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   מרץ  11ב  יום

 פ"ע -רה"מ 11:00 – 10:00 לו"ז במשרד

 הרמת כוסית עם עובדי המשרד 11:30 – 11:00 

 , אודיפרנק קטריבס, מיכליוסי עם  -טכנולוגיה -צוות מטה 12:30 – 11:30 
  לירן ועדו , אמיר, יעל,קנדל יוג'ין ,פראוור

בעקבות  ושינויים במשרדי הממשלה ממשלה החלטות 13:00 – 12:30 
 אבישר  לירןשלומית, -הסכמים קואליציונייםה

 שוטף מטה 14:00 – 13:00 

 ניקולו רן, נעמיעשר דקות עם  14:00 – 13:30 

 ולירן)משנה למנכ"ל האוצר( עם רוני פרידמן  14:45 – 14:00 

  עם דורון ארבלי 'דק 11 15:00 – 14:45 

 פ.ע. יעל 16:00 – 15:30 

 שיחת ועידה עם אורן הלמן + אלי גליקמן  17:30 – 17:00 

 רון צור, רונן שפירא, אודי, רועי ולירן -הרפורמה בנציבות 18:30 – 17:30 

שרית דנה,  -בנייה ההצגת עקרונות התיקון לחוק התכנון ו 20:30 – 18:30 
 בינת שוורץ, שירה ברנד, יהודה זמרת, ארז קמיניץ,

 עידו אציל, מיכל, יעל קטריבס,

אישור סגני שרים, וחוקים שאמורים  -ישיבת ממשלה  20:30 – 19:00 
 לעלות בכנסת מחר

 פרנק מיכל פ"ע 21:00 – 20:30 

   מרץ 11ג  יום

   

 ביטחוני –ועדת שירות  18:00 – 17:30 לשכה

 9441בכנסת חדר  -נפתלי בנטשר הכלכלה, עם  19:00 – 18:15 כנסת

 חזרה למשרד 19:30 – 19:00 

רון צור, רונן שפירא, אודי, רועי  -המשך הרפורמה בנציבות 20:30 – 19:30 לשכה
 ולירן

 עם אודי לקראת הפגישה עם שר האוצר 21:00 – 20:30 לשכה

   מרץ 91ד  יום

לשכת שר התקשורת 
 בת"א

 גדעון סערהפנים שר עם  פ"ע 10:00 – 08:45

 נסיעה לנתב"ג 10:45 – 10:00 

 קבלת פנים לאובמה -בנתב"ג  13:30 – 10:45 נתב"ג

 נסיעה לירושלים 15:00 – 13:30 

 ,+ אילן דגני שי יפתח + בנצי ליברמן - ווקיםיתכנית הש 16:30 – 15:00 לשכה
 שרה צימרמן+ נדב לחמן לזר, יוסי, אמיר, אבנר, עדו, לירן

 פ.ע עם איילת מצגר 17:00 – 16:30 לשכה

יוג'ין, אודי, יוליה, רן  - במועצה תקני יחידת האסטרטגיה 18:00 – 17:00 לשכה
 ישי, נעמי, לירן

 ת"אל יציאה 20:30 – 19:00 

  יאיר לפידשר האוצר עם  21:30 – 20:30 מחוץ למשרד

   מרץ 91ה  יום
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 שוטף מטה  

 -הממשקי עמדויות לשולחן העגולושיחת ועידה בנושא מ 14:30 – 14:00 
 ירון קידר, לירן, תמר ואודי יוסי רוזן, יגאל בן שלום,

 נסיעה לירושלים 15:00 – 14:00 

   

 נאום אובמה -בבנייני האומה  18:30 – 17:30 בנייני האומה

 כניסת אורחים לבית הנשיא 20:00 – 18:30 בית הנשיא

 ארוחת ערב לכבוד אובמה  -בבית הנשיא  21:30 – 20:00 בית הנשיא

 טקס פרידה -בנתב"ג  15:00 – 13:00 מרץ 99ו  יום

   מרץ 94א  יום

 התקשורת שר לשכת
 "אבת

 המשך -עם גדעון סער 09:00 – 08:00

 נסיעה לכנסת 10:00 – 09:00 

 1411בכנסת חדר מס'  -ם יאיר שמיר, שר החקלאות ע 11:00 – 10:00 כנסת
 ))אגף הוועדות

 חזרה למשרד 11:30 – 11:00 

 עם שר החינוך שי פירון 12:30 – 11:30 לשכה

 זריםושוטף ע 13:30 – 12:30 לשכה

   

 הלל קוברינסקי 14:30 – 13:30 לשכה

 מנכ"ליה -לפסחהרמת כוסית  15:30 – 14:30 לשכה

 Doing Business in + תקשוב ממשלתי-התייעצות 16:00 – 15:30 לשכה
Israel-אבישר , לירןברקן אמיר 

 טלפונים+ חתימות 17:00 – 16:00 לשכה

 נסיעה להרצליה 19:00 – 18:00 

ליאור נציג ציבור  -ישיבת המשך בנושא הרפורמה בנציבות 20:00 – 19:00 מחוץ למשרד
 רייטבלט, רון צור+ רונן שפירא, אודי, רועי, ולירן

 ערב פסח  מרץ 92ב  יום

 פסחחול המועד   מרץ 92ג  יום

 חול המועד פסח   מרץ 92ד  יום

 חול המועד פסח   מרץ 91ה  יום

 ראהמ פע.    מרץ 91ה  יום

 חול המועד פסח  מרץ 91ו  יום

 חול המועד פסח   מרץ 11שבת 

 חול המועד פסח   מרץ 11א  יום

 פסח חול המועד  ילאפר 11ב  יום

   

לו"ז  –יל אפר 19ג  יום
 במשרד

אמיר, אבנר, יוסי, -2וכביש  11כביש  -הסרת חסמים לדיור 10:00 – 09:45
 לירן

 עם אודי, תמר ועדו -הכנה לישיבת רכבת עיר הבה"דים 10:30 – 10:00 

 ישראל בנק ח נגיד "הגשת דו 11:00 – 10:30 
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יורי מורוזוב, נתי אפרתי, חזי  -רכבת לעיר הבה"דים 12:30 – 11:00 
 סא"ל אבי טננבאום, משיטה, צה"ל: תא"ל נחמיה סוקל,

תא"ל ניסים פרץ, קרן טרנר, יהודה אלבז, קובי בלישטיין, 
דניאלה פרתם,  ,1מרים ברקוביץ, אדווה אשל רבינוביץ+
 אשר דולב, מורן מזור, אודי, תמר ועדו

 פ.ע. רה"מ 13:30 – 12:00 

   

  מיטל, ברקן ואבנר -לבניין עובדים זרים 14:00 – 13:30 

יוג'ין, מיכל, אודי, אמיר,  -טכנולוגיה המשך  -צוות מטה  16:30 – 15:30 
 עדו, יעל, לירן

  1444411 -גלובס -ועידת נדל"ן -הכנה 17:30 – 16:30 

 אמיר, אבי כהן, ולירן -טרכטנברג החלטת  18:00 – 17:30 

אמיר ברקן, מיטל  -מילקןבפני מתמחי הכנה להרצאה  18:30 – 18:00 
 יסלוביץ, לירן

שיפור תהליכי קבלת החלטות בפיתוח ויישום מדיניות  19:00 – 18:30 
 אמיר, לירן -כלכלית בממשלה

 עם דני וסלי 20:00 – 19:15 

   ילאפר 11ד  יום

 עם דרור שטרום 09:30 – 08:45 מחוץ למשרד

 נסיעה לירושלים 10:30 – 09:30 

 עזרא, רן, אהרון הינמן, לירן -חדרי זלצר 11:30 – 11:00 לשכה

 יוסי+עדו+אבנר-נדלן 12:00 – 11:30 לשכה

 עם לירן, ברקן ומיטל -הכנה למילקן 12:30 – 12:00 לשכה

"ממשילות ועד  -הכנה לכנס המרכזי של לשכת עורכי דין 13:30 – 12:30 לשכה
 אודי, עמיחי, , לירן -לשינוי שיטת ממשל"

 הפסקת צהריים 14:00 – 13:30 לשכה

 מזכ"צ בקבינטרל"ש הפרידה מזוהר  14:30 – 14:00 לשכה

 -אצל שר התחבורה ישראל כץ 15:30 – 14:45 במשרד התחבורה

 נסיעה לבית יד הנדיב 16:00 – 15:30 

 מילקןבפני מתמחי הרצאה  -1בית יד הנדיב  17:00 – 16:00 בית יד הנדיב, ירושלים

 חזרה 17:30 – 17:00 

 - + דורון אלמוג + יונתן+ עדו חוק הבדואים + אודי 18:00 – 17:15 לשכה

– שיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה 20:00 – 18:00 לשכה
  הרפורמה בשירות המדינה

 דין משמעתי 21:30 – 21:00 

   ילאפר 14ה  יום

 עם אורית נוקד 10:00 – 09:00 מחוץ למשרד

 נסיעה ללשכה בת"א 10:30 – 10:00 

  הורדות -עם לירן  11:00 – 10:30 לשכה בת"א

 עיתונאי כלכלי+מיטל  עם 12:00 – 11:00 לשכה בת"א

 עם אמיר גילת  13:00 – 12:00 לשכה בת"א

  עם אריאל יעקובי 14:00 – 13:00 לשכה בת"א
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רותם  -הצגת תכנית אסטרטגית בנושא הדיור  15:00 – 14:00 לשכה בת"א
יוסי קטריבס, אמיר ברקן, אבנר, לירן, עדו אסטרטגיה, 

 ויעל

 יציאה למשרד הביטחון 15:30 – 15:00 

 עם גלעד ארדן 16:30 – 15:30 משרד הביטחון

 יציאה 17:00 – 16:30 

 קומה, 2 בגין מנחם
 גן רמת, 92

המשך הצגת תכנית אסטרטגית  -אסטרטגיהרותם   18:30 – 17:00
זאב רותם +תגיל גרין, יוסי קטריבס, אמיר  -בנושא הדיור 

 ברקן, אבנר, ויעל

   ילאפר 12ו  יום

 יןיאייל אפשט  

 –יל אפר 12א  יום
 ערב יום השואה

  

   

 פורום שרינו -אצל רה"מ 10:00 – 09:30 לשכה

 ישיבת ממשלה  11:11-11:11 ועדות שרים

 בנט + לירןעם השר נפתלי  -בתום הממשלה  14:00 – 13:00 לשכה

 גבי גולן, אמיר -( 1144אנרגיה ) -עדת חסמים והכנה לו 15:00 – 14:15 לשכה
 לירן , אבנר,ברקן

 הפסקת צהריים 12:11 -ב לשכה

אבנר, עדו, מיטל, עם יוסי, אמיר,  -עידת נדל"ן והכנה לו 16:30 – 15:45 לשכה
 לירן

 כבאותהתייעצות  -עם מיכל + לירן + יעל  17:00 – 16:30 לשכה

 התייעצות -עם מוטי אהרוני 17:30 – 17:00 לשכה

בנצי ליברמן, יוסי, אמיר,  עם ראובן קוגן, -תוכנית דיור 18:30 – 17:30 לשכה
  אבנר ,לירן ועדו

שאול  -איחוד הרגולציה בין רשות החשמל לרשות גז  19:30 – 18:30 לשכה
 אורן משה, גבי, אמיר, אבנר, לירן ,צמח

  הכנה לפ.ע. רה"מ -עם לירן  20:00 – 19:30 לשכה

 טכס פתיחת אירועי יום השואה והגבורה -ביד ושם  21:00 – 20:00 יד ושם, ירושלים

 יל,אפר 11ב  יום
 יום ירושלים

  

 קריאת שמות -בכנסת  12:00 – 11:00 כנסת

 נסיעה למשרד 12:30 – 12:00 

 קטריבס + אמיר, בתיה ולירןעם  -ועידת רה"מ לחדשנות 15:00 – 14:00 לשכה

 פ.ע-עם שלומית  15:30 – 15:00 לשכה

 מיטל בטלפון  לירן, לירן דן, ברקן, -תקשורתאגף התקציב  17:00 – 16:15 לשכה

 נסיעה למשרד הבינוי והשיכון+ הכנה בדרך 17:30 – 17:00 

אורי  -ופעילות  דיון מעקב על שיווק -אצל שר השיכון 18:30 – 17:30 משרד השיכון והבינוי
אריאל , מרדכי מרדכי, בינת שוורץ, בנצי ליברמן, ישראל 

 מלאכי, ראובן קוגן, יוסי קטריבס

אורי אריאל, זאב אלקין,  -עובדים זרים  -צל שר השיכון א 19:30 – 18:30 משרד השיכון והבינוי



2 
 

 ראובן קוגן, אמנון בן עמי, יוסי קטריבס

 חזרה למשרד 20:00 – 19:30 

דיון תקציב עם ראש אג"ת + הסגנים + יוג'ין + עדי ברנדר,  21:30 – 20:00 לשכה
 מוריס + אמיר + לירן

  08:30 – 08:00 ילאפר 11ג  יום

 נטלנינסיעה למלון דויד אינטרקונט 09:00 – 08:30 

 דויד מלון
 אינטרקונטנינטל

 ננטל, ת"א יקונטרועידת נדל"ן של "גלובס" במלון דויד אינט 10:30 – 09:00

 נסיעה למשרד נגב גליל 11:30 – 11:00 

עם סילבן  -מחליטים לממשלה  -ועדת צמח גז טבעי 12:40 – 11:40 משרד הנגב והגליל
 שר האנרגיה והמים עם גבי + אמיר + לירן -שלום

 הפסקת צהריים 13:30 – 13:00 

 נסיעה למשרד לירושלים 14:30 – 13:30 

 הכנה לתקציב + יוג'ין -אצל רה"מ  16:30 – 14:45 משרד ירושלים

 פ.ע. + לירן-עם יוג'ין  17:00 – 16:30 לשכה

 .פ.ע -עם לירן  17:30 – 17:00 לשכה

   

 החשב בר מצוה יוסי  

   ילאפר 11ד  יום

 שוטף מטה 11:30 – 09:00 

 נסיעה למשרד 12:00 – 11:30 

 פרטי 13:00 – 12:00 לשכה

אודי, רווארד פגישה עם פרופסורים מה -תוכנית מעוז סיל  13:30 – 13:15 לשכה
  לירן + אבי

  הפסקת צהריים 14:00 – 13:30 לשכה

  יוג'ין, לירן -הכנה לתקציב אצל רה"מ 15:00 – 13:45 לשכת רה"מ

 + גבי גולןהעולמיתנובל אנרג'י  עם -אצל רה"מ 15:30 – 15:00 "מרה  לשכת

)תוכנית המיתאר למתקני הקליטה של הגז  -12-תמ"א ח 17:30 – 15:45 לשכה
דורית הוכנר, רונית מזר, שאול  + שאול צמחהטבעי( 
אורן משה, אלונה שפר+שחר סולר, ארז קמיניץ,  מרידור+

 מוריס, גבי, אמיר, אבנר

אודי, עמיחי, אמיר,  -נומרטור+ נקודות לרה"מ -משילות 18:30 – 17:30 לשכה
 ומיטללירן ,עדו 

  תקציב + יוג'ין -אצל רה"מ  20:00 – 18:30 לשכת רה"מ

 יציאה 20:30 – 20:00 

יעל אנדורן, גל הרשקוביץ,  + דיון תקציב -אצל שר האוצר  22:00 – 20:30 לשכת שר האוצר
+מיכל עבאדי, דני וסלי, הלל איל אפשטיין, מאיר בינג 

  קוברינסקי, יוג'ין + אמיר + לירן

 נסיעה עם יעל אנדורן לתל אביב -בתום הדיון  23:00 – 22:00 

   ילאפר 11ה  יום

   

יעל אנדורן, גל הרשקוביץ, איל  -דיון תקציב-אצל רה"מ 13:30 – 11:00 לשכת רה"מ בת"א
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וסלי, הלל אפשטיין, מאיר בינג +מיכל עבאדי, דני 
  קוברינסקי, יוג'ין + אמיר + לירן

נציב דיור והתחדשות  - MATHEW WAMBUA עם 15:00 – 14:00 לשכה בת"א
ין, עופר דרור, 'עם בנצי ליברמן, יוג -יורק -עירונית בניו

 אמיר, אבנר ויעל

 שוטף מטה  

   ילאפר 14א  יום

 פורום שרינו -אצל רה"מ 10:00 – 09:30 

 ישיבת ממשלה 11:11-14:11 ועדות שרים

   

גל הרשקוביץ+ הסגנים, יוגי'ן,  -שינוים מבניים -תקציב 15:00 – 14:00 לשכה
 קרנית פלוג, יעל אנדורן, נעמה שולץ, אמיר, לירן

אבנר, יעל ,  עם יוג'ין, עופר, אמיר, - התחדשות עירונית 15:30 – 15:00 לשכה
 יוסי

   

 -טכס יום הזיכרון של ארגון "יד לבנים"  -ביד לבנים  17:00 – 16:00 יד לבנים
  בהשתתפות רה"מ

 יציאה 17:30 – 17:00 

  עם עזרא 18:00 – 17:30 לשכה

 עם אמיר + לירן 19:00 – 18:00 לשכה

 ערב יום הזיכרון 21:00 – 20:00 

 יום הזיכרון  ילאפר 12ב  יום

 לא לתאם פגישות 16:00 – 09:00 

 ערב יום העצמאות 19:00 – 16:00 

 יום העצמאות  ילאפר 12ג  יום

 מייל ליעל 08:30 – 07:30 ילאפר 12ד  יום

 פרטי 09:30 – 08:30 

 נסיעה למשרד 10:30 – 09:30 לשכה

עם אליעזר שקדי, שאול מרידור, עוזי  -שמיים פתוחים 11:30 – 10:30 לשכה
דיוויד גילה+ אורי שוורץ, אמיר, לירן,  יצחקי+מלי סיטון,

  גבי ואבנר

 עם פרח 12:00 – 11:30 לשכה

 יעלמיטל, , גבי, פרנק מיכל-אזורי עדיפות לאומיתתוקף  12:30 – 12:00 לשכה

פ.ע. +ענבל רונן+מחמוד רחמן+ אמיר + -עם קובי אמסלם  14:00 – 13:15 לשכה
 לירן

דורון אלמוג+ יונתן דקל, לירית סירפוס,  -חוק הבדואים 15:00 – 14:00 לשכה
אליעד וינשל, בינת שוורץ, אריאל יוצר, נועה שרברן, בנצי 

ליברמן+ערן ראובני, יעקב קוינט, אילן ישורון, יהודה 
זמרת, יהודה בכר+יעקב אמזלג, יוסי מימון, יעל כהן, אודי, 

 עדומיטל, 

  התחדשות עירונית 16:00 – 15:00 לשכה

 , מיטללירן, רועי -הכנה לרפורמה בנציבות  16:30 – 15:15 לשכה
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 יציאה 17:30 – 16:30 

 יום הורים פרטי 19:00 – 17:50 

   

 בוועידת לשכת עורכי הדין באילת  ילאפר 11ה  יום

   

   

   

 דיןהדברים בפתיחת ועידת לשכת עורכי  11:00 – 10:00 

   

 עם אודי, ברקן לירן Doing Business –דיון טלפוני  12:00 – 11:30 רויאל ביץ אילת

 -מינוי יו"ר ועדת החמישה )קבר הרשב"י( -דיון טלפוני  12:30 – 12:00 רויאל ביץ אילת
 מיכל, שרית גולדשטיין, נעמה מהמשפטית

   

   

   

 -ממשילות ועד לשינוי שיטת הממשל  -מושב משילות  19:30 – 18:00 רויאל ביץ אילת 
  -הדינמיקה בין נבחרי הציבור לדרג המקצועי" 

 חתונה של מיטל יסלוביץ   

 לשדה דב - טיסה מאילת 21:30 – 20:55 

   ילאפר 11ו  יום

 המשך רפורמה -עם אודי , רועי, לירן  -בביתו של המנכ"ל  11:00 – 09:30 בבית של הראל
 בשירות המדינה

   

   ילאפר 91א  יום

 קרנית פלוג, יוג'ין, גל, ברקן ולירן 09:00 – 08:00 לשכה

 פורום שרינו -אצל רה"מ 10:00 – 09:30 לשכת רה"מ

 ישיבת ממשלה  13:00 – 10:00 ועדות שרים 

  עם השר יאיר שמיר 13:30 – 13:00 לשכה

 עם השר פירון 14:00 – 13:30 לשכה

 שוטף מטה  

 יוג'ין, אודי, לירן, עדו -רגולציה 16:00 – 15:00 לשכה

התחדשות עירונית עם יוג'ין, יוסי קטריבס, עופר, יעל,  17:00 – 16:00 לשכה
 אבנר, ברקן

עם  -הכנה לסטטוס יישום החלטה בענין עובדים זרים  18:00 – 17:30 לשכה
 יוסי, אמיר, אבנר, לירן

 חדרים -עזרא + יוסי  עם 18:30 – 18:00 לשכה

 תקציב עם יוג'ין - אצל רה"מ 19:30 – 18:30 לשכת רה"מ

הכנה לישיבה בנושא הרפורמה בנציבות + אודי +רון צור  21:30 – 20:00 לשכה
 +איציק דבש+ רועי + לירן

   ילאפר 99ב  יום

 נסיעה לירושלים 09:30 – 08:30 
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  עם לירן 10:00 – 09:30 לשכה

אצל רה"מ + שר האוצר + גל + מאיר בינג + איל + יעל  12:00 – 10:00 לשכת רה"מ
, נתן זוסמן, ראנדורן + יוג'ין + נגיד, קרנית פלוג, עדי ברנד

 מיכל עבאדי, קובי אמסלם, דני וסלי

 .פ.ע -אצל רה"מ  13:30 – 12:45 לשכת רה"מ

שמרה,  ואדים, יעקב נגל, מאיר -הכנה לקרקעות תע"ש  14:00 – 13:15 לשכה
 , מיטליעקב גזית, לירן

בנצי ליברמן, יעקב  -סוגיית הקרקעות בהפרטת תע"ש 15:00 – 14:00 לשכה
קוויט, פאני, מאיר בינג+נח הקר, יאיר פינס, מאיר 

שמרה+ יעקב גזית, אלון יפרח, צביקה קרמן, יעקב נגל, 
 , מיטללירן

, רועי, אודי, לירן, עדוהנציב, רון צור,  -רפורמה בנציבות  16:00 – 15:15 לשכה
 מיטל

   

   ילאפר 91ג  יום

  ת ראש העיןינסיעה לערי 08:30 – 07:30 

 התכנסות בעיריית ראש העין 09:00 – 08:45 ראש העין

 נסיעה למגדל צדק-עליה לאוטובוס 09:15 – 09:00 

 נציגי פנים, אוצר, -ביקור עם שר השיכון בראש העין  11:00 – 09:30 ראש העין
 תחבורה, משב"ש, ממ"י + יוסי קטריבס, אבנר, עדו, מיטל

 נסיעה למשרד האוצר בירושלים 12:00 – 11:00 

משרד האוצר 
 בירושלים

  מסיבת פרידה מדורון כהן -באוצר  12:30 – 12:00

 חזרה למשרד 13:00 – 12:45 

   

איל  עו"ד שמרון, עו"ד רבלו, -הסכמים קואליציונים  14:30 – 13:30 לשכה
 יריב לוין חיימובסקי, ח"כ

 עם פרח 15:00 – 14:30 לשכה

 אמנון בן עמי, -סטאטוס יישום החלטה בעניין עובדים זרים 16:30 – 15:30 לשכה
שושנה שטראוס, אהרון ברזני, שי סומך, עמית סדן, יגאל 

 צרפתי+רחל שני, קטריבס, אמיר, אבנר, לירן

מחליטים צה"ל עובר דרומה + תמר + עדו +  -עם אודי  17:00 – 16:30 לשכה
 לירן +מיטל

 לסין ת רה"מלנסיעהכנה  -עם עמידרור + מיקי + לירן 17:30 – 17:00 לשכה

 הכנה לסין -מזל  עם לירן, מיקי, מיטל, 18:30 – 17:30 לשכה

   ילאפר 94ד  יום

עם  - הכנה טלפונית לדיון צינון מנכ"לים -נסיעה למשרד  09:30 – 08:30 
  אודי + רועי + שלומית + לירן

 עם מיכל, לילך -הכנה לישיבה אצל רה"מ בנושא תפוצות 10:00 –09:45 לשכה
 ויעל

שר התמ"ת, נתן שרנסקי, אברהם דובדבני,  -אצל רה"מ 11:00 – 10:00 לשכת רה"מ
 , צביקה האוזר, מיכל, לילך, יעלחיימובסקי אייל

הכנה לנסיעת רה"מ לסין עם גבי, מיקי, ברקן, לירן, מיטל,  12:30 – 11:30 לשכה
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 נתנאל עודד, מזל

עם אייל אפשטיין,  -תקופת צינון מנכ"לים ישיבת המשך 13:30 – 12:30 לשכה
גלי בן אור,  ,גיא רוטקופף קובי אמסלם+ מחמוד רחמן,

 ועדו ,רון דול, רועי דרור, לירן שלומית ברנע, דינה זילבר,

 הפסקת צהריים 14:00 – 13:30 

לשכת נציב שירות 
 המדינה

  שיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה 20:00 – 14:00

 בנק ישראל אצל רה"מ + נגיד 15:30 – 15:15 לשכת רה"מ

   ילאפר 92ה  יום

 תחילת לו"ז בלשכה בת"א 11:12 -ב 

 ,משרד החוץ, גבי, אמיר, אבנר -,מיכאל לוטםעם וודסייד  11:30 – 10:15 לשכה בת"א
  ולירן מיטל

 נסיעה לירושלים 12:30 – 11:30 

 הגעה למנחת 13:00 – 12:30 

 טיסה מירושלים לג'וליס 14:00 – 13:00 

 בגו'ליס ביקור רה"מ 15:00 – 14:00 ג'וליס

 טיסה 4 נסיעה לדלית אל כרמל 16:00 – 15:00 

 כרמל רה"מ בדליה אלביקור  17:00 – 16:00 דלית אל כרמל

 שיחת ועידה עם יעל אנדורן+ לירן בנושא מחליטים נוספים 17:30 – 17:00 

ל"ג  –יל אפר 91א  יום
 בעומר

  

 פורום שרינו -אצל רה"מ 10:00 – 09:30 לשכת רה"מ

 ישיבת ממשלה  12:30 – 10:00 וועדות שרים

 .פ.ע -+מיטלעם מיכל + יעל 13:30 – 12:30 לשכה

ארז קמיניץ, בינת שוורץ, יהודה  -חוק התכנון והבניה  16:00 – 13:30 לשכה
זמרת, שירה ברנד +אריאל וקסלר, יגאל צרפתי, ערן 

 דוידי, מיכל, יוסי קטריבס, עדו אציל, יעל

 תקציב -צוות מטה  17:30 – 16:00 לשכה

 עלדרורית , רן, ברקן, יוסי איצקוביץ, י -תקציב המשרד  18:30 – 17:30 לשכה

מיטל רן, נעמי, דרורית, לירן דן, ירדן,  -תקציב כח אדם  19:30 – 18:30 לשכה
 ויעל

 אבנר ולירן דן עידו, הכנה לדיור קטריבס, ברקן, 20:30 – 19:30 לשכה

 יציאה למשרד השיכון 20:30 – 20:15 

 אמיר, אבנר -שמול הרכבת הכנה לח -בנסיעה  21:00 – 20:30 

והבינוי משרד השיכון 
 בירושלים

עם השר אורי אריאל +יוסי קטריבס + ברקן +  -דיור  21:30 – 20:30
 ,אבנר, עדו

 יציאה 22:30 – 21:30 

   ילאפר 91ב  יום

 נסיעה לירושלים 10:30 – 09:30 

 ברקן מיטל, עם לירן, מיקי –לשגרירה הסינית הכנה  10:15 – 10:00 

 , מיטלאמיר, מיקי ,1שגרירת סין + 12:00 – 10:45 לשכה

 פ.ע רה"מ 12:45 – 12:00 לשכת רה"מ
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אירית בן אבא+ חגי שגריר, סבין סגל, אוהד  -הכנה לסין  14:00 – 13:00 לשכה
כהן+ נועה היינמן , דני קטריבס, עודד ברוק, אורן דרורי 

איתן סגל+ מיקי, לירן  )יגיע באיחור(,עופר זקס, גבי גולן,
 מיטל, דן, אמיר, בתיה, לירן

עם בני בגין, דורון אלמוג, אודי  -בדואים חוק ההכנה ל 16:00 – 15:00 לשכה
 פראוור, יונתן, עדו

 עם ח"כ ליצמן 16:30 – 16:00 לשכה

עם קוגן, קטריבס, ברקן,עדו,אבנר  -לרה"מ  הכנה - דיור 17:30 – 16:45 לשכה
 ולירן דן

ברקוביץ+ משה  עוזי יצחקי+ מרים-חשמול הרכבת 18:30 – 17:30 לשכה
גיא טבק+ירון זפט, יריב  ירון רביד+ בועז צפריר+ אמסלם,
עופר פלג ,שאול מרידור+ אשר דולב,  נדב צוק+ נחמה+

אמיר, אבנר ועדו, אלי קליגמן, אורן הלמן, סרגיו 
 בראונשטיין, רון וייס

 חדר הבית היהודי - 1חדר סיעות קומה  -יציאה לכנסת  19:00 – 18:30 

שר החינוך, שר השיכון, איילת שקד, בני בגין, -בדואים 20:00 – 19:00 בכנסת
דורון אלמוג+אליעד ויינשל, אודי, עדו, אורנה מזרחי, יונתן 

 קובריגרו, יונתן דקל, יהודה בכר

 חזרה למשרד 20:30 – 20:00 

 עם איימן + יעל 21:00 – 20:15 לשכה

קוברינסקי, רותם רולף, ראובן קוגן+אורי דני וסלי, הלל  22:00 – 21:00 לשכה
 שני, קטריבס, אמיר, עדו, לירן

   ילאפר 11ג  יום

 נסיעה למשרד התמ"ת בירושלים 09:30 – 08:30 

לשכת שר התמ"ת 
 בירושלים

עם השר בנט, בני בגין, דורון  -בדואים -בתמ"ת  10:30 – 09:30
 אלמוג+אליעד ויינשל, יונתן קובריגרו, אודי ועדו

, מגדלי הבירה, 11רח' ירמיהו  -נסיעה למשרד הבריאות  11:00 – 10:30 
 11קומה 

לשכת שרת הבריאות 
 בירושלים

עם  -למנהלי בתי חולים ומנהלי מחלקות קצובת כהונה 12:00 – 11:00
  אודי, לירן ועדו ,שרת הבריאות

 חזרה למשרד 12:30 – 12:00 

 עמידרור 13:00 – 12:30 לשכה

 משרד הפנים-יציאה 13:30 – 13:00 

לשכת שר הפנים 
 בירושלים

  עם שר הפנים 14:30 – 13:30

 חזרה למשרד 15:00 – 14:30 

 ברקן ואבנר -תאגידי מים 15:30 – 15:00 לשכה

 עם אורית פרקש 16:30 – 15:30 לשכה

 עם דן להב 17:00 – 16:30 לשכה

   

   מאי 11ד  יום

 איל גבאי עם 10:00 – 09:00  מחוץ למשרד

 נסיעה למשרד 11:00 – 10:00 
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 סין -עם מיקי + גבי  11:30 – 11:00 לשכה

 רן ישי, נעמי מן, יעל -מועמדת לממונה על מעמד האישה  12:00 – 11:30 לשכה

 פ.ע. + עדו -אודי פראוור  13:00 – 12:00 לשכה

דיין, רון משה  -הכנה לרפורמה לקראת הדיון אצל רה"מ  16:30 – 13:30 לשכה
 צור, אודי, רועי, לירן, עדו

  עם יעל+שרית -ירושלים החלטות בנושא 17:00 – 16:30 לשכה

צ'רקובסקי, -אלי בלו -ישיבת סיכום בנושא הנסיעה לסין 18:00 – 17:00 לשכה
חגי שגריר, סבין סגל, עופר זקס, אוהד כהן, נעה היינמן, 
דני קטריבס, עודד ברוק, מיקי+ איתן סגל, לירן דן, אורן 

 לירןמיטל, דרורי, אמיר, מוריס, גבי, בתיה, 

 יציאה 23:30 – 22:30 

   מאי 19ה  יום

 גבי קדוש -פ.ע.  10:30 – 09:30 לשכה

 בטחוני 11:30 – 10:45 לשכה

 בטחוני 12:30 – 11:20 לשכה

עם משה דיין, רון צור,  -רפורמה בנציבות  -אצל רה"מ  13:30 – 12:15 לשכת רה"מ
 אודי, רועי, לירן, מיטל, עדו

שאול  -ועדת מנכ"לים להצגת המלצות צוות תג"ר 14:30 – 13:30 לשכה
 -חורב+ישי לבנון, שאול צמח+ שלמה וולד, גבי גולן, 

 בניהול גבי

 בדואיםרטור, חרדים, מונ -עם אודי  15:00 – 14:30 לשכה

 נשים -דו"ח מבקר  -עם אודי + מיכל + יעל  15:30 – 15:15 לשכה

שמרון, יאחר,  -גיל שפר -חוק ההסדרים  -לימודי ליבה  16:30 – 15:30 לשכה
 אלקין, אייל חיימובסקי, עדו, ברקן

  יעל, דן -הכנה עורף  17:00 – 16:30 לשכה

 דיון עורף -אצל רה"מ 18:00 – 17:00 לשכת רה"מ

תקציב עם יעל אנדורן, אג"ת, קרנית פלוג,מיכל עבאדי,  22:00 – 20:00 לשכה
 אמיר, יוליה, לירן

   מאי 11ו  יום

 נסיעה לחצרים 08:00 – 06:30 

 ארוחת בוקר-בחצרים  08:30 – 08:00 בסיס חצרים

 תדריך 10:30 – 08:30 בסיס חצרים

 יוחנן לוקר - (21מטס פרידה )טייסת  13:00 – 11:30 בסיס חצרים

 סיום משוער 13:30 – 13:15 

   מאי 12א  יום

 הרצל-נסיעה לישיבת ממשלה בהר 09:30 – 08:30 

 פורום שרינו -אצל רה"מ 10:00 – 09:30 הר הרצל

 ארוחת בוקר 10:30 – 10:00 הר הרצל

צילום תמונה קבוצתית של חברי ישיבת ממשלה +  11:00 – 10:30 הר הרצל
 .הממשלה

 נסיעה למשרד 13:30 – 13:00 

עם נשיא קפריסין + שר המסחר ושר התמ"ת  -עם רה"מ 14:30 – 13:30 לשכת רה"מ
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 + עמידרור, אלקין, שטייניץ, המזכ"צ, לירן דן, 

 נסיעה לנתב"ג 16:30 – 15:30 

  1הגעת חברי הפרלמנט לטרמינל  18:30 – 16:30 נתב"ג

 הפמלייה למטוסעליית חברי  19:00 – 18:15 נתב"ג

 המראה 19:30 – 19:00 

 נסיעה לסין 22:00 – 19:30 סין –חו"ל 

   מאי 12ב  יום

 בסין 22:30 – 11:30 סין –חו"ל 

   מאי 12ג  יום

 בסין 21:00 – 09:00 סין –חו"ל 

   מאי 11ד  יום

 בסין 19:00 – 09:00 סין –חו"ל 

   מאי 11ה  יום

 בסין 19:00 – 09:00 סין –חו"ל 

 טיסה לישראל 15:00 – 09:00 מאי 11ו  יום

 נחיתה בנתב"ג 16:00 – 15:00 

   מאי 19א  יום

 נסיעה לירושלים 09:30 – 09:00 

 ר' מלל, מזכ"צ - ישיבה בטחונית-אצל רה"מ 10:00 – 09:30 לשכת רה"מ

 ישיבה בטחוניתאצל רה"מ  15:00 – 10:00 לשכת רה"מ

 עם יוסי, אמיר, אבי, לירן, יוג'יןהמדינה  הערות לתקציב  15:30 – 15:15 לשכה

עם יוסי, אמיר, לירן, אבי, מיכל, המדינה הערות לתקציב  16:30 – 16:00 לשכה
 יעל

עם יוסי, אמיר, לירן, אבי, אודי, המדינה הערות לתקציב  17:00 – 16:30 לשכה
 עדו

אמיר, לירן, עמידרור, עם יוסי, המדינה הערות לתקציב  17:30 – 17:00 לשכה
 אבי

עם יוסי, אמיר, לירן, רן, שי המדינה הערות לתקציב  18:00 – 17:30 לשכה
 לא יגיע, דרורית, אבי -מילמן

שר הביטחון, שר האוצר, מזכ"צ,  -התייעצות -אצל רה"מ  21:00 – 19:30 לשכת רה"מ
 רמטכ"ל, ראש אג"ת, יועכ"ל, מנכ"ל אוצר

   מאי 11ב  יום

 נסיעה לירושלים 09:00 – 08:00 

נח הקר,  ,רותם רולף, נעמה שולץ - הכנה לתקציב 10:00 – 09:00 לשכה
 ווה+ארז, אמיר, לירן, אבי, דרורית

 ממשלהישיבת  12:30 – 10:00 עדות שריםו

 ישיבה בטחונית 14:00 – 12:30 

 תקציב -ממשלה  18:00 – 14:00 חדר הקבינט

   

 המשך תקציב  -ממשלה  00:00 – 20:00 חדר קבינט

 ערב חג השבועות  מאי 14ג  יום
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 שבועותחג ה  מאי 12ד  יום

 ת שבועותחופש 17:00 – 09:00 מאי 12ה  יום

   מאי 11א  יום

 פורום שרינו -אצל רה"מ 10:00 – 09:30 לשכת רה"מ

 עם יוסי -מחליטים דיור  10:00 – 09:30 לשכה

 ממשלהישיבת  13:00 – 10:00 וועדות שרים

 גדעון סער -עם שר הפנים 11:00 – 10:30 לשכה

 עם בנצי ליברמן 11:30 – 11:00 לשכה

 , מיטליעל כהן, דן להב, יעל -תצהיר בג"צ איטונג אשקלון 14:00 – 13:30 לשכה

 , מיטלתקציב עם אמיר + אודי + לירן, עדו 16:30 – 14:00 לשכה

 ')דק 11עדן בר טל ) 16:30 – 16:00 לשכה

 יציאה 18:30 – 17:30 

   מאי 91ב  יום

 פרטי 10:30 – 09:30 ??

 נסיעה למשרד 11:00 – 10:30 

 מיכל , יעל, עדי -הכנה לבג"צ  11:30 – 11:00 לשכה

דינה  -עתירות לבג"צ בדבר מאויימים שלא על רקע בטחוני 13:00 – 11:30 לשכה
גנסין, חני זילבר, אביטל שטרנברג, אסנת מנדל, יוכי 

אופק, רועי שויקה, רינה נשר, אפרת לב ארי, אהד צמת, 
אלעזר כהנא, ניר קידר, שלומית, אורן נאור, נציג מל"ל 

 ולירן

 .פ.ע-עם שלומית ברנע  14:00 – 13:00 לשכה

 אמיר, אבנר לדיון תאגידי מים + הכנה ללוויתן הכנה 14:30 – 14:00 לשכה

 אודי, עמיחי, לירן, עדו-רגולציה 15:00 – 14:30 לשכה

מיכל צוק+אלה בר דוד, ברסי+רותם -תעסוקת ערבים 16:00 – 15:00 לשכה
 אלכס קגנוב, יוג'ין, איימן, ברקן, לירן רולף+

סגן נשיא קבוצת ברצלונה, הנריקה  -משחק השלום" " 16:30 – 16:00 לשכה
 ומיטל, יעל מל"ל,אבי כהן -צימרמן, אריאל רבר, שרון בנג'ו

היערכות למשחק השלום" עם סגן נשיא קבוצת " 17:30 – 16:30 לשכה
 -, הנריקה צימרמן, אריאל רבר, מ.החוץ9ברצלונה+

אורי שפר+ דודו מלכה, -ארתור קול וגלית פלג, מ,הספורט
 , מיטל, אבי כהן, יעל1מנכ"ל תיירות+

 יציאה לכנסת 19:30 – 19:15 

 בענין חוק ההסדרים -אדלשטיין עם יולי  20:00 – 19:30 כנסת

אצל השר סילבן שלום )חדר  -תאגידי מים  -בכנסת  20:30 – 20:00 כנסת
 ( + אלכס קושניר, שאול מרידור, אמיר, אבנר, לירן9421

   מאי 91ג  יום

עם ח"כ אקוניס, שר  -מפגש עם סטודנטים  -אצל רה"מ  11:00 – 10:00 לשכת רה"מ
 אודיהחינוך, שרת התרבות, 

 שמואל האוזר 11:30 – 10:45 לשכה

 מוטי אהרוני + לירן 12:00 – 11:30 לשכה

 צביקה אורן -אצל רה"מ 13:00 – 12:15 לשכת רה"מ
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 הפסקת צהריים 14:00 – 13:00 לשכה

דיויד גילה+ אורי שוורץ+אסף גילת, גבי  עם אבי ליכט, גז 15:00 – 14:00 לשכה
 גולן, ברקן ולירן

 עם ח"כ סלומינסקי 16:00 – 15:00 לשכה

 .פ.ע -עם מיכל + יעל  17:00 – 16:00 לשכה

 הכנה למשילות + עמיחי + עדו -עם אודי  18:00 – 17:00 לשכה

   מאי 99ד  יום

אודי, מיכל, אמיר, - נושאים מרכזים לעבודה -צוות מטה 11:30 – 10:00 לשכה
 יוסי, לירן, עדו, יעל, מיטל

 .פ.ע -עם יעל  12:00 – 11:30 לשכה

עם אודי + מיכל טביביאן, רינה  -פורום המנכ"לים  לניהו 13:00 – 12:00 לשכה
 , מיטלשמיר, מירב חורב, לירן, עדו

עם משה דיין, דינה זילבר,  - ועדת חריגים להארכת כהונה 14:30 – 13:00 לשכה
משה לביאן  -נציג תמ"ת ,מנחם כהן-יעל אנדורן, נציג חינוך

 ולירן

 עם יעל אנדורן -בתום הישיבה  15:30 – 14:30 לשכה

 עם יוסי איצקוביץ 16:30 – 16:00 לשכה

 פ.ע -עם שר האוצר  17:00 – 16:30 לשכה

אסף  נח הקר+ יאיר אידר, -רכישת מטוס ראשי מדינה 18:00 – 17:00 לשכה
זרא, דרורית, איילה , נציג אשר, שמואל רויטר, גדי רגב, ע

 ומיטל לירן ח"א,

 יציאה למרכז בגין 19:00 – 18:30 

 מרכז בגין  -לאסטרטגיה הציונית מכון הרצאה ב 20:00 – 19:00 מרכז בגין

 נסיעה 21:00 – 20:00 

   

   מאי 91ה  יום

 נסיעה 10:00 – 08:00 

  סיור בטחוני 16:30 – 10:00 

 נסיעה פרטי 19:00 – 16:30 

  עם משה לאון 20:30 – 19:30 משרדו של משה לאון

   מאי 92א  יום

הנציב, יעל אנדורן, קובי  -החלטת ממשלה בעניין צינון 10:00 – 09:30 לשכה
 , מיטלאמסלם, גיא רוטקוף, אודי, עדו

  דק 11 -עם שר האוצר  11:30 – 11:00 לשכה

 ישיבת ממשלה 11:11-11:11 וועדות שרים

 , מיטלאמיר, אבי, לירן -ניתוח החלטת תקציב 14:00 – 13:00 לשכה

 היכרות -עם מזכיר הממשלה הנכנס  15:00 – 14:00 לשכה

   

 יציאה 16:30 – 15:30 

בית הקברות נחלת 
 יצחק

 אזכרה לחללי "אלטלנה" בבית הקברות בנחלת יצחק 18:30 – 17:00

   מאי 92ב  יום
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 נסיעה למשרד 09:30 – 08:30 

 התייעצות -אצל רה"מ + סילבן + יוג'ין  10:00 – 09:30 לשכת רה"מ

 .הכנה לפ.ע -עם לירן  11:11 -10:30   לשכה

 חתימות 11:30 – 10:30 לשכה

 תקנים עם רן ישי, נעמי מן ולירן 12:30 – 11:30 לשכה

 לירןעזרא,  עם נעמי מן, 13:00 – 12:45 לשכה

 הפסקת צהריים 13:30 – 13:00 לשכה

 רוני פלמר  14:00 – 13:45 לשכה

 פ"ע עדן בר טל 14:30 – 14:00 לשכה

עדן ברטל+ לירון הנץ,  -חב' חשמל  -מכרז סיבים אופטיים 15:30 – 14:30 לשכה
 כרמלה אבנר, יוג'ין, יוסי, אמיר, לירן, עדו

מתן וילנאי, יוג'ין,  -אפ לביקור בסין פולוו -אצל עמידרור 16:30 – 15:30 לשכה
 - לירן

 לפי קריאה + לירן -עם משה דיין  18:00 – 17:30 לשכה

  חגי הדס + יוסי אדלשטיין + לירן -מסתננים  19:00 – 18:00 לשכה

   מאי 91ג  יום

 פרטי 10:00 – 08:45 קפה עדנה

 נסיעה למשרד 11:00 – 10:00 

 אודי פראוור, אמיר, לירן, עדו -טרכטנברג  -חוץ מיקור  12:00 – 11:00 לשכה

צביקה אורן, אוהד כהן, עינת, רועי פישר, יוג'ין, אמיר,  -סין 13:30 – 12:30 לשכה
 לירן

 טלפונים 15:00 – 13:30 לשכה

 .פירוט נושאים בת.ת -פ.ע. + לירן  -עם ח"כ אלקין  16:00 – 15:00 לשכה

 פ.ע. יעל 16:30 – 15:45 לשכה

 יוגין, ברקן, לירן -ועדה מייעצת למועצה הלאומית לכלכלה 17:00 – 16:30 לשכה

 שוטף מטה  

   מאי 91ד  יום

 נסיעה לרמות בירושלים 09:00 – 08:00 

ם, -עם מפקד מחוז י -תרגיל פיקוד העורף  -עם רה"מ  10:00 – 09:00 רמות
 אלוף העורף, הרמטכ"ל 

 נסיעה למשרד 10:30 – 10:00 

  דהנושאים מרכזים לעבו + צוות מטה 12:00 – 10:30 לשכה

 פ.ע. רה"מ 13:00 – 12:00 לשכת רה"מ

 יוסי + לירן -התייעצות 14:30 – 13:30 לשכה

דינה זילבר,  עם פרידה ישראלי, אלון בכר, -שולחן עגול  19:00 – 16:00 ועדות שרים
דלית שטאובר, אורלי פרומן, מנחם מנדל  מנחם וגשל,

 הג"ס -גלית כהן איזנברג,

 עם דינה זילבר 18:00 – 17:30 לשכה

 עם מיכל ויעל -בטלפון הכנה לועדת מל"ח  19:30 – 19:00 

   מאי 11ה  יום



12 
 

 1רחוב חיים לבנון  -נסיעה למרכז רבין   09:45 10:00 – 09:30 

 במרכז רבין -רה"מ בועדת מל"ח עליונה   10:00 11:00 – 10:00 מרכז רבין 

 חזרה למשרד 11:30 – 11:00 

 ועדה מייעצת -יוג'ין  -פ.ע 11:30 12:30 – 11:30 לשכה

 מיגל אלמיידה + אמיר + לירן -עם שגריר פורטוגל  12:30 13:30 – 12:30 לשכה

 עם אודי שני + לירן  13:30 14:30 – 13:30 לשכה 

הנספח המסחרי האמריקאי   R.Fordan עם 15:00 16:00 – 15:00 לשכה
 , מיטלגבי גולן, אמיר, לירןבישראל + 

 עם יאיר נווה    16:30 17:30 – 16:30 לשכה

 שוטף מטה  

   ייונ 19א  יום

 פורום שרינו -אצל רה"מ 10:00 – 09:30 לשכת רה"מ

 האשם, יעלעם מיכל,  -הכנה לדיון מחיר קרקעות  10:30 – 10:00 לשכה

תאגידי מים עם השר לפיד, סילבן שלום, רשות המים,  12:30 – 11:30 לשכה
 שאול מרידור, אמיר, אבנר

 מטה שוטף  

 עם שר הביטחון 14:00 – 13:30 לשכה

  חיימובסקי 14:30 – 14:00 לשכת רה"מ

דמסקי, בנצי  ריהש -מחיר קרקעות בישובים הדרוזים 15:30 – 14:30 לשכה
 ומיטל יעל, האשם ליברמן, מיכל,

אודי, מיכל  -מגמות מרכזיות לקראת פורום מנכ"לים 16:30 – 15:30 לשכה
 טביביאן, אמיר, מיטל, עדו, יעל, מיכל

 ק'(ד 12ראובן פינסקי ) 17:30 – 17:00 לשכה

 עם מנכ"ל פנים +שלומית מצליח, מיכל + יעל 19:00 – 18:15 לשכה

 יציאה 20:00 – 19:00 

   ייונ 11ב  יום

 לירן -ארה"ב, גז, פורטוגל ושדה דב G2G -עם גבי פ.ע 10:30 – 09:30 לשכה
 ומיטל

 פ.ע. מיכל, יעל 11:00 – 10:30 לשכה

 שלומית ויעל מיכל, עדי, -בטחוני הכנה ל 11:30 – 11:00 לשכה

 מיטל, עדו, יוסי -הכנה לקבינט דיור 12:00 – 11:30 לשכה

  ועדת שרים לדיור 13:30 – 12:00 ועדות שרים

 ארז קמיניץ, יעל -פ.ע. 15:30 – 14:30 לשכה

 פ"ע -עם ניצן חן 16:00 – 15:30 לשכה

אודי, מיכל טביביאן, רני  -הכנה לכנס הכשרת מנכ"לים  17:30 – 16:00 לשכה
 עדו, לירןמיטל, דודאי, רינה שמיר, מירב חורב, 

   

   

   ייונ 14ג  יום

  כנס הכשרת מנכ"לים - "ל"ענב במלון 18:00 – 09:00 מלון ענבל

 עם אייפק + מיכל -במלון  13:30 – 12:45 מלון ענבל
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 מיכל עבאדי 14:30 – 14:00 מלון ענבל

 מוזיאון ישראלליציאה  18:00 – 17:30 

  טכס חילופי מנכ"לים -במוזיאון ישראל  21:00 – 18:00 מסעדת "מודרן"

   ייונ 12ד  יום

 כנס הכשרת מנכ"לים -במלון "ענבל"  17:00 – 08:30 מלון ענבל

 יציאה למשרד 17:00 – 16:30 

 .פ.ע -אצל רה"מ  17:30 – 17:10 לשכת רה"מ

בחדר  -נאום רה"מ בסיום כנס הכשרת מנכ"לים  -במשרד  18:30 – 17:30 לשכה
 ישיבות הממשלה

 הכנה לבוררות חובה -עם לירן  19:00 – 18:30 לשכה

אורית קורן, דן אורן,  -בוררות חובה בשירותים חיוניים  20:30 – 19:00 ועדות שרים
אורית פודמסקי, מיכאל אטלן, קובי אמסלם +ענבל רונן, 

מיטל, עוזי יצחקי, שלמה יצחקי, שלומית ברנע, אמיר, 
 לירן

שר הביטחון, שרת  -בטחוניבנושא אצל רהמ ישיבה  20:30 – 19:15 
העורף, מזכ"צ, ראש המשפטים, שר לבט"פ, השר להגנת 

המלל, ראש השב"כ, מפכ"ל ,היועמ"ש , פרקליט המדינה 
  ,רמטכ"ל, אלוף פקמ"ז ורמ"ט לוטר

   ייונ 12ה  יום

   

 נסיעה לירושלים 13:00 – 12:00 

 בטחוני -אצל רה"מ 14:30 – 13:45 לשכת רה"מ

   

 עם ח"כ אקוניס 16:00 – 15:15 לשכה

עם גבי קדוש  -דירקטוריונים ממשלתיים ומועצות מנהלים 17:00 – 16:00 לשכה
 ויעל 

 מטה שוטף  

   

   ייונ 11א  יום

 פורום שרינו -אצל רה"מ 10:00 – 09:30 לשכת רה"מ

   

 עם משה דיין 11:30 – 11:00 לשכה

  תעסוקת חרדים -עם בנט  12:00 – 11:30 לשכה

עם קטריבס, לירן, רינה  -הכנה לצוות מטה במרכז רבין 13:00 – 12:45 לשכה
  שמיר, רני דודאי

 עם גיל + פרח 13:30 – 13:15 לשכה

 יציאה 14:00 – 13:30 

משה  -רפורמה בנציבות שירות המדינה  -אצל שר האוצר  15:30 – 14:00 לשכת שר האוצר
דרור, אפשטיין, אמסלם, דיין, רון צור, אודי פראוור, רועי 

 רותם, דני וסלי, נעמה שולץ, לירן

 חזרה למשרד 16:00 – 15:30 

 , מיטלעם אודי, רועי, לירן 17:30 – 16:00 לשכה
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 שוטף  

   ייונ 11ב  יום

 דורון כהן 08:30 – 07:45 

 תקציב -ועדת חוץ ובטחון  12:00 – 09:00 כנסת

 נסיעה למשרד 11:11 -ב 

עם יוג'ין, אוהד כהן, אלירן אלימלך, סין  –אצל רה"מ  13:30 – 12:30 לשכת רה"מ
 ג'יןיהנספח הכלכלי בבי

  כח אדם , משימות-צוות מטה + רן ישי  15:00 – 13:30 לשכה

 הכנה -עם גבי  15:30 – 15:00 לשכה

  9421חדר  -אצל סילבן + גבי גולן  -בכנסת  16:00 – 15:30 בכנסת

 חזרה למשרד 16:30 – 16:00 

קובי  מאיר אהרונוב, עם משה דיין+ -רפורמה בנציבות 20:00 – 17:00 ועדות שרים
+ אליהו דהן,  + אפרים מלכין+ מחמוד רחמאן אמסלם

אודי  מייק בלאס, גלי בן אור, אלכס קגנוב, אודי פראוור,
 ועדו , מיטלרועי דרור, לירן רמר,

 אודי -פ.ע 21:00 – 20:00 לשכה

   

   ייונ 11 ג יום

 נסיעה למשרד 09:00 – 08:00 

 אמיר + אבנר + לירן ,עם עוזי יצחקי +יוסי 10:30 – 09:30 לשכה

 עם שאול מרידור 11:00 – 10:30 לשכה

 הכנה לפ.ע.  -עם לירן  11:30 – 11:00 לשכה

 יציאה לבנק ישראל 12:00 – 11:45 

 התייעצות -אצל סטנלי פישר 12:30 – 12:00 בנק ישראל

 גבי,מל"ל,  יוגי'ן, -הגז אצל רה"מייצוא הכנה לדיון בנושא  14:00 – 13:30 לשכת רה"מ
 מוריס

 יוגי'ן, סילבן שלום -הגז אצל רה"מייצוא הכנה לדיון בנושא  15:00 – 14:30 לשכת רה"מ

 יוג'יןסילבן שלום, נגיד, שר האוצר,  -גזייצוא ה -אצל רה"מ 16:30 – 15:00 לשכת רה"מ

 + לירן תקציב הבטחון –באדי עם מיכל ע 17:00 – 16:30 לשכה

   ייונ 19ד  יום

  G9G בפולין וביקור באושוויץ עם רהמ 

   נתב"ג

   נתב"ג

   יונ 11ה  יום

 בפולין וביקור באושוויץ עם רהמ G9G  פולין -חו"ל 

   פולין -חו"ל 

   פולין -חו"ל 

   פולין -חו"ל 

   פולין -חו"ל 

   נתב"ג

   ייונ 12א  יום
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 פורום שרינו -אצל רה"מ 10:00 – 09:30 לשכת רה"מ

 ישיבת ממשלה  11:11-14:11 עדות שריםו

 הפסקת צהריים 14:00 – 13:00 

יועמ"ש, סטנלי, נתן  -בנושא גז התייעצות -אצל רה"מ 15:00 – 14:00 לשת רה"מ
 זוסמן, שר האוצר, סילבן שלום ויוג'ין

 רבע שעה -עם אבי כהן  15:30 – 15:00 לשכה

 פ.ע. + לירן -איימן  16:00 – 15:30 לשכה

 הנציב, מוטי אהרוני, גיל שפר, רן, לירן - דו"ח קוצ'יק 17:30 – 16:00 לשכה

 יוסי +יוג'ין -הכנה לסיסקו  18:00 – 17:30 לשכה

  נושאיםיש פירוט  -פ.ע. + עדו  -עם אודי  19:00 – 18:00 לשכה

 + מיטל עם יוסי + רינה + רני + לירן 20:00 – 19:00 לשכה

 חשוב -חתימות  21:00 – 20:00 לשכה

   ייונ 12ב  יום

 נסיעה למשרד 09:30 – 08:30 

אודי, מיכל טביביאן, עדו,  - 142הכנה לפורום מנכ"לים  10:30 – 09:30 לשכה
 לירן

 הרפורמה בנציבות -עם אודי רמר 11:00 – 10:30 לשכה

 אבנר, לירן ,עם גבי, מוריס -התייעצות גז  11:30 – 11:00 לשכה

  אצל רה"מ + מושל מישיגן + אנשי עסקים 12:30 – 11:30 בלבן -לשכת רה"מ 

 +עיתונאי כלכלימיטל 12:30 – 11:30 לשכה

 2קומה  -ביקור במשרדים החדשים של איימן  13:30 – 13:00 2קומה  –משרד 

 יציאה לג'וינט 14:00 – 13:45 

 מיכל, אודי, אמיר, יוסי, לירן -מפגש מטה מצומצם 16:30 – 14:00 ג'וינט ישראל

 רפורמה בנציבות 19:30 – 16:30 נציבות

   ייונ 11ג  יום

 נסיעה לירושלים 10:30 – 09:30 

 עם מיכל ויעל 11:00 – 10:20 לשכה

עמיחי, רועי,  ,אודי -רפורמה בנציבות הכנה למשילות +  12:00 – 11:00 לשכה
 לירן, עדו

 , מיטלגבי, מוריס+אבנר )בטלפון(, לירן -גז 12:30 – 12:00 לשכה

 הסרת חסמים נדל"ן -פ.ע. יוסי 13:00 – 12:30 לשכה

 עם עדו  13:30 – 13:00 לשכה

 יוסי, עדו, יעקב שנרב -תנופה  -מחליטים  14:00 – 13:15 לשכה

עם משלחת תפוצות + שרנסקי, מייקל סיגל,  -אצל רה"מ  15:00 – 14:00 לשכת רה"מ
 ג'ים טיש, מיכל + לילך ויעל

 חתימות שוטף+  

   ייונ 11ד  יום

 סיסקו העולמית + יוג'ין, אביתר מתניה עם -אצל רה"מ  10:00 – 09:00 לשכת רה"מ

שני בראור, איתן שאול צמח+ -גז טבעי -צגת החלטה ה 11:00 – 10:00 לשכה
פטיגרו, שאול מרידור, אבי ליכט, גבי, אמיר, מוריס, אבנר, 

 , מיטללירן
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 גז -התייעצות פנימית  12:30 – 11:00 לשכה

 הכנה לבוררות חובה -עם אורלי פישמן + אמיר + לירן  13:00 – 12:45 לשכה

 אורן, אורית קורן, דן -בוררות חובה בשירותים חיוניים 14:30 – 13:00 לשכה
אנצויג, יעקב דניאל, קובי אמסלם, אורי אפלבום, ארז 

אסף שמלי +תמים עבד אל חלים, מיכאל  מנכל תחבורה+
 , מיטלאטלן, רבקה ורבנר, אורלי משפטית, אמיר, לירן

 גזהבנושא  -מסיבת עיתונאים  16:30 – 15:45 לשכה

 עם אייל אפשטיין + רון צור + אודי 18:30 – 17:00 לשכה

  19:30 – 19:00 לשכה

 רה"מ  21:00 – 20:00 לשכת רה"מ

   ייונ 91ה  יום

 לירן, מיטל, יעל, יוסי ,מיכל, -גולןברמת ה סיורנסיעה ל 10:30 – 08:30 
 אמיר ועדו

הצגה  - דהיהו-תחם חינוכי "מצפה גולן" בבנימפגש במ 11:00 – 10:30 סיור ברמת הגולן
 כיבוד קל -קצרה על המועצה 

 טורבינות רוח -תצפית על עמק הבכא  12:30 – 12:00 ברמת הגולןסיור 

  נסיעה למרום גולן 13:00 – 12:45 סיור ברמת הגולן

 ארוחת צהריים  13:30 – 13:00 סיור ברמת הגולן

  נסיעה למג'דל שאמס 14:00 – 13:30 סיור ברמת הגולן

המועצות  4השייח וראשי מפגש עם  -במג'דל שאמס  16:00 – 14:00 סיור ברמת הגולן
 בטיפול מיכל 4 האשם -הדרוזיות 

 ה במטולה ינסיעה לעירי 17:00 – 16:00 סיור ברמת הגולן

הרצל בוקר + דובי  קבלת פנים ע"י -רית מטולה יבע 17:30 – 17:00 סיור ברמת הגולן
 אמיתי

 סיור במושבה 18:30 – 17:40 סיור ברמת הגולן

ארוחת ערב עם ראשי רשויות, הרצל בוקר, דובי אמיתי,  19:30 – 18:30 סיור ברמת הגולן
חברי  91ראש פינה, גליל עליון, יבניאל, מבואות חרמון + 

 ועד הפועל של התאחדות האיכרים

   

   ייונ 91א  יום

 מוריס, גבי גולן, דרורה ליפשיץ, שלומית ברנע, לירן -גז 09:30 – 09:00 לשכה

 הכנה בנושא מים וחשמל -יוג'ין + אמיר + אבנר עם  10:00 – 09:30 לשכה

 ישיבת ממשלה  13:00 – 10:00 ועדות שרים

משה דיין, רון צור, אפשטיין, רועי  אצל -הכנה לרפורמה  14:30 – 13:15 נש"מ
 דרור, לירן, מיטל

 הפסקת צהרים 16:00 – 15:30 

, 1מנכל תחבורה+ -פרסום המכרז -הרפורמה בנמלים 17:30 – 16:15 2חד"ן בקומה 
+ אלי דהן, מיכל  אפי מלקין+ ארז אנצויג דניאלה פרתם,

עבאדי, אורית פודמסקי+מיכל לייסר,יעל בר לב,מיכאל 
אטלן, מנכל כלכלה, צביקה אורן+ משה קפלינסקי, אורית 

 , מיטלקורן+דן, אמיר, אבנר, לי

 הכנה לראיון -עם מיטל  18:00 – 17:30 לשכה

  עם סיון רהב -גז ייצוא הראיון בנושא  18:30 – 18:20 לשכה
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 -עדת היגוי לתוכנית חומש ליישובי המיעוטיםוהכנה לו 19:00 – 18:30 לשכה
 ולירן , מיטלאיימן, אמיר וייס, ברקן

 בנק ישראל  -מסטנלי פישרטכס פרידה  21:00 – 18:30 בנק ישראל

 יציאה לבנק ישראל 19:30 – 19:00 

 נסיעה 21:00 – 20:00 

  עם צביקה אורן והלל קוברינסקי 22:00 – 21:00 

   

   ייונ 94ב  יום

 אורי יוגב 10:00 – 09:00 

 נסיעה למשרד 10:30 – 10:00 

 עם אבי כהן 11:00 – 10:30 לשכה

 רן ישי + לירן-הפגנת עובדי מ. חוץ 11:30 – 11:00 לשכה

עם בנצי ליברמן + ראובן  -שיקום בריכות אידוי נאות חובב  12:30 – 11:30 לשכה
 תמר, עדו, לירן ,קוגן, אמיר

 .הכנה לפ.ע -עם לירן  13:00 – 12:30 לשכה

  עם ראובן פינסקי 14:00 – 13:45 לשכה

עם אלקין, רפי, אמיר, אהוד,  -שביתה במשרד החוץ  15:00 – 14:00 לשכה
קובי אמסלם,  ,אורית קורן+גאל אזריאל, אורית פודמסקי

 משה, אורית, דן, שגית שדה ולירן קובי בר נתן,

 תמ"ת,-לתוכנית חומש לישוביי המיעוטים ועדת היגוי 16:30 – 15:00 לשכה
סימונה טסלר+שרה טסלר, תחבורה+דרור גנון, מנכ"ל 

, 9קוגן, פנים+ , מנכ"ל תיירות+ענת ורשיצקי ,9בט"פ+ 
 הג"ס, חקלאות, מיכל עבאדי+ אושיק, איילה, ברקן,

 ולירן ל, מיטשלומית, איימן

 יציאה לכנסת 17:00 – 16:30 

 בכנסת -פ"ע -רה"מ 17:30 – 16:45 כנסת

 חזרה למשרד 18:00 – 17:30 

 משה דיין 18:30 – 18:15 לשכה

עם משה דיין, רון צור, קובי אמסלם,  -רפורמה בנציבות  20:00 – 18:30 לשכה
מייק בלאס,  אפי מלכין, אלי דהן, מינו אלסיין, אפשטיין,

 רועי, לירן, עדו, מיטל

   ייונ 92ג  יום

נקודת מפגש בשער הגיא+ עוזי  A1 סיור רכבת בקו 11:00 – 09:15 סיור ברכבת ישראל
 ,אמיר+ יצחקי+ משה אמסלם, בועז צפריר, קובי בלישטייו

 מיטל

 נסיעה למשרד 12:00 – 11:00 

 עם הרב אופיר כהן, יוסי 13:00 – 12:30 לשכה

 עמיחי, לירן, עדו, מיטל -הכנה למשילות  14:00 – 13:00 לשכה

רועי, לירן,  -הכנה להצגת הרפורמה בנציבות בממשלה  15:00 – 14:00 לשכה
 מיטל, עדו, רון צור 

 חתימות 15:30 – 15:00 לשכה

 יציאה 16:30 – 15:30 
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   ייונ 92ד  יום

 נסיעה למשרד 09:30 – 08:30 

  ,משה דיין, רון צור, רועי, עדו, לירן -התייעצות  11:00 – 10:00 לשכה

 , מיטלמיכל, יעל, דן, עדי, לירן -איזורי עדיפות לאומית  11:30 – 11:00 לשכה

 בנציבות עם מיטל, רועי רפורמה 12:30 – 11:45 לשכה

 עם שלומית ברנע 13:30 – 13:15 לשכה

 שוטף + טלפונים 14:00 – 13:30 לשכה

 עמיחי, לירן, עידו, מיטל -משילות  16:00 – 14:30 לשכה

 עם רה"מ  16:00 – 15:30 לשכת רה"מ

 יציאה לאוצר 16:30 – 16:00 

משה דיין, קובי  -רפורמה בנציבות  -אצל שר האוצר  18:00 – 16:30 משרד האוצר
 אמסלם, גל הרשקוביץ, אייל אפשטיין, לירן

 חזרה למשרד 18:30 – 18:00 

  לו"ז שבועי + חתימות חשובות ודחופות -לירן ומזל  עם 19:30 – 18:30 לשכה

   ייונ 92ה  יום

 עם אילן כהן 10:00 – 09:00 מחוץ למשרד

 10:00 – 10:30  

 נסיעה למשרד 11:00 – 10:00 

 , יועץ למשרדפליישרעם  12:00 – 11:30 קריה

 ברקן נציגי נמל התעופה,עם  -נמל תעופה הרצליה  12:30 – 12:00 קריה

 רענן כהן, אמיר -שוק סיטונאי  13:30 – 13:00 קריה

 יציאה 14:00 – 13:30 

 שוטף 15:30 – 14:00 

   

 מסע -עם מזכיר הממשלה, מיכל  16:00 – 15:30 קריה

 , אבי כהן, אמיר, לירןעם מכבי העולמי -לקראת המכביה 16:30 – 16:00 קריה

 שוטף 18:00 – 17:00 קריה

עם בן אליהו + יוסי קטריבס + אמיר  -לקראת קבינט דיור  19:00 – 18:00 קריה
 + עדו + לירן

 יציאה 19:30 – 19:00 

   ייונ 11א  יום

רן ישי,  ,ויטלעדנה, עזרא+ ר -ראש ממשלת איטליהביקור  10:00 – 09:30 לשכה
 גבי

 עם שר החקלאות בנושא השוק הסיטונאי 11:00 – 10:30 לשכה

 אייל חיימובסקי+ מאיר שפיגלר 11:30 – 11:00 לשכה

 אפשטיין, יוג'ין, אודי, אמיר, עמיחי, לירן ועדו -נומרטור 14:00 – 13:00 לשכה

הכנה לפורום מנכ"לים + מיכל טביביאן + עמיחי  -עם אודי  15:00 – 14:00 לשכה
 + מיטל + רינה + מירב + לירן

 חתימות 16:00 – 15:00 לשכה

 עופר שלח, לירןעם  16:30 – 16:00 לשכה

 פ.ע. יוג'ין + לירן 17:30 – 16:30 לשכה
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 יציאה 19:00 – 18:00 

   ייול 11ב  יום

 נסיעה לבית בלגיה בירושלים 08:30 – 07:30 

  - פורום מנכ"לים + יועצים משפטיים –בבית בלגיה  16:00 – 09:00 בית בלגיה

  ראשון: היטל עיכוב בניהנושא -דיור  -קבינט  - 12:00 14:00 – 12:00 ??

 חזרה למשרד 16:00 – 15:30 

אמיר לוי+ גל הרשקוביץ, יעל מבורך, יוג'ין, אבי  -רגולציה 17:30 – 16:15 לשכה
 ליכט, שלומית, מיכאל אטלן, אודי, עמיחי, עדו

עקרונות התכנית האסטרטגית לתפוצות + מיכל, לילך,  18:00 – 17:30 לשכה
 יעל

אודי, תמר, צחי דוד,  -מחליטים צה"ל עובר דרומה  19:00 – 18:00 לשכה
  אדווה, לירן, מיטל ,דניאלה, דור

   ייול 19ג  יום

, אמיר, מיכל, אודי, לירן, רינה שמיר, אצל יוסי -צוות מטה 14:30 – 10:15 ת"א
 מירב חורב

 שוטף 17:00 – 15:00 

   יול 11ד  יום

 ראש אג"תעם אמיר לוי  10:30 – 09:30 לשכה

 שר התחבורה, שר האוצר -נמלים-מסיבת עיתונאים 11:00 – 10:30 חד"ן הראל 

 , מיטליעל כהן, לירן -עתירה יצוא גז טבעי 11:30 – 11:00 לשכה

 ישיבה בנושא בטחוני 12:30 – 11:30 לשכה

 הפסקת צהריים 13:00 – 12:30 לשכה

 עם מוטי אהרוני 13:30 – 13:00 לשכה

 אודי, עדו-חוק הבדואים 14:00 – 13:30 לשכה

 יוסי, לירן מועמד לעוזר מנכ"ל ראיון 15:30 – 15:00 לשכה

 הכנה לשולחן עגול -עם איימן + לירן  16:00 – 15:30 לשכה

 חתימות 17:00 – 16:00 לשכה

בנושא  -רשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי  -שולחן עגול  19:00 – 17:00 חד"ן הראל
 תכנון

 למשרד הבינוי והשיכון נסיעה 19:30 – 19:00 

 אצל אורי אריאל + אודי 20:30 – 19:30 משרד השיכון והבינוי

   יול 14ה  יום

 נסיעה למשרד 10:30 – 10:00 

 שוטף מטה 11:30 – 10:30 לשכה ת"א

   

אמוניה+ שיקום בריכות העתקת מיכל ה –עם השר פרץ  14:00 – 13:15 לשכת בת"א
אלונה שפר קארו,  -אידוי ברמת חובב+ ירוחם+ בדואים

מיכל,  ,עזית סלם, אורן כהן, רומי אבן דנן, גיא סמט, אודי
 עדומיטל, דן, יעל, 

   

זאב אלקין, קובי אמסלם, קובי בר  -שביתה במשרד החוץ 16:30 – 15:45 לשכה בת"א
 לירןמיטל, נתן, אבי כהן, אמיר, 
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 אמיר, לירן 17:00 – 16:30 לשכה בת"א

 + מיטל + אודי + עדו  ניצולי שואה 18:00 – 17:00 לשכה בת"א

 יציאה 18:30 – 18:00 

   

   ייול 12א  יום

 יוסי קטריבס, ראובן קוגן, עדו אורי אריאל, -דיור  –פ.ע.  10:00 – 09:15 לשכה

 מיכל עבאדי - מפעל הפיס 11:00 – 10:30 לשכה

 שר האוצר-ניצולי שואה 11:30 – 11:00 לשכה

 עם פליישר 14:00 – 13:30 לשכה

 הפסקת צהריים 14:30 – 14:00 לשכה

 + מיטל פ.ע. + יעל -עם מיכל  15:00 – 14:30 לשכה

 רגולציה -עם אודי + עמיחי  16:00 – 15:30 לשכה

דורון אלמוג, ירדן ותיקאי+ אופיר גנדלמן, אבי,  -בדואים  17:30 – 16:30 לשכה
 אודי, מיטל, עדו, לירית, עמי טסלר

 יציאה 18:00 – 17:30 

בית העלמין גבעת 
 שאול

אולם ההספדים קהילת  -בבית העלמין בגבעת שאול  19:00 – 18:00
 ישראל

 ת"א -יציאה 20:00 – 19:00 

 התייעצות -אצל רה"מ 22:30 – 21:30 קריה בת"א

   ייול 11ב  יום

 שירות המדינה נציב 10:30 – 10:00 לשכה

מיכל, איריס, יעל  -תיקון תכנון ובנייה  -הכנה לבינת שוורץ  11:00 – 10:30 לשכה
 ואבנר

 בינת שוורץ -חוק התכנון והבנייה  11:30 – 11:00 לשכה

מנכל  -עקרונות הפרקים הכלכליים )חוק התכנון והבניה( 13:00 – 11:30 לשכה
פנים, ארז קמינץ, בינת שוורץ, אמנון נזרי, אסנת מנדל, 
 יאיר פינס, טל אלדורטי, מיכל פרנק, איריס פרנקל, יעל

 עם אודי  13:30 – 13:00 לשכה

 הפסקת צהריים 13:30 – 13:00 לשכה

אורנה הוזמן, אדווה רבינוביץ, אור  -צה"ל דרומהמעבר  15:00 – 13:30 לשכה
לביא, שירה שחרור, דניאלה פרתם, נח הקר, צחי דוד, 

 , מיטלאודי, תמר, עדו, מיכל פרנק, יוסי

 יציאה 16:30 – 15:00 לשכה

   ייול 11ג  יום

  שיחת ועידה עם עוזי יצחקי 09:30 – 09:00 לשכה

 אמסלם, אמיר, לירןקובי  -הכנה  10:30 – 09:30 לשכה

ו, , יוסי, אמיר, אבי כהן, לירן, עדאודי -התייעצות חרדים 11:30 – 10:30 לשכה
  מיטל

 רבע שעה -עם אודי, תמר, לירן , עדו  -בדואים  12:00 – 11:30 לשכה
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 .הכנה לפ.ע -עם לירן  12:30 – 12:00 לשכה

 דוד, ברסי, שר דולב,מיכל צוק, אלה בר  -תעסוקת ערבים 14:00 – 12:45 לשכה
ג'וחא אנגל+נועה  רן רידניק, יוליה, איימן, רועי אסף,

 , מיטלכרמון, שרון כרמי, אמיר, לירן

 הפסקת צהריים 14:30 – 14:00 לשכה

 .פ.ע - אצל רה"מ 15:00 – 14:30 לשכת רה"מ

 עם איציק כהן 15:30 – 15:00 לשכה

 עם אבי ניסנקורן + לירן 16:30 – 15:45 לשכה

 -דוחות כספיים של משרד רה"מ  -עם יוסי איצקוביץ  18:00 – 17:00 לשכה
לקראת דיווח שנתי לחשכ"ל + נציגי חב' בייקר טילי , נעמי 

 לירן ,אהרוני, אלעד בן יוסף

 עם אורית פרקש 18:30 – 18:15 לשכה

 עם אודי + לירן + אבי + עידו -בדואים  19:00 – 18:30 לשכה

   ייול 11ד  יום

 ניחום אבלים אצל עדנה חלבני  10:00 – 09:30 ניחום אבלים

 נסיעה למשרד 10:30 – 10:00 

  עם רינה שמיר 11:00 – 10:30 לשכה

 צוות מטה בכיר  15:00 – 11:00 חד"ן הראל

 גבי, אמיר, אבנר, לירן -קרית גת  בנושא הכנה לדיון 15:30 – 15:00 לשכה

 .פ.ע -עם יעל  16:30 – 16:00 לשכה

יהודה ניב, דורית הוכנר, מנכ"ל שיכון, נאוה  -קרית גת  17:30 – 16:30 ועדות שרים
אלינסקי+דרור יוסף, ראובן קוגן, יאיר פינס, בנצי 

ליברמן+שי יפתח, רפי אלמליח+ חמי כסיף, צביקה קרמן, 
 עדנה פרדו, יוסי, גבי, אמיר, לירן

לתוכנית הדיור הממשלתית +שיווקים ישיבת התנעה  19:00 – 17:30 ועדות שרים
, נאוה אלינסקי,קרן 9עם מנכל שיכון+ -ממוקדים

טרנר,בנצי ליברמן, ראובן קוגן, בינת שוורץ, יוסי, אמיר, 
 , מיטלאבנר, עדו

אורית קורן+ דן אורן,  -בוררות חובה בשירותים חיוניים 20:30 - 18:45 ועדות שרים
מיכאל אטלן+ שלמה  1אורית פודמסקי, קובי אמסלם, +

 , מיטלאמיר, לירן ,יצחקי, עו"ד תמים עבאד ,אורלי פישמן

   ייול 11ה  יום

 פע מטה  

   

 טכס החלפת מנהל קמ"ג  -"מ בת"א בלשכת רה 14:30 – 13:30 

 פרטי -יציאה  19:00 – 14:30 

   ייול 11שבת 

 לירן + במשרדי ההסתדרות-קורן נאצל אבי ניס 23:00 – 21:00 

   ייול 14א  יום

 פורום שרינו -אצל רה"מ 10:00 – 09:30 לשכת רה"מ

 ישיבת ממשלה 10:30 – 10:00 לשכה

 עם השר גדעון סער 11:00 – 10:30 לשכה
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 תע"ש -עם שר האוצר + עמידרור+ יעקב נגל  12:00 – 11:30 לשכה

 הפסקת צהריים 14:00 – 13:00 לשכה

תמר, יוליה, ניר  -היגוי מדדי איכות חיים הכנה לועדת 15:30 – 14:30 לשכה
 , מיטלבריל, יוסי, לירן, עדו

שר הפנים,השר לבטחון  -דיון מסתננים אצל רה"מ 17:00 – 15:30 קבינט
, יוכי גינסין, 1פנים,היועמ"ש+ רז נזרי,דינה זילבר+

חגי  אדלשטיין, אמנון בן עמי, דניאל סולומון, אודי שני,
ירדן  משטרה, יוסי כהן, צמת,אוהד  אבי גרנות, הדס,

 מזכ"צ, שלומית, ולירן ותיקאי,

עם דינה  -הכנה לאחריות לבטיחות בעסקים טעוני רישוי 18:00 – 17:00 לשכה
 זילבר, אביטל , לירון אדלר ולירן

 -הכנה למפגש אצל שר האוצר עם התאחדות התעשיינים  18:30 – 18:00 לשכה
 , מיטלעם אמיר, לירן

 חתימות 19:30 – 18:30 לשכה 

 , מיטללירן דן, לירן -נמלים  20:00 – 19:15 לשכה

   ייול 12ב  יום

 נסיעה למשרד 10:00 – 09:00 

 1אצל רה"מ + 11:00 – 10:00 לשכת רה"מ

 עם ח"כ אלקין + רפי ברק +אמיר + לירן 12:30 – 11:00 לשכה

 תקנים במשרד עם קטריבס, רן, נעמי, לירן 13:30 – 13:00 לשכה

 הפסקת צהריים 14:00 – 13:30 לשכה

יוג'ין, גלית כהן, אודי, יוסי  -ועדת היגוי מדדי איכות חיים 16:30 – 14:00 לשכה
, מנכ"לית חינוך, בועז לב, 1מרגונסקי, קותי סבר, כלכלה+

דני קריבו, מנכ"ל בינוי ושיכון, מנכ"לית תרבות וספורט, 
יואל פינקל, דורון מנכ"ל מדע, מנכ"ל חקלאות, אלון אטקין, 

 , מיטל מיכאל שראל דרוקמן,

 שוטף מטה 17:30 – 17:00 משרד האוצר 

הכותל,  יה,אמונ– יו"ר ועדת הפנים עם ח"כ מירי רגב 19:00 – 18:15 לשכה
 +יעלובנייה כנוןתמסתננים, 

 חתימות + טלפונים 11:11-11:11 

  נסיעה 20:30 – 19:30 

   ייול 12ג  יום

 נסיעה למשרד 11:00 – 10:00 

 עם לירן 11:30 – 11:00 לשכה

 מיכל, איריס פרנקל, יעל -תכנון ובנייה 12:00 – 11:30 לשכה

 הסתדרות ועוד -עם אמיר + לירן  12:30 – 12:00 לשכה

 עם דן הראל + מיכל עבאדי + אמיר + לירן -תקציב בטחון 13:30 – 12:30 לשכה

 פרידה מנכ"ל משהב"ט -צילום ברכה  14:00 – 13:30 לשכה

   

   ייול 12ד  יום

 נסיעה למשרד 13:00 – 12:00 

 מועמד לראש מטה מנכ"ל ראיון ל 13:30 – 13:00 לשכה
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 9מרואיין  13:45 – 13:15 לשכה

 דיאעם מיכל עב 14:00 – 13:30 לשכה

 נסיעה לכנסת 14:30 – 14:00 

 פ"ע -בכנסת רה"מ 15:00 – 14:30 כנסת

קובי אמסלם,  -שביתה במשרד החוץ  -אצל אלקין בכנסת  16:00 – 15:00 כנסת
 12אלקין, רפי ברק+אמיר איילון+אהוד קינן)מגיעים רק ל

 ואבי דקות הראשונות(, מיקי לוי, לירן

 יציאה לפרטי 17:30 – 16:00 

 פרטי 18:30 – 17:30 

 בחופש 18:00 – 09:00 ייול 11ה  יום

   יול 91שבת 

 אצל רה"מ  23:30 – 21:30 "מרה של בבית

   ייול 91א  יום

 נסיעה למרכז בגין 09:00 – 08:00 

 התכנסות וארוחת בוקר 09:30 – 09:00 מרכז בגין

 פורום שרינו -אצל רה"מ 10:00 – 09:30 מרכז בגין

 ממשלהישיבת  13:00 – 10:00 מרכז בגין

 חזרה למשרד 13:30 – 13:00 

   

 ניצולי השואהן יבעני רבטלפון עם אודי + תמ 14:00 – 13:15 לשכה

 מיטל הולדתיום  -בלשכה  15:30 – 15:00 לשכה

 אצל רה"מ  17:30 – 16:00 לשכה

 אהד צמת + עדו + עם חגי הדס, אבי גרנות-מסתננים 17:30 לשכה

   

   ייול 99ב  יום

 נסיעה למשרד 11:00 – 10:00 

 נעמיעם רן +  11:30 – 11:00 לשכה

עם אמיר, בתיה, אבנר,  - דאבוס + הכנה לרשות הנמלים 12:00 – 11:30 לשכה
 , מיטלעדו

מיכל פרנק,  -הכנה להקצאת קרקע למוסדות אקדמאיים 13:00 – 12:20 לשכה
 ויעל , מיטלשלומית ברנע, שרית

, יעל כהן, אורלי, מוריס, יעל -גז טבעי דיון בג"צ הכנה ל 13:15 – 12:45 לשכה
 מיטל

 יעל + מיכל +איריס -הכנה לפאינה קירשנבוים  14:00 – 13:30 לשכה

   

עם ענר הלמן, אבי ליכט, עדנה הראל,  -בג"צ  -גז טבעי  16:00 – 14:30 וועדות שרים
אורן תמיר, אלדר דוכן, מרידור, דרורה ליפשיץ, שוקי 

נמט רשות שטרן, צחי בר ציון,נעמה שחל, צביקה 
 ומיטל יעל אורלי,המיסים, מוריס, 

 אמיר, אבנר, עדו-הכנה לדיון רכבת לאילת 16:15 – 16:00 לשכה

, יריב נחמה, אבי 2עם מנכ"ל תחבורה+ -רכבת לאילת 18:00 – 16:15 ועדות שרים
אשר דולב, אלי  ליכט, ארז קמיניץ, בינת שוורץ+אבי הלר,
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נציג  צביקה קרמן, עמנואל עטיה, יואב צלניקר, לב,
 עדומיטל, אבנר ולירן,  ,אמיר, שלומית, יוסי, גבי,2כלכלה+

 יציאה לפרטי 19:30 – 18:00 

   ייול 91ג  יום

 נסיעה למגדל שלום בת"א 09:30 – 08:30 

 ברטלמסיבת פרידה מעדן  10:30 – 09:45 מגדל שלום בת"א

 נסיעה למשרד בירושלים 11:30 – 10:30 

 פ.ע. + עדו -עם אודי  12:30 – 11:30 לשכה

מנכ"לית  -שליםוהקצאת קרקע למוסדות אקדמיים ביר 13:30 – 12:30 וועדות שרים
דביר  יוני רגב, ראובן קוגן,חמי כסיף,  מל"ג +יוני אבן טוב,

 , מיטלכהנא, מוטי חזן, ענת צור, מיכל, שלומית, שרית
 ויעל

 בנושא ניצולי השואה + מיטל שיחת טלפון 14:00 – 13:30 לשכה

  מיכל, יעל -בטחוני -פ.ע. עמידרור  15:00 – 14:00 לשכה

 יציאה 16:30 – 15:00 

 שיחת ועידה אמיר+לירן 16:00 – 15:30 

   ייול 94ד  יום

 אורן עם צבי 09:00 – 08:00 בית קפה 

 ברטל עם עדן 10:00 – 09:00 בית קפה 

 נסיעה למשרד 11:00 – 09:45 

 אודי, עמיחי, עדו, מיטל -הכנה לממשלה  -רגולציה  12:00 – 11:00 לשכה

 , מיטלמנכל תיירות, ברקן, מיכל, יעל -פ"ע אמיר הלוי 13:00 – 12:00 לשכה

בני שיק מפקע"ר, מיכל פרנק, דן, יעל,  -מיגון פנים דירתי 14:00 – 13:00 לשכה
 ווה

 עם גבי גולן + אמיר 15:00 – 14:30 לשכה

 הפסקת צהרים 15:00 – 14:30 

אייל חיימובסקי, אורית קורן, אורית  -נמלים  -אצל רה"מ  16:30 – 15:00 לשכת רה"מ
פודימסקי, יעל בר לב, שר האוצר, דני וסלי, שר 

התחבורה, עוזי יצחקי, יגאל מאור, שלמה בריימן, 
 , מיטלעמידרור, לירן דן

 אצל רה"מ + שר החוץ היפני 17:00 – 16:30 לשכת רה"מ

לצוות ניהול לתוכניות מתאר  הכנה-אסטרטרגיה 19:00 – 17:30 לשכה
 אודי ,רועי, ,יוליה, לירן, אמיר, יוסי ,עם יוג'ין -אסטרטגיות

 עדו

   ייול 92ה  יום

  עם שמואל האוזר 12:00 – 11:00 מחוץ למשרד

 ניצולי שואה -עם אודי+ תמר + עדו + מיטל  -בטלפון  12:30 – 12:00  -

 נסיעה 13:00 – 12:00 

 פרטי  14:00 – 12:45 

 נסיעה לקרייה 14:30 – 14:15 

 פ"ע רה"מ 15:00 – 14:30 לשכת רה"מ בת"א

 מיטל  פ"ע 16:00 – 15:15 לשכה בת"א
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 עם מיטל+ פליישר 17:00 – 16:00 לשכה בת"א

  טבע הנהלתעם  18:00 – 17:00 לשכה בת"א

   יול 91א  יום

 עם רן 09:30 – 09:45 לשכה

 פורום שרינו -אצל רה"מ 10:00 – 09:30 לשכה

 עם אמיר 10:00 – 09:50 לשכה

 הכנה לחינוך טכנולוגי -עם מיכל + יעל  10:30 – 10:00 לשכה

 עם אודי + עדו 11:00 – 10:30 לשכה

, אבי ליכט, יוסי, שלומית, אמיר, 1בן אליהו+ -מס רכוש  15:00 – 14:00 לשכה
 , מיטלעדו ,אבנר

 חתימות  לשכה

 שוטף  

   ייול 91ב  יום

   

 נסיעה לאיירפורט סיטי 09:30 – 09:00 

 כהןעם דורון  11:00 – 10:00 בית קפה

 למשרדנסיעה  11:30 – 11:00 

מוטי אהרוני+  -סיכום המודל -משרות אמון מקצועיות 12:30 – 11:30 לשכה
 רן ישי, נעמי מן, יעל צח איילת נהר צדק,

 עם יוג'ין 13:30 – 12:30 לשכה

 יוסי קטריבס, אמיר, אבנר, עדו -מחירי קרקע אפס 14:30 – 13:45 לשכה

 + Dave Sharma האוסטרליפגישת הכרות עם השגריר  16:00 – 15:00 לשכה
 יעל

 קובי אמסלם, שלומית בטחוני עם 17:00 – 16:00 לשכה

 יוסי, אמיר, אבנר, עדו, יעל -המשך מחיר קרקע אפס  17:30 – 17:00 לשכה

  עם נתן שרנסקי, אלן הופמן 19:00 – 18:00 לשכה

   ייול 11ג  יום

מנכ"ל הרל"י, איציק עוזר,  -לירושליםועדת חריגים מעבר  10:45 – 09:15 ועדות שרים
ניר ברלוביץ+אסף הופר, אמיר רשף, תמר פינקוס, אניטה 
-יצחק, ענת בן עזרא דוקן, יגאל צרפתי, יהודה זמרת,ממ"י

, ניר שקד, חנה 9נציגים, אלכס קושניר+ 9
 , מיטלפרנקל,שלומית, מיכל, שרית, יעל

 מיכל, דן, עדי, יעל,מיטלעם  - הכנה לעדיפות לאומית 11:30 – 11:00 לשכה

 מזכיר הממשלה+ מיכל, יעל-פ.ע.  12:00 – 11:30 לשכה

 מיטל פ"ע 13:00 – 12:00 לשכה

 נסיעה לרמה"ש 14:00 – 13:00 

 1 + עם מיטל 15:30 – 14:00 

   

   ייול 11ד  יום

 מחליטים -פ"ע אודי 11:30 – 11:00 לשכה

תמר, מיכל טביביאן, אורי  אודי, -שואה פ.ע. + ניצולי  12:00 – 11:30 לשכה
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 , מיטלביינה, עדו

 יעל ,אודי, מיכל טביביאן -מעמד האשה 13:30 – 12:30 לשכה

  ישראל דיגיטלית , דואינג ביזניס -עם יוסי קטריבס  -פ.ע.  14:30 – 13:30 לשכה

 הפסקת צהריים 15:00 – 14:30 לשכה

 פ"ע עם משה דיין  15:30 – 15:00 לשכה

 .פ.ע -עם שלומית ברנע  16:00 – 15:30 לשכה

 שוטף 4 חתימות 17:00 – 16:00 לשכה

 נסיעה 21:00 – 20:00 

 עם גל הרשקוביץ 22:00 – 21:00 ??

   וסטאוג 11ה  יום

 נסיעה ללשכה בת"א 10:30 – 10:00 

 רעיונות לנושאים אסטרטגיים + מרצה, יוסי, -צוות מטה 12:00 – 10:30 לשכה בת"א
 אודי, מיכל, אמיר

 , מיטלעדו ,אודי, אמיר, עמיחי -תהליך התקצוב 13:00 – 12:00 לשכה בת"א

   

 אורן צביקהעם  15:00 – 13:30 בית קפה

 חזרה למשרד 15:30 – 15:00 

פ.ע. + העברת תקנות +  -עם אמיר לוי, הממונה על אג"ת  16:30 – 15:30 לשכה בת"א
 אודי לחלק מהישיבה

 אביתר מתניה עם – 17:00 – 16:30 בת"אלשכה 

, סגן שגריר טניה, מתיו גולד + איתן נאהיעם שגריר בר 18:00 – 17:00 לשכה בת"א
 + יעל  ישראל בבריטניה

 נסיעה לרחובות 19:00 – 18:30 

גבעת הקיבוצים, 
 פארק המדע

ע"י מורשת הלאומית במכון האוזר טכס פרידה מצביקה  20:00 – 19:00
 ברחובות איילון

 אודי שני מנכ"ל משהב"ט -מסיבת פרידה  21:30 – 19:30 מוזיאון הפלמ"ח, ת"א

   וסטאוג 14א  יום

 פורום שרינו -אצל רה"מ 10:00 – 09:30 לשכת רה"מ

 ישיבת ממשלה  

 דק 11 -עם שלומית ברנע  13:00 – 12:30 לשכה

עם ברסי,  -חולים הדסההכנה לדיון אצל רה"מ בנושא בית  13:30 – 13:00 לשכה
 אודי ועדו

 נעמי מן, רן, יעל -תקנים מל"ל 14:30 – 13:45 לשכה

 יציאה לפרטי 18:30 – 14:30 

 פרטי 20:00 – 18:30 

   וסטאוג 12ב  יום

עם שלומית + מיכל  - תקופת צינון, הכנה לפ.ע. עם רה"מ 12:30 – 12:00 לשכה
  גרוסמן + יעל

 עם רן סער - ביה"ח הדסה 13:30 – 13:00 לשכה

 ניקול, רן ישי, לירון, יעל -היפרדות המשרדים  14:30 – 13:30 לשכה

שרת הבריאות, מיכל  -התכנית למניעת התאבדויות  15:30 – 14:30 לשכה
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 טביביאן, עדו

מנכ"ל  ,שרת הבריאות-בית חולים הדסה -אצל רה"מ 16:30 – 15:30 לשכת רה"מ
אודרי שמרון, נשיאת הדסה ביה"ח אביגדור קפלן, 

העולמית, מנהל הכספים, יו"ר מועצת המנהלים + ברסי, 
 , מיטלאודי, עדו

  פ.ע -אמיר ברקן  17:00 – 16:30 לשכה

 הכנה לפ.ע. רה"מ + רגולציה - יעל 18:00 – 17:15 לשכה

 -פטור ממע"מ על ייבוא ביטחוני, פטור מבלו על דלק וצבא 19:30 – 18:30 לשכה
ערן יעקב, מיכל עבאדי, נח הקר, אבי כהן,  + אשרמשה 
 אמיר

 .פ.ע -עדו  20:00 – 19:30 לשכה

   וסטאוג 12ג  יום

 ית גתינסיעה לקר 14:00 – 12:30 

בנצי, שר השיכון,  -הסכמי גג  –סיור רמ"י  -בקרית גת  17:30 – 14:00 קריית גת
חיים ביבס, מנכ"לית חינוך, משה מרחביה, עינת גנון, 

יהודה בראון, ראובן קוגן, אליסיה סיבר, שי יפתח, יוסי 
 רוסו

 אביב-נסיעה לתל 18:30 – 17:00 

   וסטאוג 12ד  יום

 נסיעה לירוחם 10:00 – 08:00 

שר הביטחון, אודי,  -דים בעיר הבה ביקור רה"מ - בירוחם 11:30 – 10:00 ירוחם
 מיטל  ,דותמר, ע

 טיסה לירושלים 12:30 – 12:00 

 נחיתה  13:00 – 12:30 

 נסיעה למשרד 13:30 – 13:00 

  ,אמיר לוי, מאיר בינג, נח הקר, ראם עמינח -בטחון תקציב 15:00 – 13:30 לשכה

 אצל מוטי אהרוני + נעמי מן +רן ישי 15:30 – 15:00 לשכה

 תכנית הדיור הלאומית -עם יוסי + מיטל  16:00 – 15:30 לשכה

 יוסי, אמיר, אבנר , עדו, יעל -המשך מחיר קרקע אפס  18:00 – 16:00 לשכה

 הכנה לאסטרטגיה + אמיר + עדו -עם יוליה  18:30 – 18:00 לשכה

   וסטאוג 11ה  יום

 נסיעה ללשכה 10:30 – 10:00 

 אודי, יעל ,ארגון לתתעם  11:30 – 10:30 לשכה בת"א

 אודי, מיכל, אמיר + מרצה אורחיוסי,  -מטה בכיר 13:30 – 11:30 בת"א לשכה

 והצוותנובל ישראל  הנהלתעם  14:30 – 13:30 לשכה בת"א

 ,אמיר לוי, אייל אפשטיין -צוות ניהול בסוגיות אסטרטגיות 16:00 – 14:30 לשכה בת"א
 עדו, רועי ,יוסי ,יוליה, אודי ,אלון אטקין, יוג'ין

   וסטאוג 11א  יום

 פורום שרינו -רה"מ אצל 10:00 – 09:30 לשכת רה"מ

  פ.ע. עמידרור 14:00 – 13:30 לשכה

 עם נעמי מן -אצל מוטי אהרוני 15:00 – 14:30 לשכה

 יוסי + אמיר + אבנר + עדו + יעל -מחיר קרקע אפס  16:30 – 15:30 לשכה
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 יוסי, אמיר, אבנר, עדו-כנה לדיון הסכמי גגה 17:00 – 16:30 לשכה

עיר הבה"דים, עובדים זרים, נסיעות  -מיכל עבאדיפ"ע  18:00 – 17:15 לשכה
 שוטרים

 עם בני בגין, אודי, עדו -בדואים 19:00 – 18:00 לשכה

אודי  - 1141-הכנה למשילות עם שרת המשפטים ב 19:30 – 19:00 לשכה
 ועמיחי, עדו

 חתימות 20:30 – 19:30 לשכה

   וסטאוג 19ב  יום

  עיתונאי כלכלי+  מיטלעם  11:00 – 10:00 לשכה

גינדי קמיניצקי, יעקב  -חסמי מוסדות חינוך  -הסכמי גג  12:00 – 11:20 2קומה 
שנרב+נדב לזר+סימונה טסטה, בינת שוורץ,יאיר 

פינס+אריאל יוצר, גיל ארז, קרן טרנר+אורית 
 , יוסי קטריבס, אמיר, אבנר, עדו1פאיס,בנצי+

גינדי קמיניצקי, יעקב  -תחבורה חסמי  - הסכמי גג 13:00 – 12:00 2קומה 
יאיר פינס+אריאל יוצר, גיל  שנרב+נדב לזר, בינת שוורץ,

, יוסי קטריבס, אמיר, 1קרן טרנר+אורית פאיס,בנצי+ ארז,
 אבנר, עדו

ם בין ישראל ידיון התנעה לקידום היחסים הכלכלי 14:30 – 13:00 ועדות שרים
אוהד כהן,  עודד ברוק, בועז פליישמן, -לאמריקה הלטינית

יצחק שהם, דני כרמון צחי זלצר איציק בן  אירית בן אבא,
 שלום לפנר, מנכל מדע, גיא פלדמן, דוד, גדעון סניר,

 עופר זקס, דני קטריבס, אוהד בר אפרת, איציק אלמוג,
 , מיטלעדו בתיה, יוסי,

 .פ.ע -עם לירן  15:30 – 14:30 לשכה

גבי גולן, אמיר, לירן,  -נוי שדה דבהכנה לצוות היגוי פי 16:30 – 16:00 לשכה
 מיטל

, 1בנצי ליברמן+ יעקב גנות,-פינוי שדה דב-ועדת היגוי  18:00 – 16:30 ועדות שרים
דרור, אלון יפרח,  -,ליאת דפור1יאיר פינס, עוזי יצחקי+

 גבי, אמיר, אבנר, לירן ומיטל

נושאים  -דרורית, עדו יוסי, אמיר, רועי, עמיחי,  -פ.ע. אודי  19:00 – 18:00 לשכה
 בת.ת

   וסטאוג 11ג  יום

אביטל שטנברג, גבי טיסמן, -מסתננים  -אכיפת חוק  11:30 – 10:00 ועדות שרים
מנכ"ל בריאות,מנכ"ל ב.לאומי, זאב ציגלברג, מיכאל אטלן, 

מנכ"ל בט"פ+משטרה+כיבוי אש, אמנון בן 
 עמי+אדלשטיין+עידן כהן, מנחם לייבה, אורן הלמן+ יואל

 מיכלסון,קוגן, שלומית, לירן דן4רפי,ירדן, לירן

 ,אודי, מיכל טביביאן -קציבת קדנציות למנהלי בתי חולים  12:30 – 11:30 לשכה
 עדו ולירן

 שלומית, מיכל גרוסמן, יעל עם 13:30 – 12:30 לשכה

 יציאה למשרד המשפטים 14:30 – 14:00 

 משילות + אודי - לבני עם שרת המשפטים 15:30 – 14:30 משרד המשפטים

 שוטף   

 חופש 18:00 – 09:30 אוג 14ד  יום
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   וסטאוג 12ה  יום

 נסיעה למשרד 10:00 – 09:00 

 פ.ע. בינת שוורץ 12:00 – 11:15 לשכה

 יוסי קוצ'יק, יוסי,אודי, ברקן, לירן -נציבות שירות המדינה  13:30 – 12:00 לשכה

יוסי, אמיר, אודי, מיטל,  – 9141-לכנס כלכליסט בהכנה  14:30 – 13:30 לשכה
 לירן

 ישיבה בנושא בטחוני 16:00 – 15:00 לשכה

 , מיטלאודי, יעל-גיל פרישה לנשים 16:30 – 16:00 לשכה

הפסקת צהרים + חתימה על תשובה לדו"ח המבקר ,  17:00 – 16:30 לשכה
 נמצא אצל יעל

עם דן הראל, ראם עמינח, מיכל  -הבטחוןתקציב  18:00 – 17:00 לשכה
 לירן + אמיר ,צחי מלאך עבאדי+עמוס שקדי+

 יציאה 19:00 – 18:00 

 אין ממשלה  וסטאוג 11א  יום

 חופש 20:30 – 09:00 

 בחופש 18:00 – 09:00 וסטאוג 11ב  יום

 בחופש 19:00 – 09:00 וסטאוג 91ג  יום

 בחופש 19:00 – 09:00 וסטאוג 91ד  יום

 בחופש 19:00 – 09:00 וסטאוג 99ה  יום

 בחופש 17:00 – 09:00 וסטאוג 91ו  יום

   וסטאוג 92א  יום

 נסיעה לירושלים 09:30 – 08:30 

 פורום שרינו -אצל רה"מ 10:00 – 09:30 לשכת רה"מ

 ישיבת ממשלה 13:00 – 10:00 ועדות שרים

 הפסקת צהריים 14:00 – 13:00 לשכה

איימן, חגית -פגישת התנעה -ועידת רה"מ שותפות וצמיחה 15:00 – 14:00 לשכה
  נבו, לירן, מיטל, מזל

 מיקי  פ.ע  15:30 – 15:00 לשכה

 עם לירן, אורלי פישמן ולירן דן -הכנה לשימוע 16:00 – 15:30 לשכה

 אבי כהן פ"ע 16:30 – 16:00 לשכה

 יוסי, ברקן, לירן -התייעצות  17:30 – 16:30 לשכה

 פ"ע איימן+לירן 18:00 – 17:30 לשכה

 מאיה אדולמי, יוסי, עדו + כרמלה אבנר -ישראל דיגיטלית  19:00 – 18:00 לשכה

   

   

   וסטאוג 92ב  יום

 פרטי 10:00 – 09:30 ??

 נסיעה למשרד בירושלים 11:00 – 10:00 

 שוטף מטה 12:00 – 11:00 לשכה

עודד  -אגף הממונה על שוק ההון והמועצה הפיננסית  13:00 – 12:00 לשכה
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  , מיטלהילה בן חיים, אמיר, לירן + שריג

 אמיר ברקן + לירן + תקציב עם מאיר בינג +דניאלה 14:00 – 13:00 לשכה

 ,9עם ארז קמיניץ,בנצי+ -סטטוס שיוך קרקעות חקלאיות 15:00 – 14:00 לשכה
 עדו ולירן אבנר, אמיר, יוסי, בינת שוורץ,

 , אמיר, לירן9נחום איצקוביץ+-מרכז ההשקעות 16:30 – 15:30 לשכה

 דני וסלי עם 17:30 – 16:30 לשכה

, לירן ,אמיר, בתיה-הכנה לפגישת רה"מ עם ראשי המשק 18:30 – 17:30 לשכה
 מיטל

   וסטאוג 92ג  יום

 נסיעה לתע"ש  

 עם לירן, אמיר ומיטל  -רמת השרון  -ביקור בתע"ש   

 יציאה 16:00 – 15:00 

   וסטאוג 91ד  יום

 נסיעה לירושלים 11:00 – 10:00 

 לירן ,נגל -עדכון על תע"ש -אצל אמיר  11:30 – 11:00 לשכה

אודי,  -התקדמות יישום הרפורמה  -הכנה לפ.ע. נציב  12:30 – 11:30 לשכה
 עדורועי, לירן, 

 הכנה לדני קריצ'מן + יעל + עדי -עם מיכל  13:00 – 12:45 לשכה

החטיבה להתיישבות + מיכל + עדי +  -עם דני קריצ'מן  13:30 – 13:15 לשכה
 יעל

לנוהל תמיכות עם מיכל  הכנה -עם אודי + תמר + עדו  15:00 – 14:00 לשכה
 (1.1)עבאדי 

 הפסקת צהריים 16:00 – 15:00 לשכה

 עם רינה שמיר 17:00 – 16:00 לשכה

משה אשר, ערן  -הון שחור4 הפחתת השימוש במזומן 18:00 – 17:00 לשכה
, יעקב, פול לנדס, מוטי פיין, אירית מנדלסון, אמיר, לירן

 מיטל

  פ.ע. משה אשר 18:30 – 18:00 לשכה

 אביב-יציאה לתל 20:30 – 19:30 

, 192דרך בגין  -השיכון + יוסי + בנצי ובן אליהו עם שר  21:30 – 20:30 אצל שר השיכון בת"א
 בת"א - 11קומה 

   וסטאוג 91ה  יום

   

 נסיעה למרכז רבין 10:00 – 09:30 

יוסי, אמיר, אודי, מיכל,  -צוות מטה בכיר  - במרכז רבין 14:30 – 10:00 מרכז רבין, ת"א
 חד"ן 9קומה  -לירן + רינה שמיר 

 ללשכה בת"אנסיעה  15:00 – 14:30 

 יעל ,עם מיכל, ברקן, דן, שלומית - בטחוניהכנה לדיון  15:30 – 15:00 לשכה בת"א

 עם לירן -פ"ע רה"מ לקראת 16:00 – 15:30 לשכה בת"א

 נסיעה 16:30 – 16:00 

אצל היחידה הממונה 
 ליישומים הביומטריים

 הממונה על היישומים הביומטרים   תיחידהרמת כוסית עם  17:00 – 16:30
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 חזרה למשרד 17:30 – 17:00 

 אמיר לוי, מאיר בינג, דניאלה, אמיר, לירן -תקציב ביטחון 19:00 – 18:00 לשכה בת"א

 לוז בטחוני   

 יציאה 21:00 – 20:00 

   

   

    

   

   

   

   

 


