 01מאי  2013יום ד'
 11:00-14:00כנסת
 14:30-16:00צהריים עם שר אוצרות הטבע הקנדי
 17:00-17:45אפרים סנה
 17:45-18:45פגישה עם המדען הראשי
 02מאי  2013יום ה'
 9:00-10:00פ.ע אלכס קושניר
 10:00-13:00דיון הנהלת רשות המים
 10:05-10:20ראיון לגל"צ
 11:45-12:30פגישה עם מיקו צרפתי
 13:00-14:00ארוחת צהריים עם אורנה
 15:00-15:45עוזי דיין
 17:00-17:30מזכירות הליכוד
 05מאי  ,2013יום א'
 07:05-09:35המראה לבודפשט -טיסת 'אל על' מס' LY365
 06מאי  ,2013יום ב'
בודפשט פגישות עם רה"מ הונגריה,שר חוץ ,משתתף בקונגרס היהודי העולמי.
 07מאי  ,2013יום ג'
 12:35-16:45המראה מבודפשט לישראל – טיסת 'אל על' מס' LY366
 08מאי  ,2013יום ד'
יום ירושלים
 11:00-14:00תורנות שרים במליאה ,כנסת
 14:15-15:15ישיבה בנושא רגולציה
 15:15-16:15אורית פרקש
 17:30-18:15שגריר ארה"ב בישראל-דן שפירו
 18:15-19:15הכנה לפגישות תקציב

 09מאי  ,2013יום ה'
 9:00-9:45נח הקר
 09:30-10:00דיון הכנה לקראת הJEC-
 10:30-12:15ישיבה בנושא ניהול ותפעול משאבי מים טבעיים
 12:15-13:00ראובן קוגן
 13:00-13:30הכנה לישיבת תקציב
 13:30-14:30שאול מרידור
 14:30-15:00צהריים
 16:30-17:15אורי שני+מאיה אלדר (תעלת הימים)
 18:30-19:00חגיגות  EURODAYאצל שגריר האיחוד האירופאי
 12מאי  ,2013יום א'
יום המשפחה
 12:15-13:00ישיבת הנהלה
 13:00-13:45דיון בנושא אבטחת אסדות עם קבט המשרד +יועמש
 13:45-14:45ישיבה בנושא חובות הרש"פ
 14:45-15:45ישיבה בנושא רפורמה בחברת החשמל
 15:45-16:30גיא פלדמן
 16:30-17:00דיון על חברת חשמל פרטית
 17:00-17:45ישיבה בנושא איחוד רשות גז חשמל
 17:45-18:15ישיבה בנושא שבוע חירום לאומי
 13מאי  ,2013יום ב'
פסטיבל השירה במטולה
 10:00-13:00ישיבת ממשלה בנושא תקציב (ללא שעת סיום)
 11:30-13:30ישיבת ועדת הכלכלה בנושא גז טבעי
 15:00-16:00ישיבת סיעה
 16:00-19:00כנסת

 18:45-19:15אזכרה לזכרו של עוזר השר איתן שרעבי ז"ל
 14מאי  ,2013יום ג'
פסטיבל השירה במטולה
שבועות
 16מאי  ,2013יום ה'
פסטיבל השירה במטולה
 09:00-09:45שגריר צרפת בישראל
 11:45-12:30יפתח רון טל
 12:30-13:15ישיבה בנושא חשמול הרכבת
 15:00-15:45פנחס בוכריס
 15:45-16:30ישיבה בנושא סופשבוע ארוך
 17:30-18:00עולים לקבר של עוזר השר איתן שרעבי ז"ל
 19מאי  ,2013יום א'
 10:00-13:00ישיבת ממשלה
 13:00-14:00ישיבה בנושא הגז עם שאול צמח
 14:00-15:00ישיבה בנושא קיווי עם אורית פרקש
 15:00-16:00ישיבת הנהלה
 16:00-17:00מדען ראשי משרד האנרגיה
 20:00-21:00אירוע  10שנים לתלפיות – תכנית מצוינות ייחודית של המרכז
הרפואי שיבא
 20מאי  ,2013יום ב'
 12:30-14:00ישיבת המשך עם מנהל מדעי האדמה והים
 14:00-15:00פ.ע שאול צמח ומאיה אלדר
 15:00-16:00ישיבת סיעה
 16:00-19:00כנסת
 19:00-19:30היום הלאומי של רפובליקת קמרון
 19:30-20:30הראל לוקר+שאול מרידור+אלכס קושניר

 21מאי  ,2013יום ג'
סיור ליום האישה בגליל
 11:10-12:10העורך הראשי של רויטרס
 12:30-14:15א.צהרים עם שגריר בריטניה בישראל
 14:30-15:00נאווה בוקר
 15:00-15:45ישיבת צוות
 22מאי  ,2013יום ד'
 10:45-11:30אצל הנשיא
 11:00-14:00כנסת
 14:45-15:00שאול צמח
 15:00-15:30בני כהן
 15:30-15:40מירב מזכירה פגישה הכרות.
 15:40-15:50לימור מזכירה פגישת הכרות.
 17:00-18:00קבינט דיור
 19:00-19:45פורום עסקי ניגריה – ישראל
 23מאי  ,2013יום ה'
 11:45-12:15ישיבה בנושא ביה"ס לרפואה בצפת
 12:30-13:15יוסי רוזן וראשי המכון הישראלי לאנרגיה
 13:15-13:45ישיבת צוות
 17:00-18:00ארי שביט
 18:00-19:00השר גלעד ארדן ישיבה בנושא שבוע העורף הלאומי
 19:30-20:30א.ערב שגרירת דנמרק
 26מאי  ,2013יום א'
 10:00-13:00ישיבת ממשלה
 10:40-10:55משה דיין
 13:30-13:40שני המזכירה שיחת הכרות.
 14:00-14:40עופר בבלי -בנושא פרויקט חינוכי

 14:40-15:00אורית פרקש
 15:00-16:00ישיבת הנהלה
 16:00-17:00פ"ע שאול צמח  +צביקה אינבינדר
 17:00-17:30אזכרה לחללי אלטלנה
 27מאי  ,2013יום ב'
 9:00-9:30אצל רה"מ +לוקר+יוג'ין קנדל
 12:30-13:30צ'יקו מנשה
 13:30-14:15הכנה לועידת דה מרקר
 15:00-16:00ישיבת סיעה
 16:00-19:00כנסת
 21:00-21:30חתונת ח"כ ציפי חוטובלי עם אור
 28מאי  ,2013יום ג'
 11:30-13:00ישיבת תקשורת
 13:00-13:30אורנה בכור
 15:15-16:15טקס השקת מרכז המידע – תנועת אור +קרן קיימת לישראל
 16:00-16:15פגישה אישית עם אפי שטנצלר ורוני פלמר
 17:00-17:45חנוכת מרכז צעירים ברהט
 19:00-21:00היום הלאומי של אתיופיה
 20:00-20:30האירוע השנתי של שנקר
 29מאי  ,2013יום ד'
 08:15-08:30ראיון לרדיו דרום
 09:45-10:00ועידת הארץ דה מרקר לסביבה ועסקים
 11:00-14:00כנסת
 11:15-12:45ראיון עם מתי טוכפלד
 13:00-14:30ארוחת צהריים עם שר החוץ של יוון
 15:30-17:00פורום תשתיות בראשות השר ,עורף איתן 1
 18:00-19:00ליאור גוטמן כלכליסט

 19:00-19:30אורי שטרקמן יו"ר ואוליה ישראל +פרנסואה ברטרו -סגן נשיא
ואוליה
 30מאי  ,2013יום ה'
 08:15-08:45ראיון טלפוני לרדיו דרום
 09:00-10:00פ"ע ר' רשות המים
 10:05-10:30ראיון לקול ישראל
 10:30-12:00דיון בנושא משק הביוב והקולחין
 16:30-17:15אריאל יעקבי יו"ר הסתדרות עובדי המדינה
 17:45-18:15ראיון בערוץ 2
 02יוני  ,2013יום א'
 10:00-13:00ישיבת ממשלה
 15:00-16:00ישיבת הנהלה
 16:30-17:30מבקר המדינה
 19:00-19:30חגיגות היום הלאומי של איטליה יחד עם הנשיא
 03יוני  ,2013יום ב'
 10:00-11:00עמיר בן דוד
 11:00-11:45פ"ע יו"ר השלטון המקומי  +צוותו
 12:00-14:00קבינט דיור
 12:05-12:35ראיון טלפוני לגלי צה"ל
 15:00-16:00ישיבת סיעה
 16:00-19:00כנסת
 16:30-17:15עמירם ברקת
 18:15-18:45שוטף מוריס
 18:45-19:15יאיר שטרית
 19:00-21:00תורנות שרים במליאה
 04יוני  ,2013יום ג'
 12:45-13:30מתן חודרוב

 15:30-16:00תמר דיין
 16:00-16:45ישיבת צוות
 19:00-19:30ניחום אבלים אצל אודי אנג'ל
 05יוני  ,2013יום ד'
 11:00-18:00כנסת
 15:30-16:15ישיבה פנימית בנושא גז
 16:15-16:45פ"ע שאול צמח
 06יוני  ,2013יום ה'
 09:30-09:45ראיון לגלי צה"ל
 10:00-11:30מפת הצרכנים במשק המים
 11:50-12:15פרידה ממעיין מנהלת לשכה
 13:00-14:00אבי בר-אלי
 14:00-15:30ישיבת תקשורת
 16:00-17:00ישיבה בנושא רפורמה בחברת החשמל
 17:00-17:45רוני פרידמן
 09יוני  ,2013יום א'
 10:00-13:00ישיבת ממשלה
 15:00-15:45ישיבת הנהלה
 15:45-16:30פגישה עם גדעון מאיר
 18:00-19:30חברת חשמל ישראל
 10יוני  ,2013יום ב'
 12:15-13:00פ"ע אורית פרקש
 13:00-13:45ראש עיריית מגדל העמק אלי ברדה
 13:45-14:30רותם פלג
 14:30-15:00פגישה עם מוריס
 15:00-16:00ישיבת סיעה
 15:30-16:00פגישה עם מנכ"ל ראש הממשלה

 16:00-19:00תורנות שרים
 19:00-19:45ישיבת צוות
 11יוני  ,2013יום ג'
 12:00-12:30פרידה מליאון
 12:30-13:15אהוד דנוך
 14:30-15:00הכנה עם יוג'ין קנדל
 15:00-16:30התייעצות אצל רה"מ+יאיר לפיד
 16:45-19:00פגישה עם נשיא קולומביה.
 12יוני  ,2013יום ד'
 09:30-10:15פתיחת הסמינר הכלכלי בשם ממשלת ישראל -ביקור נשיא קולומביה
 11:00-14:00כנסת
 12:20-12:50ראיון טלפוני לרשת ב'
 18:00-19:00ביקור בבית החולים גליל מערבי
 19:00-19:15חנוכת מרכז מצוינות יוניברסיטי בנהריה
 13יוני  ,2013יום ה'
 08:30-09:00ראיון טלפוני לרדיו דרום
 11:30-11:40רדיו קול רגע -עמי כברי
 12:00-14:00טקס חגיגי לפתיחת המפעל החדש פניציה בירוחם (הקמת תנור חדש
ומעבר לגז טבעי)
 13:45-13:55ראיון עם נטע לי שמטוב -רדיו ללא הפסקה
 16:30-17:00אירוע פרויקט המגורים בעיר העתיקה בבאר שבע
 19:00-19:30אירוע של השגרירות הפיליפינית
 16יוני  ,2013יום א'
יום האב
 10:00-13:00ישיבת ממשלה
 13:30-14:30פגישה אצל רוה"מ בנושא הגז
 15:15-16:00ישיבת הנהלה

 16:00-17:30הכנה לקבינט דיור
 17:30-18:00פ"ע אורנה
 17יוני  ,2013יום ב'
 13:30-14:50ישיבה בנושא מעבר צה"ל דרומה
 16:00-19:00כנסת
 23:00-23:30ישיבת סיעה
 18יוני  ,2013יום ג'
 10:30-12:30טקס לוולטר ארביב (משרד החוץ)
 12:45-13:25גיא קוטב
 14:15-14:45כנס עולמי של הקרן הקיימת לישראל
 15:30-16:15פ"ע אורית פרקש
 17:30-17:45השתלמות משרדית בנושא :מים וגז טבעי
 19יוני  ,2013יום ד'
 11:00-14:00כנסת
 15:45-16:30מסיבת עיתונאים
 20יוני  ,2013יום ה'
 07:10-07:40ראיון טלפוני לרשת ב'
 08:00-08:30ראיון טלפוני לגלי ישראל
 11:15-11:45ישיבת צוות
 11:45-12:45פגישה עם מנכ"ל מקורות
 14:00-14:30פרידה מבני כהן.
 14:30-15:45א.צהריים עם אורנה
 16:00-17:30פ"ע עם אורית פרקש בנושא רפורמה
 23יוני  ,2013יום א'
הכנס השנתי של מפעלות חינוך וחברה
 10:00-13:00ישיבת ממשלה
 15:15-16:00ישיבת הנהלה

 16:45-17:00ראיון עם אורן ויגנפלד
 17:15-18:00פ"ע שאול צמח
 18:00-18:30פרידה מנגיד בנק ישראל סטנלי פישר
 24יוני  ,2013יום ב'
 11:00-11:15צילום ברכה לפתיחת פארק קרסו בבאר שבע
 11:45-12:15פ"ע אורנה
 12:15-13:00בן כספית
 15:00-16:00ישיבת סיעה
 16:00-19:00כנסת
 16:30-17:15בני כשריאל
 17:15-17:45צביקה
 20:00-20:30אירוע לכבוד ראש ממשלת גאורגיה
 25יוני  ,2013יום ג'
שבעה עשר בתמוז
 10:30-11:15דיון בנושא חשמל
 11:15-12:00עודד לוינסון
 12:00-13:30ועדה ליוקר המחיה ריכוזיות ועידוד התחרות
 13:30-14:30ועדה לענייני פנים ושירותים ושלטון מקומי
 14:30-15:00גל הרשקוביץ
 15:00-16:30תקנות קוגנרציה  +גרעון חברת חשמל
 16:30-17:15מאיר כחלון +רוברט זינגר +סאםגרונדוורג
 26יוני  ,2013יום ד'
הצבעות בין  10:00-22:00בגני התערוכה
 11:00-16:00כנסת
 17:00-18:15דיון בנושא רפורמה בחברת החשמל
 27יוני  ,2013יום ה'

 09:20-09:50ראיון טלפוני עם נועם אמיר ,לרדיו צפון ללא הפסקה בנושא תאגידי
מים ותעריפי מים
 10:10-10:40ראיון טלפוני לגבי גזית רדיו FM 103
 12:10-12:20ראיון טלפוני ליומן הצהריים עם אסתי פרז ברשת ב'
 15:15-15:45יעקב פרץ (צביקה)
 15:45-16:30גיא פלדמן +אורנה +עדי אשכנזי
 16:30-17:15ראיון לעמית סגל (ערוץ )2
 18:00-18:45פ"ע אלי גליקמן
 28יוני  ,2013יום ו'
 10:00-10:15הקלטה לראיון ברשת ב'
 29יוני  ,2013יום שבת
ראיון בערוץ ( 10נדב פרי)
 30יוני  ,2013יום א'
הצבעות בין  ,10:00-23:00גני התערוכה
 10:30-13:30ישיבת ממשלה
 17:15-17:45ראיון לערוץ  9בנושא ייצוא גז
 18:15-19:30חנוכת פארק קרסו למדע

