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יום שני 28 דצמבר

יום רביעי 30 דצמבר

יום שישי 1 ינואר
 פוליטי 10:30 - 11:15

 פוליטי11:15 - 12:15

שבת 2 ינואר

יום ראשון 27 דצמבר

יום שלישי 29 דצמבר

יום חמישי 31 דצמבר
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10 ינואר 2016 - 
16 ינואר 2016

יום שני 11 ינואר

יום רביעי 13 ינואר
 (לישכה פנים) צביקה אינבינדר פ.ע 11:45 - 12:00

 (לישכה  צביקה כהן משתתפים : אברהם בצלאל12:00 - 12:45
פנים)

 (רחוב איש 5 נתיבות) הילולת הבאבא סאלי14:00 - 20:30

 חתונה בת של הרב בן ציון אזרחי (אולמי נוף) 21:00 - 21:30
(נשלח מברק)

יום שישי 15 ינואר

שבת 16 ינואר

יום ראשון 10 ינואר
 הכנה לממשלה - מרדכי כהן, אשר גרונר12:45 - 13:45

יום שלישי 12 ינואר

יום חמישי 14 ינואר
 (לישכה פנים ) ישראל ריאני פ.ע09:30 - 10:10

 (לישכה פנים) הנהלה10:30 - 11:30

 (לשכה פנים) ועדת גבולות חלוקת הכנסות11:45 - 12:45

 הכנה לממשלה - מרדכי כהן + אשר גרונר12:45 - 13:45

 (לישכה פנים) גון קמני - מנהל הרשות הביומטרי13:45 - 14:30

 (לישכה פנים) אלי רגב- מנהל אגף חירום14:30 - 15:15

 (לשכה פנים) ירון ישראלי - חשב15:15 - 16:15

 גון קמני16:45 - 17:45

 (רחוב מוסיוף 13  הילולת הבאב סאלי יהודיוף21:00 - 22:00
ירושלים)
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17 ינואר 2016 - 
23 ינואר 2016

יום שני 18 ינואר
 פתיחת דיון ועדת כספים, הצעת חוק תעריפי 10:00 - 11:00

 (לישכה פנים)תחבורה ציבורית

 (לישכה פנים) אורנה מנכלית שוטף11:00 - 11:30

 פגישות המשך ועדת גבולות וחלוקת הכנסות 11:30 - 12:15
יהודה זימרת+המנכלית+דרור לוינגר+מרדכי כהן+שירי 

 (לישכה פנים)שניצקי

 (רוה"מ) ועדת שרים לשילוב אתיופים12:30 - 13:30

 (כנסת חדר 1221) משה אילוז- רכבים בערים16:15 - 17:15

 (אולמי  חתונה בן של מאיר מחלוף דהן-בית שאן21:00 - 21:30
"הסיינדה" רחוב העמל בית שאן)

יום רביעי 20 ינואר
 ועידה ראשי ראשויות (ברק) משתתפים:  ינון 11:00 - 12:00

 (רחוב קדושי יאסי 2 חיפה)אזולאי, רובי שמש, משה ארבל 

 פגישה עם ראש העיר של בית שאן+סיגל 13:30 - 14:30
משתתפים: ראש עיריית בית שאן רפאל בן שטרית, אליעזר כהן
זדה מ"מ וסגן ראש העיר, הרב פנחס בדוש סגן ראש העיר, מר 

שוקי פורטל מנכ"ל העירייה, עטאלה סבאג גזבר, שי רחמים 
עוזר הרב. מהמשרד מוזמנים" מנכלית אורנה הוזמן בכור, טל 

 - אריה דרעי (רח קדושי יאסי 2  אולם אלון )קמיר.

 (קרית הממשלה  ***לשכת מנהל אוכלוסין****15:00 - 16:00
 - אריה דרעישד' פלים 15א')

 פרטי17:30 - 18:00

 (בנייני האומה) חתונת ביתו של ליאור גבאי21:00 - 21:30

יום שישי 22 ינואר

שבת 23 ינואר

יום ראשון 17 ינואר
 - אריה דרעי הכנה לישיבת ממשלה 09:30 - 10:30

 (מזכירות ממשלה) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 ישיבת ראשי מפלגות13:00 - 13:45

 קבינט ביטחוני16:00 - 19:00

 הילולת הראש"ש הקדוש אולמי "היכל שלמה" 21:30 - 22:30
 (רח' ג'יבוטינסקי 110 פתח רח' ג'יבוטינסקי 110 פתח תקווה

תקווה)

יום שלישי 19 ינואר
 פגישת היכירות והצגת הישיגים מרכז בית יעקב 09:30 - 10:00

 הביומטרי - גון קמני+אמנון+מנכלית+יהודה 10:00 - 11:00
 - אריה דרעי (לישכה פנים)זימרת+אבי חליבה 

 הנהלת רשות האוכלוסין - אמנון בן עמי11:00 - 12:30

 (לישכה פנים) נושא בת ים מנכלית+אנשי מקצוע13:30 - 14:30

 ישיבה מיוחדת לציון 67 שנה לקינונה- 16:00 - 17:00
 (כנסת)בהשתתפות ראה"מ

 ברית בקרית אתא  אולמי נוביה 16:15 - 17:15

 (קדושי יאסי מוזמן לשר חדר במלון: גארדן הוטל 17:00 - 19:00
( 2

 ועידה מרכז השלטון המקומי (ברק) משתתפים: 19:00 - 20:30
 (מרכז הקונגרסים רחוב קדושי יאסי 2 ברק, צביקה ויוני משרקי

חיפה)

 חתונת הנכד של אליעזר מוזס - חופה בשעה 20:00 - 21:00
 20:00

 (אוורסט המרץ 13  בר מצווה בן  צוריאל קריספל 21:00 - 22:00
אזור תעשייה ראש העין)

יום חמישי 21 ינואר
 (לשכת השר כנפי נשרים 7 ) פוליטי11:00 - 12:00

 פ"ע יועצים הכנה לסיור בצפון ביום שלישי 12:00 - 13:00
 - אריה דרעי26/2

 - אריה דרעי (כנפי נשרים 7) פ"ע מרדכי כהן 13:00 - 13:30

 פוליטי13:30 - 14:00

 (כנפי נשרים 7) אריאל משעל 16:00 - 16:30

 (כנפי נשרים 7) פ"ע דב קהת 16:30 - 17:00

 סיגל+ינון+משה ארבל+אריאל משעל+דרור 17:00 - 17:30
 - אריה דרעי (לירושלים  )סורוקה

 (לידכה נג"ו תל אביב) שוטף סיגל17:30 - 18:00
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24 ינואר 2016 - 
30 ינואר 2016

יום שני 25 ינואר
 (חגים דתיים יהודיים)ט"ו בשבט

  ביקור פתע לשכת רשות האוכלוסין באר שבע 10:00 - 10:30
(רח' התקווה 4 )

 (אולם מרכז הצעירים רחוב הרצל 12  כנס נשים 10:30 - 11:00
 - אריה דרעיבאר שבע )

 ביקור ביריד ביז בנגב לעסקים11:15 - 11:45

 סיור בעלי נגב בית חולים שיקומי 12:30 - 13:30

  עו"ד זהבית שיחרור רמ"ט היועמ"ש לממשלה 16:00 - 16:15
(כנסת 1221)

 - אריה דרעי (כנסת) רפי ברנז + מוטי בוסקילה 16:15 - 16:45

 (כנסת 2112) ריבלין, ובלום 16:45 - 17:45

 חמ"ל עיריית ירושלים משתתפים: אורנה, אלי 18:00 - 19:00
 - אריה דרעי (כיכר ספרא בניין 3)רגב, צביקה כהן 

 (בית חילקיה ) הכנסת ספר תורה שערי שמועות 20:00 - 21:00

 - אריה דרעי (מודיעין) הילולת הרב חיים פאלג'21:00 - 22:00

יום רביעי 27 ינואר
 (ישראל)יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

 - אריה דרעי (לשכה פנים) דפנה ליאל (עיתונאית)09:30 - 10:30

 - אריה דרעי (לשכה י-ם ) פ"ע אמנון בן עמי12:30 - 13:30

 פגישה בנושא חקיקה משתתפים: משה ארבל, 13:30 - 14:15
 - אריה דרעי (כנסת 2112)נילי ברוש 

 - אריה דרעי ליאור שחר - חתימות 14:15 - 14:30

 ישיבה בנושא הכותל: מזכיר הממשלה , הרב 14:45 - 15:45
 (סייעת יהדות התורה בכנסת )רבינוביץ, גפני וליצמן

 - אריה דרעי (לשכה י-ם) שוטף מנכלית16:00 - 17:00

 (לשכה י-ם) עו"ד פסטינגר 17:00 - 18:00

 (צמח  ניחום אבלים של הרב יצחק מיזקשווילי 19:00 - 19:30
צדק 10 לוד )

  חתונת בתו של רחמים ארבל - אחות של משה 19:30 - 20:30
(אולמי מייפל רח מודיעין 18 סגולה פתח תקווה )

 (יוטבתה 15 חולון) ניחום אבלים 20:30 - 21:00

 (אולמי המיזאון בחולון  אירוסין לבת של נתי פרץ  21:00 - 21:30
רח הסתת 19 )

יום שישי 29 ינואר
 (גבש) פוליטי10:30 - 11:15

 עוזי כהן 11:15 - 12:00

 ביקור אצל הרב יצחק יוסף 12:00 - 13:00

שבת 30 ינואר

יום ראשון 24 ינואר
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 - אריה דרעי קבינט16:30 - 21:00

 (אולם "נר יוסף" רמת  אירוסין לבן של אלי מזרחי 20:00 - 21:00
שלמה )

יום שלישי 26 ינואר
 לבקשת ינון עודכנו חיים ביטון (שיחה עם 08:00 - 09:00

אילנית) ומשה אילוז (שיחה מולו) יש להעביר סדר מסודר 

 - אריה דרעי צפת - צביקה מארגן את הלוז סיור 10:30 - 14:30

 ביקור בלשכת האוכלוסין רח ויצמן 4 צפת 10:30 - 11:00

 (מלון  ישיבת עבודה והצגת תוכנית עבודה 11:00 - 12:00
רימונים רח' ט"ז 1 צפת)

 סיור רכב בצפת (לו"ז מפורט בתיק סיור)12:00 - 16:30

 תפילת מנחה (במכלל) מפגש עם ראשי הקהילה16:40 - 17:40
ופעילים מרכזיים 

 (טבריה  רח תל חי 18) ניחום אבלים הרב זיגדון 18:30 - 19:00

 (בית העלמין יבניאל) הילולת המהר"ש (יבניאל)20:00 - 20:40

יום חמישי 28 ינואר
 ישיבה עם ראש עיריית בת ים  יוסי בכר 10:00 - 11:00

 - אריה דרעי (לשכה י-ם)משתתפים: מנכ"לית, + צוות משרד 

 השוק הסיטונאי באור יהודה משתתפים: 11:00 - 12:00
 - אריה (לשכה י-ם)מנכלית, יהודה זימרת מרדכי כהן, גילה אורון

דרעי

 פגישה בנושא גבולות ימיים משתתפים: 14:00 - 15:00
 -  (לשכה י-ם)מנכלית, מרדכי כהן, יהודה זימרת, מנחם ארסלן

אריה דרעי

 - אריה  (לשכה י-ם) פגישה בנושא תעלת הימים 15:00 - 16:00
דרעי

 (לשכה גב"ש) פוליטי19:00 - 20:00

 (אולנמי "נוף  בר מצווה לבן של יהודה זילבר 20:00 - 21:00
ירושלים" רח שחראי 12 )
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31 ינואר 2016 - 
6 פברואר 2016

יום שני 1 פברואר
 בני רבינוביץ09:30 - 10:15

 (לשכה) יוסי  אליטוב + משה שילת 10:15 - 11:15

 ריבלין ובלום בלשכה פנים 11:15 - 12:15

 (שמואל סיור בתחנת האוטובוס בשמואל הנביא 12:30 - 12:45
הנביאנ )

 - אריה (לשכה י-ם) פ"ע משה ארבל ושפרה אסרף14:00 - 14:45
דרעי

 (כנסת) מליאה16:00 - 20:00

 חוות בודדים משתתפים: ח"כ איציק ועקנין 16:30 - 17:30
 - אריה דרעי (כנסת 1221)ואריאל קהן

 - אריה  (כנסת ) ישיבה עם גפני בנושא רכסים17:30 - 18:30
דרעי

יום רביעי 3 פברואר
 הצגת תזכיר חוק עיר עולים משתתפים" מרדכי 09:30 - 10:30

 - אריה דרעי (לשכה י-ם)כהן, מנכלית, יהודה זימרת סיוון להבי

  ארנונה משתתפים: אורנה, מרדכי כהן, וסיון10:30 - 11:30
 - אריה דרעי(לשכה)

 הסעיף הקואלציוני בנושא חינוך משתתפים: 12:00 - 13:00
 (חדר ישיבות סייעתליצמן, גפני, פורוש, יהודה אבידן, ואיציק כהן

ש"ס )

 מענקי איזון משתתפים: אורנה, מרדכי כהן, 14:00 - 15:00
 - אריה דרעי (כנסת 1221)סיוון

 (כנסת  פגישת המשך תקציב מנכ"לית נגב גליל15:30 - 16:30
(1221

   שר הבטחון + הרמטכ"ל + השר בנט בנושא - 17:00 - 18:00
 - (בית החייל רח' האלוף דויד שאלתיאל 3 ירושלים )הזהות היהודית

אריה דרעי

 (שלום סיון 18 רמות ב'  ברית יצחק - רבקה ויזאן21:00 - 21:30
ירושלים)

 (ארמונות חן רח שלמה  נח צדוק מחתן את בנו 21:30 - 22:00
המלך 29 בני ברק )

יום שישי 5 פברואר
 (רח' עזרא 1 - ישיבת אור החיים ) הרב אלבז10:30 - 11:30

 ארוחת צהריים עם ראשי רשויות ונשותיהם של 13:00 - 14:00
 (באולם שנמצא ברחבת הכותל )המועצה הציונית בישראל

שבת 6 פברואר

יום ראשון 31 ינואר
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 קבינט בטחוני16:00 - 19:00

 ראיון טלפוני לקול ישראל16:00 - 16:15

 ראיון טלפוני קול חי 19:00 - 19:15

 (אולמי אופרה רח  בר מצווה לבן של אריאל בוסו 20:00 - 21:00
שנקר1 פינת זבוטינסקי - פתח תקווה )

יום שלישי 2 פברואר
 סיור בצפון עם הקבינט  המראה מ-8:45 מעין 09:45 - 19:30

כרם המראה חזור 18:00מפקוד צפון 

 - אריה דרעי ישיבת צוות 11:00 - 12:00

יום חמישי 4 פברואר
 פגישה עם הרב קוק 10:30 - 11:30

 ביקור בקברו של ר' יונתן בן עוזיאל צמוד 11:00 - 11:45
 (עמוקה)ליישוב עמוקה 

 (מירון) ביקור בקברו של רבי שמעון בר יוחאי 12:00 - 12:45

 ראיון טלפוני לרדיו קול רגע12:15 - 12:30

 (רח' יוחנן בן זכאי טבריה ) ביקור בקבר הרמב"ם13:30 - 14:00

 (רח' הגבורה טבריה ) ביקור בקבר ר' עקיבא 14:10 - 14:40

 ארוחת צהריים - ישיבת סיכום15:00 - 16:00

 נחומים ברכסים  משפחת בן שושן משפחת כהן17:00 - 18:00

 (בנייני האומה ) כנס הפיוט העולמי ה-5  20:00 - 20:30
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יום שני 8 פברואר
 בנו של יצחק שבתאי - אוריה  "חלקה" 09:30 - 09:45

  פגישה עם דן שפירו שגריר ארצות הברית 09:45 - 10:45
(לשכה י-ם)

 שפרה + משה11:00 - 11:30

 פ"ע מנכלית נגב גליל 11:30 - 12:30

 ועדת שרים לעניין מערך המילואים (מצ"ב 12:15 - 13:15
חומר) משתתפים: אורנה, יהודה זימרת, משה ארבל, מרדכי 

 - אריה דרעי (מזכירות הממשלה)כהן

 - אריה דרעי מופיד - שוטף13:00 - 14:00

 המודיע אלעזר קנוק,  זליג אורלנסקי מנכ"ל יתד14:15 - 15:00
נאמן, יהודה נחשוני מנכ"ל משפחה, משה פורוש מנכ"ל עיתון 
 המבשר, רונן פרץ מנכ"ל יום ליום והילל פרידמן מרכז הפורום

 (מלון רמאדה  יום עיון לצוות נאות מרגלית  19:30 - 20:30
 - אריה דרעירנסנס ירושלים )

 ניחום אבלים אצל משפחת כהן משתתפים: 19:45 - 20:50
 (רח ניצן 15 אור יהודה)ראשת העיר וחברי מועצת ש"ס 

 מסיבת הודיה לרב אדרי מרעננה (משתתף 21:00 - 22:00
 (רח אבן גבירול 20 רעננה ישיבת ברכת פרופסור לוטן מהדסה)

יצחק)

יום רביעי 10 פברואר
 הגעה למלון14:00 - 14:30

 (במלון ) תדרוך של השגרירה 14:30 - 15:15

יום שישי 12 פברואר
 חול07:00 - 00:00

שבת 13 פברואר
 חול 07:00 - 00:00

יום ראשון 7 פברואר
 ועדת שרים לענייני מינויים בשרות החוץ09:30 - 10:00

 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 קבינט ביטחוני16:00 - 19:00

 אזכרה לרעייתו של דוד לוי בית הכנסת היכל 18:00 - 19:00
 (ריינס בית כנסת היכל יעקב )יעקב - קרית משה

 - אריה דרעי פורום תרבות כהלכה 18:00 - 18:30

יום שלישי 9 פברואר
 הצגת מערכת מחשוב משרד הדתות משתתפים 09:30 - 10:15

 (לשכה)דוד אזולאי, עודד פלוס, וליאור אשכנזי 

 פגישה עם הממונה על מחוז חיפה האלוף במיל 13:00 - 13:45
יוסי משלב 

 (לשכה  שגריר אוסטרליה בישראל דויד שארמה 15:00 - 16:00
 - אריה דרעיי-ם)

 (הברוש 56 מבשרת ציון ) אלי מויאל - יוני18:30 - 19:00

 (צפרירים ניחום אבלים של הרב יהודה כהן -  יוני19:00 - 19:30
14רמות א )

 בר מצווה ל 12 ילדים יתומים ומקרי רווחה קשים20:00 - 20:30
 (קריית הילד בורוצקין במיוחד בהשתתפות הרב הראשי הספרדי

(40

 סהנדריה 21:30 - 22:00

יום חמישי 11 פברואר
 חול 07:00 - 00:00

 ועדת שרים לענייני המגזר הערבי 12:15 - 13:45
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יום שני 15 פברואר
 - אריה דרעי גון קמני הכנה לביומטרי09:15 - 09:30

 חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים משתתפים: 09:30 - 10:30
 - אריה דרעי (לשכה י-ם )רם ולצר 

 פרויקט התיעוד הביומטרי החכם והמאגר 11:00 - 12:00
הביומטרי בהשתתפות: נציגי השב"כ, מוסד, מל"ל, ומשטרת 

 - אריה דרעי (חדר ישיבות בלשכת מנכ"ל )ישראל 

 מועד הבחירות הראשונות במועצות האזוריות 12:00 - 12:45
 - אריה דרעי (לשכה י-ם)נווה מדבר ואל קסום 

 ישיבה עם אמיר לוי (ראש ענף תקציבים) 14:00 - 15:00
 - ואריאל יוצר וערן ניצן - צריך לקבל נושאים ממרדכי כהן 

אריה דרעי

 טקס הענקת אזרחות לביטה קלרספלד: 14:00 - 14:30
 - אריה דרעי (לשכה )משתתפים אמנון בן עמי, נציגי יד ושם 

 שלמה בוחבוט בנושא פיתוח הגליל 16:15 - 17:15
 -  (לשכה י-ם )והאונברסיטה משתתפים: מנכ"לית נגב גליל - 

אריה דרעי

 פוליטי17:30 - 18:30

 חתונה של אהרון שמעון גנון (חופה בשעה 19:30 - 20:00
 (מונדיאל  )19:30)

יום רביעי 17 פברואר
 בג"ץ 813/14 עתירות הנוגעות לחוק 09:30 - 10:15

האחמ"שים - שדרוגים (צורף חומר) נציג הבגץ אסנת מנדל, 
 - אריה דרעי (לשכה )ואודי איתן 

 10:15 - ליאור שחר - החתמות - תקנה 10:216 - 11:21

 פ"ע יואב גלאט בנושא ועדות גבולות בישובים 11:00 - 12:00
 (כנסת 1221)השונים 

 הכרות עם עופרה ברכה - מנהלת אגף בכיר 12:00 - 12:30
 - אריה דרעי (כנסת 1221)לביקורת ברשויות המקומיות 

 פגישת הכרות עם יעקב סלאמה - מנהל אגף 13:00 - 13:30
 - אריה דרעיבכיר לעדות

 (לשכה  השר לענייני המזרח התיכון של אנגליה 17:00 - 18:00
פנים)

 (בני ברק  חתונה של יחיאל נחמי ארמונות חן 19:30 - 20:00
ארמונות חן )

 (גני  כנס רכזים של ארגון בנועם והידברות 21:15 - 23:45
 - אריה דרעיירושלים )

 חתונת בנו של הרצל כהן - אולם שע"י כפר 21:15 - 22:15
 (כפר חב"ד )חב"ד ב'

יום שישי 19 פברואר
 (ראמדה ) פנאל יישום חוק נהרי 09:30 - 10:30

 (ראמדה ) פתיחת מוסדות קירוב ובנועם 10:30 - 11:30

שבת 20 פברואר

יום ראשון 14 פברואר
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 - אריה דרעי ישיבת הכנה לפגישה עם האוצר 16:00 - 16:45

 יוסי אליטוב + רבני חב"ד +דוד עמר - מלון 20:00 - 21:00
 (אולם אמנון - קומת כניסה )רמדה

יום שלישי 16 פברואר
 יונתן קליגר בנושא פרויקט התיעוד הלאומי 09:30 - 10:30

 (לשכה י-ם)החכם והמאגר הביומטרי

  הצגת הון אנושי של המשרד - אבי חליבה 11:00 - 11:45
 - אריה דרעי(לשכה)

 (לשכה ) ישיבה עם חברי המועצת העיר ירושלים12:00 - 13:00

 (לשכה  שיחה עם אמנון סופרין-מלחמת המפרץ14:00 - 14:45
(

 שיחה עם מיכל עבאדי 14:45 - 15:00

 (לשכה) גיל סלומון (עו"ד פסטינגר)15:00 - 16:00

 אביגדור יצחק יו"ר מטה הדיור הלאומי מטעם 16:00 - 17:00
 (לשכה פנים )שר האוצר 

 תורנות מליאה19:00 - 22:15

יום חמישי 18 פברואר
 ביקור בישיבה יסודות 10:00 - 11:00

 -  (לשכה נגב גליל ת"א) אפי נווה ואריאל קצובר 12:00 - 13:00
אריה דרעי

 ישיבה נושא שיקום שכונות עוני משתתפים: 13:00 - 13:45
שרגא בירן ואלי גרשיינקרוין מהמכון לרפורמות מבניות - 

 (לשכה נגב גליל )ואיציק אלרוב 

 (ראמדה רנסס ) פתיחת כנס נציגי ש"ס ברמדה16:00 - 17:00
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יום שני 22 פברואר
 -  (לשכה ) בג"צ 5435/14 עמותת כפר דהמש 10:30 - 11:15

אריה דרעי

 צו הסדרת מקומות רחצה משתתפים: אורנה, 13:00 - 14:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים)זמרת, מרדכי, אשר

 - אריה דרעי (לשכה ) שוטף אורנה 14:00 - 15:00

 - אריה דרעי (לשכה) רמט שר האוצר 15:15 - 15:30

 (לשכה פנים ) רבלין ובלום  15:30 - 16:30

 יוסי שוינגר16:30 - 16:45

 (מ. הפנים) שמואל סיסו בני סלע17:30 - 18:00

 (ת"א  ניחום אבלים - שמעון  פרץ (משה אילוז)19:15 - 19:45
ששת הימים  17 )

 ירון טיירי  מחתן את הבן מבקש לכבד את השר 21:00 - 21:30
 (גן אירועים בברכה השביעית (סגן מנכ"ל עיריית פתח תקווה)- 
שמיים כחולים רח' מנחם בגין פארק תמר רבין רחובות )

יום רביעי 24 פברואר
 - אריה דרעי ועדת שרים לענייני המגזר הערבי09:30 - 11:30

 כנס של המרכז הישראלי לאיתנות למנכ"לי 09:30 - 10:00
 - אריה דרעי (קראון פלאזה ירושלים )רשויות מקומיות 

 אגרות שמירה משתתפים: אורנה, מרדכי, 12:45 - 13:30
 - אריה דרעי (לשכה פנים )יהודה, אלי רגב 

 מענקי איזון ורשויות איתנות משתתפים: אורנה, 13:30 - 14:45
 - אריה דרעי (לשכה פנים )מרדכי ויהודה

 (משרד הפנים) גואטה ומרגי 16:00 - 17:00

 -  (לשכה פנים ) פגישת המשך מבקרים פנימיים 17:00 - 18:00
אריה דרעי

 (לשכה ) יואב בן צור 18:40 - 19:25

 (לשכה פנים ) פוליטי19:25 - 20:25

יום שישי 26 פברואר

שבת 27 פברואר

יום ראשון 21 פברואר
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 בג"ץ מבקרים פנימיים משתתפים: אורנה, 17:00 - 18:00
 -  (לשכה נגב גליל כנפי נשרים 7 קומה 3 )מרדכי, יהודה זמרת

אריה דרעי

  המושב השנתי ה 16 של יהודי בוכרה העולמי (20:00 - 21:00
 - אריה דרעי(היכל התרבות תל אביב )

 (ארמונות חן בני  חתונת נכדתו של הרב בעדני 21:30 - 22:00
ברק )

יום שלישי 23 פברואר
 (חגים דתיים יהודיים)פורים קטן

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) ליאל  שחר מגל"צ10:00 - 10:45

 ערוץ 2 -11:00 - 11:15

 ארוחת צהריים עם נשיא קניה ושר הפנים 12:15 - 13:30
 (משרד רוה"מ קומה שניה - חדר קבינט )הקנייתי 

 (לשכה פנים ) איציק סודרי 13:30 - 14:00

 פעילות פרטית17:00 - 17:15

 חתונת בתו של שמעון בוארון חופה בשעה 20:00 - 20:30
 (שירת ירושלים - כנפי נשרים 64 ירושלים )20:00

 (פנינה ) ניחום אבלים משפחת זכאים 20:15 - 21:00

 (וולדף אוסטוריה ) שבע ברכות אבוחצירא - 21:00 - 21:30

יום חמישי 25 פברואר
 מיכאל שטראוס ושמעון לנקרי ראש עיריית עכו 10:00 - 10:45

 - אריה (משרד נגב גליל תל אביב) תקציב נגב גליל10:45 - 12:30
דרעי

 ראש עיריית תל אביב:אורנה, מרדכי, יוסי 12:45 - 13:45
 - אריה דרעי (ת"א שאול המלך 8  קומה 11)אלשטיין, יהודה זימרת

 - אריה דרעי (ת"א נגב גליל ) סיגל שוטף 13:45 - 14:30

 חיים ביבס יו"ר השלטון המקומי נושאים יועברו 14:30 - 15:30
 - אריה דרעי (ת"א )בהקדם (מצ"ב חומר  עדכני )

 (מלון גני  אירוסין לבת של הרב יצחק יוסף 20:00 - 21:00
ירושלים )

 חנוך כהן מחתן את בתו - יהודה כהן ראש 21:00 - 21:30
 (אולמי נוף ירושלים )ישיבה יקירי ירושלים
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יום שני 29 פברואר
 בקשה לעיון מחדש במינוי ועדת חקירה חדשה 10:00 - 11:00

לחלוקת הכנסות מאזור בתי הזיקוק מפרץ חיפה משתתפים: 

  אלי אסקוזידו ראש מועצה מקומית נחל שורק 11:00 - 11:45
 - אריה דרעי(לשכה י-ם)

 יועצים חיצוניים לרשויות המקומויות משתתפים:11:45 - 12:30
 אורנה, איריס, טל קמיר, יהודה, מרדכי, נתן, עפרה, צביקה, רון

 משתתפים ספי שקד, אריאל משעל, איציק 12:00 - 12:45
 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ת"א )סודרי, אשר מדינה, ברק 

 ישיבה אמנון בן עמי בנושא מסתננים וילדי זרים12:45 - 13:15

 ישיבת הכנה להצגת השר בוועדת הפנים 13:15 - 14:15
משתתפים: אונה, מרדכי, אמנון בן עמי, משה, נילי , רובי 

 ישיבה בנושא תל מונד משתתפים: אורנה, 14:15 - 15:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים )מרדכי, יהודה, רות יוסף 

 ישיבת הכנסת לזכרו של ראש הממשלה המנוח 18:00 - 19:00
 (כנסת)אריאל שרון 

 ישיבת המשך אגרות שמירה משתתפים אורנה, 19:00 - 19:30
 - אריה דרעי (לשכה )משה, יהודה ומרדכי 

 (אולמי שירת ירושלים  שמואל חזן מחתן את הבת 21:00 - 21:30
רח' כנפי נשרים 64 ירושלים )

יום רביעי 2 מרץ
 סקירה השר על פעילותו במשרדו בועדת הפנים09:00 - 11:00

 כנסת  11:00 - 16:00

 -  (משרד הפנים) צילומים למקור ראשון - תמר 11:00 - 11:20
אריה דרעי

 -  פעילות פרטית11:30 - 12:00

 גני מודיעין משתתפים: אבנר כהן, הרב אליעזר 12:00 - 12:45
 - אריה דרעי (לשכה פנים )ינוקא, רוני חמו, ינון, משה, צביקה 

 - אריה דרעי (לשכה) אבנר כהן 12:45 - 13:00

 ועידת גלובס ראיון עם דרור מרמור  בנושא 14:30 - 15:00
"מתכננים את המרחב העירוני מחדש" - שלטון המרכזי מול 

 - אריה השלטון המקומי - מלון דיויד אינטקונטיננטל - תל אביב
דרעי

 חוק הבנקאות משתתפים משה אשר, סגן השר 16:15 - 17:00
 - אריה דרעי (לשכה )איציק כהן , ח"כ גפני 

 - אריה דרעי (בנייני האומה ) אירוע של המבשר 17:45 - 18:45

 -  (רח אסתר המלכה 6 ) ניחום אבלים יעקב חמד 19:00 - 19:30
אריה דרעי

יום שישי 4 מרץ
 -  (לשכה נגב גליל כנפי נשרים ) הרב יצחק דרזי10:30 - 11:00

אריה דרעי

 (לשכה נגב גליל ירושלים  כנפי  יעקב גלויברמן11:00 - 12:00
 - אריה דרעינשרים )

שבת 5 מרץ
 (רח חנה 23 מוסדות קאליב  ) האדמו"ר מקאליב 21:30 - 22:30

יום ראשון 28 פברואר
 ישיבת המשך בנושא אגרות שמירה משתתפים :09:30 - 10:30

 - אריה דרעי (לשכה )אורנה, מרדכי , אלי רגב יהודה זימרת

 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 קבינט בטחוני15:30 - 18:30

 יועמ״ש17:30 - 18:30

 (בית האופרה רח' האורגים שלמה אלבז מחתן בת 20:00 - 20:30
25 אשדוד )

 פעילות פרטית20:30 - 21:30

יום שלישי 1 מרץ
 (מלון לאונרדו פלאזה - קינג גב' דרעי והרב מויאל 09:00 - 09:30

 - אריה דרעיג'ורג' )

 - אריה דרעי ראיון לגל"צ  - ברק 10:00 - 10:30

 יום עיון של מנהלים ומנהלות של רשת החינוך 12:00 - 14:00
 (מלון כינר - טבריה)התורני 

 פגישת עבודה עם ראשי רשויות הערביים 15:00 - 16:30
 משתתפים: אורנה, מרדכי כהן, צביקה ומנהלי מחוזות פנים

 - אריה דרעי(סכנין בניין העירייה)

 פגישת עבודה עם ראש עיריית סכנין 16:30 - 17:30
 (סכנין בניין משתתפים: אורנה, מרדכי, מופיד, ומנהלי מחוזות

 - אריה דרעיעירייה)

 (אולמי היכל שלמה -  יוסף בוסו - בר מצווה 19:00 - 19:30
זבוטינסקי 110 פתח תקווה )

יום חמישי 3 מרץ
 - אריה דרעי בת ים (מצ"ב לוז)10:00 - 14:15

 קבלת פנים בלשכת ראש העיר משתתפים: ראש10:00 - 10:15
 - אריה דרעי (עיריית בת ים )העיר, מנכ"ל העירייה, גזבר 

 - אריה דרעי ישיבת עבודה בחדר הישיבות 10:15 - 11:10

 (רח דליה טקס הנחת אבן פינה למתנ"ס התורני 11:15 - 11:45
 - אריה דרעיפינת רח הרב מימון )

 ביקור במוסדות "פאר יפית" של הרב שלמה בסו11:45 - 12:10

 - אריה דרעי ביקור בביתו של הרב יעקב עטיה 12:15 - 12:25

 -  ביקור בתלמוד תורה "ישועות יעקב ובנים"12:30 - 13:00
אריה דרעי

 -  שיחה עם אברכים באולם המועצה הדתית 13:00 - 14:00
אריה דרעי

 ספי שקד, איציק סודרי, אריאל משעל, אשר 14:45 - 15:45
 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ת"א )מדינה 

 (עיריית ת"א מפגש פורום ה 15 -   (ע ראש העיר )16:00 - 17:30
אבן גבירול 69 אולם ישיבות קומה 12 - חונים בחניון הדרומי מתחת 

 אזכרה של החיילת הדר כהן (איש קשר עוזי 18:00 - 18:30

 קבלת פנים שמארגן ארגון קהילות יהודי צפון 20:00 - 21:00



שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

אפריל 2016

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

מרץ 2016

6 מרץ 2016 - 
12 מרץ 2016

יום שני 7 מרץ
 (מלון דניאל  כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם12:30 - 13:30

 - אריה דרעיים המלח )

 קבינט דיור 12:30 - 13:30

 ח"כ אחמד טיבי וח"כ אוסמה סעדי בנושא ועדת16:00 - 16:30
 - אריה דרעי (כנסת חדר 1221)גבולות משתתפים : נילי , צביקה 

 - אריה דרעי (כנסת 1221) ירון מזוז 16:30 - 17:00

 - אריה דרעי (כנסת ) טלאב אבוערר17:00 - 17:30

יום רביעי 9 מרץ
 ישיבת עבודה עם עיריית ירושלים משתתפים: 09:30 - 11:00

 (לשכה פנים - חדר ישיבות ראש העיר ניר ברקת, אורנה, מרדכי
 - אריה דרעישל המנכלית )

 (הר  פתיחת סניף רשות האוכלוסין בהר חומה11:30 - 12:00
 - אריה דרעיחומה - כתובת אליהו קורן 25 מרכז קהילתי )

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) ליאור שחר שוטף13:00 - 13:30

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) אורי רווח וברק סרי 14:00 - 14:30

 - אריה דרעי (לשכה פנים) רמי שמילה 15:30 - 16:00

 הר הזייתים16:00 - 17:00

 - אירוסים לבנו של יואב בן צור. רח' רובין. רמות20:00 - 20:30
אריה דרעי

 (אולמי ארמונות חן  הרב נח סגל מחתן את נכדו 21:00 - 21:30
 - אריה דרעיבית הדפוס 28 ירושלים)

 (אולמי האצולה רח  מאיר בן סימון - בר מצווה 21:30 - 22:00
 - אריה דרעיהתקשורת 4 אשדוד)

יום שישי 11 מרץ
 נחום אבלים הרב דוב קוק  רח חורגין 4 רמת גן 12:00 - 13:00

שבת 12 מרץ

יום ראשון 6 מרץ
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 - אריה דרעי (לשכה ) טקס רשויות מצטיינות 14:30 - 15:30

 רשויות מקומיות משתתפים: , אלי רגב, מרדכי 16:00 - 17:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים )כהן ואורנה  

 - אריה  (שערי העיר ) אזכרה לרב דויד ניסנוב 19:30 - 20:00
דרעי

  שמעון לוי משיח סוד עורך שבע ברכות לבתו 21:00 - 21:30
 - אריה דרעי(אולמי קריסטל בית הארחה בית וגן רח הפסגה 8)

יום שלישי 8 מרץ
 (משרד  כנס שיווין מגדרי של המשרד הפנים 09:30 - 09:45

 - אריה דרעיהחוץ - אודטריון משער הכנסים )

 (רח אבא נעמת  ביקור בלשכת רשות האוכלוסין10:00 - 10:15
 - אריה דרעי1)

 ( קניון  סיור בבית שמש (פרוט בפנים + כתובות)10:30 - 13:00
 - אריה דרעינעימי דרך יצחק רבין 2)

 קריית חינוך - ביקור בפרוייקט "משכנותך" 13:00 - 14:00
 (המשלט 13)וארוחת צהריים 

 בית כנסת "ממזרח שמש" - קביעת מזוזה לחדר 14:00 - 15:00
 - אריה מחשבים "אוצר החכמה" + מפגש עםמנהלי מוסדות

דרעי

 מפגש בחדר מליאה בהשתתפות כלל חברי 15:00 - 16:00
 - אריה דרעימועצת העיר, בכירי העירייה ומנהלי מוסדות

 (ירון מאיה 1 פתח תקווה ) הרב מאיה יושב שבעה 18:00 - 18:30

  ישראל בוסו מכניס את בנו לעול מצוות19:00 - 19:30
(הדודאים רח' הירקון 57 בני ברק )

 טלי דניאל מחתנת את בנה יעקב חופה בשעה 19:30 - 20:00
 - אריה דרעי (רח שלמה המלך בני ברק 8 אולמי מודיעין )07:30

 בר מצווה  של דודי אפל  - הזמנה תשלח בדואר 20:00 - 20:30

יום חמישי 10 מרץ
09:45 - 09:30ynen -ראיון ל 

  פגישה עם נשיא המדינה וח"כ אחמד טיבי   10:00 - 11:00
 - אריה דרעי(בית הנשיא)

 - אריה דרעי ראש עיריית נשר אבי בינמו11:30 - 11:45

 קוים מנחים לארנונה 2017 משתתפים: מנכלי, 11:45 - 12:30
 - אריה יהודה, אורית, מרדכי, סיון, ליל, גליה, משה, צביקה 

 - אריה  (לשכה י-ם) מועצה אזורית גזר פטר וייס 13:15 - 14:15
דרעי

 פקודת העיתונות  + אורנה בנושא חוק עזר 14:20 - 15:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים )שבת 

 בג"ץ 1244/12 אגודת הסטודנטים של 15:00 - 15:45
האוניברסיטה העברית משתתפים: אורנה, מרדכי, יהודה , 

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) הרב חזקיהו סאמין 17:30 - 18:00

 קבינט בטחוני 18:00 - 20:00

 (אולם כתר הרימון  בר מצווה לבנו של אבי בלום19:30 - 20:00
רח אהרונובית 10 בני ברק )

 (אולם באר מרים  רב משה גפני - בר מצווה לנכד 20:00 - 20:30

 (אולמי  רפאל מנת מכניס את בנו לעול מצוות (20:30 - 21:00



שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

אפריל 2016

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

מרץ 2016

13 מרץ 2016 - 
19 מרץ 2016

יום שני 14 מרץ
 - אריה דרעי עמית דקל - במאי09:00 - 11:30

 ראיון - ניסים משעל - רדיו ללא הפסקה  09:05 - 10:05

 הזנת שמות וסמלי רחובות במרשם האוכלוסין 11:45 - 12:30
 - אריה דרעימשתתף: הסטטיקן הראשי

 ראשי מועצת יש"ע משתתפים: ראשי מועצת 12:30 - 14:00
 - אריה  (לשכה )יש"ע, אורנה, מרדכי (מצ"ב הנושאים לישיבה)

 - אריה דרעי (לשכהפנים ) הרב חיים בן חמו 14:00 - 14:30

 פרסום בתקשורת החרדית משתתפים: ליצמן, 16:00 - 16:40
 - אריה דרעי (כנסת - בחדר של השר )גפני, גדי מרגלית 

 ליברמן 16:40 - 17:20

 נווה אילן 17:50 - 18:30

 -  פעילות פרטית19:00 - 19:30

 הרב חיים וידאל מחתן את ביתו באולמי נוף בית20:00 - 20:30
וגן 

 מאיר רובינשטיין מחתן את בנו - כינור דוד בית 20:30 - 20:45
 (שדרות יגאל אלון בית שמש )שמש

 שמואל בו עטר - בר מצווה לבן אשר מרדכי 21:00 - 21:30

 כנס חיזוק לבני נוער לקראת חג הפורים 21:15 - 21:45

יום רביעי 16 מרץ
 - אריה דרעי (לשכה פנים ) שר הפנים של צכיה 09:00 - 10:00

 (מלון  כנס לנשות חכ"ים ומנכ"לים של ש"ס10:15 - 10:30
 - אריה דרעיקראון פלאזה )

 כנסת11:00 - 16:00

 (לשכה פנים ) יענקי ביכלר 11:00 - 11:30

 - אריה דרעי פוליטי 12:00 - 13:00

 - אריה  (לשכה פנים ) איתי גדסי כתב קול חי 13:00 - 13:30
דרעי

 טקס מתן הנחה בארנונה למעונות סטודנטים 14:00 - 15:00
משתתפים: אייל בסון, גלעד ארדיטי, ליאת פובטן, דבורה 

 ישי - כהן כיכר השבת16:30 - 17:15

 (אולמי היכל  בר מצווה לבנו של אליהו זיגדון 19:00 - 19:30
 - אריה דרעישלמה רח זבוטינסקי 10 פתח תקווה )

 שבע ברכות לנכדה של הרב בקשי דורון - אב 20:00 - 21:00
 (רח הרב יהושוע ברים 15 ישיבה הכלה הרב בנימין לוי (אב בי"ד) 

 (אולם שע"י ת"ת  שבע ברכות לחיים יצחק כהן 20:45 - 21:15
 - אריה דרעיחוות דעת רח' גרוסברג ירושלים )

 (רח אורנשטיין 11 דירה 6  וורט הרב יצחק יהודיוף 21:15 - 22:15

יום שישי 18 מרץ
 נחומי אבלים - בני ברק09:00 - 17:15

 ניחום אבלים משפחת הרב שינזון עזרא 10:4556 - 11:15

 ניחום אבלים הרב אליעזר מן 11:15 - 11:30

 ניחום אבלים הרב בעדני 11:45 - 12:15

שבת 19 מרץ
 פדיון הבן של רות אחות של יפה דרעי- מלון לב 21:00 - 22:00

 (קינג ג'ורג' 18 )ירושלים (הרב יהושוע כהן)ג'ורג' 18,

יום ראשון 13 מרץ
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 בג"צ 9139/12 עיריית הרצליה משתתפים: 14:30 - 15:15
 - אריה דרעי (לשכה פנים )אורנה, יהודה , מרדכי 

 מעמדם של חברי מועצה משתתפים: אורנה, 15:15 - 16:00
 - אריה דרעי (לשכה )יהודה, מרדכי ומוני 

 גמול לחברי מועצה משתתפים: אורנה, מרדכי, 16:00 - 16:45
 - אריה דרעי (לשכה)יהודה מוני מעתוק, וירון 

 חוק המים משתתפים: מרדכי מרדכי, מנכ"ל 17:00 - 17:30
 - אריה דרעי (לשכה פנים )מקורות שמעון בן חמו

 חתונת נכדתו של הרב בקשי דורון (חופה בשעה19:30 - 20:00
 - אריה דרעי (אולמי מונדיאל )20:00)

 (כתר הרימון -  יעקב אבוחצירא מחתן את הבת 20:00 - 20:30
 - אריה דרעירח' אהרונוביץ 10 בני ברק )

 עופר חוגי מחתן את בנו רחמים חופה בשעה 20:30 - 21:00
 - אריה  (רח האומן 2 איזור התעשייה בבית שמש כינור דוד)20:30 

דרעי

יום שלישי 15 מרץ
 - אריה  התייצבות לטיסה נמל תעופה בן גוריון  08:40 - 10:15

דרעי

 - (הקניון האדום קומה ב ) ביקור -מרשם אוכלוסין 10:20 - 10:40
אריה דרעי

 משוריין חדר במלון המלך שלמה 11:00 - 12:00

  הגעה למתקן הרשות - תהליך יציאה מרצון 11:00 - 11:30
 - אריה דרעי(איזור התעשייה רח המוצר 4 אילת )

 - אריה דרעי (מלון המלך שלמה ) איגוד הגזברים12:00 - 12:30

 - אריה דרעי ראיון לגל"צ - רינו צרור 12:00 - 12:30

 -  (מלון קראון פלזאה ) איגוד מבקרי הרשויות12:45 - 13:15
אריה דרעי

 - אריה דרעי ארוחת צהריים ותפילת מנחה13:30 - 14:45

 - אריה דרעי סיור במסוף טאבה 15:00 - 15:30

 - אריה דרעי (תמנע ) טרמינל רמון - אתר בניה 15:45 - 16:45

 - אריה דרעי סיור במסוף רבין17:00 - 17:50

 התייצבות לטיסה בנמל תעופה אילת - 18:30 18:20 - 19:40
 - אריה דרעילשדה דב 

 כנס שנתי של מתנדבי זק"א  אולמי רואיל גרדן -20:00 - 21:00

יום חמישי 17 מרץ
 - אריה דרעי (לשכה פנים ) שוטף אמנון בן עמי 09:30 - 10:15

 - אריה  (לשכה פנים ) אמנון בן עמי בנושא סיעוד10:15 - 11:00
דרעי

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) הועדה ההומניטארית11:00 - 11:45

 - אריה דרעי (לשכה ) ילדי זרים 12:00 - 12:30

 - אריה דרעי שוטף סיגל12:30 - 13:15

 - אריה דרעי פ"ע מופיד 14:00 - 15:00

 נהגים שניר מזרחי, דודו זקן, איתן כהן 15:00 - 15:15

 פרופ' קרין נהון בנושא מאגר ביומטרי 16:00 - 17:00

 אישי19:00 - 20:00

 הרב ציון בוארון מחתן את נכדתו אולם שערי 20:00 - 21:00
העיר

 שבע ברכות לבן של רובינשטיין באולם בית 21:00 - 21:30
ישראל 
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יום שני 21 מרץ
 - אריה דרעי פתיחת מרכז לצעירים מטה אשר10:00 - 11:00

 - אריה דרעי סיור במוא"ז מעלה יוסף11:00 - 13:00

 קבר הרשב"י משתתפים: מאיר שפינגל, דני 19:00 - 20:00
 (לשכה פנים עטר, עודד פלוס, שלמה דרעי, רבינוביץ, סיגל 

 - אריה דרעיקפלן 2)

 אירוסין לבת של הרב נתן חפץ עם הבן של צבי 21:00 - 22:00
 (אולמי תמיר )יעקובזון (יוני)

יום רביעי 23 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)תענית אסתר

 רוברט זינגר - מנכל הקונגרס היהודי העולמי + 09:30 - 10:30
 - אריה דרעי (לשכה לפנים  )משה שמעוני + מרגי

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) הרב זמיר 10:30 - 11:15

 פוליטי11:15 - 12:00

 תורנות מליאה 14:00 - 17:00

 בני ברק19:00 - 19:30

יום שישי 25 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)שושן פורים

 שושן פורים 07:00 - 08:00

שבת 26 מרץ

יום ראשון 20 מרץ
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 טיסה ללוויה 14:00 - 15:00

 הלוויה - מאיר דגן - ראש הפינה15:00 - 16:00

 כנס רבנים (איש קשר הרב סאמין) 18:10 - 18:30

 טקס השקת אופנועים במרחב אשר משתתפים: 19:00 - 19:30
 - אריה דרעיהרב יצחק יוסף, השר דוד אזולאי , ג'קי סבג 

 (מתחם רגבה אחוזת  שאול פרץ מחתן את הבן 20:30 - 21:15
 - אריה דרעיסנדרין - נהריה )

יום שלישי 22 מרץ
 (לשכה חדר הצגת המנהל לארגון ומשאבי אנוש 09:30 - 10:30

 - אריה דרעיישיבות)

 קרית יערים: אברהם רוזנטל ראש המועצה, 10:30 - 11:30
שמואל רוטנברג גזבר המועצה, דב קהת (מנהל פרויקט 

 - אריה דרעי (לשכה פנים )הרחבת גבולות)

 פגישה עם משה הבא ,סיגל+ דרור סורוקה 11:15 - 12:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים)מימון סלים למשפחות רווחה 

 טיש פורים לבחורי החינוך המיוחד של שיח סוד 13:45 - 14:15
 - אריה דרעי (רח ירמיהו 31 ירושלים )והוריהם 

 (גני ירושלים רחוב וילנאי 4, ) ברית לבן של אבישג 14:30 - 15:00

 - אריה דרעי (קפלן 2) שוטף אורנה15:45 - 16:00

 התאמת נק' תקציב משרד החינוך לבחורים 16:30 - 17:15
בוגרי צבא לתלמידי ישיבות משתתפים: הרב אלבז, הרב בן 

 - אריה דרעי (לשכה פנים )פורת, ח"כ ועקנין, יצחק כהן 

 (לשכה פנים ) פגישה עם ישראל פורוש אלעד 17:30 - 18:30

 (קפלן 2) יחיאל זוהר 18:45 - 19:30

 אישי20:00 - 20:30

יום חמישי 24 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)פורים

 פורים07:00 - 08:00

 הקלטת ראיון - יואב קרקובסקי08:30 - 09:00

 ראיון לגל"צ - ירון דקל ועמית סגל 10:30 - 11:00

 מונדיאל - מסיבת פורים אל המעיין20:00 - 21:45

 (אולם כוכב הים -  חתונת ביתו של חיים רמון  20:00 - 21:00
 - אריה דרעיקיסריה )
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יום שני 28 מרץ
 פגישה עם הרב קופמן ואבי רוזן בנושא גיוס 09:30 - 10:00
 (לשכה )בחורי ישיבות 

 - אריה דרעי ישיבה עם הר חברון 10:00 - 11:00

 10:45 יעקב אדרי ראש עיירת אור עקיבא (מצ"ב10:45 - 11:45
 - אריה דרעי (לשכה י-ם)חומר) 

 ישיבה בנושא המכון הוולקני - מנהל המחקר 13:00 - 14:00
החקלאי משתתפים: השר אורי אריאל, מנכ"ל המשרד שלמה  

 -  (לשכה פנים )בן אליהו , סיגל, איתן דנגוט, אריאל משעל 
אריה דרעי

 מליאה 16:00 - 21:00

 רייניץ מהמודיע משתתפים: רייניץ, אשר מדינה, 16:00 - 16:30
 - אריה דרעי (כנסת 1221 )ברק 

17:00 - 16:45 B.B.F-כנס ידיעות אחרונות - ועידת המאבק ב 
 - אריה דרעיבניני האומה 

 ועדות גאוגרפיות קבועות  -משתתפים: אורנה, 19:00 - 20:30
 - אריה דרעי (חדר סייעה )מרדכי, יהודה צביקה, מופיד 

 אירוסים לבתו של מנשה לוי (בנון ) ב"נר יוסף" 21:30 - 22:00
רמת שלמה 

יום רביעי 30 מרץ
 חנוכת קרוואנים לסמינר מרגלית משתתפים: 09:00 - 10:00

 - אריה דרעי (שמואל הנביא 83 )ניר ברקת, צביקה כהן 

 השלמות שנתית לקב"טי מוסדות חינוך ומנהלי 10:15 - 10:45
 ביטחון והחירום ברשויות המקומיות -  (איש קשר אלי רגב) 

 - אריה דרעי(מלון רמאדה )

 בר מצווה לבנו של יעקב יגן  (מזכירו לשעבר של19:30 - 20:30
 (אולמי פנינת ביתר רח מפעל הש"ס 1 ביתר הרב דוד יוסף) ינון  

עילית )

 חתונת בנו של אלי מזרחי באולמי נוף - ירושלים20:00 - 20:30

יום שישי 1 אפריל

שבת 2 אפריל

יום ראשון 27 מרץ
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 קבינט דיור 12:30 - 13:00

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) דיון בנושא בת ים14:15 - 15:15

 קבינט בטחוני 15:30 - 19:30

 חנוכת בית הכנסת ובית מדרש והכנסת ספר 20:00 - 21:00
 (ארמונות לוגסי תורה לע"נ ר רפאל לוי זצ"ל ומרת פאני לוי ז"ל 

בהחרש 58 נתיבות )

 אירוסים לבן של אברהם אבוחצירא (בנו של 21:30 - 22:00
 (עמק רפאים 43 - חצר המושבה )משה)

יום שלישי 29 מרץ
 - אריה דרעי סיור עמנואל + חריש08:00 - 18:00

 (כיכר  ישיבת סייעה בלשכת ראש המועצה 10:00 - 10:40
 - אריה דרעירמב"ם עמנואל)

 -  ביקור בת"ת "אהלי יעקב" ובבי"ס "אהל רחל"10:40 - 11:15
אריה דרעי

 - אריה דרעי סיור רכוב להצגת התפתחות הישוב11:15 - 11:45

 התכנסות בבית הפיס לקשיש: ארוחה קלה, 11:45 - 12:15
 - אריה דרעיהצגת התפתחות עמנואל ודיון מקצועי

 פגישה אישית עם ראש העיר 14:00 - 14:15

 - אריה דרעי סיור בעיר חריש14:15 - 15:00

 - אריה דרעי ארוחת צהריים 15:00 - 15:30

 - אריה דרעי פגישת עבודה 15:30 - 16:10

יום חמישי 31 מרץ
 הגדרות פריפריה משתתפים: סיגל, אורנה, 10:15 - 11:45

 מרדכי כהן,דרור סורוקה, יועץ משפטי נגב גליל, יהודה זימרת  
 - (לשכה נגב גליל ת"א - רח שאול המלך 8 בניין אמות המשפט)

אריה דרעי

 - אריה דרעי (ת"א ) שוטף סיגל 11:30 - 12:30

 (שאול המלך 8  פגישה עם ראש עיריית יבנה 13:00 - 14:00
 - אריה דרעיקומה 13 בית אמות המשפט )

 - אריה  (שאול המלך 8 ) ראש עיריית פתח תקווה 14:00 - 15:00
דרעי

 - (טבריה מלון גלי כינרת ) כנס ערי פיתוח  טבריה 18:00 - 18:30
אריה דרעי

 - אריה  (מעלות ) טקס הכתרת רב העיר מעלות 20:00 - 21:00
דרעי

 - אריה דרעי ערב אנדלוסית בקרית ים21:30 - 22:30
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יום שני 4 אפריל
 - אריה דרעי איתן דנגוט09:30 - 09:45

 פיתוח הצפון: עמית לנג מנכ"ל כלכלה, סיגל, 09:45 - 10:30
 - אריה דרעי (לשכה פנים)איתן דנגוט  

 - אריה  (שכה פנים ) אבי בלום +אריאל קוניק 11:30 - 12:15
דרעי

  הרב שמעון ביטון (הרב הראשי של חדרה) 12:30 - 13:00
 - אריה דרעי(לשכה פנים )

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) סלאמי אטרש (מופיד)13:00 - 13:45

 - אריה  (קפלן 2) יעקב חגואל  וח"כ יואב בן צור 14:00 - 14:45
דרעי

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ) פוליטי18:00 - 18:45

יום רביעי 6 אפריל
 - אריה  (לשכה ) הכנה לישיבה בנושא מסתננים09:30 - 10:00

דרעי

 המראה מנחת מעין יעל 11:30 - 11:40

 סיור קבינט לאיו"ש 12:00 - 16:30

 נחיתה בעין יהל 16:30 - 16:40

  חתונה של הרב הילל (חופה בשעה 18:30)18:30 - 19:00
 - אריה דרעי(אולמי סקויה מעלה החמישה )

  יהודה אמיתי מחתן את הבן אביתר שמואל 20:00 - 20:30
 - אריה דרעי(מתחם הארועים "אריא" ברוש 2 שוהם )

יום שישי 8 אפריל
 הר הזייתים 09:30 - 12:00

שבת 9 אפריל

יום ראשון 3 אפריל
 ועדת שרים לענייני מינויים בשרות החוץ09:30 - 10:30

 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 - אריה יישום המלצות ברשומ"ק - טוהר המידות 15:30 - 16:00
דרעי

 תיקוני חקיקה בעקבות דוח הצוות לטוהר 16:00 - 17:00
המידות בשלטון המקומי משתתפים: ארז קמיניץ, הראל 

צבי,דינה זילבר, דני חורין, אורנה, מרדכי, יהודה זימרת, משה 
 - אריה דרעי (לשכה פנים )ארבל, צביקה 

 (לשכה פנים ) ישראל בכר 17:30 - 18:15

 (בית  פרץ עמנואל - (אורלרחל עטיה )בר מצווה 20:00 - 20:30
הדפוס 22 - אולמי בראשית)

 (אולמי  הרב ציון מנחם מחתן את ביתו אפרת 20:30 - 21:00
 - אריה דרעיקונקורד רח' כינרת 2 בני ברק )

 הילולה של רבינו יצחק אביחצירא וסידנא בבא 21:30 - 22:00
 (אולמי אשר רח קהילת דטרויט 6 העיר העתיקה רמלה )חאקי 

יום שלישי 5 אפריל
 - (קפלן 2) ראש מועצה אזורית משגב מר רון שני11:00 - 12:00

אריה דרעי

 חיוב אישי וערעורים משתתפים: אורנה ועפרה 12:00 - 12:45
 - אריה דרעי (לשכה פנים )ברכה

  בני ועקנין יו"ר הוועדה לאיחוד ת"א בת ים 13:30 - 14:15
 - אריה דרעי(לשכה פנים ירושלים )

 מרכז המועצות האזוריות: שמואל ריפמן, ישראל14:30 - 15:30
נדיבי מנכ"ל רון שני , שמעון גוטא, אדווה לויד, אורנה, מרדכי, 

 - אריה דרעי (קפלן 2 )סיגל, יהודה זימרת (נושאים נוספים)

 (נגב גליל) אבי אמסלם15:45 - 16:15

  יצחק שאול קנייבסקי מחתן את הבן שלמה 18:30 - 19:00
(אולמי וגשל רח מלצר 13 בני ברק )

 (רח אהוליאב   בר מצווה לבנו של שמואל עמיאל 19:00 - 19:30
 - אריה דרעי14 רוממה ירושלים אולמי היכל דוד)

 (עמרם  גאון 3  שבע ברכות לבן של אלי מזרחי20:00 - 20:30
ירושלים )

יום חמישי 7 אפריל
 (שד' קק"ל  פגישת עבודה עם עיריית כרמיאל 10:00 - 10:45

 - אריה דרעי100 כרמיאל )

 סיור ברחבי העיר : פארק נבון ופארק המשפחה 10:45 - 11:30

 (בית הכנסת  פגישה אצל הרב מלכה + נציגים 11:30 - 12:00
 - אריה דרעימעיין תורה רח' יסמין 28 כרמיאל )

 (רח' משה שרת 10  פגישה אישית עם ראש העיר 12:45 - 13:15
קריית ים )

 (רח משה שרת  ישיבת עבודה לשכת ראש העיר 13:00 - 13:45
 - אריה דרעי10 קריית ים )

 - אריה דרעי סיור רכוב בעיר 13:45 - 14:00

 (רח פנחס ספיר 17  ארוחת צהריים מרכז מורשת 14:00 - 14:45

 קבלת פנים וישיבת עבודה עם ראש עיריית 15:15 - 16:15

  חנוכת בית לחיילים משוחררים וקביעת מזוזה 16:15 - 16:25

  ביקור בחברת מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ 16:50 - 17:20

 פגישה עם פעילים (הרב סירי) מוסדות שובו 17:30 - 18:00

 (מלון רמאדה  - ירושלים ) אילן שרעבי מחתן בת 19:00 - 19:30

 ישראל כץ - שר התחבורה - חתונת בתו בראשון20:00 - 21:00

 - אריה דרעי סיור בשכונת שער הגיא 23:45
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יום שני 11 אפריל
 דוד יפרח ראש מועצה אזורית עמק לוד 09:30 - 10:15

  (קפלן 2)משתתפים: אורנה, מרדכי, סיוון, לילי פיינטור, יהודה 
- אריה דרעי

 אלין בית נועם משתתפים: מנכ"ל אלין, אורנה 11:30 - 12:30
 - אריה דרעי (לשכה פנים )וסיגל

 (פרי חדש 10 )  חלוקת קמחא דפסחא אור לאה 19:00 - 19:30

יום רביעי 13 אפריל
 שר התיירות יריב לוין משתתפים: אמיר הלוי 10:30 - 11:30

(מנכ"ל), רון אהרון סמנכל תשתיות, פיני שני סמנכ"ל שיווק, 
אהובה זקן סמנכלית אגף תקינה ואיכות השרות, ליאור פרוור 

 -  (לשכה פנים )יועץ מקצועי, אמנון, אורנה, מרדכי כהן, סיגל 
אריה דרעי

 גביית חובות עבר בארנונה משתתפים: אורנה, 11:30 - 12:30
 - אריה דרעי (לשכה פנים )יהודה ומרדכי כהן 

 - אריה דרעי חתימות - תקנה 6 - ליאור שחר13:00 - 13:30

 הכנה תאגידים עירוניים משתתפים: אורנה, 13:15 - 14:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים)מרדכי, דודי ספיר, משה, צביקה 

 איגוד תאגידים עירוניים ברשויות המקומיות 14:00 - 15:00
 - אריה דרעי (לשכה פנם)משתתפים: יהודה אבידן, בורבה, מיכל

 (אולם  בר מצווה לבנים של דניאל ואליה אליהו 20:00 - 20:30
שע"י בית הכנסת "מאורות משה, רח רקנאטי 60 רמות ירושלים)

יום שישי 15 אפריל

שבת 16 אפריל

יום ראשון 10 אפריל
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

יום שלישי 12 אפריל
 (רח בורנשטיין 128 היכל התרבות  ועידת הנגב 09:30 - 18:00

 - אריה דרעיירוחם )

 (רח חזון איש 14  שבע ברכות הרב ינקי קנייבסקי 17:30 - 18:00
בני ברק )

 (כתר הרימון ) חופה מוישי רוט 18:00 - 18:30

 (חנוכת סניף עזרה ומרפא-שדרות)19:00 - 20:00

 יהודה אבוחצירא מחתן את הבן אוריאל מסעוד 20:00 - 20:30

יום חמישי 14 אפריל
 אורנה דרקטוריון 08:00 - 08:30

 (משרד נגב נילי - הכנה לישיבת ממשלה (מצגת) 10:30 - 11:00
 - אריה דרעיגליל)

 (משרד נגב  אולם תנועת המושבים - קומת מס"ד11:00 - 11:30
 - אריה דרעיגליל )

 הרמת כוסית לכבוד חג הפסח - בהשתתפות 12:00 - 14:00
 - אריה דרעי (גני התערוכה ocen שד רוקח 101 תל אביב )רוה"מ 

 -  פעילות פרטית14:30 - 15:15

 (לשכה נגב  המודל הכלכלי- אורנה + רות יוסף15:30 - 16:30
 - אריה דרעיגליל תא )

 - אריה דרעי (שאול המלך 8 ) פרטי16:30 - 17:00

 טקס הענקת פרס למנכ"לי העירייה על שם רוני 18:30 - 19:00
 - אריה דרעי (מרכז השלטון המקומי בתל אביב )פיינשטיין
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יום שני 18 אפריל
 ועדת חקירה חלוקת הכנסות ממתחם בז"ן בג"ץ09:30 - 10:00

 -  (לשכה פנים )2401/16 משתתפים" יהודה, שירי נחי בן אור 
אריה דרעי

 ועדת גבולות מרחבים ושדות נגב משתתפים: 10:00 - 11:00
 -  (פנים י-ם )מרדכי, אורנה, סיגל, אריאל, צביקה, יהודה זימרת

אריה דרעי

 פורום ראשי רשויות חרדיות : מאיר רובינשטיין, 11:00 - 12:00
הרב חנוך זייבט, הרב משה אבוטבול, הרב יעקב גוטרמן, הרב 

ישראל פורוש, הרב יצחק רייך, הרב אברהם רוזנטל, הרב עזרא 
 - אריה דרעי (לשכה פנים )גרשי 

 - אריה דרעי הרמת כוסית לרגל חג הפסח - פנים 12:30 - 13:00

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) הרב גרינבוים 14:00 - 14:30

 ראיון ל"יום ליום"15:00 - 15:30

 חגיגת בר ובת מצווה משותפת ליתומים - בוגרי 17:00 - 17:30
 (אולם "טדי" מכון הבר מצווה של ארגון החסד "כולל חב"ד"

במרכז הקונגרסים בנייני האומה ירושלים )

 (שכונת הדר גנים,  פתיחת בית כנס חזון עובדיה 18:00 - 19:00
 - אריה דרעירח יהודה הנשיא 47 )

יום רביעי 20 אפריל
 קבינט בטחוני - עיון בחומרים 09:30 - 10:00

 קבינט בטחוני 10:00 - 14:00

יום שישי 22 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)ערב פסח

שבת 23 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)פסח

יום ראשון 17 אפריל
 ישיבת ממשלה ברמת הגולן - הצגת החלטה 11:00 - 15:00

חוק האזרחות (הוראת שעה) הארכת תוקף

  המראה 10:25 (מועד נחיתה משוער 11:10)11:00 - 11:30
(מנחת עין יעל)

  המראה 15:05 (מועד נחיתה משוער 15:40 )14:30 - 15:00
(מנחת הכנסת)

 - אריה דרעי (נגב גליל) ישיבת סייעה 17:30 - 18:00

 (אולמי  הרמת כוסית נציגי ש"ס - חיים ביטון 18:00 - 19:00
 - אריה דרעימונדיאל )

 בר מצוה לבנו של אליהו מלכה בבית הארחה 19:30 - 20:00
בית וגן

יום שלישי 19 אפריל
 - אריה דרעי סיור במתקן חולות + סהרונים10:30 - 12:00

 סיור בקמ"ג - דימונה 12:30 - 17:00

 (הלל 2) נחומים - הרב שרביט - אשקלון 18:30 - 19:00

יום חמישי 21 אפריל
 - אריה דרעי סיור במגזר הדרוזי09:00 - 16:00
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יום שני 25 אפריל
 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום הראשון-מחוץ לישראל)

יהודיים)

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השני-ישראל)

 חוהמ"פ פסח 07:00 - 08:00

יום רביעי 27 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הרביעי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום השלישי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 חוהמ"פ פסח 07:00 - 08:00

יום שישי 29 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)שביעי של פסח

שבת 30 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג פסח (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)חג שני של פסח (מחוץ לישראל)

יום ראשון 24 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חג פסח (היום השני-מחוץ לישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הראשון-ישראל)

 חוהמ"פ פסח 07:00 - 08:00

יום שלישי 26 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום השני-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 חוהמ"פ פסח 07:00 - 08:00

יום חמישי 28 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום החמישי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום הרביעי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 חוהמ"פ פסח 07:00 - 08:00
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יום שני 2 מאי
 דיון בנושא השלכות וועדת גבולות ביישוב 10:00 - 11:00

 - אריה דרעי (לשכה )שלומי 

 דו"ח מבקר המדינה על מערך הגיור הממלכתי 11:00 - 12:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים )בהשתתפות נציגי מינהל אוכלוסין

 - אריה דרעי פ"ע סיגל 12:00 - 12:30

  (לשכה פנים ) ישראל חסון יו"ר רשות העתיקות 12:30 - 13:15
- אריה דרעי

 (בית הארחה ברית לנכד של סגן השר איציק כהן14:00 - 14:30
בית וגן )

יום רביעי 4 מאי
 ערב יום השואה 08:00 - 08:30

 ישיבת ממשלה ברמת הגולן - הצגת החלטה 10:30 - 13:00
חוק האזרחות (הוראת שעה) הארכת תוקף

 ליצמן + גפני 13:00 - 13:30

 ראשי מפלגות 13:15 - 14:15

 העסקת מהנדסים ברשויות המקומיות 15:00 - 15:45
 (לשכה משתתפים: אורנה, מרדכי, יהודה, מוני מעתוק, צביקה 

 - אריה דרעיפנים )

 בחינת תיקון חוזר מנכ"ל להכרה בתואר 15:45 - 16:30
אקוילנטי למועמדים למשרות ברשויות המקומיות משתתפים: 

 - אריה דרעי (לשכה )מוני מעתוק, יהודה זימרת, אורנה,וצביקה 

יום שישי 6 מאי
 (נגב גליל כנפי נשרים) פוליטי10:15 - 11:15

 (אולמי גני ירושלים ) ברית לנכד של אלי מזרחי 11:00 - 11:30

שבת 7 מאי

יום ראשון 1 מאי

יום שלישי 3 מאי
 (מטה  פתיחה וסקירה של מנהל אוכלוסין 09:30 - 10:00

 - אריה דרעיביקורת גבולות בנתבג (טרמינל 1 - שער פתח תקווה))

 מפגש עם מנכ"ל אל על והצוות המקצועי - 10:00 - 11:00
 (משרדי הנהלת אל על נתבג (כתובת סקירה על פעילות החברה 

 - אריה דרעי סיור במתקני חברת אל על  11:00 - 11:30

 ( בסיום סקירה על פעילות רשות שדות התעופה 11:30 - 12:15
הסיור באל על ימתין לכם נתב שילווה את השר לטרמינל 3 חדר 

12:45 - 12:15HBS אריה דרעי סיור במערכת - 

 - אריה דרעי סיור במגדל פיקוח 12:45 - 13:15

 - אריה דרעי ארוחת צהריים 13:15 - 14:00

 - אריה  (טרמינל 1) הגעה וסיור במתקן יהלום 14:00 - 14:20
דרעי

 - אריה דרעי (טרמינל 3) נסיעה לטרמינל 3 14:20 - 14:30

 התכנסות בחדר דיונים וסקירה על פעילות 14:30 - 15:00
 - אריה  (חדר דיונים קומה 2 טרמיל 3 )רשות האוכלוסין בנתב"ג 

 סיור בטרמיל 3 - יציאת נוסעים, כניסת נוסעים 15:00 - 15:30
 - אריה דרעי (טרמינל 3 )וביומטרי 

 (אולמי אייל עמרמי עורך בר מצווה לבנו נהוראי 19:30 - 20:00

יום חמישי 5 מאי
 (ישראל)יום השואה

 מיזם משותף לשיפור שירותי הרפואה הדחופה 10:15 - 11:00
בפריפריה משתתפים: אלי בין מנכ"ל מד"א, אורן בלושטיין 

 - אריה דרעי (שאול המלך 8 )משנה למנכ"ל, סיגל, רובי 

 - אריה  (שאול המלך 8 ) ראש עיריית כפר יונה 11:00 - 12:00
דרעי

 פגישה עם שרגא ברוש נשיא התאחדות 12:00 - 13:00
התעשיינים בישראל ויו"ר האירגונים העסקיים בישראל - 

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ת"א )צריכים לקבל חומרים 

 בחירות במועצות הדרוזיות ברמת הגולן 14:00 - 14:50
 (לשכה נגב משתתפים: אורנה, מרדכי, אלי רגב, ראובן אידלמן 

 - אריה דרעיגליל ת"א )

  ניחום אבלים ניסים רווח + הרב שמעון מלכה 17:00 - 17:30
(בני ברק )

 (בני ברק ) ניחום אבלים הרב משה חזקיהו 17:30 - 18:00

 אזכרה לרב חיימוב (תפילת מנחה בשעה 18:45 - 19:15
 (תצא ישיבת הרמבם )18:45)
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יום שני 9 מאי
 ישיבת הכנה לפגישה עם נציבת האו"ם 10:30 - 10:45

 - אריה דרעי (לשכה )לפליטים 

 נציבות האום לפליטים משתתפים: מנהלת 10:45 - 11:30
המשרד גב פולגה אנגלברת, לארי בוטניק, שרון הראל (מצ"ב 

 - אריה דרעי (לשכה פנים )נושאים )

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) אילן שדה 11:30 - 12:00

 (משרד  מפגש משפחות שכולות עם שר הפנים12:00 - 13:30
 - חני יהודהראשי חדר ישיבות קומת מרתף)

 דורון שידלוב ראש מועצה אזורית ברנר 14:00 - 15:00
 - (ירושלים)משתתפים אורנה, מרדכי, יהודה, משה  (חומר נוסף)

אריה דרעי

 - אריה דרעי (לשכה ) פרופסור מומי דהן 14:45 - 15:00

 הרכבי מועצות דתיות ומינוי רבני ערים 15:30 - 16:30
משתתפים: השר דוד אזולאי, עודד פלוס, דודו עמר, אבי 

 - אריה דרעי (לשכה פנים )אמסלם, משה ארבל,חיים ביטון 

 פרידה מראש השב"כ היוצא יורם כהן: 19:00 - 20:00 - 21:00
התכנסות, 20:00 תחילת הטקס נואמים רוה"מ, נשיא המדינה, 

 (מטה השרות )ראשי השרות היוצא והנכנס, 

יום רביעי 11 מאי
 (ישראל)יום הזיכרון

 יום הזכרון לחללי מערכות ישראל 07:00 - 07:30

 תזכורת! טקס יום הזיכרון לחללי מערכות 10:45 - 12:00
 - אבי  (משרד ראשי)ישראל ונפגעי פעולות האיבה - תשע"ו

חליבה

 - אריה דרעי טקס ממלכתי בעוספיה 11:00 - 12:00

יום שישי 13 מאי

שבת 14 מאי

יום ראשון 8 מאי
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 (חדר מבואה - לשכת רוה"מ ) גפני + ליצמן 13:00 - 13:30

 טקס החלפת מפקדי שב"כ בהשתתפות ראש 14:00 - 15:00
 (במשרד ראש הממשלה ברחבת הטקס)הממשלה 

 רוה"מ 15:00 - 15:30

 - אריה דרעי (לשכה ) קווים מנחים לארנונה 16:00 - 17:00

 רישוי עסקים בהשתתפות: אבי גבאי השר 17:00 - 18:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים )להגנת הסביבה

יום שלישי 10 מאי
 - תמר טורם חיים כהן אלי מויאל 10:15 - 10:45

  ראש פורום מועצות דרוזיות מר גבר חמוד 11:00 - 12:00
 - אריה דרעי(לשכה פנים )

 - אריה דרעי (נגב  גליל ) פרטי11:45 - 12:15

יום חמישי 12 מאי
 (ישראל)יום העצמאות

 (בית הכנסת מוסיוף ) יום שכולו תורה 11:30 - 12:00

 יום שכולו תורה - "תפארת רפאל" בנשיאות 21:00 - 21:30
הרב יצחק יוסף  בהשתתפות הרב יצחק יוסף



שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
2627282930

יוני 2016

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

מאי 2016

15 מאי 2016 - 
21 מאי 2016

יום שני 16 מאי
 ישיבה בנושא בית שאן - אורנה, מרדכי כהן, 10:00 - 11:00

 - אריה דרעייהודה זמרת

 איגוד מבקרי הרשויות משתתפים: אריק משיח, 11:00 - 12:00
עוד אלי קולס היועמ"ש של האיגוד, עוד אורי פרל יועמ"ש 

איגוד, רוח עינב פרץ גזברית האיגוד, אריא גמליאל סגן יו"ר 
 - אריה דרעי (לשכה )האיגוד (מצ"ב נושאים לפגישה)

 ישיבה עם ראש עיריית באר שבע משתתפים: 12:00 - 13:00
ראש עיריית באר שבע, סיגל, אורנה, מרדכי, אריאל משעל  

 - אריה דרעי (לשכה פנים )(מצ"ב נושאים נוספים )

 ראש עיריית ערד משתתפים: ראש העיר ניסן בן 13:00 - 14:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים )חמו, אורנה, מרדכי, משה, צביקה 

 - אריה דרעי סיגל שוטף15:30 - 16:15

 אבי בלום 17:00 - 17:30

יום רביעי 18 מאי
 -  (לשכה ) הרב ישראל לוין מנהל הסמינר הישן 10:30 - 11:15

אריה דרעי

 - אריה דרעי (לשכה) פ"ע אמנון בן עמי 11:15 - 11:45

 - אריה דרעי (לשכה פנים) פ"ע אירית אלירז 11:45 - 12:00

 - אריה דרעי (לשכה ) פ"ע אורנה 14:30 - 15:00

 - אריה דרעי תקנה 15:006 - 15:30

 בג"ץ המצוק החופי משתתפים: יהודה זימרת, 15:30 - 16:15
 - אריה דרעי (לשכה פנים )משה ארבל, לישי, נילי, רעות 

 רפורמת רישוי עסקים משתתפים: אורנה, לישי, 16:15 - 17:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים)יהודה, אשר, משה, צביקה 

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) פ"ע משולם נהרי 17:00 - 17:30

 (לשכה פנים ) הרב בעדני ויואב בן צור 20:00 - 20:45

יום שישי 20 מאי

שבת 21 מאי

יום ראשון 15 מאי
 ישיבת ממשלה 10:30 - 12:31

 - אריה דרעי (נגב גליל) פוליטי18:00 - 18:30

 בר מצווה לבן של דוד בן שמעון 20:00 - 21:00

יום שלישי 17 מאי
  (רח הרצל 40 אופקים ) פ"א ראש עיריית אופקים 10:00 - 10:15

- אריה דרעי

 (לשכת ראש העיר רח הרצל 40  ישיבת עבודה 10:15 - 11:05
 - אריה דרעיאופקים )

 ועדת שרים לענייני המגזר הערבי (מצ"ב 11:00 - 12:00
 - אריה דרעיהחומר)

 סיור רכוב באופקים: מוסדות החינוך שושנים 11:05 - 12:30
 - אריה דרעי(בנות)דרכי חיים (בנים)ומיתר מרכז צעירים 

 (כיכר רבין 1  פ"א ראש עיריית קריית מלאכי 13:15 - 13:30
 - אריה דרעיקריית מלאכי )

 (כיכר רבין  הצגה של העיר + נושאים לדיון 13:30 - 14:30
 - אריה דרעי1קריית מלאכי )

 סיור בעיר ביקור בתלמוד תורה בית יוסף 14:30 - 15:00
 - אריה דרעיופעילים 

 (חדר ישיבות בניין  ארוחת צהריים + סיכום 15:00 - 15:30
 - אריה דרעיהעירייה כיכר רבין 1 )

 ביקור באתר הצדיקים במעמד המרא דאתרא 15:30 - 15:45

 - אריה  (בניין העירייה צומת ראם ) ישיבת עבודה 16:00 - 17:00

 סיור במועצה: מושב סגולה - גזירת סרט - 17:00 - 18:00

יום חמישי 19 מאי
 - אריה דרעי ביקור מועצות הדרוזיות10:00 - 19:00

 -  (כפר שיבלי) מפגש עם ראשי מועצות בדואיות 10:00 - 12:00
אריה דרעי

 - אריה דרעי סיור בקבר הנביא יתרו 12:30 - 13:00

 ביקור בבית העדה הדרוזית בג'וליס: פגישה עם 14:00 - 14:45
 - אריה דרעינכבדי ונציגי ציבור פעילים 

 -  (בביתו של השיח מופק טריף ) ארוחת צהריים 14:45 - 15:15
אריה דרעי

 - אריה דרעי פגישות אישיות עם השר 15:15 - 16:00

 - אריה דרעי ביקור תנחומים במשפחת עמאר 16:15 - 16:45

  הילולא של מרן רבי מסעוד אביחצירא זיע"א21:30 - 22:30
(אולם הישיבה החדש בנתיבות, חזון איש 5 נתיבות  )
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יום שני 23 מאי
 - אריה דרעי ועדת שרים לענייני רגולציה 10:00 - 11:00

 - אריה דרעי קבינט דיור 12:30 - 14:00

 ישיבה מיוחדת לציון יום בנימין זאב הרצל (זכרו 18:00 - 18:30
 (מליאה )ופועלו) 

יום רביעי 25 מאי
 דיון אסטרטגי סמכויות משרד הפנים 10:45 - 11:30

 -  (לשכה פנים )משתתפים: אורנה, מרדכי, יהודה, צביקה, משה 
אריה דרעי

 טיוטת דו"ח מבקר המדינה בנושא מדיניות 11:30 - 12:15
המשרד באשר להתערבותו של המשרד במינויים פוליטיים 

 - אריה דרעי (לשכה פנים )ברשויות המקומיות 

 - תמר טורם ינון אזולאי 12:15 - 12:30

 - תמר טורם רובי שמש 12:30 - 13:00

 - תמר טורם צביקה אינבינדר 13:00 - 13:15

 מירון18:00 - 20:00

 - תמר טורם (צפת ) הדלקה ל"ג בעומר - 20:00 - 20:30

 - תמר טורם הדלקה בויאן - 20:30 - 21:00

יום שישי 27 מאי

שבת 28 מאי

יום ראשון 22 מאי
 ברית לנכד הרב יוסי חברוני בית כנסת רובין 09:00 - 09:30

בהר נוף 

 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 -  פעילות פרטית12:30 - 13:30

 ישיבת המשך בנושא בחירות במועצות 16:00 - 16:45
 - אריה דרעי (קפלן 2)האזוריות אלקסום ונווה מדבר 

 -  (לשכה ) אתי הראלי יו"ר ועד עובדים ארצית 16:45 - 17:15
אריה דרעי

יום שלישי 24 מאי
 (לשכה פנים) יעקב אפרתי - פ.א.10:00 - 10:30

 (רח יהודה  ברית לבן של נילי (בית קטן בבקעה)11:00 - 12:00
( 1

 - אריה דרעי (לשכה פנים) אלי רגב 13:30 - 14:00

 (לשכה פנים ) אריאל משעל 14:00 - 15:00

 - אריה דרעי (קפלן 2 ) יוסי ורשבסקי15:00 - 15:45

 (קפלן 2) דודי אמסלם 15:45 - 16:30

 - תמר טורם השבעה של השרים החדשים 16:30 - 17:00

יום חמישי 26 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)ל"ג בעומר

 (מירון ) הרב בניהו שמואלי 14:30 - 15:00

 מירון - לתיאום הגעה ישראל אבוחצירא 15:00 - 15:30
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יום שני 30 מאי
 -  (מלון רמת רחל ) פתיחת כנס חירום משרדי 10:00 - 10:30

אריה דרעי

 ישיבת ממשלה 10:30 - 11:30

 - אריה  (לשכה פנים) שוטף סיגל + דרור סורוקה 10:45 - 11:30
דרעי

 מרכזי צעירים בישראל משתתפים אלי חביב , 11:30 - 12:15
 - אריה (קפלן 2)בועז ירדני, סיגל, אריאל משעל, מירב בן שימול 

 סיור בכותל הדרומי משתתפים: הרב רבינוביץ, 13:00 - 14:30
 - אריה דרעי (הכותל הדרומי )ליצמן, גפני, משה 

 פעילות פרטית16:00 - 16:30

 (כנסת 1221) אבי בלום ויעקב ריבלין 16:30 - 17:00

 (כנסת 1221) פוליטי17:00 - 17:45

 (כנסת 1221) צביקה כהן 17:45 - 18:15

 שמעון בוסו מחתן את ביתו אביגיל (חופה 18:30 - 19:00
 (אולמי גוטניק רח בית הדפוס 11 בשעה 18:30 לפני השקיעה) 

  חנוכת האגף להנחלת דיני "תרומות ומעשרות" 19:00 - 19:30

 הרב ציון כהן (הרב הראשי של אור יהודה ) 20:00 - 20:30

 (אולם שירת ירושלים רח  משה נמני מחתן את בנו 20:30 - 21:00

יום רביעי 1 יוני
 (כנסת) עמית סגל12:30 - 13:15

 (כנסת 1221) דוד שרן13:15 - 14:00

 פגישה עם וולטר טורק עוזר הנציב העליון 14:00 - 15:00
 - אריה דרעי (בכנסת)לנושא פליטים בתחום ההגנה 

 ישיבה בנושא תקציב המדינה לשנת 2017 וחוק 15:00 - 16:30
ההסדרים משתתפים: אורנה, אלי רגב, אבי חליבה, יהודה 

זימרת סיוון להבי, ששי דקל ולילי פיינטוך, ליאור שחר, מרדכי 
 - אריה דרעי (לשכה פנים )כהן  

 טקס ראשון להענקת תואר m.i בפקולטה 18:00 - 19:00
 - אריה דרעי (צפת)לרפואה של אונברסיטת בר אילן בגליל 

 (כנסת) המראה18:15 - 18:30

 (בנייני האומה ) הרב יצחק יוסף מחתן את הבת 20:00 - 20:30

 חתונת הנכד של הרב ניסים 20:30 - 21:30

 (עין כרם) נחיתה21:15 - 21:30

יום שישי 3 יוני

שבת 4 יוני

יום ראשון 29 מאי
 בית שאן משתתפים: אורנה, רות יוסף, צביקה, 12:00 - 12:45

 - אריה דרעי (לשכה פנים )משה

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) איתן דנגוט12:45 - 13:45

 קבינט ביטחוני 15:30 - 18:30

יום שלישי 31 מאי
 ישיבת ממשלה בנושא תכנית תקציב תלת 10:00 - 11:30

 - תמר טורםשנתית לשנים 2019-2017 

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל תא ) יעקב ברדוגו 14:45 - 15:30

 - אריה דרעי רובי - שוטף15:30 - 16:00

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל תל אביב ) פרטי16:00 - 17:00

 (לשכה תא נגב  שגריר רואנדה ג'וז'אף רוסבנה 17:00 - 18:00
 - אריה דרעיגליל )

 - אריה דרעי (תא ) ישראל בכר 18:00 - 18:45

 חתונת הבת של נתנאל פרץ (חופה לפני 20:00 - 20:30
 - תמר טורם (אולמי הדר דמול רמת גן דרך זאב ז'בוטנסקי)שקיעה)

 חתונת בנו של הרב זמיר כהן עם ביתו של אליהו20:30 - 21:00
 - אריה  (אולמי ויולהשדרות הלוחמים 1 תא צומת וולפסון )בר שלום 

דרעי

 - תמר טורם כניסה לקבר יוסף 23:55

יום חמישי 2 יוני
 יום גיבוש נגב גליל 08:00 - 08:30

 (באתר עין  ישיבת ממשלה לרגל יום ירושלים 10:00 - 13:00
לבן, הממוקם בגן לאומי נחל רפאים בירושלים (סמוך לגן החיות 

התנכ"י))

 (לשכה פנים ) פרטי14:00 - 15:00

 ביקור השרה למשרד  לשלטון מקומי וקהילות 15:00 - 16:00
 - אריה דרעי (קפלן 2)לונדון (צילום משותף בסוף המפגש) 

 (לוין אפשטיין 42  נחום אבלים, נדב עשהאל18:00 - 19:00
רחובות)

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) ערוץ 18:002 - 18:30

 (מלון  שבע ברכות לבת של הרב יצחק יוסף 20:00 - 20:30
המלכים רח המלך גורג 60)

 בר מצוה - מוטי רלב"ג - בית הכנסת בני תורה, 21:30 - 22:00
רובין - הר נוף
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יום שני 6 יוני
 פורום ראשי הרשויות הדרוזיות משתתפים: 10:30 - 12:30

 (חדר ישיבות אורנה, סיגל, מרדכי, יהודה, מופיד, משה , ברק 
 - אריה דרעיקומת מרתף)

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) פ"ע סיגל12:45 - 13:30

 (קפלן 2 ) פרטי13:30 - 14:00

 (סייעת ש"ס ) ליצמן + גפני ויונה יהב 16:00 - 16:45

 - אריה דרעי  תורנות מליאה 19:00 - 22:00

יום רביעי 8 יוני
 ועדת הפנים בנושא טיפול הממשלה בסוגיית 09:00 - 10:00

 - אריה דרעי (ועדת הפנים - כנסת )המסתננים 

 - אריה  (לשכה נגב גליל - כנפי נשרים 7) פוליטי09:30 - 10:00
דרעי

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ) ישיבת סייעה 10:30 - 11:30

 - אריה דרעי (נגב גליל - כנפי נשרים 7) פוליטי 12:00 - 13:00

 -  (כנפי נשרים 7 - לשכה נגב גליל ) פ"ע ערן ניצן13:30 - 14:00
אריה דרעי

 פ"ע אבי חליבה +  יהודה זימרת בנושא מאגר 14:00 - 14:30
 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל כנפי נשרים 7)ביומטרי 

 הכנסת ספר תורה חבית מדרש יחווה דעת 17:00 - 18:00
 (רח אגסי18  הר נוף )לעילוי נשמת משה בן זכייה ז"ל (ניסים לוי)

 תורנות מליאה (מהשעה 17:00 ועד תום 17:00 - 18:00
הישיבה) 

 20:30 - הילולת דוד המלך בישיבת "אור דוד" 20:30 - 21:00
המכבים 108 בני ברק (הרב דניאל זר)

 סיום מסכת וערב זכרון לרב אליהו דרעי 21:00 - 21:30

 ישעיהו שיינברג מחתן את הבן  - חופה בשעה 21:30 - 22:00
 (אולמי 20:00 (הרב המקדש הרב מרדכי אהרון שיינברגר)

יום שישי 10 יוני
 רוה"מ -לשכה12:30 - 13:30

שבת 11 יוני
 (חגים דתיים יהודיים)ערב שבועות

יום ראשון 5 יוני
 (ישראל)יום ירושלים

 - אריה  (לשכה פנים ) שגריר סין - בנושא ויזות10:30 - 11:30
דרעי

 - אריה דרעי אורנה - שוטף14:30 - 15:15

 קבינט בטחוני 15:30 - 18:30

 זכרון יעקב19:30 - 20:00

יום שלישי 7 יוני
 אורנה + מרדכי + יהודה - עדכון לוועדת הפנים12:30 - 13:00

 עתירות לבג"ץ בעניינים הנגועים להסדרת 13:00 - 13:45
 - אריה דרעי (לשכה פנים )מעמדם של בני זוג מאותו מין

 ישיבת הכנה לוועדת הפנים בנושא טיפול 13:45 - 14:30
 - אריה דרעי (לשכה פנים )הממשלה בסוגיית המסתננים 

 -  (לשכה ) יוסי אדלשטיין + רובי + אילן שפירא 14:30 - 15:00
אריה דרעי

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) דניאל סלומון + רובי 15:00 - 15:30

 (כנסת ) תורנות מליאה (במקום אורי אריאל )16:00 - 17:30

יום חמישי 9 יוני
 ישיבה בנושא התקציב משתתפים: סיגל, אריאל 10:00 - 11:30

 (תא נגב משעל, מרדכי כהן, ינון, משה, דרור סורוקה ליטוב 
 - אריה דרעיגליל)

 שופטת ציפורה ברון משתתפים: מרדכי כהן, 11:30 - 12:15
 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל תא )משה ארבל, יהודה זימרת 

 - אריה  קבינט בטחוני -לשכת רוה"מ תל אביב12:30 - 14:30
דרעי

 הועידה השנתית של רבני קהילות וגבאי בית 15:00 - 15:30
 (אולמי הדר סיטי טאואר כנסת תשע"ו במעמד הרבנים הראשיים 

 - אריה דרעימשכן אירועים רח זיסמן 14 רמת גן )
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יום שני 13 יוני
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג שבועות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)חג שבועות (היום השני-מחוץ לישראל)

 -  (לשכה) ישיבת הכנה לוועדת שרים לחקיקה  09:30 - 10:30
אריה דרעי

 (מזכירות הממשלה ) ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 פורום ראשי מפלגות13:15 - 13:45

 (לשכה, פנים) אבי בלום - יעקב ריבלין18:00 - 19:00

 (אולמי נוף ירושלים ) יואב בן צור מחתן את בנו 21:00 - 21:30

יום רביעי 15 יוני
 סיור + פגישה ברשות הביומטרית משתתפים: 09:30 - 11:00

 - אריה גון קמני, משה ארבל,  ברק, ראש הלוט"ר איתן בן דוד 
דרעי

 בקראון פלאזה  - כנס נשים 11:00 - 11:30

 מפגש עם 75 סטודנטים ממכללת יזרעאל 12:00 - 12:30
 - אריה דרעי (חדר שפרינצק)מארגן ד"ר האני זובידה 

  מפגש עם הסטודנטים  של פרויקט עתידים 13:45 - 14:15
 - אריה דרעי(חדר ועדת חוקה ומשפט - כנסת )

 הכנה לישיבה עם רוה"מ +שר אוצר בנושא 14:15 - 15:00
 - אריה דרעי (כנסת 1221)פיתוח הצפון 

 (כנסת 1221) פ"ע יואב גלנט 15:00 - 15:45

 - אריה דרעי (קפלן 2) הרב שמואל אלישוב 15:45 - 16:30

 מימון מדינה שלישית משתתפים: שי באבד 17:30 - 18:30
מנכ"ל אוצר, מנכ"ל רוה"מ, מורן מזור, אורי שיינין, אמנון בן 

 - אריה דרעי (לשכה פנים )עמי, אילן שפירא, יוסי אדלשטיין 

 - אריה דרעי קבינט בטחוני 19:30 - 21:30

יום שישי 17 יוני
 - אריה דרעי (לשכה כנפי נשרים) פוליטי10:00 - 11:00

שבת 18 יוני

יום ראשון 12 יוני
 (חגים דתיים יהודיים)שבועות

יום שלישי 14 יוני
 צביקה בחופשה 08:00 - 08:10

 - אריה דרעי אור יהודה 09:00 - 14:00

  פגישת עבודה, לשכת ראש העיר אור יהודה10:00 - 11:00
 - אריה דרעי(שד' אליהו סעדון 122, אור יהודה )

 - אריה דרעי סיור בגני ילדים + מפגש פעילים 11:00 - 11:45

 - אריה  סיור במרכז לימודים אקדמיים (מל"א)12:00 - 12:30
דרעי

 - אריה  (עיריה ) סיכום דיון + ארוחת צהריים 12:45 - 13:30
דרעי

 כנס של השדולה למאבק בהתמכרות להימורים 14:30 - 15:00

  כנס הרצליה ה 16 בסימן ישראליות משותפת15:30 - 16:30
 - אריה דרעי(בית הנשיא )

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) תקנה 17:006 - 17:30

יום חמישי 16 יוני
 יום גיבוש שלטון מקומי 07:30 - 08:00

 -  (בני ברק חזון איש 68 ) ניחום אבלים הרב לסרי 11:00 - 11:30
אריה דרעי

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל תא ) שמחה גולדין12:00 - 12:45

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ת"א ) שוטף סיגל 12:45 - 13:45

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ת"א ) חיים זברלו 15:00 - 15:45

 (בית אמות המשפט - שאול  פ"ע בני רבינוביץ   15:45 - 16:30
 - אריה דרעיהמלך 8)

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל תא ) הרב גרוסמן16:30 - 17:15

  חיים ביבס ודודי אמסלם בנושא הקיטנות18:00 - 18:30
 - אריה דרעי(לשכה נגב גליל תל אביב)

 (גן אירועים נאות קדומים  אלי רגב מחתן את הבת20:00 - 20:30
 - אריה דרעייער בן שמן)
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יום שני 20 יוני
 - אריה דרעי אורנה - שוטף09:45 - 10:00

 דלית אל כרמאל משתתפים: אורנה, מרדכי, 10:00 - 11:00
 - אריה דרעי (פנים י-ם)יהודה, סיגל, מופיד 

 ראש  עיריית רמלה משתתפים: יואל לביא, 11:00 - 11:45
אורנה, סיגל, מרדכי, אריאל משעל, יהודה זימרת (מצ"ב 

 - אריה דרעי (קפלן 2 )נושאים)

 (לשכה  התייעצות דניאל סלומון + רובי שמש 11:45 - 12:00
 - אריה דרעיפנים )

 - אריה דרעי (קפלן 2) שגריר קניה 12:00 - 13:00

 - אריה (נגב גליל - כנפי נשרים 7) מסיבת עתונאים13:15 - 14:15
דרעי

 (ירמיהו 39 - אצל ליצמן תחבורה ציבורית בשבת 14:15 - 14:45
משרד הבריאות )

 - אריה מימון מדינה שלישית ברשות ראש המוסד17:30 - 18:30
דרעי

 הרב יצחק יהודה שפירא מחתן את הבן יואל 20:30 - 21:00
 (אולמי כתר הרימון רח' אהרונוביץ 10 בני ברק(חופה בשעה 19:30)

 - אריה דרעי)

 (חוות רונית) חתונת יולי אדלשטיין21:00 - 21:30

יום רביעי 22 יוני
 -  אורנה + מרדכי + זמרת  - עוספיה ותל מונד09:30 - 10:00

אריה דרעי

 - אריה  (לשכה פנים) כתב ה"ארץ" אור קשתי 10:00 - 10:45
דרעי

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) תקנה 10:456 - 11:15

 - אריה דרעי (כנסת 1221) מירי רגב 11:30 - 12:15

 - אריה דרעי (כנסת 1221) שוטף סיגל 12:15 - 13:00

 - אריה דרעי (כנסת 1221 ) ח"כ ענת ברקו 13:00 - 13:45

 תורנות מליאה 14:00 - 17:00

 (אולמי הדודאים  הרב עודד סירי מחתן את בנו 19:30 - 20:00
 - אריה דרעירח הירקון 57 בניברק )

 (מלון  חתונת יצחק בצון מנכל אתר שסני"ק 20:30 - 21:00
רמאדה )

 (אולמי  שלמה בניזרי מחתן את בנו ינון מרדכי 21:00 - 21:30
לה - בל רח האומן 9 תלפיות ירושלים )

יום שישי 24 יוני

שבת 25 יוני

יום ראשון 19 יוני
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 - אריה דרעי (כנפי נשרים 7) איתן דנגוט 16:45 - 17:30

 - אריה (לשכת רוה"מ ) אצל רוה"מ - פיתוח הצפון18:00 - 19:30
דרעי

 אמנון בן עמי מחתן את ביתו (חופה בשעה 20:30 - 21:00
 (גני כנען, קיבוץ נען)20:30)

 (גן אירועים קדמא נווה משה ליאון מחתן את ביתו 21:00 - 21:30
אילן)

יום שלישי 21 יוני
 מנשה לוי מחתן את הבת הודיה (חופה לפני 19:00 - 19:30

 (אולמי נוף ירושלים רח שחראי 12 ירושלים )השקיעה )

 (אולמי קונקורד רח כינרת 2  אברהם מרדכי מנלה 19:30 - 20:00
 - אריה דרעיבני ברק )

יום חמישי 23 יוני
 (לשכה פנים ) פרטי10:30 - 11:30

 ישיבה עם עיריית גבעת שמואל משתתפים: יוסי12:00 - 13:00
 - אריה דרעי (פנים י-ם )ברודני, מרדכי כהן, יהודה זימרת, אורנה 

 פלאשמורה - דוד שרן, אלי גרונר ודודי אמסלם  13:00 - 14:00

 שיחה 14:30 - 14:40

 כנס רבנים ויום עיון של ארגון הרבנים הארצי 19:00 - 19:45
 (מלון ראמדה )בהתיישבות 

 (ראמדה רנסנס רח  איציק כהן מחתן את הבן 20:00 - 20:30
וילנאי 6 ירושלים )
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יום שני 27 יוני
 הכנה לישיבה בנשוא קריטריונים למתן אשרות 09:30 - 10:00

 - אריה דרעי (לשכה פנים )כניסה 

 בחינת מתן אשרות ורישיונות שהייה לארגונים 10:00 - 11:00
 הבינלאומיים המגיעים לעבוד / להתנדב בשטחי הרשות 

 - אריה דרעי(לשכה פנים )

 רפורמה בענף הסיעוד משתתפים: אמנון, שרי 11:00 - 11:45
 - אריה דרעי (לשכה פנים )גבאי, משה נקש, רובי שמש 

 - אריה דרעי (כנסת 1221) שוטף מופיד 11:45 - 12:15

 - אריה  (פנים) דיון דחוף בנושא הפלאשמורה 12:30 - 13:30
דרעי

 יוני - הכנה לסיור13:30 - 14:00

 כנס נשים יזמיות בירושלים בהשתתפות: מנכ"ל 16:20 - 17:00
 - אריה דרעי (מלון רמאדה )רוה"מ, גפני 

יום רביעי 29 יוני
 - אריה דרעי קבינט ביטחוני 08:30 - 11:00

  (כנסת 1221) טאלב אבו עראר  בנושא אל קסום12:15 - 12:45
- אריה דרעי

 (כנסת  הכנה לישיבה עם רוה"מ תוכנית הצפון 12:45 - 13:30
 - אריה דרעי1221)

 - אריה דרעי (רוה"מ) אצל רוה"מ תוכנית הצפון 15:30 - 16:30

 דיון בראשות רוה"מ בנושא הכותל משתתפים: 16:30 - 17:30
 - אריה דרעי (משרד רוה"מ)ליצמן גפני, רונן פרץ 

יום שישי 1 יולי
 פוליטי10:30 - 11:30

שבת 2 יולי

יום ראשון 26 יוני
 (לשכה פנים) פרטי09:40 - 10:00

 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 אזכרה לרבנית יעל כהן19:00 - 19:30

 (באולם שע"י  בר מצווה לבנו של שמעון לביא 20:30 - 21:00
קהילת בני תורה רח אגסי 5 הר נוף ירושלים )

יום שלישי 28 יוני
 סיור בבני ברק08:00 - 09:00

 (אבוחצירא 25) מוסדות אוהל שרה 10:45 - 11:30

 ארוחת בוקר בהשתתפות ראשי רשויות מהאזור 11:30 - 12:30

 (מגדלי שקל זבוטינסקי 168) משרד הפנים11:40 - 12:00

 (הרב הירש 15) בתי אבות פונוביץ12:15 - 13:00

 (אמרי חיים 34) ישיבת משכנות הרועים 13:05 - 13:30

 (עזרא 51) סמינר אור החיים 13:30 - 14:00

 ארוחת צהריים בהשתתפות ראשי רשויות 14:00 - 15:00
 (אולם המועצה עיריית בני ברק רח ירולשים 58)חרדיות 

 (לשכת סגן ראש העיר  מפגש עם מנהלי מוסדות 15:00 - 15:30
הרב דדון בני ברק )

 (אולמי מיס אלרים -  ארוחת שבירת צום הראמדן19:00 - 20:00
 - אריה דרעיערערה )

 חתונת יעקובזון-חפץ באולמי בית ישראל20:00 - 21:00

יום חמישי 30 יוני
 חנוכת לשכת יפו - טקס הנפקת ת"ז חכמה 12:30 - 13:00

 - אריה דרעי (סאלמה 53 תל אביב )המיליון 

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל תא ) שוטף סיגל13:30 - 14:00

 - אריה  (לשכה נגב גליל תא ) פ"ע דרור סורוקה 14:00 - 14:30
דרעי

 קול קורא למוסדות ציבור משתתפים: מרדכי 14:30 - 15:15
 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל תא )כהן, דרור סורוקה 

 -  (נגב גליל ת"א ) הצגת תוכנית אגף צעירים15:15 - 16:00
אריה דרעי

 - אריה דרעי (האצולה אשדוד ) חתונה מאיר עמר 19:30 - 20:00

 (רח הקישון  בר מצווה לבנו של יוסף חיים בצרי 20:00 - 20:30
 - אריה דרעי32 באר שבע אולמי אגמים )

 (אולמי בית ישראל  אריה לורי מחתן את הבת 20:30 - 21:00
 - אריה דרעיעזרת תורה 18)
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יום שני 4 יולי
11:00 - 10:30go spanish מפגש עם נשות ארגון (kaplan 2)  - 

אריה דרעי

 שילוב יהודי אתיופיה בחברה הישראלית, 11:00 - 12:00
משתתפים: דוד אזולאי, עודד פלוס, משה אילוז, חיים ביטון, 

 - אריה דרעי (לשכה פנים )הרב ראובן וובשת 

 - אריה (לשכה פנים ) גבולות ימיים פגישת המשך 12:00 - 12:45
דרעי

 הכנה לישיבה עם שר האוצר משתתפים: איתן 12:45 - 13:15
 - אריה דרעי (לשכה פנים )דנגוט

 (לשכה פנים) ריבלין ובלום 17:00 - 17:45

 (משרד האוצר ) אצל שר האוצר -תוכנית לפיתוח 18:00 - 18:45

 (משרד האוצר ) שר האוצר - משרד הפנים18:45 - 19:00

יום רביעי 6 יולי
 - אריה דרעי (לשכה פנים ) פ"ע אורנה 10:45 - 11:00

 אורנה + מרדכי בנושא: רזרבות שר, תיקון 11:00 - 11:45
 - אריה דרעי (לשכה פנים )עיוותים ורזרבת מנכ"ל לפיתוח 

 - אריה דרעי (קפלן 2) תקנה 11:456 - 12:00

 (קפלן 2 ) פרטי12:15 - 12:45

 (קפלן 2) פרטי13:30 - 14:00

 (לשכה פנים ) יוסי שווינגר 14:15 - 14:45

 (קפלן  ראש עיריית מודיעין עילית הרב גוטרמן 15:30 - 16:15
(2

 ניחום אבלים רמת גן 18:00 - 18:30

 (אולמי הדר דימול שמואל אלישיוב מחתן את בנו 19:00 - 19:30
 - אריה דרעירח זיסמן 10 רמת גן )

 ברית נחמניאל סבן 19:30 - 20:00

יום שישי 8 יולי

שבת 9 יולי

יום ראשון 3 יולי
 ישיבת ממשלה 11:30 - 14:00

 יציאה לראשון לציון14:00 - 14:15

 ישיבת ראשי מפלגות 14:15 - 15:00

 הלוויה - דוד טל ז"ל16:00 - 17:00

 (מזכירות הממשלה) קבינט בטחוני 17:00 - 19:00

  יצחק ומיכל כהן עורכים בר מצווה לבן צבי נ"י19:30 - 20:00
(מלון רמדה רח זאב וילנאי 6 ירושלים )

 (אולם אירועים בית  אבישי מעטוף מחתן את הבן 20:00 - 20:30
 - אריה דרעירבקה - כפר חב"ד ב )

יום שלישי 5 יולי
  (התכנסות בכניסה לישוב חשמונאים ) גני מודיעין 10:00 - 10:20

- אריה דרעי

 - אריה דרעי אולפנת דולב 10:30 - 11:00

 - אריה דרעי חרשה תצפית על גוש דן11:30 - 11:40

 - אריה  עטרה - תצפית על העיר הערבית רוואבי12:00 - 12:10
דרעי

 מרכז מבקרים נחלת בנימין - סיכום ודיון 12:30 - 13:10
 - אריה דרעימקצועי 

 אזור התעשייה שער בנימין - הנחת אבן  פינה 13:15 - 13:30
 - אריה דרעילבניין המועצה 

 ביקור בתל ציון 13:40 - 14:30

 - אריה (בית שאן ) יוסף לסרי עורך אזכרה לאביו 20:00 - 20:30
דרעי

יום חמישי 7 יולי
 - אריה דרעי סיור בנצרת  עילית (מצ"ב נושאים)10:30 - 13:30

 - אריה דרעי שלומי14:30 - 16:30

 במעלות - כנס חרום ראשי רשיות צפון (תוכנית 17:00 - 18:00
 - אריה דרעי (בנין עיריית מעלות )לפיתוח הצפון)

 - אריה  (בקעה אל גרביה ) כנס לרגל חג אל פיטר19:00 - 20:00
דרעי

 (מלון  שלמה יעקב אמסלם מחתן את הבן 21:00 - 21:30
לאונרדו  קומה D  רח הנרייטה סולד 4 באר שבע )
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יום שני 11 יולי
 - אריה דרעי (לשכה פנים ) ראיון עקיבא וייס 10:15 - 11:00

 ראש עיריית אילת משתתפים: מאיר יצחק הלוי, 11:00 - 11:45
 - אריה  (לשכה פנים )אורנה, מרדכי, יהודה, משה ארבל, אביעד

 - אריה דרעי (קפלן 2) תקנה 11:456 - 12:15

 - אריה דרעי (לשכה פנים) פרטי12:00 - 12:30

 האשכולות כמרחב חיים משותף  במעמד נשיא 13:00 - 14:15
 - אריה דרעי (בבית הנשיא)המדינה, ושר האוצר 

 בג"ץ תחבורה ציבורית בשבת משתתפים: שר 16:00 - 17:00
התחבורה, ליצמן, גפני (מנכ"ל מע"ץ, מנכ"ל הרכבת ומנכ"ל 

 - אריה דרעי (כנסת 1221) מירית שקד ברק17:00 - 17:10

 (כנסת) נאום לזכרו של דוד טל ז"ל18:00 - 18:30

 תורנות מליאה לידיעה  (הוחלף)19:00 - 22:00

 (אולמי בית ישראל  בן ציון משאל מחתן את הבת19:30 - 20:00
 - אריה דרעי)

 (אולמי בפליון  הרב פנחס זביחי מחתן את הבת 20:00 - 20:30
 - אריה דרעיתלפיות ירושלים רח האומן 14)

 (אולם שירת ירושלים רח מנשה כהן מחתן את הבן20:30 - 21:00
 - אריה דרעיכנפי נשרים 64 גבעת שאול )

יום רביעי 13 יולי
 אצל רוה"מ משתתפים: נתן שרנסקי, רון ברנר, 10:00 - 10:45

 (משרד רוה"מ )יונתן שכטר 

 (לשכה פנים ) משה רייך11:15 - 12:00

 (לשכה פנים ) יצחק בוזי הרצוג 12:15 - 13:00

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) פ"ע אורנה 13:00 - 13:30

 מסחר בשבת משתתפים: אלי פאלי, אורי רמטי, 14:30 - 15:15
 - אריה דרעי (לשכה פנים )רועי לחמנוביץ, איתן אלון, אורי פז, 

 - אריה דרעי (פנים ) נתן אלנתן 15:15 - 15:45

 (לשכה פנים ) צילום לעזר מציון 16:00 - 16:30

 - אריה דרעי נווה אילן - תוכנית חיסכון 19:30 - 20:00

 (אולמי  גבריאל ומגי ישראלוב מחתנים את הבן 20:30 - 21:00
 - אריה דרעישערי העיר - יפו 216 ירושלים )

 (אולמי טופז על הים  עופר כהן מחתן את הבת 21:00 - 21:30
 - אריה דרעיעכו )

יום שישי 15 יולי

שבת 16 יולי

יום ראשון 10 יולי
 ראיון לגל"צ09:20 - 09:30

 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 נתיבי צדיקים משתתפים: הרב רבינוביץ, דוד 16:00 - 17:00
 - אריה דרעיאזולאי, עודד פלוס, שווינגר, ישראל דרעי 

 הילולה לכבודו של מו"ר אאמו"ר אליהו ליאון 20:00 - 20:30
 (אולמי ליאל גרדן צומת ירקונים פתח תקווה )לוי זצוק"ל

 (אולמי חצר המלכה  מישל טפירו מחתן את הבן 20:30 - 21:00
צומת כנות )

 (אולמי בית  משה מור יוסף מחתן את הבת21:00 - 21:30
 - אריה דרעיהאופרה  רח האורגים 25 אשדוד )

 (אולמי בית ישראל ) יוסף וייס מחתן את הבת 21:30 - 22:00

יום שלישי 12 יולי
 (ארלוזורוב 93 הוועד  ישיבת הנהגת ההסתדרות 10:45 - 12:15

 - אריה דרעיהפועל חניה דרך רח' בן סרוק )

 - אריה דרעי (הסתדרות ) ראיון מוקלט 12:30 - 13:00

 ועדת יעקב עמידרור משתתפים: צ'יכנובר ויעקב13:00 - 14:00
 - אריה דרעי (קרייה - משרד רוה"מ בניין 22 קומה 2 )עמידרור 

 (שאול  ראש עיריית אשקלון איתמר שמעוני 14:30 - 15:15
 - אריה דרעיהמלך 8)

 -  (לשכה נגב גליל ת"א ) שיחת רקע מואב ורדי15:15 - 15:45
אריה דרעי

 -  (נגב גליל ת"א) מר אורי בוסקילה (מחוז דרום)15:45 - 16:15
אריה דרעי

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ת"א ) מרדכי כהן16:40 - 17:25

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל תא ) פ"ע אחיקם17:25 - 17:55

 (אולמי גני  הרב חיים בעדני מחתן את הבת 20:00 - 20:30
 - אריה דרעיהדקל רח' עזרא 20 בבבני ברק )

 עצרת השלושים של הבה"ח שמעון יוחאי לסרי 21:00 - 21:30
 - אריה (ישיבת כנסת ישראל אשדוד רח חטיבת הנגב 25 רובע ג )ז"ל

 משה אבוטבול - חתונת בת - "לילות קסומים" 21:30 - 22:00
 - אריה דרעיקיבוץ חפץ חיים

יום חמישי 14 יולי



שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

אוגוסט 2016

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

יולי 2016

17 יולי 2016 - 
23 יולי 2016

יום שני 18 יולי
 הכנה לסיור בג'סר א-זרקא משתתפים: אורנה, 10:00 - 10:30
 - אריה דרעי (לשכה פנים )מרדכי, פאיז  

 פגישה עם יו"רים ומנכ"לים האשכולות 10:30 - 12:00
 (חדר משתתפים: מרדכי כהן, אורנה, יהודה, סיוון, מריה, 

 - אריה דרעיישיבות מנכ"לית )

 (לשכה פנים ) פרטי12:00 - 12:30

 12:45 - ארנה - סיום פרויקט מ"ט לתת13:00 - 14:30

 (כנסת 1221) אחמד טיבי, דב חנין, אוסמה סעדי 16:00 - 16:45

 (כנסת 1221) פוליטי17:00 - 17:30

 (כנסת  אביגדור אוחנה משתתפים: ינון, יוני17:30 - 18:30
 - אריה דרעי1221)

 דיון בנושא השבת משתתפים: מנדלבליט, ליצמן19:00 - 19:45
וגפני  יהודה זימרת, עודד פלוס, אורית מלמד, עו"ד יצחק מרון 

 - אריה דרעי (חדר ועדת חינוך קומה 2  )ואיתמר מירון 

 (אולמי  נח צדוק מחתן את הבן (חופה 20:30)20:30 - 21:00
 - אריה דרעיהאצולה רח חרשי הברזל 19 תלפיות )

 (אולמי שירת  ר' ניסים אוזן מחתן את הבת 21:00 - 21:30
 - אריה דרעיירושלים כנפי נשרים 64 ירושלים )

יום רביעי 20 יולי
 (כנסת - אולם  השדולה לשיתוף פעולה אזורי 09:50 - 10:15

 - אריה דרעיירושלים )

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) הכנה - שכונת דהמש ?10:45 - 11:15

 הצגת מערך הגיור משתתפים: הרב יצחק פרץ 11:15 - 12:00
ראש מערך הגיור, אברהם קטלן יועמ"ש, רפי דיין יו"ר ועדת 

 - אריה דרעי (משרד הפנים )חריגים 

 - אריה  (לשכה פנים) הכנה לראש עיריית נתניה 12:00 - 12:15
דרעי

 ראש עיריית נתניה משתתפים: אורנה, מרדכי, 12:15 - 13:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים )יהודה, סיגל, אביעד 

 - אריה  (לשכה פנים ) דפנה ליאל - כתבת ערוץ 13:002 - 13:45
דרעי

 (לשכת רוה"מ ) רוה"מ שכונת דהמש15:00 - 16:00

 חתונת הבת של הרב בצרי זצוקל באולמי אגמים20:00 - 20:30
- רח' הקישון באר שבע

 הילולה - אור החיים - ישראל אבוחצירה (מרים)21:00 - 21:30

 חתונת בתה של סיגל שאלתיאל באחוזת סנדרין21:30 - 22:00

יום שישי 22 יולי
 פרטי09:45 - 10:45

 (נגב גליל כנפי נשרים ) פוליטי 10:30 - 11:30

 פרטי12:00 - 13:00

 פרטי13:30 - 14:00

שבת 23 יולי

יום ראשון 17 יולי
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 (לשכה פנים ) פוליטי14:00 - 15:00

 (חדר התייעצויות  בגץ 5699 נגד השב"כ - חתימה 16:50 - 17:05
 - אריה דרעי- מזכירות הממשלה )

 קבינט בטחוני 17:15 - 19:00

 (מתחם הציון  הילולת רבי שלום איפרגן זצוק"ל20:00 - 20:30
בנתיבות)

יום שלישי 19 יולי
 - אריה  קבלת פנים בלשכת ראש העיר חדרה 10:30 - 10:35

דרעי

 (אולם הישיבות  סקירת תכנית הפיתוח של העיר 10:35 - 11:05
 - אריה דרעישל מועצת העיר)

 - אריה ביקור בביה"ס ותלמוד תורה "חפץ חיים" 11:10 - 11:35
דרעי

 שכונת "הפארק" תצפית על "אקופארק", 11:40 - 12:50
תצפית על אתר פארק העסקים והבילוי "אנרג'י פארק" ותצפית

  מוזיאון טכנודע סיור סיכום וארוחת צהריים 13:00 - 14:00
 - אריה דרעי(גבעת אולגה )

 - אריה  קבלת פנים ג'סר א זרקא בבניין המתנ"ס14:30 - 14:40
דרעי

 תכנית השכונה החדשה מערב ג'סר, כפר 14:40 - 15:10
הדייגים והחוף, שכונות מצוקה ועוני, תצפית מהגשר העילי 

 ישיבת עבודה: הצגת תכניות ובקשות מהרשות 15:10 - 16:30
(ראש המועצה והמהנדס) תכנית ההבראה המשודרגת (רו"ח 

 (אולמי קונקורד - רחוב כנרת 2  משה אילוז מחתן 20:00 - 20:30
בני ברק )

 (כנסת) הצבעה - השעיית ח"כ21:45 - 22:15

יום חמישי 21 יולי
 -  (בית שמש) חנוכת בית ספר יקירי ירושלים 10:45 - 12:15

אריה דרעי

 -  (רח אלי כהן 2 בת ים ) ראיון לשרון כידון ערוץ12:30 - 14:00
אריה דרעי

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ת"א ) פרטי15:30 - 16:30

 - אריה דרעי (נגב גליל ת"א ) פרטי16:30 - 17:15

 - אריה  (לשכה נגב גליל ת"א ) פ"ע מנכ"לית פנים17:15 - 17:45
דרעי

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ת"א ) שמוליק ליטוב 18:00 - 18:30

 (אולמי דודאים רח  אמנון בוארון מחתן את הבת 20:00 - 20:30
 - אריה דרעיהירקון 57 בני ברק )

 (בבית של חיים ביטון - הר  הילולת "אור החיים"21:00 - 21:30
 - אריה דרעישמואל )

 רבקה  רביץ מחתנת את הבת (חופה בשעה 21:30 - 22:00
 - אריה דרעי (אולמי תמיר היכל ב')18:00 לפני השקיעה)
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יום שני 25 יולי
 - אריה  (לשכה פנים ) יהודה זימרת - בג"ץ שב"ס 09:30 - 09:45

דרעי

 -  (לשכה פנים ) מנכ"ל אייפק ד"ר קמרון בראון 09:45 - 10:15
אריה דרעי

 (לשכה פנים ) אבירם דהרי + ח"כ מיקי זוהר 10:15 - 11:00

 קבינט דיור11:00 - 13:00

 משפחת אורון שאול משתתפים: שר האוצר, 14:00 - 15:00
 (לשכת שר האוצר )איציק ישראל, ישראל חסון, נציגי המשפחה 

 - אריה דרעי (לשכה פנים) פ"ע מופיד 16:30 - 17:00

 - אריה דרעי (לשכה פנים) פוליטי17:00 - 18:00

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) שמוליק ליטוב18:00 - 18:45

יום רביעי 27 יולי
 -  השר מקוזז עד 15:00 עם אוסמה סעדי (תמר)08:30 - 09:00

אריה דרעי

 (לונה פארק שמואל הנביא  ירושלים ילדי קייטנות 09:15 - 10:45
 - אריה דרעי)

 (לשכה פנים ) הרב תובל +ישראל בן צבי 12:00 - 12:30

  ראשי רשויות בגולן (מצ"ב הנושאים לפגישה)12:30 - 13:30
 - אריה דרעי(לשכה פנים )

 תקציב משרד הפנים  משתתפים : אורנה, 13:30 - 14:30
 - אריה דרעי (לשכה פנים )מרדכי, אבי חליבה, ליאור שחר 

 חוק ההסדרים משתתפים: אורנה, מרדכי, יהודה14:30 - 16:00

 (מזכירות הממשלה) קבינט בטחוני 17:00 - 19:30

 -  (לשכה פנים ) יעקב בצלאל + שמוליק ליטוב 19:45 - 20:30
אריה דרעי

 (לשכה פנים ) פוליטי20:30 - 21:00

יום שישי 29 יולי

שבת 30 יולי

יום ראשון 24 יולי
 (חגים דתיים יהודיים)צום י"ז בתמוז

 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 (נגב גליל  ישראל ריאני, מלכיאלי, יהודה אזרד21:10 - 22:10
 - אריה דרעיכנפי נשרים )

יום שלישי 26 יולי
 (מוהליבר  ביקור בלשכת האוכלוסין, מרכז ברוך 10:20 - 10:30

 - אריה דרעי6 פתח תקווה)

 (לשכת ראש העיר, רחוב  פגישה עם ראש העיר 10:40 - 11:25
 - אריה דרעיהעלייה השנייה 1)

 - אריה דרעי סיור בשוק 11:30 - 11:45

 - אריה דרעי (גני הדר ) ישיבת אור ישראל 11:50 - 12:15

 - אריה  פגישה עם קהילת עולי אתיופיה בפג'ה12:20 - 12:40
דרעי

 - אריה דרעי ת"ת נטיעים12:45 - 13:05

 - אריה דרעי מאור יהודה 13:10 - 13:40

 -  ישיבת פאר משה - ביקור וארוחת צהריים 13:45 - 14:30
אריה דרעי

 תורנות מליאה19:00 - 22:00

יום חמישי 28 יולי
 תקציב משרד הפנים משתתפים: חיים ביבס, 11:00 - 12:00

 -  (לשכה נגב גליל ת"א )אורנה, מרדכי, סיון להבי, לילי פיינטוך
אריה דרעי

 תל מונד ועוספיה משתתפים : אורנה , מרדכי, 12:00 - 12:45
 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ת"א )יהודה, רות יוסף

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ת"א ) פרטי13:00 - 13:45

 ראש מטה הלו"טר - איתן בן דוד +  (ראש 15:00 - 16:00
 (לשכהחטיבה טכנולוגיות) - הצגת חוות דעת לוט"ר לביומטרי 

 - אריה דרעינגב גליל ת"א )

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל תא ) פ"א גון קמיני 16:00 - 16:15
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יום שני 1 אוגוסט
 רובי בחופש 07:30 - 08:00

 ועדת שרים לענייני עלייה וקליטה בין בשעות 08:00 - 08:30
 - אריה דרעי13:00-15:00

 וע"ש לעניין קידום שילובם בחברה הישראלית 08:30 - 09:00
 (מזכירות של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי (11:15-12:12)

 - אריה דרעיהממשלה )

 (לשכת המבקר רח מבקר המדינה מר יוסף שפירא 09:30 - 10:30
 - אריה דרעי2)

 תקציב דו שנתי עם נציגי האוצר: ערן ניצן, 11:00 - 12:00
אריאל יוצר ויוסי עדס, אורנה, מרדכי, אבי חליבה, ליאור שחר, 

 - אריה  (לשכה פנים )לילי פיינטוך, יהודה זימרת, משולם נהרי 
דרעי

 (האודטריום הגדול - של ע"ש  איחוד הצלה 13:45 - 14:00
שילנסקי קומה תחתונה )

 (כנסת) שדולה למען נצרת עילית 14:00 - 14:30

 (כנסת 1221) אבי בלום14:30 - 15:00

 - אריה דרעי (כנסת 1221) דוד אזולאי 16:00 - 16:30

 - אריה דרעי (כנסת 1221) מרדכי כהן 16:30 - 17:00

 - אריה דרעי (כנסת 1221) פוליטי17:00 - 18:00

יום רביעי 3 אוגוסט
 - אריה דרעי (קפלן 2) יונה יהב15:30 - 15:45

 (לשכה פנים ) עמרם קלאג'י16:00 - 16:15

 ועדה גאוגרפית חיפה - ישיבת התנעה קביעת 16:15 - 17:00
מנדט משתתפים: עמרם קלג'י, אורנה, מרדכי, סיון, דרור 
 לוינגר, יוסי משלב, יהודה זימרת, שירי שניצקי, פאיז חנא

 - אריה דרעי(לשכה פנים )

 תקציב שרותי הדת היהודיים -דוד אזולאי, עודד 17:00 - 18:00
 (כנסת, חדר סיעה)פלוס ,איציק כהן ,איציק ועקנין ,יעקב מרגי  

 קידום קול קורא ועדות גאוגרפיות- הכנת מענה 18:30 - 19:15
לבג"ץ משתתפים: אורנה, מרדכי, יהודה, דרור, סיוון, שירי 

 - אריה דרעי (לשכה פנים )שינצקי

 הכנה לישיבה עם מנכ"ל משרד הביטחון בנושא19:15 - 20:00
 (לשכה קרן ארנונה משתתפים: אורנה, מרדכי, יהודה, סיוון 

 - אריה דרעיפנים )

 ועידת יוקרה - "גביר לאחיך" בהשתתפות 21:45 - 22:15
 (קיסריה - משכן הארועים yoni)האדמו"ר מצאנז 

יום שישי 5 אוגוסט
 פעילות פרטית09:30 - 10:30

 (לשכה נגב גליל כנפי נשרים 7) פוליטי10:30 - 11:00

 -  פעילות פרטית11:00 - 12:00

 (שד נווה יעקב 612  ברית לנכד של אלי מזרחי 12:00 - 12:45
מרכז מסחרי אולמי קינגסטו)

שבת 6 אוגוסט

יום ראשון 31 יולי
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 (בית  טקס מינוי דיינים לביה"ד הרבני הגדול 11:00 - 12:00
הנשיא )

 - אריה דרעי (כנפי נשרים ) פרטי18:00 - 18:45

 (רח ישעיהו 16 שכון המזרח  אזכרה לדוד טל ז"ל 20:00 - 20:30
 - אריה דרעיראשון לציון )

יום שלישי 2 אוגוסט
 - אריה דרעי ערבה   08:30 - 17:30

 בכנסת, בלשכת רוה"מ - מרכולים בשבת + יריב19:30 - 20:00
לוין

 - אריה דרעי (לשכה פנים) איתן דנגוט קפלן 20:302 - 21:00

 הילולה לר' אלעזר אבוחצירא - בית משפחת 21:30 - 22:30
 ( רח' חנה ירושלים )סננס

יום חמישי 4 אוגוסט
 מרדכי כהן 08:00 - 08:30

 ד"ר אביתר מתניה משתתפים: יהודה זימרת, 10:30 - 11:30
 (לשכה אבי חליבה, שני שרביט ראש אגף בכיר מדיניות וארגון

 - אריה דרעינגב גליל ת"א )

 - אריה  (לשכה נגב גליל ת"א ) פ"ע אריאל משעל 11:30 - 12:00
דרעי

 - אריה  (שאול המלך 8) אורי איגרא כתב גל"ץ 12:00 - 12:45
דרעי

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל תא ) פ"א סיגל13:00 - 13:30

 - אריה  (לשכה נגב גליל ת"א) פ"ע סיגל + יועצים 13:30 - 14:00
דרעי

 מנכ"ל משרד הביטחון אודי אדם בנושא: קרן 14:30 - 15:15
ארנונה משתתפים: ששון חדד ראש אגף תקציבים, אלון יפרח 

 ראש יחידת מתווה, מרדכי כהן, אורנה, יהודה, סיוון להבי
 - אריה דרעי(לשכה נגב גליל תא )

 רישום לסמינרים (רשימת משתתפים מפורט 16:00 - 18:00
 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ת"א )למטה )
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7 אוגוסט 2016 - 
13 אוגוסט 2016

יום שני 8 אוגוסט
 - אריה דרעי הכנה לקבינט חברתי כלכלי 10:00 - 10:30

 דיון תקציב רשות האוכלוסין - אמנון בן עמי 11:30 - 12:15
 - אריה דרעי (לשכה פנים )וצוות מקצועי 

 הכנה לישיבה בנושא תוכנית הצפון בראשות 13:45 - 14:30
 - אריה דרעי (לשכה פנים)רוה"מ

 תקנות הנלוות לחוק שרות הביטחון משתתפים: 14:30 - 15:30
 - אריה  (לשכה פנים )ליצמן, גפני, הרב קאופמן מוועד הישיבות 

דרעי

 (שמואל הנביא 71  הילולת הרב משה בן טוב 20:00 - 20:30
ירושלים)

 חלוקת תעודות - כולל ארם צובא -אולמי 21:30 - 22:30
בראשית - רח' בית הדפוס

יום רביעי 10 אוגוסט
 (מזכירות הממשלה) קבינט חברתי כלכלי11:00 - 14:00

 (לשכה פנים ) ח"כ אחמד טיבי14:00 - 14:30

 פעילות פרטית14:45 - 16:15

 - אריה דרעי (משרד הפנים ) תקנה 16:006 - 16:30

יום שישי 12 אוגוסט

שבת 13 אוגוסט

יום ראשון 7 אוגוסט
 איסוף  מודיעין ושלילת ויזות תייר משתתפים: 16:00 - 17:00

השר גלעד ארדן, רובי שמש,  אמנון בן עמי, דניאל סלומון, 
 - אריה דרעי (לשכה פנים )ליאור שחר, נציג מל"ל אבי בן שלוש 

 תוכנית לפיתוח הצפון משתתפים: שלמה 17:00 - 18:00
 - אריה  (קפלן 2 )בוחבוט, עדי אלדר, אלי מלכה , איתן דנגוט 

דרעי

יום שלישי 9 אוגוסט
 (מזכירות הממשלה) קבינט חברתי כלכלי  11:00 - 16:00

 - אריה דרעי אצל רוה"מ - תוכניות הצפון11:30 - 12:30

 אמיר לוי + שירה גרינברג+ ערן  ניצן+ יאיר 16:30 - 18:30
פינס - תקציב פנים, נגב גליל, רשות אוכלוסין 

 משתתפים-אורנה, מרדכי כהן, סיגל, דנגוט, אמנון בן עמי
 - אריה דרעי(לשכה פנים - קפלן 2)

 אזכרה לרפאל טוויל - בישיבת בנין אב - רח' 19:00 - 20:00
יהושע ברים 15 רמת שלמה

יום חמישי 11 אוגוסט
 ישיבת ממשלה - בנושא תקציב 11:00 - 23:30

 אזכרה - דיין - תולדות יצחק19:00 - 20:00
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14 אוגוסט 2016 - 
20 אוגוסט 2016

יום שני 15 אוגוסט

יום רביעי 17 אוגוסט

יום שישי 19 אוגוסט
  המלצות ועדת המנכלים לבחינת חוק העזר 13:00 - 14:00

לתל אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) ומבנה שבוע 
העבודה בישראל - הצעת מחליטים

שבת 20 אוגוסט

יום ראשון 14 אוגוסט
 (חגים דתיים יהודיים)תשעה באב

יום שלישי 16 אוגוסט

יום חמישי 18 אוגוסט
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21 אוגוסט 2016 - 
27 אוגוסט 2016

יום שני 22 אוגוסט
  אזרחות כבוד לשר (מופע מרכזי אברהם פריד)20:00 - 21:00

(מרום גליל )

יום רביעי 24 אוגוסט

יום שישי 26 אוגוסט

שבת 27 אוגוסט

יום ראשון 21 אוגוסט

יום שלישי 23 אוגוסט

יום חמישי 25 אוגוסט
 בר מצווה לנכד של דינה ויצחק מלול (הבן של 19:00 - 19:30

 (אולמי צמח בבית שמש )מירי קדוש ממילאנו)
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יום שני 29 אוגוסט

יום רביעי 31 אוגוסט
 (לשכה  ישיבת הכנה - תקציב עיריית ירושלים 11:00 - 11:30

 - אריה דרעיפנים )

 ישיבת תקציב עיריית ירושלים משתתפים: ניר 11:30 - 12:30
 - אריה  (לשכה פנים)ברקת, אורנה, מרדכי , סיגל, יהודה, סיוון 

דרעי

 במשרד רוה"מ - בנושא השבת - ליצמן , גפני, 12:30 - 13:30
בנט ונציגי המשרדים

 (לשכת רוה"מ ) תדריך קבינט בטחוני 15:00 - 16:30

 - אריה דרעי הרב אליהו אלחרר17:15 - 18:15

 (באולמי בראשית  אירוסין לבת של הרב לסרי 20:30 - 21:00
עפולה)

יום שישי 2 ספטמבר
 הר הזיתים09:00 - 09:30

 פוליטי10:30 - 12:00

 - אריה דרעי פוליטי12:30 - 13:00

שבת 3 ספטמבר

יום ראשון 28 אוגוסט

יום שלישי 30 אוגוסט
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 ראשי מפלגות12:30 - 13:30

 (בית עלמין  הלוויה לבנימין בן אליעזר - פואד 15:30 - 16:30
 - אריה דרעיאזרחי בחולון  )

 פרטי20:30 - 21:00

 הכנסת ספר תורה לבית מדרש "חזון יוסף" - 21:30 - 22:00
בעל התניא 26 ב"ב

יום חמישי 1 ספטמבר
 - אריה דרעי (קפלן 2 ) הרב רבינוביץ 10:30 - 11:00

 - אריה דרעי אורנה 11:00 - 11:15

 - אריה דרעי (קפלן 2) תל מונד 11:15 - 12:00

 פוליטי12:00 - 12:30

 - אריה דרעי (קפלן 2 ) ברוך בוכניק 12:45 - 13:30

 אזכרה לרבנית אדרי - רעננה18:00 - 18:30

 כנס סיכום ישיבות בין הזמנים בביתר עילית19:00 - 19:30

 - אריה  (נהורא ) הרב גרינבוים מחתן את הבת 19:30 - 20:00
דרעי

  הכנסת ספר תורה בבת ים לע"נ הרב בר שלום20:00 - 21:00
(בית כנסת מרכזי מרום ישראל בבת ים שד' העמצאות 16 )

 פעילות פרטית21:00 - 21:30
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יום שני 5 ספטמבר
 - אריה דרעי אמנון בן עמי10:30 - 11:00

 פוליטי11:00 - 12:00

 יהודה שלזינגר  - כתב לענייני דתות בישראל 12:00 - 12:45
 - אריה דרעי (קפלן 2)היום 

 חידוש המשא ומתן עם הותיקן משתתפים: יובל 12:45 - 13:30
רותם (משנה למנכל לדיפלומטיה ציבורית), אייל נהור (רמ"ט), 

 עקיבא תור (ראש חטיבת תפוצות ודתות), קרין דזוארץ(עו"ד) 
 - אריה דרעי(לשכה פנים )

 פוליטי14:00 - 14:45

 פרטי16:00 - 16:30

 פרטי16:45 - 17:30

 חתונה אבישי דרעי ב"חוות ארץ האיילים"19:00 - 19:30

 הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת החייל נתנאל 21:00 - 21:30
 (רח השופטים בית הכנסת אור החיים גן יבנה )יעיש ממן 

יום רביעי 7 ספטמבר
 (לשכה פנים ) ליצמן + גפני - בנושא שבת 10:15 - 11:00

 (לשכה פנים ) משה בן לולו 11:00 - 11:45

  מיכאל שמש כתב לענייני הכנסת של גל"ץ 11:45 - 12:30
 - אריה דרעי(לשכה פנים )

  ראש עיריית בית"ר עילית מאיר רובינשטיין 13:30 - 14:30
 - אריה דרעי(לשכה פנים )

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) איציק כהן 14:30 - 15:15

   פרטי15:15 - 15:45

 - אריה דרעי אורנה - שוטף 15:45 - 16:30

 (לשכה פנים ) מוטי כץ 18:30 - 19:00

 בר מצווה לבנים של הרב יעקב ישראל איפרגאן 19:30 - 20:00

יום שישי 9 ספטמבר
 - אריה דרעי (נגב גליל ירושלים ) שמואל ליטוב10:30 - 11:30

שבת 10 ספטמבר

יום ראשון 4 ספטמבר
 10:15 - בהשתתפות נשיא המדינה -פתיחת שנת10:00 - 10:30

לימודים ת"ת מאור ישראל - רח' הרב אור שרגא 21 רמות ד'

 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 - אריה דרעי ראשי מפלגות 13:15 - 13:45

 קבינט בטחוני 14:45 - 16:00

 (גוש חלב - ספסופה ) הילולת שמעיה ואבטליון 19:00 - 19:30

  יצחק לב קין מחתן את הבן (דניאל חיים הלוי הלר) 20:00 - 
 - אריה דרעי(אולמי הדר דימול רח ג'בוטינסקי 1 רמת גן)

 ("עדן על המים" קיבוץ  עודד פלוס מחתן את בנו  20:30 - 21:00
 - אריה דרעיניר אליהו )

יום שלישי 6 ספטמבר
 (רח רבי טרפון ת"ת משכן מאיר - באר מים חיים" 10:30 - 11:00

 - אריה דרעי9)

 - אריה  (רח האיסיים 11 ) ת"ת "אוצר חיים" בנים 11:00 - 11:30
דרעי

 - אריה  (רח יעקב דורי 8) ביה"ס בנות "בנות חיל" 11:30 - 12:00
דרעי

 -  (רח יעקב דורי27 ) ביה"ס בנות אוצר החיים 12:00 - 12:30
אריה דרעי

 (רח  ראש עיריית באר שבע - רוביק דנילוביץ 12:30 - 13:00
אבוחצירא 3)

 (רח יעקב דורי 27 - תפילת מנחה וארוחת צהריים 13:00 - 14:30
 - אריה דרעיביהס אוצר חיים )

 (לשכת רב העיר רחוב  רבני קהילות באר שבע14:15 - 15:15
 - אריה דרעיהתלמוד 8 באר שבע )

 (אודטוריום שליד  אזכרה לרב יחיאל פישל ז"ל 20:00 - 21:00
המוסד - רח בן ציון 15 ככר וינגרטן קרית משה )

 שבע ברכות אבישי דרעי.  בית הכנסת "ישראל 20:00 - 21:00
הצעיר" אולם תחתון  - רח' מאיר ג'ינאו רמות ג'

 חתונת בתו של הרב דוד זיכרמן באולמי 21:00 - 21:30

יום חמישי 8 ספטמבר
 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ת"א ) שוטף סיגל 10:15 - 11:00

 - אריה דרעי (נגב גליל תל אביב) משפחת מגיסטו 11:00 - 11:45

 שלמה מסלאוי יו"ר ועד הפעולה בנושא 12:00 - 12:45
 - אריה דרעי (שאול המלך 8 )מסתננים 

 - אריה דרעי (בית אמות המשפט ) ארז חלפון 13:00 - 13:30

 - אריה דרעי אריאל משעל - פ.א.13:30 - 14:00

 תוכנית חברתית כלכלית לערי פיתוח 14:30 - 15:30
 משתתפים: חיים ביבס, בני ביטון, שלמה דולברג, איתי חוטר

 - אריה דרעי(שאול המלך 8 בית אמות המשפט )

 - אריה  (בית אמות המשפט ת"א ) פ"ע איתן דנגוט 16:00 - 16:30
דרעי

 נתן אלנתן17:30 - 18:00

 (לשכה נגב גליל  דיון בנושא בחירות באלקסום 18:00 - 19:00
 - אריה דרעיתל אביב )
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יום שני 12 ספטמבר
 גנרטורים לשעת חרום במודיעין עילית 10:00 - 10:45

משתתפים: הרב אבנר עמר, הרב אריה עמר (אחראי על 
 - אריה דרעי (קפלן 2)הגנרטורים בעירייה )

 (לשכה פנים ) יואב בן צור 12:00 - 12:45

 ישיבת עבודה  חצור הגלילית משתתפים: שמעון13:00 - 14:00
 - אריה דרעי (קפלן 2 )סויסה, אורנה, מרדכי, יהודה, סיגל 

  אורנה ומרדכי בנושא קרן של החצי מיליארד14:00 - 14:45
 - אריה דרעי(קפלן 2)

 - אריה דרעי (לשכה פנים) בג"ץ נתיבות 14:45 - 15:15

 - אריה דרעי אלקסום - 15:15 - 16:00

 (לשכה פנים ) יעקב ריבלין ואבי בלום 16:00 - 16:45

 דהמש אצל רוה"מ משתתפים: שר האוצר, השר 17:00 - 18:00
לבט"פ, מפכ"ל, יוהמ"ש  + נציגים + מנכ"ל רוה"מ, ראש מטה 

 - אריה דרעי (לשכת רוה"מ )רוה"מ

  חתונה הודיה דרעי הבת של ישראל ובת שבע   19:00 - 19:30
 - אריה דרעי("אצולת העמק" מנחם בגין 67 א.ת צפוני עפולה )

 (אולמי  ר' מרדכי בן מנחם מחתן את בנו 19:30 - 20:00
 - אריה דרעי"אפיריון" קרית גת )

 משה רייך - שבע ברכות20:00 - 20:30

יום רביעי 14 ספטמבר
 08:35 - המראה ממנחת הכנסת08:30 - 09:00

 סיור קבינט לדרום09:00 - 14:00

 נחיתה במנחת הכנסת14:30 - 15:30

 - אריה  (נגב גליל ירושלים) צביקה כהן נגב גליל18:30 - 19:30
דרעי

 - אריה דרעי הרב בעדני - נגב גליל19:30 - 20:00

 (אולמי היכלי הפאר  שלמה כהן  מחתן את ביתו 20:00 - 20:30
 - אריה דרעיבבני ברק )

יום שישי 16 ספטמבר
 פוליטי10:30 - 11:30

שבת 17 ספטמבר

יום ראשון 11 ספטמבר
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

  ראשי מפלגות (בסיום ישיבת הממשלה )13:15 - 14:00
 - אריה דרעי(מזכירות ממשלה  )

 (מזכירות ממשלה ) קבינט חברתי כלכלי 14:00 - 14:30

 ועדת שרים לענייני חקיקה 16:00 - 18:30

  (כנפי ישרים ) פנחס צרויה מנכ"ל אסותא היוצא 18:00 - 18:45
- אריה דרעי

 הרב מרדכי טולדנו מחתן את הבן שמואל 19:30 - 20:00
 - אריה דרעי (אולמי לה בל רח האומן 9 תלפיות )עדיאל 

 (אולמי שערי העיר יפו  דוד אביטן מחתן את הבת 20:00 - 20:30
 - אריה דרעי216)

 (כפר  ועידת זק"א בסימן 20 שנה ליסוד הארגון 21:00 - 22:00
 - אריה דרעיהמכבייה רח פרץ ברנשטיין 7 רמת גן )

יום שלישי 13 ספטמבר
 -  (לשכה פנים ) סוגיות בנושאי מדיניות המשרד 10:30 - 12:00

אריה דרעי

 (לשכה) הצגת מערך הביומטרי למנהל אוכלוסין12:00 - 12:30

 (לשכה פנים ) רונן פרץ 18:30 - 19:00

 (אולמי נוף  זבדיה כהן מחתן את בנו רפאל20:00 - 20:30
 - אריה דרעיירושלים )

 (אולם הזמנת כבוד לדינר עבור מוסדות שבילים 20:30 - 21:30
בנות הדסה רח ירמיהו ירושלים )

יום חמישי 15 ספטמבר
  ועדת שרים לתיקוני חקיקה 08:3010:00-13:30 - 09:00

 - אריה דרעי(מזכירות הממשלה)

 ראיון ליואב קרקובסקי ורינה מצליח10:00 - 10:24

 (לשכה פנים ) פוליטי10:30 - 11:15

 פוליטי11:15 - 12:00

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) בהר אברהם12:30 - 13:15

 מופיד13:00 - 13:30

  הנחת אבן יסוד לבית המדרש "נזר התלמוד" 14:00 - 15:30
(רחבת הישיבה רח רוזין )

 חלוקת תעודות לאברכי הכולל "כאייל תערוג" 21:00 - 21:30
 -  (מלון המלך דוד קינג ג'ורג' ירושלים )והילולת רבנו יוסף חיים 

אריה דרעי
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יום שני 19 ספטמבר
 פעילות פרטית09:45 - 10:15

 - אריה  (בנייני האומה ) פרס ניהול כספי תקין 10:30 - 13:00
דרעי

 קבינט דיור10:30 - 12:30

 טקס הרמת כוסית להנהלת רשות האוכלוסין - 13:15 - 13:45
 - אריה דרעיסינמה סיטי

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) משולם נהרי 14:30 - 15:00

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) פ"א מרדכי כהן 15:00 - 15:30

 אצל הרב הראשי - גיורים פרטיים - יצחק פרץ +16:00 - 17:00
 - אריה דרעי (רח האוליאב 5)רפי דיין

  (אולמי נוף ירושלים ) מיכאל פרץ מחתן את ביתו 19:30 - 20:00
- אריה דרעי

 (רחוב רמת מוצא 27  הוצאת ספר של הרב גודיס 20:00 - 20:30
 - אריה דרעיקומה שניה דירה מס' 5  )

יום רביעי 21 ספטמבר
 (לשכה פנים ) גזבר לוד ציון הדר 10:45 - 11:30

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) פרידה מצביקה 11:30 - 12:15

 (לשכה פנים ) שמעון אוחיון 12:15 - 12:45

 -  (לשכה פנים) ח"כ איימן עודה + חנא סוייד 13:00 - 13:45
אריה דרעי

 - אריה  בהיכל שלמה - צילומים - אבישי בן חיים16:30 - 18:00
דרעי

 נחום אבלים - הרב יוסף הורן - רח' האדמור 18:30 - 19:00
מבויאן 18 הר נוף

 (אולמי "הדודאים" הירקון יוסף בוסו מחתן את בנו 20:00 - 20:30
 - אריה דרעי57 בני ברק )

יום שישי 23 ספטמבר
 (כנפי נשרים 7) פוליטי11:00 - 12:00

שבת 24 ספטמבר

יום ראשון 18 ספטמבר
 ועדת שרים לענייני מדע, טכנולוגיה וחלל08:30 - 10:30

 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

  ראשי מפלגות (בסיום ישיבת הממשלה )13:15 - 14:00
 - אריה דרעי(מזכירות ממשלה  )

 - אריה דרעי דיון במצוקת הרשויות החרדיות 14:30 - 16:00

 הרמת כוסית - מועצת הרשות לפתוח הנגב17:00 - 17:30

 קבינט בטחוני18:30 - 20:00

יום שלישי 20 ספטמבר
 ביקור בעיר נצרת אשר יכלול סיור בעיר, פגישה10:00 - 13:30

 - עם  ראש העיר וראשי האגפים העירייה + ארוחת צהריים
אריה דרעי

 - אריה דרעי ראיון לרדיו קול רגע 12:10 - 12:20

 השקת פרויקט YSCHOOL והרמת כוסית לכבוד 13:30 - 14:15
 (רח' הגלבוע 16, נצרת השנה החדשה, עיריית נצרת עילית  

 - אריה דרעיעילית)

 ביקור  בכפר מנדא – הביקור יכלול הענקת  14:45 - 16:30
"אורח כבוד" ופגישה מקצועית עם  ראש המועצה וחבריה+ 

 - אריה דרעיביקור בביתו של עלי טאהא  

 קבלת פנים לשר בבית העדה הדרוזית בעיר 17:00 - 18:00
שפרעם וברכת השר לחג הקורבן+ ביקור בבית משפחת מהנא  

 ביקור אצל מר עורסאן יאסין (ראש עיריית 18:15 - 19:45
שפרעם לשעבר) בביתו, בהשתתפות נכבדים ונציגי ציבור 

 - אריה דרעיוברכות לחג הקורבן.   

יום חמישי 22 ספטמבר
 - אריה (שאול המלך 8 ) יעקב גוטרמן ואבנר עמר 10:30 - 11:00

דרעי

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל תא) פוליטי11:00 - 11:45

 - סיגל  (ת"א ) הרמת כוסית לכבוד ראש השנה12:00 - 12:30
שאליתיאל הלוי שאליתאל אלוי (חיצוני)

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל תא ) פוליטי13:30 - 14:15

 -  (לשכה נגב גליל תא) צ'רלי ביטון + דוד ביטון14:45 - 15:30
אריה דרעי

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ת"א ) שוטף סיגל 15:30 - 16:15

 הקמת מפעל להבים בנגב משתתפים: מרדכי 16:15 - 16:45
 (לשכה נגב גלילמרדכי, ד"ר אלי בן דב, אבנר בן דב, אבי וינטר, 

 - אריה דרעית"א )

 - אריה דרעי (אולמי תמיר ) חתונת בנו של דב ויזל 19:30 - 20:00
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יום שני 26 ספטמבר
 - אריה דרעי (לשכה פנים ) דודי אמסלם 10:00 - 10:45

 טקס הוקרת מצטיינים + פרידה לפורשים + 12:30 - 13:30
 (אולמי פביליון, רח' האומן 14, ירושלים הרמת כוסית לראש השנה

 - אבי חליבה(תלפיות))

 (אולם משרד  טקס הרמת כוסית לעובדי הרשת 14:00 - 15:00
 - אריה דרעיהדתות - קומה 3)

 הרמת כוסית לשנה החדשה - ברית יוצאי מרוקו 18:00 - 18:45

יום רביעי 28 ספטמבר
 ישיבת ממשלה10:00 - 11:30

 כינון מועצה מקומית תיירותית ברצועת החוף 12:00 - 12:45
טבריה משתתפים: השר יריב לוין, אמיר לוי מנכ"ל ,ליאור 

 - אריה (לשכה פנים )פרבר, עובד קדמי (יועמ"ש משרד התירות)
דרעי

 צילום - הכנת ברכה לדינר למען קרן ילדי צרפת13:30 - 14:00

 שליחת בעלי משפחה למתקן חולות משתתפים: 15:30 - 16:30
שרת המשפטים, היועמ"ש אביחי מדלבליט , אסנת מנדל 

מנהלת בג"צים, דינה זילבר משנה ליועמ"ש, יאיר הירש רמ"ט 
המשפטים, גיל אימון עוזר בכיר ליועמ"ש, רובי שמש, אמנון בן 

 - אריה דרעי (סלאח אדין 29)עמי, דניאל סלומון, יוסף אדלשטיין 

 כנס פתיחת שנתי של רשויות יו"ש ועוטף 17:00 - 17:30
 - אריה דרעי (במלון ליאונרדו )ירושלים 

יום שישי 30 ספטמבר
 - אריה דרעי יציאת הארון מהכנסת להר הרצל 08:30 - 09:30

 - אריה דרעי טקס פרידה והספדים 09:30 - 11:00

 - אריה דרעי הליכה לחלקת גדולי האומה 11:00 - 12:00

 - אריה דרעי טקס קבורה ממלכתי12:00 - 13:30

שבת 1 אוקטובר

יום ראשון 25 ספטמבר
 בניין מועצה אזורית מרחבים, פגישה אישית עם 10:30 - 11:20

 - אריה דרעי (צומת גילת)ראש העיר + דיון מקצועי 

 - אריה דרעי (גילת ) חנוכת מקווה 11:25 - 12:30

 מועצה מקומית ירוחם פגישה אישית עם ראש 13:00 - 13:30
 - אריה דרעיהמועצה + דיון מקצועי 

 סיור רכב: אגם ירוחם "עיר בלב פארק" , 13:30 - 14:30
 - אריה דרעיתצפיות שכונות חדשות, מרכז תרבות תורנית 

 מרכז קהילתי "אלי כהן"  - תפילת מנחה עם 14:30 - 15:00
 - אריה דרעיפעילים

 (בבית הרב אריה אברהם  ארוחת צהריים וסיכום 15:00 - 15:45
 - אריה דרעירח ההגנה 262)

 (קריית חינוך שדות נגב  מועצה אזורית שדות נגב 16:45 - 17:30
 - אריה דרעי)

 סיור רכוב: מושב גבעולים, קיבוץ סעד, קיבוץ 17:30 - 18:30
 - אריה דרעיעלומים 

יום שלישי 27 ספטמבר
 - אריה דרעי אבי חליבה09:45 - 10:15

 - אריה דרעי אורנה - פ.א.10:15 - 10:45

 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

  ראשי מפלגות (בסיום ישיבת הממשלה )13:15 - 14:00
 - אריה דרעי(מזכירות ממשלה  )

 (אולמי נוף ) ברית לנכד של הרב דוד יוסף13:30 - 14:00

 ישיבה אצל רוה"מ - ביומטרי + אביתר מתניה+ 14:00 - 15:00
אמנון בן עמי + מנכ"ל אלי גרונר + רם וולצר +יואב הורוביץ  +

 - אריה דרעי (לשכת רוה"מ )יורם אורן

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) חיים טריקי15:45 - 16:30

  מנכ"ל יום יום רונן פרץ + עורך יצחק קקון 16:30 - 17:00
 - אריה דרעי(לשכה פנים )

 ראיון - המודיע17:30 - 19:00

 (אולמי שערי העיר בר מצווה לבנו של שלמה דיין 20:00 - 20:30
ירושלים )

יום חמישי 29 ספטמבר
 ועדת השרים לענייני חקיקה תתקיים בשעה 07:00 - 07:30

15:45-16:00

 וועדת שרים לתיקוני חקיקה בין השעות 07:30 - 08:00
15:00-15:45

 - אריה דרעי (כנפי נשרים 7) אברהם נאמן 10:30 - 11:00

 - אריה דרעי (כנפי נשרים 7) עו"ד גדי אלפסי 11:00 - 11:30

 - אריה דרעי (כנפי נשרים 7) נילי - שוטף11:30 - 12:00

 -  (כנפי נשרים 7) יועמ"ש נגב גליל - קליפה מרון 12:00 - 12:30
אריה דרעי

 - אריה דרעי (כנפי נשרים 7) יגאל גואטה + מרגי14:00 - 14:45

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ירושלים ) פוליטי15:00 - 15:30

 אלי מלכה ראש מוא"ז גולן בנושא תוכנית 16:00 - 16:30
 - אריה דרעי (כנפי נשרים 7)הצפון
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יום שני 3 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום הראשון)

יום רביעי 5 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)צום גדליה

 קבינט בטחוני 11:00 - 14:00

יום שישי 7 אוקטובר

שבת 8 אוקטובר

יום ראשון 2 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב ראש השנה

יום שלישי 4 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום השני)

יום חמישי 6 אוקטובר
 אילן גמליאל ראש מועצת אל קסום משתתפים: 11:00 - 12:00

 - אריה דרעי (לשכה פנים )אורנה, מרדכי, יהודה, סיגל, מופיד 

 ראש מועצת שפיר אשר אברגיל משתתפים: 12:00 - 13:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים )אורנה, מרדכי, יהודה זימרת, סיגל

 - אריה דרעי (קפלן 2) נאיף - פ.א 14:00 - 14:30

 - אריה דרעי (פנים) יעקב גלויברמן 14:30 - 15:00

 (רח הצבי 21 קריית  הכנסת ספר תורה הרב דדון 17:00 - 17:30
הרצוג )
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יום שני 10 אוקטובר
 (לשכה פנים ) עו"ד אשר אקסלרוד10:00 - 10:45

 (לשכה פנים) יצחק בוכובזה 11:00 - 11:45

 (רחוב  הילולה - הרב פינטו ישיבת פאר משה 21:15 - 22:00
 - אריה דרעייעקב קרול 20 פתח תקווה )

יום רביעי 12 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)יום כיפור

יום שישי 14 אוקטובר

שבת 15 אוקטובר

יום ראשון 9 אוקטובר
 (גבעת משואה רח  כנס תשובה בנות סמינרים 10:00 - 10:30

קוליץ 1 
המרכז  הישראלי למצויינות בחינוך.)

 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

  ראשי מפלגות (בסיום ישיבת הממשלה )13:15 - 14:00
 - אריה דרעי(מזכירות ממשלה  )

 - אריה דרעי קבינט ביטחוני 18:00 - 20:30

יום שלישי 11 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב יום כיפור

יום חמישי 13 אוקטובר
 ישיבת הכנה לפגישה עם ההסתדרות בנושא 10:00 - 10:30

סכסוך עבודה מנהל אוכלוסין משתתפים: אמנון בן עמי, רובי 
 - אריה דרעי (לשכה פנים )שמש, משה ארבל, נאיף הנו

 סכסוך עבודה רשות אוכלוסין משתתפים: אבנר10:30 - 12:00
סולטני,  ואריאל יעקבי, אפי מלכין סגן ממונה שכר באוצר, 

 -  (לשכה פנים )נאיף, נציגי הוועד:שני שבתו, מירה אסרף, קרן
אריה דרעי

 בר מצוה לבנו של שלום בער סורוצקין - אולמי 21:00 - 22:00
פארהנד בית שמש
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22 אוקטובר 2016

יום שני 17 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)סוכות (ישראל)

 (אולמי  אירוע שמחת בית השואבה - רפאל ברנז20:00 - 20:30
לבונה בת ים )

 שמחת בית השואבה וקבלת פני רבו הרב יהודה 21:30 - 22:30
 (אולמי הינומה - באר שבע )דרעי 

יום רביעי 19 אוקטובר
 (חגים דתיים חול המועד סוכות (היום הראשון-מחוץ לישראל)

יהודיים)

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)

  הקבלת פני רבו - הרב יצחק יוסף שליט"א12:00 - 16:00
(בריכת הסולטן )

 הקבלת פני רבו - הרב אליהו בקשי דורון 17:45 - 18:15
 (רח רג'ואן 1 בית וגן )שליט"א

 חנוכת הקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ 19:30 - 20:30
 (רחבת המוזאונים - ירושלים (חניה במוזיאון ישראל))ישראל 

 סעודת הודיה משפחת וייס 20:30 - 21:00

 (רחביה) הכנסת ספר תורה של אהרון וולפסון21:00 - 21:30

 (אולם היכל קבוצת שלמה  אירוע של נתן אלנתן21:30 - 22:00
רח איזייק רמבה 7 ת"א)

יום שישי 21 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הרביעי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד סוכות (היום השלישי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

שבת 22 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד סוכות (היום הרביעי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

יום ראשון 16 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב סוכות

יום שלישי 18 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)חג סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הראשון-ישראל)

 שמחת בית השואבה מרדכי תמים (מנהל 15:30 - 16:00
 (רח הרב פניג'ל 2 נווה יעקב )מוסדות בני אברכים מצויינים)

 אצל בני19:00 - 20:00

 שמחת בית שואבה - אמפיתאטרון בבית שמש 21:30 - 22:30

יום חמישי 20 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)
יהודיים)
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יום שני 24 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)שמיני עצרת (מחוץ לישראל)

יום רביעי 26 אוקטובר
 קבינט בטחוני 10:00 - 12:30

 (לשכה פנים) פוליטי13:30 - 15:00

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) פוליטי15:00 - 15:45

 (לשכה  הרב ועקנין ועודד סירי נושאים שוטפים15:45 - 16:30
 - אריה דרעיפנים)

 ח"כ יעקב אשר 16:30 - 17:00

  עו"ד יוסף ויצמן בנושא: לשכת עורכי הדין17:00 - 17:45
(לשכה פנים)

 (לשכה פנים ) רחמים מלול 17:45 - 18:15

 הכנסת שבע ספרי תורה - הרב סורוצקין - חולון19:00 - 20:00

 (אולמי  רונית רחל ויהושע ישי מחתנים את הבן 20:00 - 20:30
 - אריה דרעי"עדיה" מחלף שורק יבנה)

יום שישי 28 אוקטובר

שבת 29 אוקטובר

יום ראשון 23 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)הושענא רבה (חול המועד סוכות)

יום שלישי 25 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג סוכות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)שמחת תורה (מחוץ לישראל)

 (לשכת השר נגב  יוסי שוינגר + צביקה יעקבזון 16:30 - 17:00
 - אריה דרעיגליל ירושלים)

 (אולמי נוף עילית בר מצווה לבנו של יעקב בן דוד 20:00 - 20:30
- קרית ספר )

יום חמישי 27 אוקטובר

 (לשכה פנים  הרב אורי זוהר + הרב ברוך שפירא 10:00 - 10:45
 - אריה דרעי)

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) פ"א מזל כהן 11:00 - 11:30

 - אריה דרעי (לשכה כנפי נשרים) פוליטי18:00 - 19:00

 (אולם מפעל הפיס רח  "ועתה כתבו לכם" 21:302 - 22:00
ברסלב 4 ביתר עילית )
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יום שני 31 אוקטובר
 שוטף סיגל משתתפים: סיגל, אביעד, משה, ינון,10:00 - 10:45

 - אריה דרעי (לשכה פנים )אריאל 

 מועצה אזורית עמק יזרעאל משתתפים: אייל 10:45 - 11:30
בצר ראש המועצה, דן תנחומא מנכ"ל וגזבר, עידו דרורי סגן 

ראש המועצה, דובי ויינגרטן מהנדס, סיגל, יהודה זימרת, 

 - אריה דרעי (אולם -1) פרידה מהמנכ"לית12:15 - 13:00

 - אבי  (קומת מרתף) קביעת מזוזה - בית כנסת13:00 - 13:05
חליבה

 (אידלסון 20 רמות ) סיעה אצל חכם שלום13:30 - 14:30

 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 ישיבת הפתיחה של המושב השלישי של הכנסת 16:00 - 17:00
 - אריה דרעי (מליאה )העשרים

 תוכנית הצפון משתתפים: שר האוצר משה 18:00 - 19:00
כחלון, שר הביטחון אביגדור ליברמן, אמיר לוי, שירה גרינברג -

סגנית של אמיר לוי, אביגדור יצחקי ראש מטה דיור, סיגל, 

 אברהם מאיר שלול (מחתן את הבן) ואליהו 20:30 - 21:00
 (כתר הרימון  בני ברק )יצחק אילוז (מחתן את הבת)

 (אולמי  בר מצוה לבנו של יאיר ועליזה ביטון 21:00 - 21:30
"הינומה" באר שבע)

יום רביעי 2 נובמבר
 - אריה דרעי (לשכה פנים ) אמנון בן עמי - שוטף09:45 - 10:15

 (לשכה פנים) אודי עטיה 10:30 - 11:00

 כנסת11:00 - 17:00

יום שישי 4 נובמבר

שבת 5 נובמבר

יום ראשון 30 אוקטובר
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

  ראשי מפלגות (בסיום ישיבת הממשלה )13:15 - 14:00
 - אריה דרעי(מזכירות ממשלה  )

 רינה מצליח - פרשנית פוליטית ומגישת תוכנית18:00 - 19:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים )פגוש את העיתונות בערוץ 2

 טקס חלוקת מלגות בפרס ע"ש מרן רבינו 21:00 - 21:30
 (רח זלמו שזר 12 ת"א )עובדיה יוסף זצוק"ל

 טקס חלוקת מלגות לבחורי ישיבה ע"י האגף 21:30 - 22:00
 (אולמי שרת חיים עוזר 8 פ"ת)לשירותים חברתיים פ"ת 

יום שלישי 1 נובמבר
 פעילות פרטית19:30 - 20:00

 (אולמי מונדיאל) הרב יצחק בצרי מחתן את הבת21:00 - 21:30

 (רח מגן  אירוע סיום הש"ס לע"נ מרן זצוק"ל 21:30 - 22:00
האלף 1 קומה 2 (סוף הרח מצד ימין ))

יום חמישי 3 נובמבר
 הרב משה קצין + הרב אליהו וענון מנהל 10:00 - 10:45

מוסדות והשיב  בנושא הקמת גרעינים תורניים בנצרת עילית 
 - אריה דרעי (לשכה פנים )והצפון

 - אריה דרעי (לשכה פנים) מרדכי כהן11:15 - 12:00

 טבריה משתתפים: מרדכי כהן , אלי רגב ומשה 12:00 - 12:30
 - אריה דרעי (לשכה פנים )ארבל 

 (לשכה פנים  ראש עיריית אשדוד מר יחיאל לסרי12:30 - 13:30
 - אריה דרעי)

 (ארנה - ירושלים ) כנס בני יוסף בנות 14:00 - 15:00

 (יחווה  יום שכולו תורה לכבוד מרן עובדיה יוסף16:30 - 19:00
דעת )
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יום שני 7 נובמבר
  מנהל אוכלוסין שוטף משתתפים: רובי, נילי 09:30 - 10:00

 - אריה דרעי(לשכה פנים)

 ברוך בוחניק בנושא מאגר מידע ומס"ד נתונים 10:00 - 10:45
 -  (לשכה פנים )משתתפים: מרדכי כהן, ליאור שחר, משה ארבל

אריה דרעי

 -  (קפלן 2 לשכת השר ) הכנה לועדת כספים 10:45 - 11:30
אריה דרעי

 - אריה  (לשכה פנים ) הרב אליהו זיגדון מטבריה 11:30 - 12:15
דרעי

 מעלות תרשיחא משתתפים: שלמה בוחבוט, 13:00 - 14:00
פואד אנדראוס (גזבר), סילס ליביליה (מנכ"ל), מרדכי, יהודה, 

 (לשכה  מפגש עם משלחת עיתונאים ממרקו 14:00 - 14:45
 - אריה דרעיפנים )

 - אריה דרעי ישיבת סייעה 15:00 - 16:00

 - אריה דרעי שעת שאלות לשר -  נילי 16:30 - 17:30

 - אריה (כנסת חדר סייעה) המודיע עם ליצמן וגפני17:45 - 18:45
דרעי

 פגישה בנושא הכותל - ליצמן גפני והרב 19:00 - 19:45
 - אריה דרעי (כנסת חדר סייעה )רבינוביץ (?) 

יום רביעי 9 נובמבר
 - אריה דרעי (לשכה פנים ) יגאל גואטה10:00 - 10:45

 חשיפה למחלות מסוכנות בקרב עובדי מנהל 11:00 - 12:00
האכיפה של רשות האוכלוסין משתתפים: אמנון בן עמי, יוסי 
אדלשטיין, ד"ר שם טוב נציג משרד הבריאות, אבנר סולטני 

 - אריה (לשכה פנים )נציג ההסתדרות + נציג הועד, משולם נהרי
דרעי

 (לשכה  אבי כהן מנכ"ל המשרד לשיווין חברתי 18:00 - 18:45
 - אריה דרעיכנפי נשרים)

 - (כנפי נשרים) איתן דנגוט בנושא תוכנית הצפון 19:00 - 19:45
אריה דרעי

  אברהם טראב מחתן את הבת אילה תח"י 20:00 - 20:30
 - אריה דרעי(ארמונות חן מרכז ספיר 7 ירושלים )

 (גני הדקל רח שמואל יצחק מחתן את הבן יהונתן20:30 - 21:00
עזרא 22 בני ברק )

  חתונה של נכד של הרב גבאי מנתניה באולמי 21:00 - 22:00
כתר הרימון (אביכזר)

יום שישי 11 נובמבר
 - אריה דרעי (נגב גליל כנפי נשרים ) פוליטי10:30 - 11:15

 - אריה דרעי (נגב גליל כנפי נשרים ) פוליטי11:15 - 11:45

שבת 12 נובמבר

יום ראשון 6 נובמבר
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

  ראשי מפלגות (בסיום ישיבת הממשלה )12:15 - 13:00
 - אריה דרעי(מזכירות ממשלה  )

 - אריה דרעי (כנפי נשרים ) השר דוד אזולאי 14:30 - 15:00

 - אריה דרעי קבינט בטחוני15:30 - 18:30

 חנוכת בית הכנסת החדש של בני נחמיה 16:30 - 17:30
 - אריה  (רח חרמון 1 מבשרת ציון )בהשתתפות הראשון לציון 

דרעי

 (לשכה פנים ) פרטי20:00 - 20:30

 - אריה דרעי (רמדה ) חתונה של מוטי קוגל 20:30 - 21:00

 (מלון קראון פלאזה  בר מצווה לבו של יוסף אזרזר21:00 - 21:30
 - אריה דרעי)

 (כנפי  רחמים חסון מחתן את הבן משה נ"י 21:30 - 22:00
 - אריה דרעינשרים 64 אולם שירת ירושלים )

יום שלישי 8 נובמבר
  הצגת תקציב שני המשרדים בוועדת כספים 10:00 - 12:00
 - אריה דרעי(ועדת כספים )

 - (אודטוריום הכנסת ) ציון 70 שנה ל 11 נק' בנגב 15:00 - 16:00
אריה דרעי

 תורנות מליאה16:00 - 19:00

 יום מיוחד בכנסת לרגל יום ציון שבעים שנים 16:30 - 20:00
 - אריה דרעילהקמתן של אחת עשרה נקודות בנגב (נילי)

 עצרת לזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל של בני 21:00 - 22:00
 (קיבוץ צורעה )יוסף - בית שמש 

יום חמישי 10 נובמבר
 - אריה דרעי סיור באשדוד 08:30 - 09:00

 (רחוב  ביקור פתע בלשכת מינהל האוכלוסין09:40 - 09:55
מנחם בגין 1)

 מפגש עם חברי הסיעה רבנים ראשיים ומגידי 10:05 - 10:40
 (רחוב הנרייטה סולד 1)שיעורים במועצה הדתית

  פרויקט מועדונים תורניים - בהיכ"ס "מגן יוסף"10:50 - 11:05
(רחוב שדרות ראשון לציון 8 רובע ט')

 (רחוב ינאי 5) תומר דבורה (נווה חנה), בנות11:10 - 11:25

 (רחוב בעל  אורות התורה הרב קריסיינטא, בנים11:30 - 11:45
הנס 46)

 (רחוב אור לציון 7) ת"ת חזון מאיר11:50 - 12:05

 (רחוב התלמוד 5) בי"ס עוז והדר12:10 - 12:25

 (רחוב העבודה 60 אזור  חניכי הישיבות, סמינר12:35 - 12:50

 נמל הדרום -אשדוד13:00 - 13:45

 (רחוב הגדוד העברי ישיבת עבודה- עיריית אשדוד14:00 - 15:00

 (רחוב הבנאים 9) א.צהרים - מסעדת ויצמן15:10 - 15:45

 תפילת מנחה, כנס אנשי המוסדות+פעילים בית16:00 - 17:00

 בני ברק 20:30 - 21:00
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יום שני 14 נובמבר
 ניב ויזל מ"מ ראש מטה יהודה משתתפים: 10:00 - 10:45

מרדכי, יהודה, אבי חליבה, שמוליק ליטוב, לילי פיינטוך, אביחי 

 יעקב ביכלר משתתפים: יום טוב בילר, תמי 10:45 - 12:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים )גנוט, אשר מדינה, ברק סרי

 ישיבה עם ראש מועצת גלגוליה משתתפים ראש12:45 - 13:45
המועצה פאיק עודה,  מרדכי, יהודה, רות יוסף, מופיד, ינון 

 מחסור בעובדים בבתי המלון והצורך במכסות 13:45 - 14:45
מוסדרות של עובדים זרים משתתפים: יריב לוין שר התיירות,  

 - אריה דרעי ישיבת סייעה 15:00 - 16:00

 השר משיב על הצבעת אי אמון שהוגשה ע"י 16:00 - 19:00
 - אריה דרעי (כנסת )סיעת יש עתיד - רק השר משיב 

 (חדר סייעה ) משלחת של הסינים16:00 - 16:30

  תאום סיורים משתתפים: שפרה, ינון, ויוני 17:00 - 17:30
 - אריה דרעי(לשכה פנים )

 - אריה  (לשכה פנים ) אבי בלום ויעקב ריבלין 18:00 - 18:45
דרעי

 (אולמי נאות  חתונת חיים מיכאל בנו של ישי יזדי 20:30 - 21:00
 - אריה דרעיירושלים החשמונאים 3)

 (מלון  בר מצווה לבנו של יצחק מאיר מזרחי 21:00 - 21:30

יום רביעי 16 נובמבר
 (חדר ועדות  תדרוך עומק לקראת דיון קבינט 09:00 - 11:00

שרים )

 (לשכה פנים) השר יריב לוין12:00 - 12:30

 (לשכה פנים ) הרב זמיר כהן12:30 - 13:00

 תקנות גאוגרפיות של שולי מועלם - הצעות חוק13:00 - 13:45
ועדות הומניטריות משתתפים: רובי, נילי , משה נקש,  ברק סרי,

 - אריה דרעי (לשכה פנים)שרי גבאי, שושנה שטראוס

 קבינט בטחוני 17:30 - 20:30

יום שישי 18 נובמבר
 - אריה דרעי (לשכה כנפי נשרים ) פוליטי11:00 - 12:00

שבת 19 נובמבר

יום ראשון 13 נובמבר
 (ישראל)יום הזיכרון ליצחק רבין

 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

 דיון קבינט (10 דקות בתום ממשלה)13:00 - 14:00

 - אריה דרעי (כנפי נשרים 7) צחי מדמני15:30 - 16:00

 (לשכה פנים) שלמה שוהם + עינת בכור 16:15 - 17:00

 ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של יצחק רבין 17:00 - 18:00
 - אריה דרעי (כנסת - המליאה )ז"ל 

 - אריה דרעי (מזכירות ממשלה) ראשי מפלגות 18:30 - 19:30

יום שלישי 15 נובמבר
 (קיבוץ הגושרים - הגושרים מלון כנס רישוי עסקים 10:30 - 11:30

 - אריה דרעיבטבע".)

 - אריה  (קצרין ) סיור בקצרין (מצ"ב לוז מעודכן)11:40 - 14:10
דרעי

 הזמנה לישיבת הוועדה הגאוגרפית חיפה - 15:00 - 17:15
 (קריית הממשלה חיפה, בניין א' (סמוך לבניין הטיל), 15.11.2016

 - מריה קומה 2-, חדר ההרצאות מספר 2, שד' הפלי"ם 15, חיפה)
קזקוב

 מרכז רפואי זיו בצפת משתתפים: ד"ר זרקא, 15:15 - 16:15
 -אילן שוחט, רונן גנון, נהוראי לחיאני, סיגל, איתן דנגוט ונהרי 

אריה דרעי

 - אריה דרעי (כרמיאל ) סטודנטים בונים עתיד 17:00 - 18:00

 שבע ברכות - גבאי - נתניה19:30 - 20:00

 (אולמי נוף  יהושע  שי עמרם מחתן את ביתו 20:00 - 20:30
 - אריה דרעיירושלים )

 (אומי כינורות קרית אתא  רח חלוצי חתונה קורקוס 20:30 - 21:00
 - אריה דרעיהתעשייה 26)

 ארוסין - אבי רפול - אולמי מנחת שלמה -רח' 21:00 - 21:30
מוצפי 3 בית וגן 

יום חמישי 17 נובמבר
 - אריה דרעי (ת"א ) פוליטי10:45 - 11:30

 - אריה דרעי (נגב גליל) פוליטי 11:30 - 13:00

 - אריה  (ת"א ) ראש מטה הדיור אביגדור יצחקי13:00 - 13:30
דרעי

 - אריה דרעי (תא ) אריאל משעל13:30 - 14:00

 - אריה דרעי (לשכה ת"א ) שוטף סיגל 14:45 - 15:30

 (לשכה נגב ראש עיריית כפר סבא יהודה בן חמו 15:00 - 15:45
 - אריה דרעיגליל תא )

 טלי ליפקין שחק - בנושא הנצחת מורשת אמנון 16:30 - 17:00
 - אריה דרעי (שאול המלך 8)ליפקין שחק ז"ל

  כנס איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל 18:00 - 18:40
 - אריה דרעי(מלון לאונרדו אשדוד )

 בר מצוה לנכד של אברהם גרינבאום - יאיר - 20:00 - 20:30
 - אריה דרעיבית הארחה בית וגן
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יום שני 21 נובמבר
 (ישיבת אש  בר מצווה לנכד של אייבי שחיבר11:30 - 12:30

התורה)

 ארגון השומר החדש משתתפים: סולי מקומות 13:30 - 14:00
הקדושים, יואל זילברמן מנכ"ל השומר החדש, סיגל, אביעד, 

 - אריה דרעי (לשכה פנים )ינון, שמואל ליטוב 

 פרטי14:00 - 14:30

 (כנסת) ישיבת סייעה 15:00 - 16:00

 - אריה דרעי יואב בן צור16:00 - 17:00

 (גני הדקל רח עזרא  חיים יוסטמן מחתן את הבן19:00 - 19:30
 - אריה דרעי20 בני ברק )

 (אשדוד אולמי האצולה) חופת ביתו של מוטי פריד20:30 - 21:00

יום רביעי 23 נובמבר
 - אריה דרעי פ"א09:30 - 11:00

 - אריה דרעי תקנה 12:006 - 12:30

 חיוב אישי משתתפים: מרדכי, יהודה זימרת, 13:15 - 14:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים )עפרה ברכה, משה ארבל, נילי 

 מעמד ישובים גדולים במועצות האזוריות 14:00 - 14:45
 - אריה דרעי (לשכה פנים )בישראל 

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) מרדכי כהן שוטף15:00 - 16:00

 ביומטרי משתתפים: אבי חליבה , יהודה זימרת, 15:45 - 16:30
 - אריה דרעי (לשכה פנים )רובי, נילי 

  אירוע לציון 60 שנה להקמת העיר אשדוד 20:00 - 21:00
 - אריה דרעי(משכן לאומניות הבמה - אשדוד )

 (ירושלים ) ישיבת רש"י 21:30 - 22:00

יום שישי 25 נובמבר
 פעילות פרטית10:00 - 11:00

שבת 26 נובמבר

יום ראשון 20 נובמבר
 בג"ץ גיורים + מעמד שניתן למי שבוטלה 10:00 - 10:30

 (לשכה פניםאזרחותו משתתפים: רובי, דניאל סלומון, רינה נשר
 - אריה דרעי)

 ישיבת ממשלה 10:30 - 12:15

  ראשי מפלגות (בסיום ישיבת הממשלה )12:15 - 13:00
 - אריה דרעי(מזכירות ממשלה  )

 התייעצות עם רוה"מ בנושא בג"ץ שו"ן 13:15 - 14:00
משתתפים: השר כחלון, יאיר לוטן, יעקב נגל( מ"מ מלל) , יואב 

 (לשכת רוה"מ)הורוביץ

 האירוע השנתי ה- 23 לפיוט ולשירה אנדלוסית 19:00 - 19:15
 - אריה דרעי (היכל התרבות ת"א )"אבות ובנים" 

  ועידה כלכלית למוסדות ועסקים של המודיע19:45 - 21:00
(אבניו - מרכז הקונגרסים)

 אירוסין - אילוז ואזואלוס - כהנמן 73 בני ברק21:00 - 21:30

 (אולמי  אירוסין לבנו של הרב שמחה קרקובסקי21:30 - 22:00
כליל מלכות רח' שלמה המלך 8 ב"ב )

יום שלישי 22 נובמבר
 (לשכה פנים ) הרב רבינוביץ10:00 - 10:30

 (לשכה פנים ) יוני + יפרח 10:45 - 11:00

 ראיון לגלי צה"ל11:05 - 11:30

  הרב שלמה בוכנר - נשיא ארגון  בוני עולם 11:30 - 12:00
(לשכה פנים)

 (שאול  אמיל +  ר"ע רמת גן - נגב גליל ת"א15:00 - 15:45
 - אריה דרעיהמלך 8)

 - אריה דרעי (לשכה ת"א ) ישראל בכר 16:00 - 16:45

 - אריה דרעי (שאול המלך 8) פגישה 17:30 - 18:15

 טקס הענקת אותות וכוכבי יופי "קריה יפה 18:30 - 19:00
 - אריה דרעי (שד' רוקח 80 תל אביב )ומקיימת בישראל יפה" 

 (אולמי רפאל אירועים שארית  פורום סגני ראשויות19:30 - 21:30
 - אריה דרעיישראל 37 ת"א (ליד בלומפילד))

יום חמישי 24 נובמבר
 - אריה  סיור דימונה עיר הבה"דים ומצפה רמון 09:30 - 10:00

דרעי

 - אריה דרעי דימונה10:00 - 12:30

 - אריה דרעי עיר הבה"דים 13:00 - 15:00

 סיום והכנסת ספר תורה לעילוי נשמת רבי 19:00 - 19:30
 (רח רבי יהודה יהושוע 19 ישראל יהודה בן הרה"ח רבי ראובן ז"ל 

בני ברק )
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יום שני 28 נובמבר
 מועצה אזורית חוף הכרמל משתתפים: ראש 10:00 - 11:00

 המועצה כרמל סלע, יהודה , מרדכי, סיגל, שמוליק ליטוב 
 - אריה דרעי(לשה פנים )

 מועצה אזורית מגידו משתתפים: איציק 11:00 - 12:00
חובלסקי, סיגל, מרדכי כהן, יהודה זימרת, אלי רגב, עודד סירי, 

 - אריה דרעי (לשכה פנים )שמוליק ליטוב

 ישיבה עם רוני מרום ראש מועצת מצפה רמון 13:00 - 14:00
משתתפים: מרדכי, יהודה, מוני מעתוק, אביעד, שמוליק ליטוב, 

 - אריה דרעי (לשכה פנים )סיוון להבי

 ישיבה עם מנכ"ל שלווה אבי סמואל ומשה הבא 14:00 - 14:45
בנושא מרכז חרום לאומי  משתתפים: סיגל, שמוליק ליטוב 

 - אריה דרעי (לשכה פנים )ומשה ארבל 

 (כנסת) ישיבת סייעה 15:00 - 16:00

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) פוליטי16:15 - 16:30

 - אריה  (לשכה פנים ) אבי בלום ויעקב ריבלין 16:30 - 17:45
דרעי

 - אריה  (לשכה פנים ) מרדכי כהן + איתן דנגוט 17:45 - 18:45
דרעי

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) פ"ע יוני 18:45 - 19:15

יום רביעי 30 נובמבר
 קבינט בטחוני 09:00 - 11:00

 ברית לבן של איציק דרעי  (נכד של אריאל 14:00 - 14:30
 - אריה דרעי (אולם בראשית , בית הדפוס )אטיאס)

 (כנסת ) תורנות מליאה 20:00 - 20:30

 יוסף יחיאל פרץ מחתן את הבן עם ביתו של 20:30 - 21:00
 - אריה דרעי (אולמי בית ישראל )משה בצרי 

 (מלון  בר מצווה לנכד הרב בקשי דורון שליט"א 21:00 - 21:30
 - אריה דרעיגני ירושלים )

יום שישי 2 דצמבר
 - אריה דרעי (לשכת נגב גליל) נהרי וביטון10:00 - 10:30

 (לשכה נגב גליל ) פוליטי10:30 - 12:00

 - אריה דרעי (כנפי נשרים 7) הרב יצחק זייאת 12:00 - 12:45

שבת 3 דצמבר

יום ראשון 27 נובמבר
 ישיבת הכנה לישיבת הממשלה משתתפים: 11:30 - 12:00

 -  (בניין העירייה קומה 2 )משה, מרדכי, אלי רגב, רועי דהן, ברק 
אריה דרעי

 (חסן שוקרי 14. עיריית חיפה) ישיבת ממשלה 12:00 - 14:30

 - אריה דרעי (מזכירות ממשלה) ראשי מפלגות 16:00 - 16:45

 קבינט ביטחוני16:30 - 19:00

  חתונת הרב צקוטאי אולמי הרמוזו מודיעין20:00 - 20:30
(השדרה המרכזית 16, מודיעין מכבים רעות)

 (אולמי הדר  בר מצווה לבנו של הרב משה פינטו 21:00 - 21:30
 - אריה דרעידימול רמת גן )

יום שלישי 29 נובמבר
 פעילות פרטית10:30 - 11:30

 ראיון לגל"צ13:06 - 13:11

 - אריה דרעי יום הגליל בכנסת - אודיטוריום 14:30 - 15:30

 השר תורן מליאה (הוחלף עם ליצמן)16:00 - 19:00

 אישי19:00 - 20:00

 (אולמי תמיר ) הרב נועם אלון הבת חנה מרים 20:30 - 21:00

 (אולמי  בר מצווה לבן של הרב ארז אלחרר 21:00 - 21:30
 - אריה דרעיבראשית גבעת שאול )

 (אולמי קדמא מידטאון  דוד אסולין מחתן את הבן 21:30 - 22:00
 - אריה דרעירח יד חרוצים 22 תלפיות )

יום חמישי 1 דצמבר
 - אריה דרעי (שאול המלך 8 תל אביב) מרדכי כהן 10:30 - 11:30

 (שאול  ח"כ משה גפני  +שגית אפיק (יועמ"ש)11:30 - 12:30
 - אריה דרעיהמלך 8 תל אביב)

 - אריה דרעי פוליטי12:45 - 14:15

 (שאול המלך 8 תל  ר"ע נס ציונה - פגישה אישית 14:30 - 15:00
 - אריה דרעיאביב)

 (אולמי האצולה -  הרב אליעזר רז מחתן את ביתו 21:00 - 21:30
 - אריה דרעיתלפיות)

 (מלון רמאדה  חתונת ביתו של שמואל לבייב 21:30 - 22:00
 - אריה דרעיירושלים )



שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

ינואר 2017

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

דצמבר 2016

4 דצמבר 2016 - 
10 דצמבר 2016

יום שני 5 דצמבר
 - אריה דרעי קבינט דיור 09:30 - 10:30

 - אריה  ועדת שרים לרגולציה בראשות רוה"מ10:00 - 11:00
דרעי

 (לשכה פנים ) עו"ד יראון פסטינגר10:45 - 11:15

 דרור עמוס ושאול פרץ בנושא פרויקט סיוע 11:15 - 12:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים )למשפחות אבלות 

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) רפי ברנס 12:00 - 12:45

 פורום ראשי מפלגות - עמונה 14:00 - 15:00

 (כנסת) ישיבת סייעה 15:00 - 16:00

 (לשכה פנים ) ביכלר + חיים כהן 16:30 - 17:30

 חתונת שירה משריקי (אחות של יוני) עם נכד 20:00 - 20:30
של הרב קורח. באולמי נוף ירושלים

 אירוסין משפחת אילוז אולמי קונקורד ב"ב21:00 - 21:30

יום רביעי 7 דצמבר
 - אריה דרעי קבינט חברתי כלכלי 10:00 - 11:00

 (רח דיסקין 5 קומה 1) אישי10:30 - 11:30

 (לשכה פנים ) ביכלר + לישי כהן 11:45 - 12:15

 ראש מועצת מעלה יוסף שמעון גוטא 12:15 - 13:00
 -  (לשכה פנים )משתתפים: מרדכי, יהודה, אלי רגב, אביעד 

אריה דרעי

 פגישה עם ראש מועצת קריית ארבע מלאכי 13:00 - 13:45
לוינגר משתתפים: מרדכי, יהודה, אלי רגב, שמוליק ליטוב, 

 - אריה דרעי (לשכה פנים)סיגל 

 (לשכה פנים) גבי מיימון 13:40 - 13:55

 מרכז המועצות האזוריות משתתפים: מרדכי, 14:00 - 15:00
 - אריה  (לשכה פנים )יהודה, סיגל, ינון, משה, שמואל ליטוב  

דרעי

 קבינט בטחוני 17:30 - 19:30

 שבע ברכות למרדכי אזולאי (מישיבת אור 21:00 - 21:30
ברוך)בביהכנ"ס משכן הקודש - רח' אש קודש. ביתר עלית

יום שישי 9 דצמבר
 - אריה דרעי (לשכה פנים ) פ"ע משה ארבל 10:00 - 10:30

שבת 10 דצמבר

יום ראשון 4 דצמבר
 ישיבת ממשלה 10:30 - 13:00

  ראשי מפלגות (בסיום ישיבת הממשלה )13:15 - 14:00
 - אריה דרעי(מזכירות ממשלה  )

 (לשכה פנים ) צביקה כהן 14:00 - 15:00

 (יחווה דעת ) אזכרה לרבנית סויסה 16:15 - 16:45

 ביקור אצל משפחת גולדין משתתפים: השר 18:45 - 19:45
 (כפר סבא רח הגליל 4 כחלון, אליעזר טולדנו מפק"צ רוה"מ

קומה 5 )

 (אולמי הסיינדה איזור  הרב לסרי מחתן את הבת 21:30 - 22:00
התעשיה בית שאן )

יום שלישי 6 דצמבר
 קבלת פנים בבית הנשיא לכנס איחוד הרבנים 09:30 - 10:15

 - אריה דרעי (בית הנשיא )הספרדי 

 (אולם  כינוס איחוד הרבנים הספרדי- עם רוה"מ10:30 - 12:00
 - אריה דרעישפרינצק, כנסת )

 ועדות פליטים משתתפים: דניאל סלומון ורובי 12:15 - 12:45
 - אריה דרעי (לשכה פנים)שמש 

 (שערי העיר ברית לנכדים של הרב אליהו אלחרר13:00 - 13:30
(

 פעילות פרטית14:45 - 15:15

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) שוטף מרדכי 15:30 - 16:00

  הכנסת ספר תורה - לאבא של חיים ביטון 18:30 - 19:00
(מישקולוב 15 )

 כנס רבני תפוצות (בן צור) בלאורנדו פלאזה - 20:00 - 21:30
ירושלים

יום חמישי 8 דצמבר
 - אריה דרעי יום דמוקרטיה לגליל.08:30 - 09:00

 (פארק  אירוע הפתיחה ליום הדמוקרטיה בגליל10:15 - 10:45
 - אריה דרעיקצרין העתיקה )

 - אריה דרעי סיור בנהריה12:30 - 15:00

 - (עיריית כרמיאל ) מועצת הרשות לפיתוח הגליל 17:00 - 17:30
אריה דרעי

 פעילות פרטית20:00 - 21:00
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יום שני 12 דצמבר
 - אריה דרעי (לשכה פנים ) פ"ע מנכל 10:30 - 11:15

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) ערן ניצן + מרדכי כהן 12:00 - 12:45

 (כנסת) ישיבת סייעה 15:00 - 16:00

 הרב ברוך צבי לב ( ראש ישיבת יסודות התורה 16:30 - 17:00
)והרב ישי טולדנו בנושא  ראש ישיבת יסודות התורה בנושא 

 - אריה דרעי (לשכה פנים )הקצאת מקום 

 (מלון כנס שנתי של פורום ראשי רשויות לשעבר 19:30 - 20:00
 - אריה דרעילאונרדו פלאזה - אשדוד )

 שבע ברכות גישייד נאות ירושלים21:00 - 21:30

יום רביעי 14 דצמבר
 ליצמן תורן מליאה במקום השר 08:00 - 08:30

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) תקנה 10:456 - 11:00

 - אריה דרעי (נגב גליל) מסיבת פרידה לסיגל12:30 - 13:00

 - אריה  (לשכה ת"א ) ראיון לתוכנית של רפי רשף13:30 - 13:45
דרעי

 - אריה דרעי (לשכה נגב גליל ) ראיון לערוץ 13:4520 - 14:00

 הצגת עמדת שב"כ לבקשה לוועדה הומניטרית 14:00 - 15:00
 (נגב משתתפים: רובי, יהודה נציג שב"כ, הדס יועצת משפטית 

 - אריה דרעיגליל )

 - אריה דרעי (נגב גליל ת"א ) ישראל שוויבל 15:00 - 15:45

 (רח  רוברט אסרף - רמת השרון + חיים כהן 16:15 - 17:00
 - אריה דרעיסולד 4 רמת השרון (קומה 1 דירה 4))

 -  (רח כרכום 8 אשקלון ) אצל הרב יעקב אביטן19:30 - 20:30
אריה דרעי

יום שישי 16 דצמבר

שבת 17 דצמבר

יום ראשון 11 דצמבר
 הכנה לוועדת שרים לענייני חקיקה משתתפים: 09:30 - 10:00

 - אריה דרעי (לשכה פנים )יהודה זימרת, נילי ברוש 

 התייעצות בנושא הכותל בראשות רוה״מ 10:00 - 11:00
 (לשכת רוהמ)משתתפים: חכ גפני, השר ליצמן

 ישיבת ממשלה 11:00 - 13:00

 -  פעילות פרטית18:00 - 18:45

 -  (אולמי נוף ירושלים ) שמעון בוסו מחתן את בנו 20:00 - 20:30
אריה דרעי

 (אולמי שירת ירושלים  בצלאל פרל מחתן את הבן20:30 - 21:00
 - אריה דרעיכנפי נשרים)

 (ארמונות  חן  משה אליצור מחתן את הבת 21:00 - 21:30
 - אריה דרעיירושלים )

יום שלישי 13 דצמבר
 ציון יום זכויות האדם בכנסת 08:30 - 09:00

 - אריה דרעי סיור בבית שאן 09:00 - 09:30

 הכנס השנתי לראשי המועצות האזוריות 10:30 - 11:30
 - אריה דרעי (קיבוץ מעגן  - עמק המעיינות )וסגניהם

 - אריה דרעי (אחד העם 3) מוסדות חסד ורחמים 12:00 - 12:30

 (רח ירושלים  פגישת עבודה בבניין העירייה 12:45 - 13:30
 - אריה דרעיהבירה 1)

 הנחת אבן הפינה למרכז עירוני - הרב ישראל 13:45 - 14:00
 - אריה דרעיאלקנה 

 - אריה דרעי מרכז לקשיש 14:00 - 14:30

 ארוחת צהרים + פעילים מוסדות "חנוך לנער" -14:45 - 15:30
 - אריה דרעי (הרב עובדיה יוסף 27)הרב בדוש 

 -  (ת"א ) תחרות מוכנות מרחב אזרחי לחרום 18:45 - 19:15
אריה דרעי

יום חמישי 15 דצמבר
 עוזרים בקבלת קהל בפתח תקוה 08:0012:00-14:00 - 08:30

 ישיבות ירושלים08:30 - 09:00

 ביומטרי משתתפים: יהודה זימרת, אבי חליבה, 10:15 - 10:40
 - אריה דרעי (לשכת פנים)נילי ברוש, רובי, דניאל סלומון 

 -  (לשכה פנים ) אחמד טיבי + מסעוד גנאיים10:40 - 11:00
אריה דרעי

 (לשכה פנים) ראיון לגל״צ עם יועז הנדל 11:00 - 11:30

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) פ"ע  מופיד 11:30 - 12:00

 אריה לארי (יו"ר יד עזרה ושלומית) מחתן את 20:45 - 21:15
 - אריה דרעי (אולמי בית ישראל )הבן יוסף 
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יום שני 19 דצמבר
 ועדת שרים לקידום השוויון המגדרי10:00 - 11:00

 (לשכה פנים  ביכלר + יוסי ליטוב ויהודה נחשוני 11:30 - 12:30
 - אריה דרעי)

 - אריה דרעי (לשכה פנים) פ"ע ינון 11:30 - 12:15

 ארנונה משתתפים: משולם נהרי, יהודה, מרדכי,13:00 - 14:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים )סיוון, אורית מלמד, משה, ישראל, יוני 

 - אריה דרעי (כנסת) ישיבה בנושא שובו 14:30 - 15:00

 (כנסת) ישיבת סייעה 15:00 - 16:00

 (לשכה פנים ) יעקב ריבלין ואבי בלום 16:15 - 17:00

 פגישת הכרות עם צחי ברוורמן מזכיר הממשלה 17:00 - 18:00

 תוכנית צפון משתתפים: אמיר לוי, ערן ניצן, 18:30 - 19:30
 - אריה דרעי (לשכה פנים)שירה גרינברג, מרדכי כהן, נילי 

יום רביעי 21 דצמבר
 - אריה דרעי תפילת שחרית 07:30 - 08:00

 - אריה דרעי רכסים / כביש 08:006 - 08:30

 - אריה דרעי (גלי כנרת ) פגישות מופיד 09:00 - 10:15

 ראשי רשויות בתחום החרום בהשתתפות: שר 10:30 - 11:15
 - אריה דרעי (חוף גיא )הביטחון 

 ת"ת דרכי תורה, קריית חינוך אור חדש, שכונות 12:00 - 13:30
וותיקות (גפן רימונים), שכונת גבעת הפרסה, אזור תעסוקה, 

 - אריה דרעי (רכסים)ניחום אבלים משפחת גיאת 

 - אריה  ישיבת עבודה מועצה מקומית רכסים13:45 - 14:30
דרעי

 תפילת מנחה וארוחת צהריים בהשתתפות רבני 14:30 - 15:15
 - אריה דרעי (בית קשיש )קהילות

 - אריה דרעי (צומת תשב"י) סיור כביש 6 15:30 - 16:30

 (מאורות משה רמות בר מצווה לבן של רבקה ויזאן20:30 - 21:00
 - אריה דרעיג )

יום שישי 23 דצמבר

שבת 24 דצמבר
  חנוכת בית "מבשר טוב" - הרב אלישיב נפחא19:30 - 20:00

(בית מבשר טוב , רחוב טשרנחובסקי 17 ירושלים)

 (אולמי  ארוע "קרבינו לעבודתך" - הרב רפאל זר20:30 - 21:00
וניישן רחוב הנחשון 7 פ"ת)

 (היכל התרבות בת ים ) אירוע חנוכה בעיר בת ים 21:00 - 21:30

יום ראשון 18 דצמבר
 ישיבת ממשלה 11:20 - 14:20

  ראשי מפלגות (בסיום ישיבת הממשלה )14:30 - 15:15
 - אריה דרעי(מזכירות ממשלה)

 (אולמי שירת  רפאל כהן פישר מחתן את ביתו 18:00 - 18:30
ירושלים (חופה בשעה 18:00))

 (כנפי נשרים) פוליטי19:30 - 20:30

 (אולמי שתילי  הילולת הרב שלמה טנזי זצוק"ל 21:00 - 21:30
אריה רח ים סוף 34 סנהדריה )

יום שלישי 20 דצמבר
 - אריה דרעי טבריה / מוסדות /פוריה / יבניאל08:00 - 08:30

 מתנ"ס יבניאל, ציון מוהרא"ש, מוסדות וחנוכת 10:30 - 11:15
 - אריה דרעי (יבניאל)סניף אל המעיין 

 - אריה דרעי ישיבת עבודה מ"מ יבניאל11:15 - 12:00

  (טבריה) מוסדות בת מלך, תפארת, בית הקשיש12:30 - 13:30
- אריה דרעי

 (טבור הארץ, טבריה ישיבת עבודה עיריית טבריה 13:30 - 14:30
 - אריה דרעי)

 - אריה דרעי (מלון חוף גיא ) ארוחת צהריים 14:40 - 15:30

 - אריה תפילת מנחה +פעילים - אצל דרלי בבית 15:45 - 16:30
דרעי

 - אריה דרעי בית חולים פוריה17:00 - 18:00

 אירוע פתיחת סניף איחוד הצלה ומיזם "אמץ 18:30 - 19:30
 - אריה דרעי (אולם מועצת שיבלי )מתנדב"

 (שערי  בר מצווה לבנו של יעקב ישראל סבאג 19:30 - 20:00
 - אריה דרעיהעיר ירושלים )

יום חמישי 22 דצמבר
 בבית רוהמ +יואב קיש10:45 - 11:45

 ראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן משתתפים: 12:00 - 12:30
 - אריה  (לשכה פנים)הילל רוט גזבר, דני ביסמוט ראש המטה 

דרעי

 ליטוב +ינון12:45 - 13:30

 - אריה דרעי תורנות מליאה 16:30 - 18:00

 קבינט בטחוני 17:00 - 18:30

 (מלון דויד  שמעון צרפתי מחתן את בנו 20:00 - 20:30
 - אריה דרעיאינטרקונטיננטל)

 (אולם מונטפיורירח  יהודה חזן עורך פדיון לבנו 21:30 - 22:00
משגב לדך 29 הרובע היהודי בירושלים )
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יום שני 26 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השני)

 ראיון לגל"ץ 11:20 - 11:30

 ראיון לתוכנית הכול כלול של ערוץ 10 - סיון 11:30 - 12:00
 - אריה דרעי (לשכה פנים )כהן מראיינת

 התייעצות עם רוה"מ בנושא חוק המואזין 12:00 - 12:30
 - אריה  (לשכת רוה"מ )משתתפים: השר ליצמן, צחי ברוורמן 

דרעי

 המראה מנחת הכנסת 13:55  - נחיתה כפר 13:55 - 14:30
ורדים 14:30

 מסיבת עיתונאים משותפת עם: שר האוצר 15:00 - 16:00
 (אחוזת אסיינדה ביער - כחלון, דני עטר, אנשי אגף תקציבים

 - אריה דרעישכונת יפה נוף מעלות )

 (אולמי שלום אביטל מחתן את בנו חיים יוסף נ"י 19:30 - 20:00
 - אריה דרעיקונקורד בני ברק )

יום רביעי 28 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום הרביעי)

 תורנות מליאה בוטלה (הוחלף עם אלקין)08:00 - 08:30

 (אשדוד ) לוויה 13:30 - 14:00

 ועדת שרים לעניין מינויים בשרות המדינה 16:00 - 17:00
 (מזכירות משתתפים: השרה איילת שקד, השר יריב לוין 

הממשלה  חדר ועדת שרים)

יום שישי 30 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)

 הרב יעקב כהן - כנפי נשרים10:30 - 11:30

שבת 31 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השמיני)

 נווה אילן19:30 - 20:30

יום ראשון 25 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה

 קבלת קהל של היועצים באלעד מהשעה 08:00 - 08:30
 11:00-16:00

 ישיבת ממשלה 10:30 - 12:30

 קבינט בטחוני 12:30 - 13:30

  ראשי מפלגות (בסיום ישיבת הממשלה )13:30 - 14:15
 - אריה דרעי(מזכירות ממשלה  )

 -  (לשכה פנים ) מרדכי כהן בנושא רזרבת שר 18:00 - 18:45
אריה דרעי

 (אולמי לאפייט לוד ) מאירים את לוד      19:30 - 20:00

 (אולמי ביער חדרה ) קונצרט אנדלוסי - חדרה 20:30 - 21:00

יום שלישי 27 דצמבר
 (בית הכנסת הרב ינון יונה אזכרה לאישתו של דויד לוי ממעלות 

ירושלים)

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השלישי)

 ציון יום הוקרה לפצועי מערכות ישראל בכנסת 08:00 - 08:30

 ראיון ל ynet - אטילה 08:40 - 09:40

 קבלת פנים לראשי העדות הנוצריות בבית 10:30 - 11:30
 - אריה דרעי (בבית הנשיא )הנשיא 

  הדלקת נרות חנוכה עם עובדי משרד הפנים 12:30 - 13:00
 - אריה דרעי(יקבע בהמשך )

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) פוליטי13:30 - 14:30

 פרטי16:55 - 17:25

 (אולמי  ערב פיוט ושירה - הרב יעקב אדמוני21:30 - 22:00
"אוורסט" רחוב המרץ 13 ראש העין)

יום חמישי 29 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום החמישי)

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השישי)

 - אריה דרעי (לשכה פנים ) שלמה בנזרי 10:45 - 11:30

 - אריה דרעי (לשכה קפלן 2 ) נתן שרנסקי 11:30 - 12:30

 (אלעד ) מעמד "ועתה כתבו לכם" 19:30 - 20:00

 (ארנה ) חתן ההלכה 20:00 - 21:00


