
1 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

אפריל 2013

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

מרץ 2013

31 מרץ 2013 - 
06 אפריל 2013

יום שני 01 אפריל
 כנסת14:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 16:30

יום רביעי 03 אפריל
 מליאה11:00 - 11:30

יום שישי 05 אפריל

שבת 06 אפריל

יום ראשון 31 מרץ

יום שלישי 02 אפריל
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 04 אפריל



2 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

מאי 2013

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

אפריל 2013

07 אפריל 2013 - 
13 אפריל 2013

יום שני 08 אפריל
 כנסת14:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 16:30

יום רביעי 10 אפריל
 מליאה11:00 - 11:30

יום שישי 12 אפריל

שבת 13 אפריל

יום ראשון 07 אפריל
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar  ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

יום שלישי 09 אפריל
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 11 אפריל



3 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

מאי 2013

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

אפריל 2013

14 אפריל 2013 - 
20 אפריל 2013

יום שני 15 אפריל
 כנסת14:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 16:30

יום רביעי 17 אפריל
 מליאה11:00 - 11:30

יום שישי 19 אפריל

שבת 20 אפריל

יום ראשון 14 אפריל
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar  ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

יום שלישי 16 אפריל
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 18 אפריל



4 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

מאי 2013

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

אפריל 2013

21 אפריל 2013 - 
27 אפריל 2013

יום שני 22 אפריל
 העתק: ישיבה עם דורפמן, סמוטריץ, אליהו, 09:30 - 10:00

 - Uriarשרמן, ישראל ושריה

 פגישה בלשכה09:30 - 10:00

 כנסת14:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 24 אפריל
 מליאה11:00 - 11:30

יום שישי 26 אפריל

שבת 27 אפריל

יום ראשון 21 אפריל
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar  ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 23 אפריל
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 25 אפריל



5 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

מאי 2013

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

אפריל 2013

28 אפריל 2013 - 
04 מאי 2013

יום שני 29 אפריל
 כנסת14:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 01 מאי
 מליאה11:00 - 11:30

יום שישי 03 מאי

שבת 04 מאי

יום ראשון 28 אפריל
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 30 אפריל
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 02 מאי



6 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

יוני 2013

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

מאי 2013

05 מאי 2013 - 
11 מאי 2013

יום שני 06 מאי
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

 כנסת14:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 08 מאי
 מליאה11:00 - 11:30

יום שישי 10 מאי

שבת 11 מאי

יום ראשון 05 מאי
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 07 מאי
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 09 מאי



7 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

יוני 2013

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

מאי 2013

12 מאי 2013 - 
18 מאי 2013

יום שני 13 מאי
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

 כנסת14:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 15 מאי
 מליאה11:00 - 11:30

יום שישי 17 מאי

שבת 18 מאי

יום ראשון 12 מאי
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 14 מאי
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 16 מאי



8 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

יוני 2013

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

מאי 2013

19 מאי 2013 - 
25 מאי 2013

יום שני 20 מאי
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

 כנסת14:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 22 מאי
 מליאה11:00 - 11:30

יום שישי 24 מאי

שבת 25 מאי

יום ראשון 19 מאי
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 21 מאי
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 23 מאי



9 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

יוני 2013

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

מאי 2013

26 מאי 2013 - 
01 יוני 2013

יום שני 27 מאי
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

 כנסת14:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 29 מאי
 מליאה11:00 - 11:30

יום שישי 31 מאי

שבת 01 יוני

יום ראשון 26 מאי
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 28 מאי
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 30 מאי



10 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

יולי 2013

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

יוני 2013

02 יוני 2013 - 
08 יוני 2013

יום שני 03 יוני
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

 כנסת14:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 05 יוני
 מליאה11:00 - 11:30

יום שישי 07 יוני

שבת 08 יוני

יום ראשון 02 יוני
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 04 יוני
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 06 יוני



11 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

יולי 2013

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

יוני 2013

09 יוני 2013 - 
15 יוני 2013

יום שני 10 יוני
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

 כנסת14:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 12 יוני
 מליאה11:00 - 15:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

יום שישי 14 יוני

שבת 15 יוני

יום ראשון 09 יוני
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 11 יוני
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 13 יוני



12 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

יולי 2013

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

יוני 2013

16 יוני 2013 - 
22 יוני 2013

יום שני 17 יוני
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

 כנסת14:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 19 יוני
 מליאה11:00 - 15:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

יום שישי 21 יוני

שבת 22 יוני

יום ראשון 16 יוני
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 18 יוני
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 20 יוני



13 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

יולי 2013

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

יוני 2013

23 יוני 2013 - 
29 יוני 2013

יום שני 24 יוני
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

 כנסת14:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 26 יוני
 מליאה11:00 - 15:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

יום שישי 28 יוני

שבת 29 יוני

יום ראשון 23 יוני
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 25 יוני
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 27 יוני



14 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

יולי 2013

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

יוני 2013

30 יוני 2013 - 
06 יולי 2013

יום שני 01 יולי
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

 כנסת14:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 03 יולי
 מליאה11:00 - 15:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

יום שישי 05 יולי

שבת 06 יולי

יום ראשון 30 יוני
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 02 יולי
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 04 יולי



15 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

אוגוסט 2013

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

יולי 2013

07 יולי 2013 - 
13 יולי 2013

יום שני 08 יולי
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 10 יולי
 מליאה11:00 - 15:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

יום שישי 12 יולי

שבת 13 יולי

יום ראשון 07 יולי
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 09 יולי
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 11 יולי



16 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

אוגוסט 2013

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

יולי 2013

14 יולי 2013 - 
20 יולי 2013

יום שני 15 יולי
 מליאה תורנות11:00 - 13:00

 מליאה16:00 - 16:30

יום רביעי 17 יולי
 מליאה11:00 - 15:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

יום שישי 19 יולי

שבת 20 יולי

יום ראשון 14 יולי
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 16 יולי
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 18 יולי



17 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

אוגוסט 2013

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

יולי 2013

21 יולי 2013 - 
27 יולי 2013

יום שני 22 יולי
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 24 יולי
 מליאה11:00 - 15:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

יום שישי 26 יולי

שבת 27 יולי

יום ראשון 21 יולי
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 23 יולי
 מליאה16:00 - 16:30

יום חמישי 25 יולי



18 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

אוגוסט 2013

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

יולי 2013

28 יולי 2013 - 
03 אוגוסט 2013

יום שני 29 יולי
 - Uriar (כנסת) תורנות במליאה09:00 - 12:00

 מליאה16:00 - 16:30

יום רביעי 31 יולי
 - Uriar פגישה בלשכה08:15 - 09:30

 מליאה11:00 - 11:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

 פגישות בלשכה כנסת 15:30 - 20:00

יום שישי 02 אוגוסט
 - Uriar פגישה בלשכה09:00 - 10:00

שבת 03 אוגוסט

יום ראשון 28 יולי
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 30 יולי
 - Uriar פגישות בלשכה13:15 - 16:00

 תורן מליאה16:00 - 17:00

 פגישות בלשכה17:30 - 21:30

יום חמישי 01 אוגוסט
 (יבנה) פגישת הכרות עם נציגות מוניציפאלית11:00 - 11:30

 (יבנה) פגישה עם ראש רשות 11:30 - 12:15

 -  (יהוד) פגישת הכרות עם נציגות מוניציפאלית13:15 - 13:40
Uriar

 - Uriar פגישה עם ראש העיריה הרצליה15:30 - 17:00

 - Uriar סיור ברשות מקומית הרצליה17:00 - 19:00



19 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2013

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

אוגוסט 2013

04 אוגוסט 2013 - 
10 אוגוסט 2013

יום שני 05 אוגוסט
 - אורי אריאל פגישות בלשכה09:00 - 19:30

יום רביעי 07 אוגוסט
 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

 - Uriar פגישות בלשכה15:45 - 21:15

יום שישי 09 אוגוסט
 סיור מחוץ למשרד09:00 - 12:30

 פגישות בלשכה12:30 - 16:00

שבת 10 אוגוסט

יום ראשון 04 אוגוסט
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 לשכה15:00 - 16:30

 ערב חדש17:00 - 18:00

 פגישה משרד הכלכלה17:45 - 18:30

 פגישות בלשכה18:45 - 21:30

יום שלישי 06 אוגוסט
 - Uriar פגישות בלשכה07:30 - 09:30

 וועדת שרים לעניין מוכנות הזירה האזרחית 10:00 - 12:30
 - Uriarלמצבי חירום - מזכירות הממשלה

 סיור בקרית גת12:30 - 14:00

יום חמישי 08 אוגוסט
 סיור בשומריה11:00 - 13:30

 - Uriar (צומת שוקת)  אירוע של העיד אל פיטר 14:30 - 15:30



20 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2013

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

אוגוסט 2013

11 אוגוסט 2013 - 
17 אוגוסט 2013

יום שני 12 אוגוסט
 פגישה בלשכה09:00 - 10:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה10:30 - 11:30
Uriar

 - Uriar פגישה עם ראש רשות בת ים12:30 - 14:00

 - Uriar פגישה מחוץ למשרד14:00 - 14:45

 - Uriar פגישות בלשכה בתל אביב15:45 - 18:00

יום רביעי 14 אוגוסט
 - Uriar פגישה לשכה08:15 - 08:45

 - Uriar פגישה במשרד האוצר09:00 - 09:45

 - Uriar טקס חתימה על הסכם שדה דב11:00 - 12:00

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

 - Uriar סיור מקצועי15:45 - 17:30

  כנס במשכן האומנויות חגיגות 20 לבית מוריה17:30 - 21:30
(באר שבע)

יום שישי 16 אוגוסט

שבת 17 אוגוסט

יום ראשון 11 אוגוסט
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 - Uriar פגישות בלשכה15:00 - 17:00

 - Uriar (ירושלים) הנחת אבן פינה ארמון הנציב18:00 - 19:00

יום שלישי 13 אוגוסט
 סיור מקצועי16:00 - 18:30

יום חמישי 15 אוגוסט



21 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2013

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

אוגוסט 2013

18 אוגוסט 2013 - 
24 אוגוסט 2013

יום שני 19 אוגוסט
 - Uriar  המראה מאדיס אבבה 07:001 - 07:30

יום רביעי 21 אוגוסט
 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

 - Uriar פגישות בלשכה15:30 - 17:30

 סיור מקצועי17:30 - 19:00

יום שישי 23 אוגוסט
 - Uriar לשכה08:00 - 09:30

שבת 24 אוגוסט

יום ראשון 18 אוגוסט
 -  צילומים רשמיים ללשכת העיתונות ירושלים09:00 - 09:30

Uriar

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 פגישות בלשכה15:00 - 19:00

יום שלישי 20 אוגוסט
 - Uriar חזרה מגונדר לישראל12:00 - 12:30

יום חמישי 22 אוגוסט
 לשכה10:30 - 17:15

 סיור מקצועי17:30 - 22:15



22 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2013

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

אוגוסט 2013

25 אוגוסט 2013 - 
31 אוגוסט 2013

יום שני 26 אוגוסט
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 11:00

 - Uriar פגישה בלשכה14:45 - 15:45

 פגישות בכנסת16:00 - 17:45

 פגישות בלשכה18:00 - 20:00

יום רביעי 28 אוגוסט
 - Uriar פגישה בלשכה בתל אביב08:30 - 09:30

 סיור מקצועי במחוז מרכז09:30 - 11:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

 -  (נתב"ג) טקס לקבלת המטוס האחרון בארץ15:30 - 16:30
Uriar

 - Uriar (נתב"ג) היערכות לשעת חירום - משרדי16:30 - 18:15

 - Uriar סיור מקצועי18:30 - 19:30

יום שישי 30 אוגוסט

שבת 31 אוגוסט

יום ראשון 25 אוגוסט
 - אורי אריאל משרד הכלכלה08:15 - 10:00

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 לשכה15:00 - 17:30

יום שלישי 27 אוגוסט
 פגישות בלשכה09:00 - 14:30

 סיור מקצועי14:30 - 21:00

יום חמישי 29 אוגוסט
 - Uriar  יום עיון סיעתי 10:00 - 18:00

 - Uriar ראיון לעיתון בשבע18:00 - 18:30



23 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

אוקטובר 2013

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2013

01 ספטמבר 2013 - 
07 ספטמבר 2013

יום שני 02 ספטמבר
 - אורי אריאל פגישות בלשכה09:00 - 13:00

 פגישה מזכירות הממשלה13:00 - 14:00

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני דיור14:00 - 16:00
Uriar

 - Uriar משרד הכלכלה16:00 - 17:00

 סיור מקצועי בנהריה עם ראש העירייה17:00 - 22:00

יום רביעי 04 ספטמבר
 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

יום שישי 06 ספטמבר

שבת 07 ספטמבר

יום ראשון 01 ספטמבר
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 פגישה בלשכה16:00 - 16:30

 - Uriar סיור במנהרת הרכבות 17:00 - 18:15

 - Uriar מוזיאון ישראל18:15 - 19:30

יום שלישי 03 ספטמבר
 - Uriar סיור מקצועי צפון09:00 - 22:00

יום חמישי 05 ספטמבר



24 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

אוקטובר 2013

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2013

08 ספטמבר 2013 - 
14 ספטמבר 2013

יום שני 09 ספטמבר
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

יום רביעי 11 ספטמבר
 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

יום שישי 13 ספטמבר

שבת 14 ספטמבר

יום ראשון 08 ספטמבר
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 פגישות בלשכה15:00 - 17:15

יום שלישי 10 ספטמבר

יום חמישי 12 ספטמבר
 פגישות בתל אביב10:00 - 11:45

 משרד הכלכלה12:00 - 12:30

 פגישות בלשכה בתל אביב14:00 - 15:30

 פגישות בתל אביב16:00 - 19:00



25 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

אוקטובר 2013

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2013

15 ספטמבר 2013 - 
21 ספטמבר 2013

יום שני 16 ספטמבר
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

יום רביעי 18 ספטמבר
 - Uriar פגישה בלשכה11:00 - 12:00

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

יום שישי 20 ספטמבר

שבת 21 ספטמבר

יום ראשון 15 ספטמבר
 - Uriar פגישה לשכה08:30 - 09:15

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 17 ספטמבר
 - Uriar פגישות בלשכה07:15 - 09:45

 - Uriar סיור מקצועי צפון09:45 - 21:30

יום חמישי 19 ספטמבר



26 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

אוקטובר 2013

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2013

22 ספטמבר 2013 - 
28 ספטמבר 2013

יום שני 23 ספטמבר
 - Uriar סיור מקצועי05:30 - 09:00

 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

יום רביעי 25 ספטמבר
 פגישות בלשכה08:00 - 11:00

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

 פגישות בלשכה16:30 - 20:00

יום שישי 27 ספטמבר

שבת 28 ספטמבר

יום ראשון 22 ספטמבר
 - Uriar סיור מקצועי11:30 - 19:00

יום שלישי 24 ספטמבר

יום חמישי 26 ספטמבר
 פגישות בלשכה09:00 - 20:00



27 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

אוקטובר 2013

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2013

29 ספטמבר 2013 - 
05 אוקטובר 2013

יום שני 30 ספטמבר
 - אורי אריאל פגישות בלשכה09:00 - 21:00

יום רביעי 02 אוקטובר
 פגישות בלשכה08:00 - 11:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

יום שישי 04 אוקטובר

שבת 05 אוקטובר

יום ראשון 29 ספטמבר
 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

יום שלישי 01 אוקטובר
 פגישות בלשכה08:00 - 21:00

יום חמישי 03 אוקטובר
 פגישות בלשכה09:00 - 19:30



28 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

נובמבר 2013

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

אוקטובר 2013

06 אוקטובר 2013 - 
12 אוקטובר 2013

יום שני 07 אוקטובר
 - אורי אריאל (לישכה) פגישה בלשכה09:00 - 12:30

 פגישה בלשכה13:30 - 16:30

יום רביעי 09 אוקטובר
 פגישה בלשכה09:00 - 11:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

 פגישה בלשכה16:00 - 18:30

יום שישי 11 אוקטובר

שבת 12 אוקטובר

יום ראשון 06 אוקטובר
 פגישה בלשכה09:00 - 10:00

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 פגישה בלשכה17:00 - 19:30

יום שלישי 08 אוקטובר
 פגישות בלשכה08:00 - 20:00

יום חמישי 10 אוקטובר
 פגישה בלשכה10:00 - 22:30



29 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

נובמבר 2013

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

אוקטובר 2013

13 אוקטובר 2013 - 
19 אוקטובר 2013

יום שני 14 אוקטובר
 פגישה בלשכה10:00 - 22:00

יום רביעי 16 אוקטובר
 פגישה בלשכה09:00 - 11:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

 פגישה בלשכה16:00 - 18:30

יום שישי 18 אוקטובר

שבת 19 אוקטובר

יום ראשון 13 אוקטובר
 פגישה בלשכה08:00 - 10:30

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 פגישה בלשכה15:00 - 17:30

יום שלישי 15 אוקטובר
 פגישה בלשכה08:00 - 23:00

יום חמישי 17 אוקטובר
 פגישה בלשכה10:00 - 21:00



30 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

נובמבר 2013

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

אוקטובר 2013

20 אוקטובר 2013 - 
26 אוקטובר 2013

יום שני 21 אוקטובר
 פגישה בלשכה10:00 - 12:30

 - Uriar (כנסת) מליאה 16:00 - 19:30

יום רביעי 23 אוקטובר
 - Uriar פגישות בלשכה07:30 - 09:30

 - Uriar פגישות כנסת10:00 - 11:45

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

 פגישות בלשכה16:00 - 22:30

יום שישי 25 אוקטובר
 - Uriar פגישה לשכה07:30 - 09:15

שבת 26 אוקטובר

יום ראשון 20 אוקטובר
 פגישה בלשכה08:00 - 09:00

 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 פגישה בלשכה15:30 - 18:00

יום שלישי 22 אוקטובר
 פגישות לשכה08:00 - 19:30

יום חמישי 24 אוקטובר
 פגישות בלשכה10:00 - 18:00



31 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

נובמבר 2013

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

אוקטובר 2013

27 אוקטובר 2013 - 
02 נובמבר 2013

יום שני 28 אוקטובר
 העתק: טקס הענקת מגן השר לאזרחים וותיקים13:00 - 14:00

 - Uriar (טרקלין שאגאל, כנסת)למתנדבים מצטיינים

 - Uriar (כנסת) מליאה 16:00 - 20:00

יום רביעי 30 אוקטובר
 פגישה בלשכה09:00 - 10:00

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

 - Uriar פגישה לשכה18:00 - 19:00

יום שישי 01 נובמבר

שבת 02 נובמבר

יום ראשון 27 אוקטובר
 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 פגישות בלשכה15:00 - 23:00

יום שלישי 29 אוקטובר
 - Uriar פגישות בלשכה07:00 - 12:30

 - Uriar פגישות בלשכה18:00 - 21:15

יום חמישי 31 אוקטובר
 - Uriar נחיתה בצרפת10:00 - 10:45



32 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

דצמבר 2013

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

נובמבר 2013

03 נובמבר 2013 - 
09 נובמבר 2013

יום שני 04 נובמבר

יום רביעי 06 נובמבר
 - Uriar פגישה לשכה07:00 - 11:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

 פגישות לשכה15:30 - 20:00

יום שישי 08 נובמבר
 סיור מקצועי09:00 - 13:00

שבת 09 נובמבר

יום ראשון 03 נובמבר

יום שלישי 05 נובמבר
 - Uriar (כנסת) פגישות14:30 - 16:00

 - Uriar (כנסת) מליאה: שעת שאלות בכנסת16:30 - 18:00

יום חמישי 07 נובמבר
 - Uriar פגישה בלשכה ת"א10:45 - 14:30

 פגישות בלשכה בתל אביב15:30 - 19:00



33 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

דצמבר 2013

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

נובמבר 2013

10 נובמבר 2013 - 
16 נובמבר 2013

יום שני 11 נובמבר
 - Uriar פגישות בלשכה07:15 - 09:00

 פגישה במשרד חוץ ובטחון12:30 - 13:30

 פגישה בכנסת13:30 - 14:00

 - Uriar (כנסת) מליאה 16:00 - 20:00

יום רביעי 13 נובמבר
 - Uriar פגישה בלשכה07:15 - 11:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 18:00

יום שישי 15 נובמבר
 פגישות בלשכה07:00 - 09:30

 - Uriar סיור מקצועי11:30 - 12:30

שבת 16 נובמבר

יום ראשון 10 נובמבר
 - Uriar ישיבת ממשלה בשדה בוקר10:30 - 15:00

 פגישות בלשכה16:00 - 23:30

יום שלישי 12 נובמבר
 פגישות בלשכה08:30 - 16:00

 - Uriar פגישה בכנסת17:15 - 18:15

 - Uriar סיור מקצועי18:45 - 22:45

יום חמישי 14 נובמבר
 פגישות בלשכה15:00 - 23:00



34 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

דצמבר 2013

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

נובמבר 2013

17 נובמבר 2013 - 
23 נובמבר 2013

יום שני 18 נובמבר
 -  (מזכירות הממשלה)  וועדת שרים לענייני דיור11:00 - 12:30

Uriar

 פגישה בכנסת13:00 - 14:00

 - Uriar (כנסת) מליאה 16:00 - 19:00

יום רביעי 20 נובמבר
 פגישות בלשכה09:00 - 11:00

 פגישה בכנסת11:00 - 11:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:30 - 15:30

 פגישות בכנסת15:30 - 17:00

 - Uriar פגישות בלשכה17:15 - 19:30

יום שישי 22 נובמבר
 - Uriar פגישה לשכה11:00 - 12:00

שבת 23 נובמבר

יום ראשון 17 נובמבר
 פגישה בלשכה10:00 - 10:30

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 פגישות בלשכה15:00 - 18:00

יום שלישי 19 נובמבר
 - Uriar נסיעה לשדרות09:30 - 10:30

 - Uriar  כנס שדרות - נואם בנושא דיור ציבורי10:30 - 11:15

 פגישות מחוץ למשרד11:30 - 15:00

 פגישות לשכה15:00 - 17:00

יום חמישי 21 נובמבר
 - Uriar טיסה משדה דב לאילת10:55 - 11:25

 סיור מקצועי13:30 - 16:30

 - Uriar כנס הקבלנים באילת17:00 - 18:30



35 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

דצמבר 2013

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

נובמבר 2013

24 נובמבר 2013 - 
30 נובמבר 2013

יום שני 25 נובמבר
 פגישה בלשכה08:00 - 11:30

  העתק: וועדת שרים לעניין הנגב והגליל13:00 - 14:00
 - Uriar(מזכירות הממשלה)

 פגישה בכנסת14:00 - 14:30

 - Uriar (כנסת) מליאה 16:00 - 20:00

יום רביעי 27 נובמבר
 וועדת כלכלה בנושא תכנית העבודה ואופן 09:00 - 11:00
 - Uriar (חדר וועדת כלכלה)ביצוע התקציב

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

 פגישות בלשכה15:30 - 17:00

יום שישי 29 נובמבר
 סיור מקצועי09:00 - 13:00

שבת 30 נובמבר

יום ראשון 24 נובמבר
 - Uriar פגישה בלשכה08:00 - 08:45

 - אורי אריאל משרד הכלכלה09:30 - 10:00

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 פגישות בכנסת15:00 - 16:30

 פגישה בלשכה שר התחבורה16:30 - 18:00

 פגישה לשכה18:30 - 21:30

יום שלישי 26 נובמבר
 סיור מקצועי בצפון10:00 - 21:30

יום חמישי 28 נובמבר
 - Uriar פגישה בלשכה08:15 - 09:00

 פגישה בלשכה10:15 - 11:30

 סיור מקצועי11:30 - 14:00

 פגישות בלשכה14:30 - 16:30



36 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

ינואר 2014

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

דצמבר 2013

01 דצמבר 2013 - 
07 דצמבר 2013

יום שני 02 דצמבר
 - אורי אריאל פגישות בלשכה07:30 - 12:00

 פגישות מחוץ למשרד12:30 - 14:30

 - Uriar פגישה בכנסת15:15 - 16:00

 פגישה מחוץ למשרד17:00 - 21:00

יום רביעי 04 דצמבר
 סיור מקצועי09:00 - 10:10

 סיור מקצועי בדרום12:00 - 23:00

יום שישי 06 דצמבר

שבת 07 דצמבר

יום ראשון 01 דצמבר
 - Uriar פגישות בלשכה08:40 - 10:30

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 פגישות מחוץ למשרד15:00 - 16:30

 - Uriar סיור מקצועי17:15 - 17:45

יום שלישי 03 דצמבר
 פגישות בלשכה10:20 - 15:00

יום חמישי 05 דצמבר



37 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

ינואר 2014

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

דצמבר 2013

08 דצמבר 2013 - 
14 דצמבר 2013

יום שני 09 דצמבר
 פגישות בלשכה09:00 - 16:00

 - Uriar (כנסת) מליאה 16:00 - 20:00

יום רביעי 11 דצמבר
 פגישות בלשכה08:00 - 11:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

יום שישי 13 דצמבר

שבת 14 דצמבר

יום ראשון 08 דצמבר
 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 פגישה בלשכה18:30 - 20:00

יום שלישי 10 דצמבר
 פגישות בלשכה08:00 - 21:00

יום חמישי 12 דצמבר
 פגישות בלשכה10:30 - 20:00



38 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

ינואר 2014

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

דצמבר 2013

15 דצמבר 2013 - 
21 דצמבר 2013

יום שני 16 דצמבר
 - אורי אריאל פגישות בלשכה08:45 - 13:30

 פגישה בכנסת13:30 - 15:00

 מליאה16:00 - 19:00

יום רביעי 18 דצמבר
 פגישות בלשכה08:00 - 11:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

 פגישות בלשכה16:00 - 22:00

יום שישי 20 דצמבר

שבת 21 דצמבר

יום ראשון 15 דצמבר
 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 פגישות בלשכה15:30 - 22:00

יום שלישי 17 דצמבר
 פגישות בלשכה08:00 - 22:00

יום חמישי 19 דצמבר
 פגישות בלשכה10:30 - 20:30



39 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

ינואר 2014

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

דצמבר 2013

22 דצמבר 2013 - 
28 דצמבר 2013

יום שני 23 דצמבר
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:00 - 12:30

 פגישה בכנסת13:15 - 13:45

 - Uriar (כנסת) מליאה 16:00 - 20:00

יום רביעי 25 דצמבר
 פגישות בלשכה09:00 - 11:30

 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

 פגישה בלשכה16:00 - 19:00

יום שישי 27 דצמבר

שבת 28 דצמבר

יום ראשון 22 דצמבר
 - אורי אריאל פגישה בלשכה09:15 - 09:45

 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 פגישה בלשכה15:30 - 17:00

יום שלישי 24 דצמבר
 פגישות בלשכה09:00 - 21:00

יום חמישי 26 דצמבר
 פגישות בלשכה10:00 - 20:00



40 רבקה בורוכוב16:45 10/06/2014

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

ינואר 2014

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

דצמבר 2013

29 דצמבר 2013 - 
04 ינואר 2014

יום שני 30 דצמבר
 פגישות בלשכה09:00 - 16:00

 - Uriar (כנסת) העתק: מליאה - תורן מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 01 ינואר
 - Uriar (כנסת) מליאה11:45 - 15:30

יום שישי 03 ינואר

שבת 04 ינואר

יום ראשון 29 דצמבר
 - Uriar ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 -  (מזכירות הממשלה) וועדת שרים לענייני חקיקה12:30 - 15:00
Uriar

 פגישות בלשכה15:30 - 20:00

יום שלישי 31 דצמבר
 פגישות בלשכה08:00 - 22:00

יום חמישי 02 ינואר


