17:00
18:30 - 19:00

צוות
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
מיכל עבאדי-בויאנג'ו
לשכת השר
אמיר לוי
לשכת השר
רוה"מ+השר
לשכת רוה"מ
רוה"מ -הצגת תכניות הדיור  -אמיר לוי ,ערן ניצן ,אביגדור,עדיאל שימרון ,משה אשר ,שי באבד ,אבי גבאי ,יואב גלנט ,נתן
זוסמן,חיים ביבס,שמעון סוסן ,בינת שוורץ ,ערן יעקוב
לשכת רוה"מ
מרים נאור ,נשיאת ביהמ"ש העליון
בית משפט העליון קומה 2
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יום שני  8יוני 2015
09:00 - 10:00
10:00 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 13:00
13:20 - 13:30
14:00 - 14:30
15:00 - 15:15
15:15 - 16:00
16:00 - 20:00
17:00 - 17:45
18:00 - 18:30

צוות
רוה"מ -הצגת תכניות הדיור  -אמיר לוי ,ערן ניצן ,אביגדור,עדיאל שימרון ,משה אשר ,שי באבד ,אבי גבאי ,יואב גלנט ,נתן
זוסמן,חיים ביבס,שמעון סוסן ,בינת שוורץ ,ערן יעקוב
לשכת רוה"מ י-ם
רוה"מ+השר
לשכת רוה"מ
קבינט דיור )סגור מול גבי(
מזכירות הממשלה י-ם
מענה על שאילתות  -שולי גורן
לשכת השר
פגישת יועצים עם ארז
לשכת השר
יציאה למשרד החינוך
מסיבת עיתונאים  +בנט
לשכת שר החינוך רח' דבורה הנביאה  2בניין לב רם אולם "אלון" י-ם
מליאה
כנסת
שרת המשפטים  -איילת שקד -פגישה בנושא חוק נתוני אשראי +דרור שטרום +איציק דבש +מוריס דורפמן+יואל בריס
חדר סיעת כולנו קומת הועדות
ח"כ נאוה בוקר
לשכת השר כנסת

יום שלישי  9יוני 2015
סיור בצפון
09:00 - 10:00
10:00 - 11:30
12:30 - 14:00
15:30 - 17:00
17:00 - 18:30
18:30 - 20:00
20:00 - 21:00

צוות
חתימת הסכם חזית ים חיפה  -השר +יונה יהב ראש העיר חיפה +אביגדור +עדיאל +ערן ניצן
חיפה  -לשכת ראש העיר חיפה רח' חסן שורי  14קומה  - 1אולם כנסים
סיור בקרית מוצקין
יואב הורוביץ
יואב רפאל סמנכל המפלגה
קפה תות  -חיפה
ארז כלפון-הכנה לתקציב מצרפי
חגיגת בר מצוה לילדי נתניה  -נשלח מברק
גן האירועים "יקבי קיסריה" מול הגן הלאומי קיסריה

יום רביעי  10יוני 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 12:00
11:00 - 14:00
12:15 - 12:45
12:45 - 13:15
13:45 - 14:45
15:00 - 15:15
15:30 - 15:45
16:00 - 16:45
16:45 - 17:30
17:30 - 17:45

צוות
לוז תקציב  -תחילת הצגת המלצות לשר תכנית כלכלית לשנים  - 2015-2016הנהלת המשרד
לשכת השר
לידיעה  -השר לא הולך למליאה
דיון בנושא בטחון  -אמיר לוי +שי באבד+יעל אנדורן
לשכת השר
ח"כ יואב קיש
לשכת השר
לוז תקציב שר  -הצגת מצרפי התקציב המפורטים לשנים +2015-2016אבי גבאי
לשכת השר
השר ודורית
לשכת השר
אייל הראל+ארז  -ס .ראש אגב בטחון פנים במלל
לשכת השר
אבי ליכט
לשכת השר י-ם
המפקח על הבנקים
לשכת השר
חתימות אצל השר
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 17:45 - 18:00שי באבד
לשכת השר
 18:00 - 18:30ארז קמיניץ  -משנה ליועמ"ש לממשלה
לשכת השר
 19:00 - 19:30דואר+חתימות

יום חמישי  11יוני 2015
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:30 - 12:15
12:15 - 12:45
12:45 - 13:15
13:15 - 14:00
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:45 - 16:15
16:15 - 17:00
17:00 - 17:45
17:45 - 18:30
18:30 - 20:00
19:30 - 20:30

צוות
שר הבטחון
כניסה דרך שער שאול בניין משרד הבטחון החדש )הקריה( קומה 14
רקפת רוסק עמינח -מנכ"לית בנק לאומי  +ארז
לשכת השר ת"א
אייל סאבו
לשכה ת"א
אבי וייס
לשכה ת"א
שמעון אוזן
לשכת השר ת"א
ירון זליכה
לשכת השר ת"א
יואל לביא -ר' עיריית רמלה
לשכה ת"א קומה 23
יעל אנדורן +השר  -חוק עידוד השקעות הון
לשכת השר
אורי יוגב +ליאור קוטלר +שי באבד  -הצגת החברות הממשלתיות
לשכת השר ת"א
דניאל שפירו-שגריר ארה"ב בישראל
לשכת השר ת"א
רון חולדאי -ר' עיריית ת"א
לשכה ת"א קומה 23
הכנה לממשלה
חתונה טל ולירון  -נשלח מברק
אולם "הרמוניה בגן" צומת כנות

יום ראשון  14יוני 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 13:00
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:20
13:20 - 13:35
13:45 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:15 - 15:35
16:30 - 19:00
18:30 - 19:00

צוות
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
נדב שיינברגר
לשכת השר
קובי אמסלם  -עובדי קבלן
לשכת השר
שי באבד
לשכת השר
אמיר לוי -הסכמים קואליציונים
לשכת השר
צילום להצגה של ברבא  -שלמה ברבא
לשכת השר
צהריים
עודד שחר
לשכת השר
יעל+השר  -שכר בכירים
לשכת השר
ישיבה עם הנהלת רשות מקרקעי ישראל +אביגדור יצחקי
רחוב הצבי  15בניין בזק ,קומה  8י-ם  -רשות מקרקעי ישראל
ברית לנכדו של ארנון גלעדי סגן ראש עיריית ת"א  -נשלח מברק
אולמי פורט  -רח' הצורפים  - 15יפו
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יום שני  15יוני 2015
09:00 - 11:00
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 14:45
15:00 - 15:15
15:15 - 16:00
16:00 - 16:30
16:00 - 20:00
16:30 - 16:45
18:30 - 19:00
19:00 - 19:45
20:00 - 20:30
20:00 - 21:00
22:00 - 23:00

ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
הכנה למפגש קרן המטבע  - IMF -יואל נוה+שי באבד +ארז
לשכת השר
הכנה למשלחת  S&Pעם מיכל עבאדי +שי באבד
לשכת השר
אירוע פרידה  -יעל אנדורן
חדר ישיבות גדול 1+2
צהריים
פגישה עם ח"כ אחמד טיבי
לשכת השר
לוז תקציב  -התאמות בתקציב סבב ראשון +אבי גבאי
לשכת השר
ערוץ  - 10יואל ,אסי ,אמיר ,מיכל יונתן רגב אבי גבאי חשכל
לשכת השר
הכנה לישיבת סיעה  -ז'קלין +ח"כ רועי פולקמן
חדר השר מס'  238בכנסת
ישיבת סיעה
כנסת
רוה"מ
לשכת רוהמ בכנסת
לידיעה  -מליאה
כנסת
פגישה עם מנהלת הסיעה
לשכת השר בכנסת
ח"כ איתן ברושי
לשכת השר כנסת 238
יצחק בוג'י הרצוג
לשכת השר בכנסת חדר 238
צביקה זרחיה
לשכת השר כנסת
משפחת קופל לרגל בת המצווה של בתם יובל  -נשלח מברק
אולמי הנסיכה  -חוצות המפרץ חיפה
תורנות מליאה  -עד תום המליאה

יום שלישי  16יוני 2015
שוריין לנו חדר ישיבות  103עם שושי לכל היום
 09:00 - 10:00צוות
 11:00 - 12:30לוז תקציב  -הצגת המלצות לתכנית הכלכלית סבב  - 2הנהלת המשרד
חדר ישיבות מס'  103קומה  1קרית הממשלה ת"א
 12:30 - 13:00שוטף דורית סלינג'ר
לשכת השר ת"א
 13:00 - 13:15אלון גלרט
לשכת השר ת"א
 13:00 - 13:30צהריים
 13:30 - 14:00מאיר שפיגלר  -מנכ"ל קק"ל
לשכת השר ת"א  -רח' דרך מנחם בגין  125קומה  23ת"א
 14:15 - 14:45הכנה לפגישה עם אבי ניסן קורן  -קובי אמסלם+אמיר לוי+שי באבד
לשכת השר ת"א
 14:45 - 15:15פגישה עמי כחלון
לשכת השר בת"א
 15:15 - 15:45מאקרו -תחזית הכנסות  -שי באבד+יואל נוה
לשכת השר ת"א
 15:45 - 16:00חתימות
 16:00 - 16:30טלי שמש
לשכת השר ת"א
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 16:30 - 17:00סמי מצלוואי +מטה דיור  -פינוי בינוי
לשכת השר ת"א
 17:00 - 18:00ארז כלפון  -פגישה ת"א
 18:30 - 19:15חיים כץ -שר הרווחה

יום רביעי  17יוני 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:45
11:00 - 14:00
11:45 - 12:00
13:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:30 - 16:30
16:30 - 16:45
17:00 - 17:15
17:45 - 18:45
19:00 - 19:30

צוות
יוג'ין קנדל+יוליה איתן  -הצגת הערכת מצב כלכלית שתוצג בממשלה ב21.6
לשכת השר
מליאה
דרור שטרום
לשכת השר
ארז כלפון +אביגדור
לשכת השר ירושלים
צהריים
פתיחת מפגש קרן המטבע  IMFיואל נוה +איזי קפלן+שי באבד
חדר ישיבות לשכת השר
הכנה לקביננט דיור  -אביגדור +אמיר לוי +ערן ניצן
לשכת השר
ח"כ מייקל אורן
לשכת השר
אבי ניסן קורן  +השר
לשכת השר
אבי ניסן קורן +אמיר לוי+קובי אמסלם+איציק כהן+שי באבד
לשכת השר י-ם
דואר+חתימות

יום חמישי  18יוני 2015
09:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:45
12:45 - 13:15
13:15 - 13:45
13:45 - 14:45
15:15 - 15:45
16:00 - 18:00
21:00 - 22:00

צוות
יוסי אלפי
לשכת השר ת"א
דודי גולדברג-נשיא לשכת רו"ח
לשכה ת"א
מיכל שיר
לשכת השר ת"א
יואב גלנט  -שוטף
לשכת השר ת"א
פורום שרינו  -אבי גבאי+יואב גלנט+רועי פולקמן+ארז+נדב
לשכת השר ת"א קומה 23
משלחת  S&Pמיכל עבאדי +שי באבד
לשכת השר ת"א
עדי ריבלין  +ח"כ אלי כהן
לשכת השר ת"א
ארוחת צהריים
שמשון ליבמן +קלמן שחם
לשכת השר ת"א
הכנה לממשלה
ארז כלפון  -פרטי
הרצליה
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יום שישי  19יוני 2015
 09:00 - 10:00ניחום אבלים צבי גלעד ז"ל )אח של בוגי(
משה סנה  , 19חיפה
 19:00 - 20:00שבת חתן בביתם של פייר ואוולין בסנינו  -נשלח מברק
רח' גלי תכלת  ,38הרצליה

יום ראשון  21יוני 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 13:00
13:00 - 14:00
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:15 - 16:15
16:15 - 17:00
20:00 - 21:00

צוות
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
אורי יוגב  -פרזות
לשכת השר
צהריים
בני דרייפוס +אשל ארמוני +מירי כהן
רחל עזריה
לשכת השר
רוהמ -דיון בנושא רשות השידור  -השר אופיר אקוניס ,נציג ממנכל תקשורת ,אמיר לוי ,יוני רגב ,שי באבד ,יואל בריס ,ארז כלפון
לשכת רוהמ י-ם
רוה"מ +השר
לשכת רוהמ
לשלוח מברק  -בר מצווה לבנה של עידית אלפונסה  -פעילת שטח מדימונה מפלגת כולנו  -נשלח מברק
"אולמי דקלה" רחבת ג'בוטינסקי ,דימונה

יום שני  22יוני 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 13:00
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 16:30
16:00 - 20:00
16:30 - 16:45
17:00 - 18:00
18:15 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00

צוות
קבינט דיור
מזכירות הממשלה
צהריים
דיון בנושא ערוץ  - 10אמיר לוי ,יואל בריס ,מיכל עבאדי ,אסי מסינג ,יוני רגב +ייוסי ורשבסקי מנכל ערוץ + 10יועץ משפטי
ערוץ  10יורם בונן
לשכת השר
הכנה לישיבת סיעה  -ז'קלין +ח"כ רועי פולקמן
לשכת השר
ישיבת סיעה
כנסת
יור מרצ  -ח"כ זהבה גלאון
חדר השר בכנסת 238
מליאה
כנסת
שילת חקשור
כנסת חדר 238
רוה"מ ,שגריר סין ומנכל רוה"מ
כנסת ,בחדר של רוה"מ
שיחת טלפון-גלעד ארדן
מיכאל אדרי
לשכת השר בכנסת 238
מנהלת הסיעה
פגישה עם הרב פרוש סגן שר החינוך
לשכת השר בכנסת
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יום שלישי  23יוני 2015
סיור קרית ביאליק /לוז ת"א
 09:00 - 10:00מסיבת עיתונאים
לרשום בוויז :מסוף הכימיקלים חיפה.
 10:30 - 12:30ביקור בקרית ביאליק  -עדיאל+בינת+ערן ניצן +אביגדור
קרן היסוד  ,6קרית ביאליק
 13:00 - 14:00ועדת המוסד לתאום הפעולות בין הממשלה לבין הסוכנות היהודית/ההסתדרות הציונית  -לידיעה
מזכירות הממשלה
 14:00 - 16:00צוות
 16:00 - 18:00נדב שיינברגר+עמרי הרוש-צוות תקשורת

יום רביעי  24יוני 2015
יום הולדת לארז כלפון (:
 09:00 - 10:00צוות
 10:45 - 11:00מנו סנל  IMF -חברת מועצת המנהלים ההולנדי בקרן המטבע שמייצג את ישראל
לשכת השר
 11:00 - 11:45מפגש סיום  -קרן המטבע  - IMFשי באבד+יואל נוה+משלחת  +נגידה והנהלת הבנק
לשכת השר
 11:00 - 14:00מליאה
 11:45 - 12:15נגידת בנק ישראל
לשכת השר
 12:15 - 12:30חתימות
לשכת השר
 13:30 - 14:00צהריים
 14:00 - 15:30לוז תקציב  -הצגת המלצות לתכנית הכלכלית  -ישיבה מסכמת עם הנהלת המשרד  -אבי גבאי
חדר ישיבות לשכת השר
 15:30 - 15:45אמיר לוי
 16:00 - 16:15נדב שמש
 16:15 - 16:30קובי אמסלם
 17:00 - 17:15התייעצות תקציבית-סגן השר-אציק כהן+שי באבד+אמיר לוי
לשכת השר
 17:30 - 17:45שר הביטחון
חדר ועדות שרים
 17:45 - 20:45קבינט בטחוני
לשכת רוה"מ

יום חמישי  25יוני 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 12:00
12:30 - 13:45
13:45 - 14:00
13:50 - 14:00
14:00 - 14:45
14:30 - 16:15
14:45 - 15:30
15:45 - 16:15
16:15 - 17:00
17:00 - 18:00

צוות
מפגש עם ראשי רשויות  -שר האוצר ושר השיכון והבינוי  +חיים ביבס +אביגדור +ערן ניצן +אבי גבאי שר להגנת הסביבה+רועי
פולקמן+דודי אמסלם
מרכז השלטון המקומי רח' הארבעה  19ת"א מגדל תיכון קומה 9
הכנה לפגישה עם מועצת המנהל  -ערן ניצן  +אביגדור +עדיאל +מירי כהן
לשכה ת"א
צהריים
בצלאל טרייבר
לשכת השר תא
דיון בנושא עובדים ירדנים לבנייה-ניסים בובליל-יו"ר התאחדות הקבלנים+אמנון בן עמי-מנכ"ל רשות האוכלוסין+אביגדור יצחקי
לשכת השר ת"א-דרך מנחם בגין  125קומה  23תל אביב
קבינט בטחוני בנושא הגז לידיעה בלבד  -שי ואמיר משתתפים )גז(
י-ם
נחמיה שטרסלר
לשכת השר ת"א
דניאל דורון +ח"כ אלי כהן
לשכת השר ת"א
יגאל דימרי מנכ"ל י.ח דימרי +אביגדור
לשכת השר ת"א
נסיעה לחיפה )!(
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 18:00 - 20:00אונ' חיפה  -קבלת תארים ביתו של השר
אונ' חיפה
 19:30 - 20:30בר מצווה לאילי מאיר  ,איתן ומיכל סטולר  -נשלח מברק
אולימי "קסיופאה" השונית  ,2הרצליה פיתוח
 20:00 - 21:00חתונה לבנו של ראש עירית קרית גת  -נשלח מברק
אולמי דוריה מתחם חמי יואב

יום שישי  26יוני 2015
יום הולדת לענבר יחזקאלי-בליליוס
 08:00 - 08:45דורון ארבלי
ביגה
 09:00 - 10:00פגישה עם ח"כ עודה
בטשרניחובסקי
 13:00 - 14:00דב-אישי
חדרה

יום ראשון  28יוני 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 13:00
13:00 - 14:00
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
15:30 - 17:00
18:15 - 18:30
18:30 - 19:30

צוות
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
רוה"מ+שר החינוך ,שר הכלכלה ,סגן שר הבריאות ,שר התיירות
לשכת רוה"מ כנסת
צהריים
קבינט ביטחוני
מזכירות הממשלה
אמיר לוי-שוטף
התאמות תקציב מצומצם-שי באבד+אמיר לוי+אבי גבאי+איציק כהן

יום שני  29יוני 2015
יום הולדת לנדב שמש (:
 09:00 - 10:00צוות
 10:45 - 11:00מועד הגשת הדוח השנתי של רשות ניירות ערך
לשכת השר חדר ישיבות
 11:00 - 11:30ינקי קווינט
לשכת השר
 11:30 - 13:00ישיבה עם השר ומועצת רשות מקרקעי ישראל+אביגדור) חברי המועצה(
לשכת השר חדר ישיבות
 13:00 - 13:15ליאורה טושינסקי -סגנית מנהל הרשות
לשכת השר
 13:30 - 14:00צהריים
 14:45 - 15:00הכנה לישיבת סיעה  -ז'קלין +ח"כ רועי פולקמן
חדר השר מס'  238בכנסת
 15:15 - 16:00ישיבת סיעה
כנסת
 16:00 - 16:30מנהלת הסיעה
 16:00 - 20:00מליאה
כנסת
 16:10 - 16:30ח"כ יעקב פרי
כנסת
 16:30 - 17:00ח"כ נגוסה אברהם
לשכת השר כנסת 238
 17:45 - 17:55יוחנן )עוזר של הרב בוארון(
 18:00 - 18:30ח"כ נורית קורן
לשכת השר כנסת חדר 238
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יום שלישי  30יוני 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 11:30
12:15 - 12:45
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:15
15:15 - 15:45
15:45 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
20:30 - 21:30

צוות
מפגש עם חברי פורום ה  + 15 -שר השיכון יואב גלנט+אביגדור+עדיאל שימרון+בינת שוורץ +ח"כ אלי כהן
עירית ת"א רח' אבן גבירול  69קומה  - 12אולם ישיבות הנהלה  -חונים בחניון צפוני סמוך לגן העיר
הכנה לישיבת המועצה-מחיר למשתכן-בני דרייפוס+אביגדור+מירי+צחי דוד
לשכת השר בת"א
שלמה דוברת+צביקה אקשטיין
לשכת השר ת"א
גל הרשקוביץ
לשכה ת"א
צהריים
עמוס רגב -העורך הראשי של ישראל היום
לשכה בת"א
ארז כלפון-דואר+חתימות
עמית סגל
לשכת השר ת"א
ז'ק בלנגה  -עו"ד ורואה חשבון בחברת ג' בלנגה
לשכת השר ת"א
יונה לייבזון
לשכה ת"א
ר' עיריית באר שבע-רוביק דינלוביץ
אירוע למפכ"ל ה 17-רב ניצב יוחנן דנינו
המכללה הלאומית לשוטרים ,בית שמש

יום רביעי  1יולי 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 14:00
12:30 - 12:45
13:15 - 13:45
13:45 - 14:15
14:30 - 15:15
18:00 - 19:00
18:00 - 20:00

צוות
תורנות מליאה  -אבי גבאי מחליף את השר
אורי יוגב
ח"כ הראל מרגלית
לשכת השר
הכנה לישיבת המועצה  -מחיר למשתכן  -אמיר לוי  +ערן ניצן +אשל ארמוני +בני דרייפוס +אביגדור  +מירי  +צחי דוד
לשכת השר
מוטי בסוק
לשכת השר
אזכרה של אבי רן  28 -שנים
בית העלמין  -חיפה
קבלת פנים לרגל יום העצמאות ה 239של ארהב  -לשלוח מברק ברכה )ואולי השר כן ילך( הזמנה מקורית בת"ת
רח גלי תכלת  40הרצליה פיתוח

יום חמישי  2יולי 2015
09:00 - 10:00
10:45 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:30
13:30 - 14:00
15:15 - 15:45
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:45
18:00 - 18:15
18:15 - 19:30

צוות
רה"מ
אצל רה"מ-התייעצות תקציב-אמיר לוי+שי באבד
לשכת רה"מ י-ם
לו"ז תקציב  -רוה"מ  -מאקרו ורפורמות
משרד רוה"מ י-ם
צהריים
תומר גלאם  -מ"מ ראש עירית אשקלון  +יורם שפר משנה לראש העיר
לשכת השר
עופר בוחבוט
לשכת השר
יואב להמן
לשכת השר
גד ליאור
לשכת השר
ש.ט לשרגא ברוש-אמו נפטרה
הכנה לממשלה+חתימות+דואר
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 19:30 - 20:30חתונה  -הבן של שאול חיו )אודי(  -דרך תום
חות רונית

יום שישי  3יולי 2015
יום הולדת לליאת מרציאנו (:

יום ראשון  5יולי 2015
תענית י"ז בתמוז)נדחה(
יום הולדת לאריאלה בן ארוש (:
 09:00 - 10:00צוות
 10:30 - 13:00ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
 13:00 - 14:00ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
 14:00 - 14:30צהריים
 14:45 - 15:15רן כהן+אורי יוגב
לשכת שר האוצר
 15:15 - 15:30יוני רגב
לשכת השר
 15:30 - 15:45תקצוב המינהל-אמיר לוי+ערן ניצן+נח האקר+איתי טמקין+צחי דוד+אביגדור
 16:00 - 19:00קבינט ביטחוני

יום שני  6יולי 2015
09:00 - 10:00
11:30 - 12:15
12:30 - 12:45
13:00 - 14:00
14:00 - 14:15
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 16:15
16:00 - 20:00
16:15 - 16:30
16:30 - 17:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:15 - 20:15

צוות
מתן חודורוב
לשכה
הכנה לדיון בנושא צפיפות בכיתות-אמיר
לשכת השר
דיון בנושא דיור להשכרה-עוזי לוי+ערן ניצן+אביגדור יצחקי+עדיאל +בינת שוורץ+ויקטור וייס+אשל ארמוני+נתנאל לפידות
+בני דרייפוס+זוהר ינון+רועי פולקמן
לשכת השר
עוזי לוי מנכ"ל דירה להשכיר+אביגדור יצחקי
לשכת השר י-ם
צהריים
הכנה לישיבת סיעה  -ז'קלין +ח"כ רועי פולקמן
חדר השר מס'  238בכנסת
ישיבת סיעה
כנסת
קונסול כבוד של ישראל באוקראינה-אולג וישניאקוב
לשכת השר
מליאה
כנסת
גיא נועם
לשכת השר
מנהלת הסיעה
לשכת השר
עוזי דיין
לשכת השר
ח"כ ציפי חוטובלי
לשכת השר בכנסת
רוה"מ  -צפיפות בכיתות  +בנט
רוה"מ בכנסת
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יום שלישי  7יולי 2015
סיור  -רמלה
09:00 - 10:00
11:00 - 12:00
11:00 - 14:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:15 - 14:45
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00

צוות
סקירת רה"ע בספרייה ברח' ויצמן 1
רח' ויצמן 1
סיור ברמלה  -אביגדור+עדיאל שמרון+בינת שוורץ +ערן ניצן +יואב גלנט שר השיכון +עינת גנון +ח"כ אלי כהן
רמלה רח' ויצמן 1
סיור ממונע ברחובות :יוספטל ,צה"ל ,עמיחי ,שריון ,צנחנים ,שרת ,בן צבי ,בר-אילו ,אג"ש ,בילו וקרית האומנים
צהריים במסעדת ירושלים
רח' דוד רזיאל  18רמלה
ארנון צדוק
מסעדת ירושלים ,רמלה
הכנה לועדת שרים לקידומם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי
הכנה לדיון בנקים

יום רביעי  8יולי 2015
09:00 - 10:00
10:45 - 11:15
11:00 - 14:00
11:15 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:15
13:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:15 - 15:45
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:45 - 18:30
18:30 - 19:30
19:00 - 20:30
19:30 - 20:00
20:30 - 22:00

צוות
שי באבד+איציק כהן
לשכת השר
מליאה
עובדי קבלן-אמיר+קובי אמסלם+שי באבד
לשכת השר
אודי אדירי
ארז חלפון
פגישה בנושא דו"ח העוני  -ח"כ אלי אללוף +אמיר לוי  +יאיר פינס +אביגדור +שי באבד
לשכת השר
צהריים
אבי ניסן קורן
לשכת השר
נגידת בנק ישראל
לשכת השר
עמלות הבנקים -אמיר לי+יונתן בר סימן טוב+שי באבד+דרור שטרום
לשכת השר
אמיר לוי+נח הקר+שי באבד-תקציב ביטחון
גל הרשקוביץ
לשכת השר
ליאור חורב+נדב שיינברגר+עמרי הרוש
לשכת השר
בראשות רוה"מ-ועדת שרים לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי
מזכירות הממשלה
אמיר לוי +ארז
לשכת השר
פגישה עם רוה"מ וכל ראשי הסיעות
לשכת רוה"מ ירושלים

יום חמישי  9יולי 2015
09:00 - 10:00
11:15 - 12:15
12:45 - 13:30
13:45 - 14:30
14:00 - 14:30
14:30 - 15:15

צוות
רוה"מ -השר+אמיר לוי
לשכת רוה"מ ת"א
דיון בנושא הכפפת תעא רפאל-אורי יוגב+שי באבד
לשכה בתא
גולן חזני-כלכליסט
לשכת השר ת"א
צהריים
רמטכ"ל  -גדי איזנקוט
לשכת השר ת"א
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15:30 - 16:00
16:15 - 17:00
17:00 - 18:00
19:30 - 20:30

דובי אמיתי  -יו"ר התאחדות האיכרים בישראל+אבי ניסנקורן  -בנושא נק' זיכוי לעובד זר
לשכת השר ת"א
דרור מרמור-גלובס
לשכת השר ת"א קומה  - 23כתובת  :דרך מנחם בגין 125
ניחום אבלים
מודיעין
ארז כלפון  -פרטי

יום ראשון  12יולי 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 13:00
12:30 - 13:00
13:15 - 13:30
14:00 - 14:30
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:30

צוות
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
צהריים
אצל רה"מ -פורום ראשי מפלגות
הכנה לקבינט דיור
לשכת השר
דיון בנושא ביצוע פרוייקט דיור בהיבט התחבורתי-שר התחבורה-ישראל כץ+מנכ"ל תחבורה-עוזי יצחקי+קרן טרנר+אביגדור
יצחקי+בינת שוורץ+עדיאל
לשכת השר
קבינט ביטחוני
מזכירות הממשלה

יום שני  13יולי 2015
09:00 - 10:00
10:00 - 11:30
12:45 - 13:30
14:15 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:15
16:00 - 20:00
18:30 - 19:00
19:30 - 20:00
20:10 - 20:45

צוות
קבינט דיור
מזכירות המשלה
אביגדור ליברמן
לשכת השר
קובי אמסלם+יאיר פינס+אמיר לוי
אבי ניסנקורן
לשכת השר
ישיבת סיעה
כנסת
מנהלת הסיעה
לשכת השר
מליאה
כנסת
מירי רגב
במליאה
פגישה עם אורלי לוי אבוקסיס
לשכת השר בכנסת
השר אורי אריאל
לשכת השר בכנסת

יום שלישי  14יולי 2015
09:00 - 10:00
11:30 - 12:00
12:00 - 12:45
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30

צוות
מוטי דלג'ו-ר' מועצת דרום השרון+שמוליק ריפמן+אביגדור+אלי כהן
לשכת השר ת"א
דן מרגלית
לשכת השר ת"א
צגה מלקו
לשכת השר ת"א
שלום שמחון
לשכה ת"א
צהריים
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 14:30 - 15:00משה קלצ'ין
לשכה ת"א קומה 23
 16:30 - 18:00קבינט מדיני-ביטחוני
לשכת רה"מ-ירושלים

יום רביעי  15יולי 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:15
11:00 - 14:00
11:15 - 11:30
11:45 - 12:00
12:00 - 12:45
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
15:00 - 15:45
16:00 - 18:00
18:15 - 18:45
20:00 - 21:00

צוות
בכנסת
מליאה
פוטו אופ-הדו"ח השנתי של החשכ"ל
לשכת השר
אורי יוגב
לשכת השר
ארז כלפון
לשכת השר
דיון מיוחד לציון יום זאב ז'בונטינסקי במליאת הכנסת
קובי אמסלם+שי באבד+אמיר לוי
איתן שישינסקי
צהריים
אבי ניסנקורן
לשכה
ישיבה עם השר ומועצת רשות מקרקעי ישראל +אביגדור )חברי מועצה(
חדר ישיבות גדול 1+2
ניחום אבלים בבית הנשיא
רחוב הנשיא  ,3ירושלים
חתונה של מור ואייל -נשלח מברק
אולמי טופ דוראן דרך גד פיינשטיין  101רחובות

יום חמישי  16יולי 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:20
12:20 - 12:40
12:40 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:15
14:15 - 14:45
15:00 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 19:00

צוות
יהודה שרוני
לשכה בתא
אלדד פרשר
לשכה בת"א
נציב שירות המדינה
לשכה ת"א
רוני בן חמו
לשכה בת"א
טלי שמש
לשכה בת"א
צוות אסטרטגי
לשכה ת"א ,שדרות מנחם בגין  125קומה  ,23ת"א
צהריים
שמעון סוסן
לילך אשר טופילסקי-מנכל"ית בנק דיסקונט
לשכה בת"א
משה והרצל שעובי+יורם פרץ
לשכה בת"א
אישי  -דב
לשכת השר ת"א
אלי ישי
לשכה בתא
תום
לשכה ת"א
הכנה לממשלה
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שבת  18יולי 2015
יום הולדת לרונית מזרחי (:

יום ראשון  19יולי 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:45 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:00
17:30 - 19:00

צוות
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
צהריים
נשיא הבונדס+מיכל עבאדי
לשכת השר
אבי ניסנקורן
לשכת השר
קריאת חומר ביטחוני
לשכת השר
קבינט ביטחוני
מזכירות הממשלה

יום שני  20יולי 2015
09:00 - 10:00
12:00 - 12:45
13:00 - 13:45
13:45 - 14:00
14:30 - 15:00
15:30 - 16:00
16:00 - 20:00
16:45 - 17:15
17:30 - 18:30
19:00 - 19:45
19:00 - 22:00
19:45 - 20:30

צוות
אבי ניסנקורן
לשכת השר
איתן ברושי+מאיר צור+ניר מאיר+אבו וילן+דני עטר+אמיר לוי+דובי אמיתי
לשכת השר
ישיבת פתיחה של ועדת ההתחדשות העירונית
אולם שפרינצק ,כנסת
מסיבת עיתונאים
ישיבת סיעה
כנסת
מליאה
כנסת
יריב לוין-שר התיירות
לשכת השר
כנסת
סגן שר האוצר+שי באבד+אמיר לוי+יעל מבורך
לשכת השר
תורנות מליאה  -אבי גאי מחליף את השר
אבי בן בסט
לשכת השר בכנסת 238

יום שלישי  21יולי 2015
09:00 - 10:00
10:00 - 10:45
10:45 - 11:30
11:30 - 12:15
12:30 - 13:30
13:45 - 14:15
14:15 - 14:45

צוות
דרור שטרום
לשכה בתא
סבר פלוצקר
לשכה בתא
אורנה אנג'ל
לשכה בתא
ליאור חורב
לשכה בתא
אבי כץ ,יזם ובעלים של רשת "קופיקס וסופר קופיקס"
לשכה בתא
יואל מגמי+לוי שטרית
לשכה בתא
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15:00 - 15:45
15:45 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 19:00

מאיר שטרית
לשכה בתא
יפתח רון טל-יו"ר חברת חשמל
לשכה בתא
יעקב גוטרמן
לשכה ת"א
קרן נויבך
לשכת השר ת"א
תום
לשכה בתא
הכנה לדו"ח לוקר

יום רביעי  22יולי 2015
09:00 - 10:00
10:45 - 11:30
11:00 - 14:00
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:00 - 14:30
16:00 - 17:00
17:30 - 19:30

צוות
דו"ח לוקר
לשכת השר
מליאה
מאיר יצחק הלוי-ר' עיריית אילת+יהודה מורדי+אלי לנקרי+אלון וייס
לשכת השר
פגישה עם פעילי מטה מאבק הגז  -אסתי סגל  +נועם סגל+אורלי ברלב+יעל פארן+יוסי דורפמן+מאיה יעקובס+גלעד ברנע
+נדב שיינברגר+עומרי
לשכת השר
הצבעות בכנסת
כנסת
צהריים
רוה"מ-דוח לוקר-שר הביטחון+רמטכ"ל+יוחנן לוקר
לשכת רוה"מ כנסת
הכנה לממשלה

יום חמישי  23יולי 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:15 - 13:00
13:15 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:15 - 15:45
16:00 - 18:00

צוות
אריאל יעקובי
לשכה בת"א
שלמה בוחבוט
לשכה בת"א
הפחתות
לשכה בתא
צוות -אבי גבאי ,גלנט ,ליאור חורב ,קובי כחלון ,שי באבד
לשכה בתא-קומה  10בלשכה של גלנט
יואב גלנט-פע
יוסי גיספן
לשכת השר ת"א
יעקב ברדוגו
לשכה בת"א
סטטוס מטה הדיור-אביגדור+מירי

יום שישי  24יולי 2015
 10:00 - 11:00כרמל שאמה
קפה תות -חיפה
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יום ראשון  26יולי 2015
תשעה באב)נדחה(

יום שני  27יולי 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 11:30
11:00 - 12:00
12:30 - 13:00
13:45 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 16:00
15:45 - 16:00
16:00 - 16:45
16:00 - 20:00

צוות
ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
דיון עם מבקר המדינה+שי באבד+אמיר לוי
לשכת מבקר המדינה  -בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים
קבינט חברתי כלכלי  -אבי גבאי מחליף את השר )טנטטיבית חצי שעה-לא סופי(
מזכירות ממשלה
אביגדור יצחקי +אשל ארמוני +ערן ניצן
לשכת השר
צהריים
ישיבת סיעה
כנסת
ישיבה מוקדמת-נגידה+נדין+שי+אמיר
כנסת  -חדר  2445ליד המזנון החלבי )שוריין ע"י אירית מנהלת לשכת שרת המשפטים(
דיון שרת המשפטים נתוני אשראי -ארז קמיניץ+אורית קורן +אמיר לוי+שי באבד+דורית סלינג'ר+קרנית פלוג
כנסת  -חדר  2445ליד המזנון החלבי )שוריין ע"י אירית מנהלת לשכת שרת המשפטים(
מליאה
כנסת

יום שלישי  28יולי 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:45
11:00 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:15
13:30 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:45
17:15 - 17:45
18:00 - 19:00

צוות
שאול אמסטרדמסקי
לשכה בתא
ועדת השרים לקידום השוויון המגדרי
מזכירות הממשלה
ישראל חסון-מנהל רשות העתיקות
לשכה בתא
קרן מרציאנו
לשכה בתא
שהב"ט
לשכת שהב"ט
צהריים
עמירם ברקת-גלובס
לשכה בתא
מפגש חכי"ם מהליכוד וחכ"ים לשעבר שהתנגדו לתוכנית ההתנתקות
לשכת יו"ר הכנסת
דואר +חתימות

יום רביעי  29יולי 2015
09:00 - 10:00
10:45 - 11:00
11:00 - 11:45
11:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:45 - 16:00
16:15 - 17:15

צוות
משה אשר
לשכת השר
ציפי חוטובלי
לשכת השר
מליאה
צהריים
זמן שמור לקריאת חומר סודי
מאיר כחלון  +שמעון דורון -יו"ר ארגון העולמי של יוצאי לוב
לשכת השר
שי באבד
הכנה לתקציב-יצחק כהן+שי באבד+אמיר לוי+יעל מבורך+יואל נוה
לשכת השר
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 17:30 - 19:00הכנה לממשלה
 20:00 - 21:00חתונה של ססיליה ונאור-לשלוח מברק )זאב ניסים(
גן האירועים אריא ברוש  ,2היי פארק שוהם

יום חמישי  30יולי 2015
לוז בירושלים
09:00 - 10:00
11:00 - 11:45
11:45 - 12:45
12:45 - 13:15
13:15 - 13:45
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

צוות
שטייניץ
לשכת השר
אבי ניסנקורן
לשכת השר
בצלאל טרייבר
לשכת השר
יוסי וסרמן -המזכיר הכללי הסתדרות המורים
לשכת השר
קריאת חומר סודי
דואר +חתימות
הכנה לועדת שרים

יום ראשון  2אוגוסט 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 13:00
14:00 - 14:30
14:00 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:15
16:30 - 19:00

צוות
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
צהריים
אירוע פרידה מיוג'ין
חדר דיונים הראל-רה"מ
תקציב  -שי באבד ,אמיר לוי ,יעל מבורך ,יואל בריס ,יואל נוה
לשכת השר
תדרוך עיתונאים
לשכת השר
מסיבה לאביגדור
קבינט ביטחוני
מזכירות הממשלה

יום שני  3אוגוסט 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 13:15
13:15 - 13:45
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:45 - 16:15
16:15 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:45
17:45 - 18:30
18:30 - 19:30

צוות
נעמה סיקולר-כלכליסט
לשכת השר
חיים כץ+אמיר לוי
לשכת השר
אורי אריאל+אמיר לוי
לשכת השר
צהריים
אביגדור
לשכת השר
בינת שוורץ+אדית בר+אביגדור-העברת מנהל התכנון למשרד האוצר
לשכת השר
שי+אמיר-עדכון בנושא תקציב שרים
ציפי לבני
לשכת השר
תום
לשכת השר
עדיאל+אביגדור-מחיר למשתכן
לשכת השר
אורית פרקש הכהן
לשכת השר
דואר+חתימות
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יום שלישי  4אוגוסט 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 15:00
15:30 - 16:30
16:30 - 18:30

צוות
קבינט חברתי כלכלי
מזכירות ממשלה
שי+אמיר+נדב-סטטוס למחר
לשכת השר
הכנה לישיבת ממשלה תקציב-שי באבד

יום רביעי  5אוגוסט 2015
 09:00 - 10:00צוות
 10:00 - 11:00הכנה לישיבת ממשלה  -סגן השר ,אמיר לוי ,יעל מבורך ,נדב שיינברגר ,שי באבד
לשכת השר
 11:00 - 00:00ישיבת הממשלה בנושא אישור התקציב
מזכירות ממשלה

יום חמישי  6אוגוסט 2015
09:00 - 10:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00

צוות
התייעצות סיכום תקציב-שי באבד
הכנה לועדה לבחירת שופטים
הכנה לועדה לבחירת שופטים-השופט מיכאל שפיצר+שרון בר דור-סמנכלית לחט' שופטים
דן קיסריה

יום ראשון  9אוגוסט 2015
09:30 - 10:00
10:00 - 10:45
11:00 - 11:15
11:15 - 12:00
13:00 - 16:00
16:30 - 16:45
17:15 - 18:15
18:30 - 19:30

הכנה לתכנית העשור במגזר הערבי-רועי פולקמן
לשכת השר
יוסי יונה+אביגדור
לשכת השר
שי +אמיר-רשות השידור
לשכת השר
תוכנית העשור במגזר הערבי-גילה גמליאל+מנכ"ל בית הנשיא+ח"כ איימן עודה+ח"כ רועי פולקמן+היימן סייף+אמיר לוי
לשכת השר
ועדה לבחירת שופטים
משרד המשפטים-רח' צלאח א-דין  29קומה 2
אלי שושני-יו"ר ועד העובדים
לשכת השר
עוזי לנדאו
לשכת השר
פגישה של סיעת כולנו עם הנשיא
בית הנשיא

יום שני  10אוגוסט 2015
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 13:00
14:00 - 14:30
18:30 - 19:30

צוות
אביגדור+מירי-סטטוס דיור
דואר+חתימות
צהריים
יצחק כהן+אמיר לוי+יואל נווה+שי באבד+משה אשר
באולם נופר  -דן קיסריה
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יום שלישי  11אוגוסט 2015
09:00 - 10:00
09:30 - 10:00
09:30 - 12:00
09:45 - 10:00
10:00 - 10:10
10:10 - 10:30
10:30 - 11:10
11:10 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 11:50
11:50 - 12:00
12:15 - 13:15
14:00 - 14:30
15:30 - 17:30

צוות
התכנסות וקפה
ביקור בטכניון
נשיא הטכניון-פרץ לביא
פתיחה וברכות
דברי השר -הצגת הכיוונים העיקריים התכנון והדיור
נושאים וכיווני פעולה מתוך המחקר והניסיון בטכניון
הערות ותובנות נוספות מסביב לשולחן העגול
תגובת השר וצוותו
דברי סיכום -שר האוצר
דברי תודה וסיכום
בתום הביקור בטכניון :מחירי מקסימום במחיר למשתכן-עדיאל+אשל ארמוני+אביגדור+ערן ניצן
צהריים
עמרי+נדב-צוות תקשורת

יום רביעי  12אוגוסט 2015
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
13:00 - 16:00
14:00 - 14:30
16:00 - 16:30
16:30 - 17:30
18:00 - 18:30
18:45 - 19:15
20:30 - 21:30

צוות
דיון המשך-מחירי מקסימום במחיר למשתכן-עדיאל+אביגדור+ערן ניצן+בני דריפוס
לשכת השר
אורי יוגב
לשכת השר
דרור שטרום
לשכת השר
אמיר לוי+ארז+אודי אדירי+נדב שיינברגר
אמיר לוי+ארז+יאיר פינס
קבינט בטחוני
מזכירות ממשלה
צהריים
ריאיון לסרט לזכרו של שלמה שמלצר ז"ל
לשכת השר
מצגת הבורסה-שמוליק האוזר+ח"כ אלי כהן+שי באבד ,אורלי קורן ,איציק שורקי ,אמיר וסרמן ,מאיר לוין ,מוטי ימין
לשכת השר
רשות השידור-שי+אמיר
לשכת השר
משה אשר-שוטף
לשכת השר
חתונה של רחל הילה ודוד-הבת של איציק דריקס-לשלוח מברק
אולמי "שאטו" בוסי סנט ג'ורג' ,צומת ביל"ו

יום חמישי  13אוגוסט 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:15
13:15 - 14:00
14:00 - 14:15
14:45 - 15:45
16:15 - 17:15
17:30 - 18:30

צוות
אלי ציפורי+סטלה קורין ליבר
לשכה בתא
אבי טיומקין+ארז קיי סטאדי הרווארד
לשכה בתא
חתימות
אמיר קיין-ראש מלמ"ב-תדרוך ביטחוני לגבי קבינטים
לשכה בתא
דוד דאור
לשכה בת"א
ארוחת צהריים
שהב"ט
לשכת שהב"ט
ארז כלפון
מירב מיכאלי
קפה ג' רמת אביב ,אבא אחימאיר  1תל אביב
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 19:00 - 20:00א"ע-ארז כלפון

יום ראשון  16אוגוסט 2015
יום הולדת לנדב שיינברגר
 09:00 - 10:00צוות
 10:30 - 13:00ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
 13:30 - 14:00דו"ח  90יום-נדב שמש+תום+ענבר+עמרי
לשכת השר
 14:00 - 14:30צהריים
 14:30 - 15:00הכנה לועדה לשרים תיקוני חקיקה-יואל בריס+יעל מבורך
לשכת השר
 15:30 - 18:00קבינט ביטחוני
מזכירות הממשלה
 18:00 - 20:00ועדת שרים לתיקוני חקיקה
מזכירות ממשלה

יום שני  17אוגוסט 2015
09:00 - 10:00
09:45 - 10:15
10:30 - 12:00
12:45 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:45
14:45 - 15:15
15:15 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 17:30
19:00 - 20:00

צוות
הכנה לועדה לשרים תיקוני חקיקה-יואל בריס+יעל מבורך
ועדת שרים לתיקוני חקיקה
מזכירות ממשלה
איילה חסון +יעקב אחימאיר-השידור הציבורי
לשכת השר
צהריים
גלעד קריב
לשכת השר
מאקרו וצמיחה  -יואל נוה+שי באבד +אמיר לוי +מיכל עבאדי+מירב +משה אשר
לשכת השר
נתוני אשראי-דורית סלינגר+דרור שטרום
לשכת השר
רגולציה עתידית-אבי ליכט+דרור שטרום+יואל בריס+דורית סלינגר+אמיר לוי
לשכת השר
יעקב אלון +4+יצחק כהן
לשכת השר
ארז כלפון -פרטי
ת"א

יום שלישי  18אוגוסט 2015
יום חופש
 13:30 - 15:00ארז חלפון-א"צ

יום רביעי  19אוגוסט 2015
09:00 - 10:00
09:30 - 10:00
10:00 - 13:00
13:30 - 16:30
14:00 - 14:30
17:00 - 19:00

צוות
הכנה לועדת שרים לתיקוני חקיקה
משרד רהמ  -חדר מבואה)צד ימין מכיוון מדרגות המנהרה(
ועדת שרים לתיקוני חקיקה
מזכירות ממשלה
קבינט ביטחוני
מזכירות המשלה
צהריים
דואר+חתימות
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יום ראשון  23אוגוסט 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 13:15
13:45 - 14:15
14:15 - 15:00
15:00 - 15:30
15:45 - 16:15
16:45 - 17:45
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30

צוות
שרגא ברוש+פולי מרדכי+אלוף חטיב מנסור ,ר' מחלקה אזרחית  +שי באבד+אמיר לוי-עובדים פלשתינאים לתעשייה
לשכת השר
עידוד הצמיחה  -שרגא ברוש +שי באבד +יואל בריס +יואל נוה +מיכל עבאדי  +יעל מבורך
לשכת השר
הכנה לפגישה עם יו"ר הכנסת-שי+אמיר+יואל בריס+יצחק כהן
לשכת השר
הצגת תמ"אות לאישור-בינת+אביגדור+מירי+נדב+עמרי
לשכת השר
צהריים
אלי בין-מנכ"ל מד"א+יוסי רוקח
לשכת השר
שכירות רוכשת-יצחק כהן+אביגדור+עוזי לוי+יאיר טל
לשכת השר
יו"ר הכנסת-הצגת התקציב+אמיר לוי+שי באבד+יצחק כהן+יואל בריס
לשכת יו"ר הכנסת
ניחום אבלים -חיים חדד
יושבים שבעה במושב פורת משק  - 69איזור תל מונד -בבית אימו  -משפחת חדד
ניחום אבלים

יום שני  24אוגוסט 2015
יום חופש

יום שלישי  25אוגוסט 2015
09:00 - 10:00
09:30 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 11:45
11:45 - 12:45
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:15
15:15 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:15
17:15 - 18:00
18:00 - 18:30
20:30 - 21:30

צוות
פרטי-דב
רותם שטרקמן
לשכה בתא
נדב שינברגר+ארז כלפון
לשכה ת"א
אלון גלרט+ארז כלפון
לשכה בת"א
חיים בר-יו"ר ארגון נכי צה"ל ,עו"ד שי פרבר ,עו"ד שמיר קמינסקי
לשכה בת"א
נסים גלאם
לשכה בת"א
צהריים
ארז כלפון-חתימות
לשכה בתא
תום+מירי כהן+אביגדור+ארז
לשכה ת"א
אלי יונס
לשכה בתא
ארז כלפון
לשכת השר
דן שפירו שגריר ארה"ב
לשכת בת"א
ערוץ - 2אנשים
חתונה של צליל ואיתי-חנה ויורם שפר הורי הכלה  -נשלח מברק
אולמי "גני הצבי" צומת ברכיה
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יום רביעי  26אוגוסט 2015
09:00 - 10:00
10:40 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 12:30
12:45 - 13:15
13:15 - 14:00
14:00 - 14:20
14:20 - 14:30
14:30 - 15:30
15:45 - 18:30

צוות
שוטף אמיר לוי
לשכת השר
ח"כ משה גפני-הצגת התקציב-אמיר לוי+שי באבד+יצחק כהן
לשכת השר
יוסף בראל
לשכת השר
הכנה לפגישה עם שר האוצר הפלסטיני -פולי מרדכי+שי באבד+שאול כהן
לשכת השר
שוקרי בישארה שר האוצר הפלסטיני +פולי מרדכי +שי באבד
לשכת השר
צהריים
שי באבד
לשכת השר
נגידת בנק ישראל
לשכת השר
ארז כלפון פרטי
תיאטרון החאן ירושלים

יום חמישי  27אוגוסט 2015
יום גיבוש לחברי הכנסת
***חדר ישיבות בת"א תפוס לאביגדור וארז בין 10:00-11:00
 09:00 - 09:30ר' עיריית מטולה
הראשונים 8
 09:00 - 10:00צוות
 10:15 - 12:30סיור בקרית שמונה -ניסים מלכה +אביגדור +עדיאל +מירי +אורי אילן +תמיר ברקין +מעין נשר +שלמה פייבלוביץ +ח"כ יפעת
שאשא ביטון
 13:00 - 19:00גיבוש סיעת כולנו

יום ראשון  30אוגוסט 2015
 09:00 - 10:00צוות
 11:00 - 16:00הכנה לתקציב
 14:00 - 14:30צהריים

יום שני  31אוגוסט 2015
09:00 - 10:00
12:00 - 12:30
13:15 - 13:45
14:00 - 14:30
14:30 - 15:15
15:45 - 16:00
16:30 - 17:00
17:00 - 17:45
18:30 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00

צוות
הנחת תקציב המדינה על שולחן הכנסת  -מליאה שיו"ר הכנסת מכריז
כנסת
בתום ישיבת ממשלה-פורום ראשי מפלגות
רה"מ
צהריים
דודי גולדברג -נשיא לשכת רו"ח
לשכת השר
קובי אמסלם
לשכת השר
דובי אמיתי
לשכת השר
גל הרשקוביץ
לשכת השר
שי באבד
לשכת השר
יציאה לאירוע
חינה לבן של קובי כחלון
אולם קליספרה ,ילדי טהרן  ,12ראשון לציון
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יום שלישי  1ספטמבר 2015
יום פתיחת שנת הלימודים
 07:30 - 07:45הסעה מרחבת עיריית חדרה
 07:45 - 08:00מעבר חצייה ליד בי"ס חופים
 08:00 - 08:25בי"ס מופת חופים ,ביקור כיתה א'
 08:00 - 10:45ביקור בחדרה  -סיור שר האוצר ,ראש העיר ומנהלת המחוז לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו
 08:30 - 09:30טקס בבי"ס יבנה
 09:00 - 10:00צוות
 09:40 - 10:00ביקור בתיכון הרב תחומי -קביעת מזוזה
 14:00 - 14:30צהריים
 18:45 - 20:00הרמת כוסית דרום -אופקים
רח' המסגר  57אולמי רחלה

יום רביעי  2ספטמבר 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 11:00
12:00 - 20:00
12:45 - 13:30
18:00 - 19:00

צוות
יום עיון האגף המשפטי רמ"י
אוניברסיטת ת"א
קריאה ראשונה של תקציב המדינה בכנסת
כנסת
פ.א רה"מ
לשכת רה"מ
 5ראשי רשויות-הטבות מס
לשכת השר

יום חמישי  3ספטמבר 2015
09:00 - 10:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:15
15:30 - 16:30
20:00 - 21:00

צוות
צהריים
ישיבה בנושא צמיחה-יצחק כהן+שי באבד+אמיר לוי+מיכל עבאדי+יואל נווה+אסי מסינג+משה אשר
לשכת השר
אצל רה"מ-יצחק כהן+שי באבד+אמיר לו+מיכל עבאדי+אסי מסינג+יואל נוה+משה אשר+אורי יוגב
לשכת רה"מ
אירוע השקת היכל התרבות חבל מודיעין

יום ראשון  6ספטמבר 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 13:00
12:30 - 13:00
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:45 - 15:15
18:00 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:30

צוות
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
בתום ישיבת ממשלה :פורום ראשי מפלגות
לשכת רה"מ
ועדת שרים לחקיקה
מזכירות ממשלה
צהריים
חיים צורי ר' עיריית קרית מוצקין+עדיאל+אביגדור יצחקי+מירי כהן
לשכת השר
צילומים לערוץ 2
תל אביב
חתונת דביר ופאר-בנו של יואל בריס -לשלוח מברק
רמת רחל
בת מצווה לביתם של אילן ומיטל שלמה חסן  -נשלח מברק
אולמי אידילה  -ראש פינה
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יום שני  7ספטמבר 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:15
13:45 - 14:30
14:00 - 14:30
14:30 - 15:15
16:00 - 17:00

צוות
מיכל עבאדי+דורית סלינג'ר
לשכת השר
דורית שוטף
לשכת השר
עודד לוינסון
לשכת השר
הרמת כוסית של המשרד
חדרי ישיבות 1+2
חיים חדד) חקלאים(
לשכת השר
צהריים
שלמה פרץ+זלמן שובל דירקטור בבנק ירושלים
לשכת השר
הצגת קמפיין מחיר למשתכן-גלנט+אשל ארמוני+שי באבד+אביגדור+עדיאל
לשכת השר

יום שלישי  8ספטמבר 2015
09:00 - 10:00
14:00 - 14:30
14:30 - 16:00
20:00 - 21:00

צוות
צהריים
הרצאה של השר במכללה לביטחון לאומי
מחנה דיין ,גלילות
חתונה של הבן של קובי כחלון-קדמא נווה אילן

יום רביעי  9ספטמבר 2015
09:00 - 10:00
11:45 - 12:45
13:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 16:30
20:00 - 21:00

צוות
ארז חלפון
לשכה בת"א
ניחום אבלים אצל ששי גז
רח' הרב שך  ,53בני ברק
צהריים
השתתפות בכנס שיתופים-רוני דואק -14:45 -נאום -15:15מפגש עם  30-40אנשי עסקים בכירים בנושא האחריות החברתית של
המגזר העסקי
מושב בית יהושוע
חתונה בחיפה

יום חמישי  10ספטמבר 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:45
14:45 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:15

צוות
סמדר ברבר-צדוק+ארז
לשכה בתא
יוסי ורשבסקי+דודי גולדברג
לשכה בתא
עופרה רוס -הרשות לניצולי שואה
לשכה בתא
יפרח)פיקי( - 3+חקלאות בערבה
לשכה בת"א
מיקי מירו -רשת ב'
לשכה ת"א
אוריאל לין+אביגדור
לשכה ת"א
דרור שטרום
לשכה בתא
אמיר לוי
ריאיון משותף עם ח"כ גפני לעיתון "משפחה"
לשכה בת"א
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 20:00 - 21:00הרמת כוסית מרכז
בית התרבות מושב בית נחמיה
 21:00 - 22:00חתונת נוי ואלון-בנו של סימו טובול"-האחוזה" מודיעין-נשלח מברק

יום שישי  11ספטמבר 2015
 10:00 - 11:00הרמת כוסית בחיפה
מרכז אחווה-רח' תל אביב  11חיפה

יום ראשון  13ספטמבר 2015
ערב ראש השנה
יום הולדת לאביגדור יצחקי (:

יום שני  14ספטמבר 2015
א' ראש השנה

יום שלישי  15ספטמבר 2015
ב' ראש השנה

יום רביעי  16ספטמבר 2015
צום גדליה
09:00 - 10:00
11:00 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:45
12:45 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
15:00 - 15:45
15:45 - 16:00
15:45 - 16:00
16:00 - 16:30
17:00 - 19:00
19:45 - 21:00

צוות
יוסי יונה+פרופ' יוסי דהאן-בן ממשיך בפריפריה
לשכת השר
שמעון סוסן
לשכת השר
חיים ביבס
לשכת השר
ברק אומגה
לשכת השר
נגידת בנק ישראל
לשכת השר
צהריים
הנהלת אוצר בנושא תוצאות המדד-מנכ"ל+סגן השר+אמיר לוי+מיכל עבאדי+אורי יוגב+יואל בריס+יואל נוה+דורית סלינגר+ערן
יעקב
לשכת השר
מיכל עבאדי
לשכת השר
שי באבד+יואל נוה
נדב שיינברגר+עמרי הרוש
לשכת השר
ועדה למינוי שופטים
משרד המשפטים-רח' צלאח א-דין  29ירושלים
ריאיון לסימה קדמון
רמת השרון

יום חמישי  17ספטמבר 2015
יום הולדת לחן בן שטרית (:
 10:00 - 11:00צילום לידיעות אחרונות
ידיעות אחרונות-מוזס  2תל אביב
 11:15 - 11:45אלון גלרט+ארז
לשכה בת"א
 11:45 - 12:00קובי אמסלם
לשכה בתא
 12:00 - 12:30גלנט+ארז
לשכה בת"א
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12:30 - 13:15
13:15 - 14:15
14:00 - 14:15
14:30 - 15:00
15:00 - 17:00
20:00 - 21:00

רוני חזקיהו
לשכה בת"א
חיבור קוי חשמל לדלית אל כרמל-יפתח רון טל+רפיק חלבי+אקרם חסון+אביגדור+מירי+אפרת דון יחיא-יועצת משפטית-מנהל
התכנון
לשכה בת"א-קומה 23
אישי
לשכה בת"א
עמרי מילמן
לשכה בת"א
הכנה לממשלה-ארז כלפון
חתונה לביתו של ח"כ מיקי לוי ) -בנוסף לשלוח גם מברק כמה ימים לפני(
לימון אירועים  -קיבוץ עינת

שבת  19ספטמבר 2015
 21:30 - 22:30פרטי
קיסריה

יום ראשון  20ספטמבר 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 13:00
13:15 - 13:45
14:00 - 14:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:15
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30

צוות
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
בתום ישיבת ממשלה-פורום ראשי מפלגות
רה"מ
צהריים
אמיר לוי
לשכת השר
עידוד הצמיחה-שי באבד+אמיר לוי+מיכל עבאדי +יואל נוה+יואל בריס+אורי יוגב
לשכת השר
יציאה להלוויה
הלוויה של השופט מישה חשין
גבעת השלושה

יום שני  21ספטמבר 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 14:00
14:00 - 14:30
16:00 - 16:45
16:30 - 16:45
17:00 - 18:00

צוות
ועדת כספים-הצגת התקציב-הנהלת המשרד
ועדת כספים ,כנסת
צהריים
דוד אמסלם+אברהם נגוסה
לשכת השר
אמיר שוטף
פגישה עם הנשיא בנושא תוכנית לקידום המגזר הערבי-ח"כ אימן עודה+מאזן גנאים+אמיר לוי+ח"כ רועי פולקמן
בית הנשיא

יום שלישי  22ספטמבר 2015
ערב יום הכיפורים
יום הולדת לתום יונאי (:

יום רביעי  23ספטמבר 2015
יום הכיפורים
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יום חמישי  24ספטמבר 2015
09:00 - 10:00
09:15 - 10:00
11:00 - 11:30
12:45 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:15
15:15 - 15:45
15:45 - 16:30
17:00 - 19:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30

צוות
ג'קי סבג-ר' עיריית נהריה  +רוני לוי ,מנהל תכנון ערים בעירייה
לשכת השר
ישיבה עם השר ומועצת רשות מקרקעי ישראל+אביגדור
חדר ישיבות 1+2
בן כספית
לשכת השר
מנדי בלוי
לשכת השר
צהריים
יהודה טלמון  +אפרת קאופמן
לשכת השר
ודים-יו"ר ועד עובדים של מס הכנסה ומיסוי מקרקעין+יואב רפאל
לשכת השר
ליאור יוסף בדש
לשכת השר
קבינט בטחוני
לשכת רה"מ ירושלים
אזכרה במושב עלמה -הבן של חיים דדוש
מושב עלמה -באיזור צפת
לידיעה-ברית של הבן של ערן כהן
אחוזת ים ,ראשל"צ

יום ראשון  27ספטמבר 2015
ערב סוכות

יום שני  28ספטמבר 2015
סוכות

יום שלישי  29ספטמבר 2015
א' חוה"מ סוכות

יום רביעי  30ספטמבר 2015
ב' חוה"מ סוכות

יום חמישי  1אוקטובר 2015
ג' חוה"מ סוכות

יום שישי  2אוקטובר 2015
ד' חוה"מ סוכות

שבת  3אוקטובר 2015
ה' חוה"מ סוכות
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יום ראשון  4אוקטובר 2015
הושענה רבא

יום שני  5אוקטובר 2015
שמיני עצרת ושמחת תורה

יום שלישי  6אוקטובר 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:30
11:45 - 12:30
12:30 - 13:15
13:30 - 14:00
13:30 - 15:30
13:45 - 14:15
14:15 - 14:30
15:00 - 16:30
16:30 - 18:00
20:30 - 21:30

צוות
יואל נוה
לשכת השר
חיים מסילתי
לשכת השר
יגאל כהן אורגד+משה ארנס+יהודה דנון-נשיא האוניברסיטה -בנושא אונ' אריאל
לשכת השר
צהריים
ועדת שרים לקידום שילובם בחברה הישראלית של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי
מיכל עבאדי
לשכת השר
נח הקר
יציאה לבאר שבע
טקס הסכם גג באר שבע-רה"מ+שר האוצר+גלנט
כיכר מנחם בגין  , 1באר שבע ,בערייה
חתונה של הבת של נינו
אולמי אמדו שבעת הכוכבים הרצליה

יום רביעי  7אוקטובר 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:30 - 13:15
13:30 - 15:00
15:30 - 16:15
16:30 - 17:15
17:15 - 17:45

צוות
אמיר לוי
לשכת השר
תמ"א -38בינת שוורץ+אביגדור+מירי+אלי כהן
לשכת השר
חביב קצב-מנכ"ל קליטה ועליה
לשכת השר
ארוחת צהריים -השר נפתלי בנט
מסעדת אמא-הרב שמואל ברוך  55ירושלים
ר' מועצת חריש קציר-יצחק קשת+אביגדור
לשכת השר
חדוה בר-מפקחת על הבנקים
לשכת השר
דורית סלינגר
לשכת השר

יום חמישי  8אוקטובר 2015
09:00 - 10:00
10:15 - 11:00
11:30 - 11:45
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
12:45 - 13:00
13:00 - 13:30

צוות
אלון גלרט
לשכה בת"א
יהודה בן אסייג  -מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל
לשכת השר תל אביב
יסמין גואטה
לשכה בת"א
צהריים
דיאנה
דרור שטרום
לשכה בת"א
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14:00 - 14:45
14:45 - 15:15
15:15 - 16:00
16:00 - 16:45
16:45 - 17:15
17:30 - 18:30

גולן יוכפז-מנכ"ל ערוץ 10
לשכה ת"א
טלחום פרידלוב -יו"ר פורום בכירי רשות המיסים
לשכה ת"א
ארז צדוק
לשכה בת"א
יואל אסתרון-מו"ל כלכליסט
לשכה ת"א
"הכל כלול" -סיון כהן+ערן ניצן
הכנה לממשלה

יום ראשון  11אוקטובר 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 13:00
13:15 - 13:45
13:30 - 14:30
14:00 - 14:30
15:30 - 18:30
20:30 - 21:30
20:30 - 21:30

צוות
ישיבת ממשלה
מזכירות ממשלה
בתום ישיבת ממשלה-פורום ראשי מפלגות
רה"מ
ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
צהריים
קבינט ביטחוני
מזכירות הממשלה
חתונה לבן של ז'קי לוי
בית שאן-אולמי סיינדה
חתונת בנו של ז'קי סבג
אולמי הנסיכה ,חוצות המפרץ

יום שני  12אוקטובר 2015
09:00 - 10:00
10:45 - 11:15
11:15 - 12:00
12:15 - 13:15
13:15 - 13:45
14:00 - 14:30
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
16:00 - 20:00
17:15 - 17:45
17:30 - 18:00
18:15 - 19:15
20:00 - 21:00

צוות
מיכל עבאדי
לשכת השר
עמרי נחמיאס
לשכת השר
יאיר לפיד
לשכת השר
נדב שמש
לשכת השר
צהריים
ישיבת סיעה
כנסת
ישיבת הפתיחה של המושב השני של הכנסת ה20-
כנסת
מליאה
כנסת
ח"כ מיקי זוהר
לשכת השר בכנסת
שפיגלר -מנכ"ל קק"ל
לשכת השר בכנסת
מיכאל אדרי
לשכת השר בכנסת
בר מצווה של רון בנם של בקי ורפי נחוסי
"גני אליזה" כביש בנימינה זכרון
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יום שלישי  13אוקטובר 2015
09:00 - 10:00
10:50 - 11:05
11:00 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 13:00
12:30 - 13:15
13:30 - 13:45
14:00 - 14:45
15:30 - 20:30
17:30 - 18:30

צוות
מיכל עבאדי
לשכת השר
ארז קמיניץ-תמ"א 38
לשכת השר
יזהר קנה-נשיא לשכת רו"ח
לשכת השר
צהריים
שרגא ברוש
לשכת השר
הכנה לועדת רפורמות-אמיר+יעל+יונתן בר סימן טוב
לשכת השר
ועדת הרפורמות בראשות אלי כהן-ישיבה ראשונה בנושא בנקאות
כנסת
קבינט ביטחוני
מזכירות ממשלה
ישיבה מיוחדת לזכרו של שר התיירות וחה"כ רחבעם זאבי ז"ל
כנסת

יום רביעי  14אוקטובר 2015
09:00 - 10:00
09:30 - 10:00
11:00 - 14:00
12:00 - 12:45
13:30 - 14:30
14:00 - 14:30
15:40 - 16:00
16:00 - 18:00
18:15 - 19:15

צוות
לידיעה :טקס קבלת פנים ממלכתי לנשיא הודו
בית הנשיא
מליאה
ישיבה מיוחדת של הכנסת לכבוד נשיא הודו
כנסת
ביקור בשערי צדק -מאיה רחימי עובדת המשרד
צהריים
מיכל עבאדי
קבינט בטחוני
מזכירות הממשלה
תוכניות שיווק מיידיות-גלנט+אשל ארמוני+בני דרייפוס+עדיאל+בינת+אביגדור
לשכת השר

יום חמישי  15אוקטובר 2015
09:00 - 10:00
10:15 - 11:30
12:00 - 13:30
14:00 - 14:30
14:30 - 15:30
15:45 - 16:30
17:00 - 18:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

צוות
רה"מ
בית רה"מ
טקס השבעת שופטים
משכן הנשיא-רח' הנשיא  3ירושלים
צהריים
מפגש ראשי רשויות ערביות+שר הפנים
קומה  1חדר 102
אבי ניסנקורן
לשכה בת"א
חתימות+דואר
לשכה בת"א
בת מצווה-אורן בדירי-חצר נצר-נצר סירני
חתונה של הבן של משה חדיף
אולמי "נוביה"  ,חיפה
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שבת  17אוקטובר 2015
 17:30 - 18:30חתונתו של האחיין של סאמח פארס מקלדה  -נשלח מברק
אולמי אלבוסתאן בדלית אל כרמל

יום ראשון  18אוקטובר 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 13:00
13:15 - 13:45
14:00 - 14:30
16:00 - 16:30
16:30 - 18:00

צוות
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
בתום ישיבת ממשלה-פורום ראשי מפלגות
רה"מ
צהריים
הלוויה של אבא של אבי גבאי
גבעת שאול ,בית ההספד הספרדי
קבינט ביטחוני
מזכירות הממשלה

יום שני  19אוקטובר 2015
לא לקבוע לוז
09:00 - 10:00
09:00 - 11:00
09:30 - 10:00
11:00 - 13:00
12:15 - 12:45
15:00 - 16:00
16:00 - 20:00

צוות
ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
לידיעה :טקס קבלת פנים ממלכתי לנשיא גאורגיה
קבינט בטחוני
מזכירות הממשלה
צהריים
ישיבת סיעה
כנסת
מליאה
כנסת

יום שלישי  20אוקטובר 2015
יום חופש
 20:30 - 21:30חתונת הבן של שמעון פרג'ון
אולמי "שמש אדומה" רח' אלטלנה  1ראשל"צ

יום רביעי  21אוקטובר 2015
09:00 - 10:00
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:00 - 14:00
11:15 - 11:45
12:30 - 13:00
13:15 - 13:30
13:15 - 13:45
14:00 - 14:15
14:45 - 15:00
15:00 - 15:45

צוות
בינת+אביגדור+מירי
ח"כ גפני 4-עיניים
לשכת השר
מליאה
גפני-שי באבד+אמיר לוי+משה אשר
לשכת השר
אורי אריאל+אודי אדירי
לשכת השר בכנסת
אמיר
לשכת השר
צהריים
שי באבד+ארז
לשכת השר
קובי אמסלם
לשכת השר
דניאל גיגי-פורום הדיור הציבורי+גלנט+אביגדור+ערן ניצן
לשכת השר
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16:15 - 17:00
17:15 - 18:00
17:45 - 18:15
20:30 - 21:30
20:30 - 21:30

אבי בר-מנכ"ל ערוץ 20
לשכת השר
חוק נתוני אשראי-איתן כבל-יו"ר הכנסת+לאה -מנהלת הועדה+אתי-יועצת משפטית+שי באבד+אמיר לוי+יעל מבורך
לשכת השר
יואב להמן+דידי לחמן מסר+אמירה אהרונוביץ
לשכת השר
חתונת בתו של משה סיני
אולם "תל-יה" ,הרב יצחק הלוי מברדיצ'ב  ,3צומת תל יצחק
חתונת נועם וגיא)עוזר של מירב בן ארי(
גן אירועים "אושן" ,גני התערוכה ת"א

יום חמישי  22אוקטובר 2015
חדר ישיבות בקומה  23תפוס ע"י שמש שעה  9:00חדר ישיבות בקומה  23תפוס ע"י עומרי בשעה 16:00
 09:00 - 10:00צוות
 10:30 - 11:15אמנון מרנדה
לשכה בת"א
 11:15 - 12:15אלון גלרט
לשכה בת"א
 12:15 - 12:30דן רשל
לשכה בת"א
 12:30 - 12:45צהריים
 12:45 - 13:30עידן מוטולה
לשכה בת"א
 13:45 - 14:15דורית סלינגר
לשכת השר
 14:15 - 15:00אמנון אברמוביץ'
לשכה בת"א
 15:00 - 15:45שרון שפורר
לשכה ת"א
 15:45 - 16:30מיקי חיימוביץ-ביטחון תזונתי
לשכה בת"א
 16:15 - 17:00ניסים משעל
לשכה בת"א
 17:00 - 17:30שמעון סוסן
לשכה בת"א
 19:00 - 20:00אזכרה לאבא של תומר גלאם
רח' העבודה  ,41אשקלון
 20:00 - 21:00חתונה ליוסי גאמל
מקסידום גני התערוכה

יום ראשון  25אוקטובר 2015
09:00 - 09:30
09:00 - 10:00
09:00 - 11:30
12:00 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:00 - 15:00
14:45 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45

רהמ 4-עיניים
צוות
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
בתום ישיבת ממשלה-פורום ראשי מפלגות
רה"מ
קבינט בטחוני
מזכירות ממשלה
צהריים
ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
ביטחון-סגן השר+שי באבד+אמיר לוי+נח הקר
לשכת השר
שוטף-אמיר
לשכת השר
יצחק כהן סגן השר  -רגולטור חוץ בנקאי
לשכת השר
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 16:30 - 17:15נשיאת בית המשפט העליון-מרים נאור
בית המשפט העליון ,קומה 2

יום שני  26אוקטובר 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 12:30
13:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:15
15:30 - 16:15
16:00 - 20:00
16:15 - 16:45
16:30 - 17:30
17:00 - 17:45
18:00 - 18:30
18:30 - 19:30

צוות
קבינט דיור
מזכירות ממשלה
ועדת העבודה ,רווחה והבריאות בראשות אלי אלאלוף-חוק המזון
אולם נגב-כנסת
צהריים
רפי אלקיים
לשכת השר
אביגדור
לשכת השר
עמרי נחמיאס -פורום כתבי כנסת 25 -כתבים
חדר סיעת כולנו
מליאה
כנסת
פרטי
חדר 2460
אצל רה"מ-יועץ משפטי לממשלה-השר+אמיר לפי קריאה במידת הצורך
לשכת רה"מ בכנסת
שר התחבורה+מנכ"ל תחבורה+אודי אדירי-טסטים
לשכת השר בכנסת
ישיבה מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל
כנסת
ישיבת סיעה-חוק הלאום
כנסת

יום שלישי  27אוקטובר 2015
יום הדיור בכנסת
 09:00 - 10:00צוות
 11:00 - 12:00הועדה לביקורת המדינה-דו"ח מבקר המדינה על משבר הדיור
כנסת -אולם נגב קומה 2
 12:30 - 13:00עוזי לנדאו
לשכת השר
 13:00 - 13:15ח"כ רחל עזריה
 13:15 - 13:30ח"כ יפעת שאשא ביטון
אצל השר
 13:30 - 13:45נדב שינברגר+ארז כלפון) שוטף כנסת(
לשכה
 14:20 - 14:50שי באבד-שוטף
לשכת השר
 14:50 - 15:30שוטף נגידה  -קרנית פלוג
לשכת השר
 15:30 - 16:00עדיאל+אביגדור+מירי-שוטף
לשכת השר
 16:00 - 18:00ישיבה עם השר ומועצת רשות מקרקעי ישראל+אביגדור
חדר ישיבות 1+2
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יום רביעי  28אוקטובר 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 14:00
12:30 - 13:15
13:15 - 14:15
14:15 - 14:30
14:45 - 15:15
15:15 - 16:00
16:15 - 16:45
16:30 - 17:30
18:00 - 20:30
20:30 - 21:30

צוות
מליאה
פרטי
לשכת השר
הגרלות ומחיר למשתכן-גלנט+אשל ארמוני+בני דרייפוס+עדיאל+אילן דגני+אביגדור+מירי+ערן ניצן+צחי דוד+ויקטור וייס
לשכת השר
מזל נייגו פיטוסי
לשכת השר
ארז-דואר
איציק בנבנישתי-מנכ"ל אורנג'
לשכת השר
מייקל אורן
לשכת השר
אצל המנכ"ל-חוק עידוד השקעות הון-פריפריה מרכז פריפריה-שי באבד+אמיר לוי+משה אשר +צביקה לייבוביץ
לשכת מנכ"ל
קבינט ביטחוני
מזכירות ממשלה
חתונה-אורית וברוך יוסף/מרים ואפרים כהן-לשלוח מברק
אולמי הינומה ,נשר

יום חמישי  29אוקטובר 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:45 - 17:00
17:00 - 18:30

צוות
דואר+חתימות
הכנה לממשלה
יציאה לאשקלון
טקס הסכם גג אשקלון-רה"מ+גלנט+סגן השר+אביגדור+עדיאל
רח' גולני  ,11אשקלון

יום ראשון  1נובמבר 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:15 - 14:45
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

צוות-ארז
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
צהריים
בתום ישיבת ממשלה-פורום ראשי מפלגות
רה"מ
צוות תקשורת-ארז+נדב+עמרי
פנימי-הטבות מס

יום שני  2נובמבר 2015
יום הולדת לנופר רחמים (:
 09:00 - 10:00צוות-ארז
 11:00 - 11:30איציק כהן
לשכת השר
 11:30 - 11:45ראובן בן שחר
לשכת השר
 11:45 - 12:00יורם דבש
לשכת השר
 12:00 - 12:15משה סיני
לשכת השר
 12:30 - 13:15טל אלדרוטי-שמאי ממשלתי+עדיאל+אביגדור+אשל ארמוני-שומות למכרזי מחיר למשתכן
לשכת השר
 13:30 - 14:15יום עיון לזכר הנופלים מאגף תקציבים
בנייני האומה
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14:00 - 14:30
14:15 - 14:30
14:30 - 15:00
15:15 - 16:00
16:00 - 16:30
16:00 - 20:00
16:30 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 18:15
18:30 - 19:00

צהריים
אלי אלאלוף
לשכת השר
אלי כהן+רועי פולקמן+נדב שיינברגר-דמי אבטלה לעצמאים
לשכת השר
ישיבת סיעה
כנסת
שהב"ט
לשכת שהב"ט -חדר 240
מליאה
כנסת
שלמה בוחבוט 3 +ראשי רשויות
לשכה בכנסת
התייעצות בנושא הטבות מס -אצל רוה"מ
כנסת
גלעד אורן
לשכה בכנסת
שי+אמיר+נח הקר+סגן השר
חדר סיעת כולנו 119

יום שלישי  3נובמבר 2015
09:00 - 10:00
11:30 - 12:30
13:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 16:30
18:00 - 21:00
19:30 - 20:30

צוות-ארז
פגישת עבודה-יצחק מירון ר' עיריית עפולה+מהנדס העיר+גלנט+אשל ארמוני+בני דרייפוס+עדיאל+אביגדור יצחקי+קבלנים
שזכו במכרז
לשכת ר' עיריית עפולה רח' יהושע חנקין  -47חדר ישיבות אורן
כנס באשכול פיס בעפולה-רה"מ+גלנט
רח' האגס  4אשכול פיס בעפולה
צהריים
ביקור בחריש-רה"מ+גלנט+שר התחבורה+שר הפנים
קציר חריש
קבינט ביטחוני
מזכירות הממשלה
חתונת הבת של אורה ועמוס רוזנצויג-לשלוח מברק
חוות רונית

יום רביעי  4נובמבר 2015
09:00 - 10:00
10:45 - 11:30
11:00 - 14:00
12:30 - 13:15
13:15 - 13:45
13:45 - 14:30
14:30 - 15:15
15:30 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 18:15

צוות-ארז
אצל רה"מ-דיון בנושא סינים-שר הפנים+גרונר+אמנון בן עמי+אביגדור+דורי גולד
לשכת רוה"מ
מליאה
נגידה
לשכת השר
צהריים
רמטכל
לשכת השר
חיים ביבס+אמיר לוי-תקצוב חינוך ורווחה
לשכת השר
דרור שטרום
לשכת השר
פגישה עם האב גבריאל ופורום גיוס העדה נוצרית
לשכת השר
מרדכי מרדכי
לשכת השר
ארז כלפון-הכנה לועדת שרים
לשכת השר

משה כחלון/לשכת השר/אוצר

14/01/2016 16:18:13

40

 17מאי  31 -דצמבר 2015
יום חמישי  5נובמבר 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 11:30
11:30 - 12:15
12:15 - 12:30
12:45 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 15:15
15:15 - 16:15
16:30 - 18:00

צוות-ארז
דנה וייס
לשכה בת"א
אורה קורן
לשכה בת"א
יונתן הירשפלד
לשכה בת"א
רוברט קורי-יו"ר מיילנד
לשכה בת"א
אניטה יצחק
לשכה בת"א
רביב דרוקר
לשכה בת"א
צהריים
ניסים בובליל+אליאב בן שמעון-מנכ"ל ההתאחדות+אביגדור
לשכה בת"א
עופר פטרסבורג
לשכה בת"א
הכנה לממשלה-ארז כלפון

יום ראשון  8נובמבר 2015
08:00 - 10:30
09:00 - 10:00
10:15 - 10:45
11:15 - 11:30
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 16:00
16:45 - 17:30
17:45 - 18:15
18:30 - 20:00

ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
צוות-ארז
בתום ישיבת ממשלה-פורום ראשי מפלגות
רה"מ
מירב לפידות
לשכת השר
דני בושקניץ+מירי פירסטנברג+אשר ביבס-נציגי משפחות היתומים
אמיר+רן רידניק-מגזר ערבי-תוכנית הכנה
לשכת השר
צהריים
מירי רגב+עופר עיני
לשכת השר
מירי רגב
לשכת השר
ראשי התעשיות הביטחוניות-שי באבד+אמיר לוי
לשכת השר
גד ליאור
לשכת השר
אלי לוי
לשכת השר
הכנה לערבויות לעסקים קטנים בירושלים

יום שני  9נובמבר 2015
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
11:00 - 12:00
13:00 - 13:15
13:00 - 13:30
13:00 - 14:30

ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
צוות-ארז
כנס קיימות הבינלאומי
משכן לאומנויות הבמה-דרך ארץ  ,1אשדוד
מירי+אביגדור-קשר עם הקבלנים זמני 1000+יח' טירת הכרמל
לשכת השר
צהריים
ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל
מזכירות הממשלה
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13:30 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
15:15 - 15:30
15:40 - 15:55
15:45 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
17:00 - 21:00

תדרוך-אמיר בן חיים+יוני מור
לשכת השר
שי+אמיר+מיכל+משה אשר-ערבויות מדינה לעסקים בירושלים+אלי לוי-יו"ר ועד סוחרי מחנה יהודה
לשכת השר
מיכל עבאדי-חוק המשכנתאות
לשכת השר
ארז כלפון-הכנה לנסיעה לארה"ב
לשכת השר
קובי אמסלם
שי+אמיר
לשכת השר
יחיאל חזן
לשכת השר
דני משה
לשכת השר
משה אשר-תוכנית חיסכון לטווח קצר לשנתיים
לשכת השר
מליאה
כנסת

יום שלישי  10נובמבר 2015
אביגדור-ולנת"ע
 09:00 - 10:00צוות-ארז
 11:00 - 11:45רוני זינגר
לשכת השר
 12:00 - 13:30ועדת הכלכלה
כנסת
 14:00 - 14:30צהריים
 15:00 - 16:00שלמה בוחבוט+ג'קי סבג+שמעון לנקרי+רועי אלרום
לשכת השר
 16:00 - 16:30עובד נור
לשכת השר
 16:30 - 17:00ח"כ רויטל סוויד
לשכת השר
 17:00 - 18:00שמוליק האוזר+שי באבד
לשכת השר
 18:00 - 19:00חתימות+דואר-ארז כלפון
 20:30 - 21:30חתונת יניב בנם של מלי ורמי אהרון
ירוק על המים-קיבוץ חולדה

יום רביעי  11נובמבר 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 12:00
11:00 - 14:00
11:50 - 12:05
13:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:45
18:15 - 19:15

צוות-ארז
מסיבת עיתונאים עם יריב לוין
משרד התיירות-בנק ישראל 5
מליאה
יור הכנסת  +מבקר המדינה  +מבקרים מכל העולם
לשכת יור הכנסת
צהריים
ראשי מועצות בדואיות בצפון+אביגדור יצחקי
לשכת השר
תומר אוזן
לשכת השר
קובי נודלמן
לשכת השר
הצגת דו"ח איגוח של בנק ישראל-שרת המשפטים+נגידה+שי באבד
לשכת השר
השר לבט"פ+שר האוצר-מסיבת עיתונאים
לשכת השר
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יום חמישי  12נובמבר 2015
חדר ישיבות בקומה  23משוריין לשיינברגר בשעה 14:00
 09:00 - 10:00צוות-ארז
 11:00 - 13:00הכנה לממשלה
 13:30 - 14:30צילומים לאולפן שישי-שי גל
 15:00 - 16:00ארז כלפון פרטי
 16:30 - 17:15שהב"ט
לשכת שהב"ט
 17:15 - 18:00יציאה להרצליה
 18:30 - 19:45צילומים ל"גב האומה"
אולפני הרצליה אולפן מס 1
 20:30 - 21:30חתונת תמיר בנו של אבי לוזון  -נשלח מברק
"חצר נצר" ,קיבוץ נצר סירני
 20:30 - 21:30פורום ראשי מפלגות
רה"מ

יום שישי  13נובמבר 2015
יום הולדת לדב אלטר (:
 12:00 - 12:30שהב"ט
חדר התייעצות שרים
 12:30 - 14:00רה"מ  -דיון בנושא תקציב בטחון  -שר הבטחון+,מנכ"ל רה"מ
לשכת רה"מ

שבת  14נובמבר 2015
 20:00 - 21:00אצל רה"מ-דיון בנושא מע"מ -0שי באבד+אמיר לוי+מיכל עבאדי+משה אשר+יואל נווה+הנגידה+ארז
לשכת רהמ ת"א
 21:30 - 22:30אצל רהמ -המשך דיון תקציב ביטחון-שי+אמיר+נח+שהב"ט+מנכל ביטחון+מנכל רהמ+יועכל
לשכת רהמ ת"א
 22:30 - 01:00קבינט ביטחוני
לשכת רה"מ ת"א

יום ראשון  15נובמבר 2015
22:30 - 01:00
09:00 - 10:00
11:00 - 13:30
11:15 - 12:00
14:00 - 14:30
15:00 - 15:30
15:30 - 16:30
16:45 - 18:45

קבינט ביטחוני
לשכת רה"מ ת"א
צוות-ארז
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
בתום ישיבת ממשלה-פורום ראשי מפלגות
רה"מ
צהריים
הכנה ארה"ב  -תום וארז
לשכת השר
קבינט ביטחוני
מזכירות הממשלה

יום שני  16נובמבר 2015
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
11:00 - 11:45
12:00 - 12:30

פרטי
חיפה
צוות-ארז
השר אלקין  +אמיר לוי  +משה אשר  +ערן ניצן  +ח"כ פולקמן +ח"כ דודו אמסלם  -בנושא סיוע חירום לבעלי עסקים בירושלים
לשכת השר
שי באבד  -הטבות מס
לשכת השר
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12:00 - 13:00
13:30 - 14:00
14:30 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 20:00

הצבעות בכנסת  -לפי קריאה
כנסת
צהריים
יוסי כמיסה
לשכת השר
ישיבת סיעה
כנסת
מליאה כנסת

יום שלישי  17נובמבר 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
13:15 - 14:00
14:00 - 15:00
16:00 - 19:00

צוות-ארז
ר' עיריית מוצקין חיים צורי+גלנט+אשל ארמוני+אביגדור יצחקי+מירי כהן -פגישת עבודה
לשכת ר' העיר-רח' גושן  92קרית מוצקין -קומה 2
ר' עיריית קרית מוצקין+גלנט+אשל ארמוני+אביגדור יצחקי+קבלנים+יוסף משלב
לשכת ר' העיר-רח' גושן  92קרית מוצקין -קומה 2
ר' עיריית נצרת+אמיר לוי
עיריית נצרת  -המעיין 1
ארוחת צהריים עם ר' עיריית נצרת
נצרת  -מסעדת לה פונטנה דה מריה
הכנה להסכם ביטחון-ארז כלפון

יום רביעי  18נובמבר 2015
09:00 - 11:00
11:40 - 12:00
12:15 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
15:15 - 16:15

צוות-ארז
טקס חתימת הסכם ביטחון-שר הביטחון+מנכ"ל ביטחון+יצחק כהן+שי באבד+אמיר לוי+נח הקר
לשכת השר
תדרוך כתבים-אמיר+שי
לשכת השר
חתימת הסכם עם קק"ל-אבי גבאי+אפי שטנצלר+מאיר שפיגלר+עדיאל שימרון
לשכת השר
הכנה לנאום בכנסת
חתימות
לשכת השר
יציאה לכנסת
הצגת התקציב-נאום השר
כנסת

יום חמישי  19נובמבר 2015
יום הולדת למשה כחלון (:
 09:00 - 10:00צוות-ארז

יום שישי  20נובמבר 2015
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:30 - 14:00
14:00 - 15:00

הכנה  -נדב עומרי וליאור חורב
לשכת השר
ראיון לוואינט  -אלכסנדרה לוקש אלי מנדלבאום וגיל יוחנן
ערוץ  - 2דני קושמרו וקרן מרציאנו
ראיון לערוץ  - 1עוד שחר
וואלה  -עומרי נחמיאס

יום ראשון  22נובמבר 2015
09:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 13:00
12:15 - 12:45

צוות-ארז
דורית סלינגר-הורדת ביטוח חובה לרכב
לשכת השר
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
בתום ישיבת ממשלה-פורום ראשי מפלגות
רה"מ
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13:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
16:45 - 17:15
17:15 - 17:45
18:00 - 18:15
22:00 - 23:00

ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה
צהריים
ועדת שרים להפרטה
מזכירות ממשלה
נדב שמש
לשכת השר
שי באבד
לשכת השר
ריאיון לרינו צרור
נסיעה לנתב"ג-המראה לארה"ב

יום שני  23נובמבר 2015
נסיעת השר לארה"ב
 10:00 - 11:00חילופי ראש השב"ס
רוה"מ
 15:00 - 16:00ישיבת סיעה
כנסת
 16:00 - 20:00מליאה
כנסת

יום שלישי  24נובמבר 2015
נסיעת השר לארה"ב
לא לקבוע

יום רביעי  25נובמבר 2015
נסיעת השר לארה"ב
לא לקבוע
 11:00 - 14:00מליאה
 17:30 - 20:30קבינט בטחוני
רוה"מ
 20:30 - 21:30חתונת הבת של גומעה אזברגה
אולמי הרמוזו ,רח' השדרה המרכזית  ,16מודיעין

יום חמישי  26נובמבר 2015
נסיעת השר לארה"ב
לא לקבוע

יום שישי  27נובמבר 2015
נסיעת השר לארה"ב

שבת  28נובמבר 2015
נסיעת השר לארה"ב

יום ראשון  29נובמבר 2015
נסיעת השר לארה"ב
לא לקבוע
 10:30 - 13:00ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
 12:15 - 12:45בתום ישיבת ממשלה-פורום ראשי מפלגות
רה"מ
 13:00 - 14:00ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
 16:30 - 19:00קבינט בטחוני

משה כחלון/לשכת השר/אוצר

14/01/2016 16:18:13

45

 17מאי  31 -דצמבר 2015
יום שני  30נובמבר 2015
נסיעת השר לארה"ב
לא לקבוע
 15:00 - 16:00ישיבת סיעה
כנסת
 16:00 - 20:00מליאה
כנסת

יום שלישי  1דצמבר 2015
נסיעת השר לארה"ב

יום רביעי  2דצמבר 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:30
11:00 - 14:00
11:30 - 12:00
12:15 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:45
15:00 - 15:15
15:15 - 16:00
16:15 - 16:45
17:00 - 17:30
17:30 - 19:00

צוות-ארז
שי באבד+קובי אמסלם
לשכת השר
מליאה
שי באבד-שוטף
לשכת השר
דני עטר
לשכת השר
שי באבד
לשכת השר
צהריים
קרנית פלוג
לשכת השר
יואל נווה-ייצוג בנקים אזוריים לפיתוח+תום
לשכת השר
אבי ניסנקורן
לשכת השר
דורית סלינגר-קרן פנסיה ברירת מחדל+סיעודי+אג"ח
לשכת השר
פגישה עם הנשיא
בית הנשיא
הכנה לממשלה-ארז כלפון

יום חמישי  3דצמבר 2015
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
11:00 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 16:45
16:45 - 17:15
17:30 - 18:00

צוות-ארז
טקס מינוי מפכ"ל
לשכת רה"מ
ועדה לבחירת שופטים
לשכת שרת המשפטים -רח' צאלח א דין 29
צהריים
ג'ון קולן-מנכ"ל  EMEAשל  Aonהעולמית+אילן בק+שי באבד
לשכת השר
אודי סגל
לשכת השר
ראש עירית נתניה  -מרים פיירברג
לשכת השר
עדיאל+אביגדור+מירי-עובדים זרים+עדכונים מחיר למשתכן+היצע הבניה
לשכת השר
רוה"מ
לשכת רוהמ
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יום שישי  4דצמבר 2015
 11:30 - 12:30לידיעה :מסיבה להולדת בנו של גלעד ארדן
חצר נצר ,קיבוץ נצר סירני

שבת  5דצמבר 2015
 19:30 - 20:30לידיעה-ועידת ישראל לעסקים  - 2015ערב גאלה
דיויד אינטרקונטיננטל  -ת"א

יום ראשון  6דצמבר 2015
ערב חנוכה )ערב נר ראשון(
 09:00 - 10:00צוות-ארז
 10:15 - 10:30ליצמן -שר הבריאות
 10:30 - 13:00ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
 13:00 - 13:45קבינט ביטחוני
 13:00 - 14:00ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
 13:15 - 13:45בתום ישיבת ממשלה-פורום ראשי מפלגות
רה"מ
 14:00 - 14:15יוסי פלד +שי באבד
לשכת השר
 14:00 - 14:30צהריים
 16:00 - 17:30ועידת ישראל לעסקים גלובס
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל-רח' קויפמן  12תל אביב

יום שני  7דצמבר 2015
חנוכה  -נר ראשון )ערב נר שני(
 09:00 - 10:00צוות-ארז
 10:40 - 11:00כנסת-ז'קלין
 11:00 - 11:45דרור שטרום+שי באבד+אמיר לוי+יעל מבורך
לשכת השר
 12:15 - 12:45פגישה עם אנשי כדורגל בכירים+אלי כהן
לשכת השר
 13:00 - 13:30מיכל עבאדי
לשכת השר
 13:00 - 18:00מליאה
כנסת
 13:30 - 13:45שוטף אמיר לוי
לשכת השר
 14:30 - 15:00שיווקים נוספים בית שמש וראש העין  -עדיאל שמרון+אשל ערמוני+אביגדור יצחקי+מירי כהן
לשכת השר
 14:30 - 15:00ארקדי גדילוב
לשכת השר
 15:30 - 16:00איציק דריקס+ר' עיריית בת ים יוסי בכר
לשכת השר
 16:00 - 16:15משה אשר
 16:15 - 17:00אבי ניסנקורן
לשכת השר
 17:00 - 17:15הרב מנחם מענדל  -להדליק נר עם השר
לשכת השר
 17:15 - 17:30הדלקת נר שני במשרד+סגן השר
 17:30 - 17:45אביגדור+מירי-שוטף+חתימות
 17:45 - 18:15נדב שמש
לשכת השר

משה כחלון/לשכת השר/אוצר

14/01/2016 16:18:13

47

 17מאי  31 -דצמבר 2015
יום שלישי  8דצמבר 2015
חנוכה  -נר שני )ערב נר שלישי(
 09:00 - 10:00פרטי  -חיפה
 09:00 - 10:00צוות-ארז
 11:00 - 11:30ירון גינדי-נשיא לשכת יועצי המס
לשכה בת"א
 11:45 - 12:30שמעון שיפר
לשכה בתא
 12:15 - 12:45בנצי ליברמן
לשכה בת"א
 12:45 - 13:15ארז כלפון פרטי
לשכה בת"א
 13:45 - 14:45ארז כלפון פרטי
 15:30 - 16:30שמעון סוסן
 17:00 - 18:30ארז+עמרי-הכנה למסיבת עיתונאים דו"ח שטרום

יום רביעי  9דצמבר 2015
חנוכה  -נר שלישי )ערב נר רביעי(
 09:00 - 10:00צוות-ארז
 11:00 - 14:00מליאה
 11:30 - 12:30רה"מ+שטרום
לשכת רה"מ
 12:30 - 13:00אילנית חג'אג'
לשכת השר
 13:00 - 13:30מסיבת עיתונאים
לשכת השר
 13:45 - 14:30הנגידה
לשכת השר
 14:30 - 14:45יורם שמעון-ר' מועצת מבשרת+אביגדור
לשכת השר
 14:45 - 15:00אמיר לוי
לשכת השר
 15:30 - 15:45שי באבד+ארז
לשכת השר
 15:45 - 16:15רועי פולקמן-חוק העמותות
לשכת השר
 16:15 - 16:30דני חן
 16:30 - 17:30הדלקת נרות בחסידות גור+ליצמן 16:40
בית טובי העיר-רח' משה זאב פלדמן
 18:00 - 19:00חתימות+דואר-ארז כלפון

יום חמישי  10דצמבר 2015
חנוכה  -נר רביעי )ערב נר חמישי(
 09:00 - 10:00צוות-ארז
 10:00 - 10:30בינת שוורץ
 10:30 - 11:00משה דיין-נציב שירות המדינה
לשכה בת"א
 11:00 - 11:45ערן עזרן
לשכה בת"א
 11:45 - 12:30חי אדיב-ר' עיריית הוד השרון+אביגדור
לשכה בת"א
 12:30 - 13:15נסים בובליל
לשכה בת"א
 13:15 - 13:45יוסי פלד+שי באבד
לשכה בת"א
 13:45 - 14:15גלנט
לשכה בת"א
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14:00 - 14:30
15:00 - 15:15
15:00 - 16:45
15:15 - 16:15
16:15 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:30
20:00 - 21:00

צהריים
יוסי בכר  -ראש עירית בת ים
סיור בבת ים-איציק דריקס+ח"כ אלי כהן+יואב גלנט
בניין העירייה ,נורדאו  ,17בת ים
פגישת עבודה בליווי הצוותים המקצועיים  -הסכם גג להתחדשות עירונית ,תכנית ייצוב ופיתוח כלכלי לעיר בת ים
סיור בעיר בת ים -תצפית כוללת על העיר בת ים ,אתר הקראוונים
נסיעה לביתו של איציק דריקס
הדלקת נרות בביתו של איציק דריקס
הבית הנוצרי-אירוע חג המולד
חיפה

יום שישי  11דצמבר 2015
חנוכה  -נר חמישי )ערב נר שישי(

שבת  12דצמבר 2015
חנוכה  -נר שישי )ערב נר שביעי(

יום ראשון  13דצמבר 2015
חנוכה  -נר שביעי )ערב נר שמיני(
 09:00 - 10:00צוות-ארז
 10:00 - 10:15מיכל עבאדי
לשכת השר
 10:30 - 13:00ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
 13:00 - 14:00ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
 13:15 - 13:45בתום ישיבת ממשלה-פורום ראשי מפלגות
רה"מ
 14:00 - 14:15צהריים
 14:45 - 15:00ינקי קווינט
לשכת השר
 15:30 - 17:00קבינט ביטחוני
 17:15 - 18:00ארז כלפון-חתימות+דואר
לשכת השר
 18:35 - 19:35דרור שטרום+יצחק לוי+שי באבד+אמיר לוי+יעל מבורך
לשכת השר

יום שני  14דצמבר 2015
חנוכה  -נר שמיני
 09:00 - 10:00צוות-ארז
 11:00 - 12:00אצל השר-הגשת דו"ח ביניים ועדת שטרום+הנגידה
לשכת השר
 12:00 - 12:15סגן השר+קובי אמסלם+משה אשר-שכר בכירים
לשכת השר
 12:15 - 13:00שי באבד+קובי אמסלם+אמיר לוי -הסכם שכר
לשכת השר
 13:00 - 14:00קבינט חברתי כלכלי
מזכירות ממשלה
 14:00 - 14:15צהריים
 14:15 - 15:00ח"כ טלי פלוסקוב ונשיא אלביט מע'-בצלאל +אודי ורד-מנכ"ל +מיקי פדרמן-בעלים+אמיר לוי+נח הקר עידוד תעשיה בנגב
לשכת השר
 15:00 - 16:00ישיבת סיעה
כנסת
 16:00 - 16:30משה ביטון
לשכה בכנסת
 16:00 - 20:00מליאה
כנסת
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 16:30 - 17:00רבקה בליסטרה
לשכת השר כנסת
 17:00 - 17:45שר החינוך+יפה זילברשץ-יו"ר מל"ג בנושא תכנון ותקצוב מוסד מחקרי
לשכה בכנסת

יום שלישי  15דצמבר 2015
08:00 - 09:00
09:25 - 13:30
13:30 - 14:45
14:45 - 15:15
16:45 - 17:45

צוות-ארז
המראה ממתקן אדם לסיור ביטחוני מסווג
נחיתה בשדה דב ונסיעה לכנס
כנס "מנצחים את העוני"
מכללה אקדמית תל אביב-יפו ,רח' רבנו ירוחם  , 2תל אביב
פרטי ארז כלפון

יום רביעי  16דצמבר 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:45
11:00 - 14:00
12:00 - 13:30
13:00 - 13:15
13:15 - 14:00
14:00 - 14:30
14:45 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 18:00

צוות-ארז
ירון דקל-מפקד גל"צ
לשכת השר
מליאה
בכנסת
ליצמן
חדר 2440
איימן עודה+מאזן גנאים+גילה גמליאל+אמיר לוי+אחמד טיבי+רועי פולקמן+מסעוד גנאיים+ג'אמל זאחלקה
חדר הסיעה בכנסת 119
צהריים
התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים-יפעת שאשא ביטון+שי באבד+אמיר לוי
לשכת השר
ח"כ דודי אמסלם
לשכת השר
סהר פינטו-יועץ משפטי למפלגה
לשכת השר

יום חמישי  17דצמבר 2015
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 16:30
16:30 - 17:30

צוות-ארז
ארז כלפון-הכנה לממשלה
ארז+עמרי+נדב-התייעצות תקשורת
צהריים
ארז+אביגדור+מירי-סטטוס דיור
ארז+ענבר-ניצולי שואה

יום ראשון  20דצמבר 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 13:00
13:00 - 14:00
13:15 - 13:45
14:00 - 14:30
15:30 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00

צוות-ארז
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
בתום ישיבת ממשלה-פורום ראשי מפלגות
רה"מ
צהריים
קבינט בטחוני
רה"מ
דרור שטרום
לשכת השר
חתימות+דואר
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יום שני  21דצמבר 2015
חדר ישיבות לשכת השר שמור לענבר בין השעות 18:00-19:30
 09:00 - 10:00צוות-ארז
 10:45 - 11:30ועדת רפורמות בעניין חוק התכנון והבנייה+אביגדור
כנסת
 11:40 - 12:00שי +קובי
לשכת השר
 12:00 - 12:30פרופ' צבי ארד נשיא מכללת נתניה
לשכת השר
 12:30 - 13:00פיני סבח
לשכת השר
 13:00 - 13:15אורית פרקש הכהן-סיום תפקיד
לשכת השר
 13:15 - 14:00גלנט+אשל ארמוני+אביגדור יצחקי+אמיר לוי-דיור ציבורי
לשכת השר
 14:00 - 14:45שיווק בבית שמש-גלנט+אשל ארמוני+אביגדור+ר' עיריית בית שמש+אריה ברדוגו-גזבר העירייה+משה מונטג-ס' ר' העיר
לשכת השר
 14:45 - 15:00צהריים
 15:15 - 16:00ישיבת סיעה
כנסת
 16:00 - 16:45יוסי ורטר  -הארץ
לשכת השר
 16:00 - 20:00מליאה
כנסת
 16:45 - 17:15דודיק אזולאי
לשכת השר
 17:30 - 18:00מירי רגב+עופר עיני
לשכת השר
 18:00 - 18:15מירי רגב
לשכת השר
 18:15 - 18:45שי באבד+קובי אמסלם+יעל מבורך
לשכת השר
 21:00 - 22:00לידיעה :אזכרה שלושים לשלמה יפרח
רחובות

יום שלישי  22דצמבר 2015
תענית י' בטבת
09:00 - 10:00
10:30 - 11:30
12:15 - 13:00
14:00 - 14:45
14:45 - 15:15
15:15 - 15:45
15:45 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 18:00
20:30 - 21:30

צוות-ארז
פרטי ארז כלפון
תל אביב
תדרוך עיתונאים-הסתדרות
לשכה בת"א
פגישה בנושא קידום ההייטק-אילן כהן+יואב שלוש-נשיא סאיטקס לשעבר+אמיר גוטמן-מנכל קרן אביב
לשכה בת"א
אריק מויאל
לשכה בת"א
עופר בוחבוט
לשכה בת"א
ארז-חומר ביטחוני
לשכה בת"א
יעקב עובדיה
לשכה בת"א
הכנה לפגישה עם מנכ"לית פנים-ארז+אביגדור+מירי
חתונה לבן של אסתר ומשה אטדגי
אולמי סיטי טאוור מתחם הדר רמת גן
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יום רביעי  23דצמבר 2015
חדר ישיבות סגור לענבר בין 11:30-12:30
 09:00 - 10:00צוות-ארז
 10:45 - 11:15פי גלילות-אביגדור+מירי
לשכת השר
 11:00 - 14:00מליאה
 12:15 - 12:45אורנה הוזמן בכור-מנכ"לית משרד הפנים+אביגדור+מירי-תיאום ועדות
לשכת השר
 13:00 - 15:00הצבעות בכנסת
 15:45 - 16:15נסיעה לכפר עציון
 16:15 - 17:15ניחום אבלים בבית משפ' דנצינגר
קיבוץ כפר עציון
 20:00 - 20:30ריאיון בערוץ 2
נוה אילן
 20:30 - 21:30שבע ברכות לבת של אריה ויפה דרעי
אולמי "גני ירושלים" רח' זאב וילנאי 4

יום חמישי  24דצמבר 2015
09:00 - 10:00
10:30 - 13:15
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
15:30 - 16:00
16:00 - 16:45
17:00 - 17:45
18:00 - 19:00

צוות-ארז
כנס ראשי המועצות האזוריות וסגניהם
מועצה איזורית חבל מודיעין ,מודיעים  10שהם
מנהרת הימים-אבי גבאי+גל הרשקוביץ
לשכה בת"א
שרגא ברוש+אמיר+שי-תוכנית לצמיחת התעשיה
לשכה בת"א
אלון וייס
לשכה בת"א
אריק מירובסקי+רז סמולסקי+נמרוד בוסו-דה מרקר
לשכה בת"א
מיקי גולדנברג
לשכה בת"א
הכנה לממשלה-ארז כלפון

יום ראשון  27דצמבר 2015
09:00 - 10:00
09:45 - 10:30
10:30 - 13:00
13:00 - 14:00
13:15 - 13:45
14:00 - 14:30
15:15 - 15:45
15:30 - 18:30

צוות-ארז
אריה דרעי
חדר של יוג'ין ,קומה  6משרד רה"מ
ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
ועדת שרים לענייני חקיקה
מזכירות הממשלה י-ם
בתום ישיבת ממשלה-פורום ראשי מפלגות
רה"מ
צהריים
טקס חתימת הסכם עם הסוכנות )הדיור הציבורי(-גלנט+יו"ר הסוכנות
לשכת השר
קבינט ביטחוני

משה כחלון/לשכת השר/אוצר

14/01/2016 16:18:13

52

 17מאי  31 -דצמבר 2015
יום שני  28דצמבר 2015
09:00 - 10:00
11:00 - 11:45
13:15 - 14:00
14:00 - 14:15
14:00 - 14:30
14:15 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 16:05
16:00 - 20:00
16:30 - 16:45
17:00 - 17:30
17:30 - 17:45
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00

צוות-ארז
ועידת הדיגיטל של דה מרקר
דיוויד אינטרקונטיננטל ,רח' קוייפמן  12תל אביב
ועד מתיישבי גוש קטיף
לשכת השר
אמיר לוי
לשכת השר
צהריים
ועדת העבודה והרווחה-בנושא ניצולי שואה ממדינות ערב
חדר  ,3730קומה 3
ישיבת סיעה
כנסת
פרטי דב
לשכת השר
מליאה
כנסת
צילום ל"הכל כלול"
לשכת השר
ר' עיריית קרית מלאכי-ללוש זוהר
לשכת השר
דיוויד האגר+ח"כ מוזס
לשכת השר
ח"כ טלי פלוסקוב+יואב רפאל
לשכת השר
שלום הלוי
לשכה בכנסת

יום שלישי  29דצמבר 2015
09:00 - 10:00
11:30 - 14:30
14:30 - 14:45
17:00 - 19:30
20:30 - 21:30

צוות-ארז
ביקור בדימונה
מרכז מסחרי חדש דימונה
רוני בן חמו
ארז כלפון+מירי-הכנה למחיר למשתכן בפריפריה
הילולה אלי ישי
ביתן  2רח' שדרות רוקח  101תל אביב

יום רביעי  30דצמבר 2015
יום הולדת לעומרי הרוש
 09:00 - 09:30צוות-ארז
 10:00 - 11:00ישיבת ממשלה
מזכירות הממשלה
 11:00 - 14:00מליאה
 12:00 - 13:00ועידת התחזיות השנתית-כלכליסט
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל-ת"א
 14:00 - 14:30צהריים
 14:30 - 15:15ישראל רויזמן
לשכת השר
 15:15 - 16:00מחיר למשתכן בפריפריה-אשל ארמוני+עדיאל +ערן ניצן+ויקטור וייס+אביגדור+מירי
לשכת השר
 16:00 - 16:15שיקו
לשכת השר
 16:15 - 17:00יואל בריס
לשכת השר
 17:00 - 18:00הכנה לממשלה-ארז כלפון
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 17מאי  31 -דצמבר 2015
יום חמישי  31דצמבר 2015
09:00 - 09:45
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
10:30 - 11:30
10:30 - 17:00
12:00 - 15:00
12:10 - 12:30
15:00 - 17:00

יונה יהב+אביגדור
חסן שוקרי  14היכל העירייה קומה 2
צוות-ארז
ועדת שרים לענייני המגזר הערבי
במזכירות הממשלה
ארוחת בוקר  -יקב תשבי
בנימינה
יום גיבוש
סדנת שוקולד +סדנת תופים
בנימינה
ריאיון לרדיו הקול האדום
ארוחת צהריים  -סטקיית בן חמו
אור עקיבא
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