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04 אוקטובר 2014

יום שני 29 ספטמבר

יום רביעי 01 אוקטובר
 מסתננים10:30 - 12:00

 בדיקת מבקר המדינה- צוק איתן12:00 - 12:30

 ראיון למשרת נהג12:30 - 13:00

 פגישה עם איש תקשורת13:00 - 14:00

 דיון בטחוני14:00 - 15:30

 דיון בטחוני15:30 - 16:00

 פ"ע מנכ"לית16:00 - 16:30

יום שישי 03 אוקטובר

שבת 04 אוקטובר

יום ראשון 28 ספטמבר

יום שלישי 30 ספטמבר

יום חמישי 02 אוקטובר
 ישיבת משנים11:00 - 12:30

 פ"ע פרקליט מדינה12:30 - 13:00

 פגישת היכרות עם מנהלת מח' תיאום מאבק 13:00 - 13:30
בסחר בבני אדם

 פ"ע השר לבטחון פנים13:30 - 14:30

 ארוחת צהרים14:30 - 15:00

 ישיבה בעניין חקירה נמל אשדוד15:00 - 16:00
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05 אוקטובר 2014 - 
11 אוקטובר 2014

יום שני 06 אוקטובר
 ביקור בפרקליטות תל אביב11:00 - 12:30

 ביקור בפרקליטות מרכז12:30 - 14:00

 פרטי16:00 - 16:30

יום רביעי 08 אוקטובר
 ערב סוכות 

יום שישי 10 אוקטובר

שבת 11 אוקטובר

יום ראשון 05 אוקטובר
 פ"א עובדת לשכה11:30 - 12:00

 דיון אודות מועמדים לרמטכ"לות12:00 - 13:30

 ארוחת צהרים13:30 - 14:00

 פ"ע שרת המשפטים14:15 - 15:00

 פ"ע שר הפנים15:00 - 17:00

יום שלישי 07 אוקטובר
 פ"ע רה"מ12:15 - 12:30

 (לשכת רה"מ) ישיבה אצל ראש הממשלה12:30 - 14:00

 (לשכת רה"מ) דיון בטחוני אצל רה"מ14:30 - 15:30

 ישיבת ממשלה 15:30 - 00:00

יום חמישי 09 אוקטובר
 סוכות
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12 אוקטובר 2014 - 
18 אוקטובר 2014

יום שני 13 אוקטובר
 חול המועד סוכות 

יום רביעי 15 אוקטובר
 ערב חג שני סוכות 

 הלוויה של קרובת משפחה של עובדת המשרד11:30 - 12:00

יום שישי 17 אוקטובר

שבת 18 אוקטובר

יום ראשון 12 אוקטובר
 חול המועד סוכות 

 פרטי11:50 - 12:20

 פרטי14:30 - 16:00

יום שלישי 14 אוקטובר
 חול המועד סוכות 

יום חמישי 16 אוקטובר
 סוכות 
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יום שני 20 אוקטובר
 ישיבת משנים12:30 - 14:30

 ישיבה בנושא מינויים14:30 - 15:30

 פ"ע דוברות17:30 - 18:30

יום רביעי 22 אוקטובר
 ישיבה בנושא חקירה פלילית11:00 - 12:00

 ישיבה בנושא כספי הפירוק של חברת פרזות 12:30 - 13:30

 ישיבה בנושא חקירה פלילית13:30 - 14:30

 ישיבה בנושא חקירה פלילית- פרשיית רונאל 14:30 - 15:30
פישר

 נסיעה לרוה"מ 16:00 - 16:30

 פ"ע רה"מ16:30 - 17:30

יום שישי 24 אוקטובר

שבת 25 אוקטובר

יום ראשון 19 אוקטובר
 ישיבה בעניין הבחירות לרב העיר ירושלים11:30 - 13:00

 ישיבה בג"ץ אומ"צ נגד פרקליט המדינה13:00 - 15:00

 פגישה עם איש תקשורת15:30 - 16:30

יום שלישי 21 אוקטובר
 פגישה עם אשת תקשורת11:00 - 12:00

13:30 - 13:00

 פרטי13:30 - 14:00

 פרטי14:30 - 16:00

יום חמישי 23 אוקטובר
 ישיבת משנים11:00 - 13:00

 ישיבה בנושא חקירה פלילית- הרב פינטו14:00 - 16:00
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01 נובמבר 2014

יום שני 27 אוקטובר
 פ"ע שרת המשפטים11:00 - 11:45

 ישיבה בנושא חוות מזור11:45 - 12:45

 פגישה עם איש תקשורת13:30 - 14:30

 טיוטת חוות דעת סודית לאישור היועץ14:30 - 15:30

 ישיבה בנושא חקירה פלילית- הרב פינטו16:45 - 18:00

 פרטי18:00 - 18:30

יום רביעי 29 אוקטובר
 פגישה עם תובע כללי של מדינה זרה11:30 - 12:30

 ארוחת צהריים עם תובע הכללי של מדינה זרה13:00 - 15:00

יום שישי 31 אוקטובר

שבת 01 נובמבר

יום ראשון 26 אוקטובר
 פרטי10:00 - 10:30

 ישיבה בנושא הרפז12:00 - 13:00

 ייעוץ משפטי לבכירים ישראליים ואנשי כוחות 13:00 - 14:00
הביטחון בטרם צאתם לחו"ל

 ישיבת הכנה לוועדת חוץ ובטחון14:00 - 15:00

יום שלישי 28 אוקטובר
 פרטי11:00 - 12:00

 פ"ע יו"ר צוות לבחינה וליישום דו"ח טירקל 12:30 - 13:00
השני

 פרטי13:30 - 14:00

 פרטי14:30 - 15:30

יום חמישי 30 אוקטובר
 סיור וישיבת משנים במעלות תרשיחא11:00 - 15:30
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יום שני 03 נובמבר
 פגישה עם שופטת בבית המשפט לערעורים 11:00 - 12:00

בבריטניה

 פנייה בנוגע למאחזים12:30 - 13:30

 זכויות אסירים13:30 - 14:30

 פרטי15:00 - 16:00

יום רביעי 05 נובמבר
 פ"ע רה"מ11:15 - 12:15

 פגישה עם איש תקשורת13:00 - 14:00

 ישיבה בנושא כנסים + הרצאה בבית ספר14:00 - 14:30

 פרטי14:30 - 16:30

  ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של יצחק רבין 16:50 - 18:00
(בכנסת)

יום שישי 07 נובמבר

שבת 08 נובמבר

יום ראשון 02 נובמבר
 פרטי11:15 - 11:45

 ישיבה בנושא מינוי רמטכ"ל13:00 - 14:00

 ארוחת צהריים 14:30 - 15:00

 יישום המלצות דו"ח טירקל15:00 - 16:00

 דיון בטחוני 17:00 - 19:00

יום שלישי 04 נובמבר
 פרטי10:30 - 11:00

 אישור כנסים11:30 - 12:00

 ארוחת צהרים עם איש תקשורת13:30 - 15:00

יום חמישי 06 נובמבר
 התיעצות14:00 - 15:00

 דיון בטחוני 17:30 - 19:30
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יום שני 10 נובמבר
 פגישה עם הרב דוד לאו10:45 - 11:30

13:00 - 12:00______ 

 פ"א עם עובד לשכה13:00 - 13:30

יום רביעי 12 נובמבר
 התייעצות כלכלית12:00 - 13:00

 התייעצות כלכלית13:15 - 14:30

 פרטי15:00 - 15:30

 פגישה עם הצנזורית הראשית15:30 - 16:30

יום שישי 14 נובמבר

שבת 15 נובמבר

יום ראשון 09 נובמבר
 - Yehuda Weinstein התייעצות11:30 - 12:30

 - Yehuda Weinstein עדכון בעניין חקירה פלילית12:30 - 13:30

 התייעצות דחופה13:30 - 14:30

 ארוחת צהריים14:30 - 15:00

 פגישה עם אשת תקשורת15:00 - 16:00

 יישום המלצות דו"ח טירקל16:00 - 18:00

 זהות הגורם המטפל בתיק18:00 - 19:00

יום שלישי 11 נובמבר
 דיון בטחוני 15:00 - 17:00

 כנס מפכ"לים בינ"ל17:00 - 20:30

יום חמישי 13 נובמבר
 ישיבה עם גורמי צבא13:00 - 14:00

 ישיבה בעניין פרשת הרפז14:00 - 15:00

 פגישה בעניין ניגוד עניינים 15:00 - 16:00

 ישיבה בעניין צוק איתן16:00 - 16:30

 התייעצות16:30 - 17:00

 התייעצות- ערוץ 17:0010 - 17:30
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22 נובמבר 2014

יום שני 17 נובמבר
 הכנה לקראת ביקור בגוף תקשורת11:00 - 12:00

 פגישה עם עובדי המזכירות 12:00 - 13:00

 פ"ע משנה ליועץ (חקיקה) בעניין חוק הלאום13:00 - 13:30

 התייעצות14:00 - 14:45

 התייעצות דחופה בנושא חקירה פלילית16:45 - 17:45

 פ"ע רה"מ18:30 - 19:00

יום רביעי 19 נובמבר
 דיון בנושא חקירה פלילית11:00 - 12:00

 דיון בטחוני12:00 - 15:00

 דיון בטחוני אצל רה"מ17:30 - 19:00

יום שישי 21 נובמבר

שבת 22 נובמבר

יום ראשון 16 נובמבר
 שיחה עם המתמחים12:00 - 13:00

 פגישה עם מועמדת להתמחות13:30 - 14:00

 דיון מסווג14:00 - 15:00

 ניתוק חולה ALS ממכונת הנשמה - התייעצות15:00 - 16:00

 דיון אצל רה"מ16:45 - 17:45

יום שלישי 18 נובמבר
 בקור במערכת גוף תקשורת11:00 - 13:00

יום חמישי 20 נובמבר
 ישיבת משנים11:00 - 13:00

 ישיבה בנושא סעיף 14ג' לחוק יסוד מבקר 13:00 - 14:00
המדינה

 ניחום אבלים אצל עמית לעבודה16:00 - 17:00
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יום שני 24 נובמבר
 פגישה עם החשבת הכללית12:30 - 13:30

 התייעצות13:30 - 14:30

 דיון בטחוני15:30 - 16:30

יום רביעי 26 נובמבר
 השתלמות פרקליטים באילת08:30 - 17:30

 טיסה מאילת17:30 - 19:00

יום שישי 28 נובמבר

שבת 29 נובמבר

יום ראשון 23 נובמבר
 ישיבת ממשלה10:00 - 13:00

 - Yehuda Weinstein העתק: הפסקת צהרים 15:00 - 15:30

 פ"ע דוברות16:00 - 17:00

 ישיבה בעניין חקירה פלילית17:00 - 18:00

יום שלישי 25 נובמבר
 טיסה להשתלמות פרקליטים באילת13:20 - 15:05

 השתלמות פרקליטים באילת15:00 - 22:00

יום חמישי 27 נובמבר
 ישיבת משנים11:00 - 13:00

 הכנה לדיון אצל מבקר המדינה13:00 - 14:00
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06 דצמבר 2014

יום שני 01 דצמבר
 כנס אח"מ  שנתי10:30 - 13:00

 פרטי13:00 - 14:00

יום רביעי 03 דצמבר
 ישיבה אצל מבקר המדינה11:00 - 12:30

 דיון בעניין בג"צ - בתיר14:00 - 15:00

 פ"ע משנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה)15:00 - 15:30

יום שישי 05 דצמבר

שבת 06 דצמבר

יום ראשון 30 נובמבר
 ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 פגישה עם החשבת הכללית14:00 - 15:00

 פגישה עם השר לבט"פ15:00 - 15:30

 פגישה עם גורם בטחוני15:30 - 16:30

 פגישה עם שרת המשפטים ושר הפנים17:30 - 18:30

יום שלישי 02 דצמבר
 פרטי09:50 - 10:20

 פ"ע יועץ12:30 - 13:30

 פרטי14:30 - 15:00

יום חמישי 04 דצמבר
 פרידה משרת המשפטים10:30 - 11:00

 פרטי18:20 - 22:15
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יום שני 08 דצמבר
 פרטי11:15 - 11:45

 ביקור בפרקליטות ת"א -אזרחי12:30 - 14:00

 פ"ע + ארוחה עם פרקליט המדינה14:00 - 15:00

יום רביעי 10 דצמבר
 כינוס ראשי העדות בישראל09:30 - 16:00

יום שישי 12 דצמבר

שבת 13 דצמבר

יום ראשון 07 דצמבר
 ישיבת ממשלה10:00 - 13:00

 פרטי11:30 - 16:55

יום שלישי 09 דצמבר
 מינויים בתקופת בחירות10:30 - 12:30

 דיון בטחוני12:30 - 13:30

יום חמישי 11 דצמבר
 ישיבת משנים11:00 - 13:00

 סטטוס עבודת הצוות לבחינה וליישום דו"ח 13:00 - 14:00
טירקל השני 

 חוות מזור- היתר ייצוא14:00 - 15:00

 צדיק כתמר15:00 - 16:00

 פ"ע רה"מ17:00 - 18:00
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יום שני 15 דצמבר
 מתווה אסדרה לאישור ייבוא גופות לצורכי 11:30 - 12:30

תערוכה 

 כנס העמותה למשפט ציבורי12:30 - 13:00

 פ"ע משנה ייעוץ וחקיקה(ייעוץ) ומשנה ייעוץ 13:00 - 13:30
וחקיקה(חקיקה)

 פרטי13:30 - 14:00

 פ"א עם עובדת המשרד15:30 - 16:00

 צילומים לידיעון אוניברסיטת תל אביב16:00 - 16:30

 פגישה עם איש תקשורת16:30 - 17:30

 פ"ע עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 17:30 - 18:00
(כלכלי פיסקלי)

 דיון בטחוני18:00 - 18:30

יום רביעי 17 דצמבר
 פגישה עם אשת תקשורת11:00 - 12:00

 זימון בכירים לעדות בתביעות כנגד הרש"פ12:00 - 13:00

 חקירה פלילית כנגד ח"כ זועבי13:00 - 15:00

 חוות מזור- היתר ייצוא15:00 - 16:00

 ערב עם עובדי הלשכה18:30 - 20:00

יום שישי 19 דצמבר

שבת 20 דצמבר

יום ראשון 14 דצמבר
 ישיבת ממשלה10:00 - 13:00

 ישיבה בעניין חקירת מנהל מקרקעי ישראל12:30 - 13:30

 ישיבה בעניין חקירה פלילית13:30 - 14:30

 פ"ע מנכ"לית14:45 - 15:30

 פגישה עם איש תקשורת15:30 - 16:30

 פ"ע ראש מטה הסייבר הלאומי16:30 - 17:00

יום שלישי 16 דצמבר
 דיון בטחוני 14:30 - 16:30

יום חמישי 18 דצמבר
 התייעצות10:20 - 10:30

 צדיק כתמר10:30 - 11:00

 ישיבת משנים11:00 - 13:00

 פגישה עם משלחת שופטים בכירים מחו"ל13:15 - 14:00

 בג"צ רשתות החינוך החרדיות ובג"צ אחוז 14:00 - 15:00
החסימה 

 ישיבה בנושא מינויים14:45 - 15:15
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דצמבר 2014

21 דצמבר 2014 - 
27 דצמבר 2014

יום שני 22 דצמבר

יום רביעי 24 דצמבר
 פגישה עם שגריר יפן12:00 - 13:00

 ישיבה בנושא שכר מינימום12:45 - 14:15

 פרטי15:00 - 16:00

יום שישי 26 דצמבר
 פרטי10:30 - 12:00

שבת 27 דצמבר

יום ראשון 21 דצמבר
 פרטי10:45 - 11:15

 פרטי12:00 - 12:30

 פרטי15:00 - 16:30

יום שלישי 23 דצמבר
 פרידה מהשגרירה הסינית 18:30 - 21:00

יום חמישי 25 דצמבר
 פ"ע רה"מ10:15 - 11:00

 ישיבת משנים11:30 - 13:00

 חקירה פלילית13:30 - 14:30

 פגישה אצל הרב הראשי לישראל - הרב יצחק 15:45 - 16:45
יוסף
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יום שני 29 דצמבר
 פ"ע פרקליט המדינה11:30 - 12:00

13:30 - 12:30------------------- 

 ישיבה בנושא קבלת שירותים מקצועיים על ידי 13:30 - 14:30
חברי ממשלה 

 ישיבה בעניין חקירה פלילית - ח"כ זועבי14:30 - 15:30

 הפסקת צהריים 15:30 - 16:00

 פגישה עם אנשי תקשורת16:00 - 17:00

 יישום המלצות דו"ח טירקל17:00 - 18:15

יום רביעי 31 דצמבר
 ישיבה בעניין בנק לאומי11:00 - 12:00

 פ"ע ר' אח"מ12:00 - 13:00

 סמכות מינוי דיינים לבתי הדין הרבניים בזמן 13:15 - 14:15
הבחירות

 פגישה עם פרופ' יובל שני15:30 - 16:30

 ישיבה עם גורמי צבא16:00 - 17:00

יום שישי 02 ינואר

שבת 03 ינואר

יום ראשון 28 דצמבר
 ניחום אבלים אצל עמיתה לעבודה12:00 - 12:30

 ישיבה בעניין בג"צ גיל הפרישה13:30 - 14:30

 דיון בטחוני15:00 - 15:30

יום שלישי 30 דצמבר
 ביקור במוזיאון הישראלי מרכז רבין13:00 - 14:30

 פ"ע רה"מ16:00 - 17:00

יום חמישי 01 ינואר


