
 יומן שרת המשפטים

2018ינואר  - 2017אוגוסט 

משתתפיםפגישהתאריך

תקשורת. ע.פ01/08/2017

תקשורת02/08/2017

חלופות אמוניה. דיון מקצועי03/08/2017
, משרד האוצר, משרד הכלכלה, נציגות פרקליטות, מ.נציגות פ, היועמש, השרה

ראש עיריית , משרד הפנים, פיקוד העורף, ל"מל, המשרד להגנת הסביבה

ובראן'ג'  טקס פרישת המשנה לנשיאה ס03/08/2017

ובראן'ג'  קבלת פנים של המשנה לנשיאה ס03/08/2017

03/08/2017
'  ארוחת צהריים חגיגית לכבוד המשנה לנשיאה ס

ובראן'ג

תקשורת03/08/2017

פגישה אישית03/08/2017

אוהד וטל, הרצל, השרהאירוע התישבות03/08/2017

ע תקשורת.פ06/08/2017

ישיבת ממשלה06/08/2017

התיישבות. ע.פ06/08/2017

ביטחון. ע.פ06/08/2017

דיון אצל רוהמ06/08/2017

06/08/2017
 פגישה בנושא תזכיר חוק זכות הילד לתמיכה 

כלכלית
גורמי מקצוע מהמשרד ומורן, השרה

השרה ומורן.ע.פ06/08/2017

המנכלית ויאיר,  השרההשרה והמנכלית. ע.פ06/08/2017

ש גיל לימון ויאיר"השרה היועמהשרה והיועמש. ע.פ06/08/2017

יאיר טל ואוהד, השרהקוקטייל השנתי של קבוצת בשבע.  נאום06/08/2017

ישיבת ממשלה07/08/2017

פגישה אישית07/08/2017

תקשורת07/08/2017

השרה ומורן.ע.פ07/08/2017

סטרוק ויאיר,השרהבנושא התיישבות. ע.פ07/08/2017

דיון שרים בנושא חלופות אמוניה07/08/2017
אבי , (מנכל חיפה כימיקלים)נדב שחר , שרגא ברוש, אלי כהן,  השר אלקין, השרה

הרצל ויאיר. נמל חיפה, נמל אשדוד, פיקוד העורף, מלל, יונה יהב, ניסנקורן

07/08/2017
- פתיחת סניף בית יהודי בבית אריה .  נאום

עופרים

סיור מוסק בטחוני08/08/2017

התיעצות בטחונית08/08/2017

פגישה אישית08/08/2017

השרה ואלון.ע.פ09/08/2017

השרה והנשיאהשוטף השרה והנשיאה. ע.פ09/08/2017

כנס טוהר המידות. נאום09/08/2017

פגישה אישית09/08/2017

ע תקשורת.פ09/08/2017

09/08/2017
פגישה בנושא דוח האחראי בירור תלונות על 

רשמים

פזית לפקוביץ , (ממונה על הרשמים)מיכל שביט , תומר מוסקוביץ,  השרה

יאיר והרצל, השופט שמואל חמדני, (ממונה תלונות נגד רשמים)

 השרה ואוהדתקשורת09/08/2017

וטל, גיל, השרהוועדת שרים לרגולציה09/08/2017

התיעצות בטחונית09/08/2017
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תקשורת10/08/2017

תקשורת10/08/2017

אירוע פוליטי10/08/2017

משפחת זוהר. ניחום אבלים11/08/2017

רני פלד ויאיר, השרהע בטחוני.פ13/08/2017

ישיבת ממשלה13/08/2017

גיל ומורן. חקלאות וביטחון פנים, בריאות, פנים, עבודה, חינוך, שרת המשפטים וועדת שרים להתמודדות עם פוליגמיה13/08/2017

השרה והשר כחלוןע.פ13/08/2017

השר חיים כץ, השרהע.פ13/08/2017

דיון התיישבות בראשות רוהמ13/08/2017

ש גיל לימון ויאיר"השרה היועמש"ע השרה והיועמ. פ13/08/2017

אסי מסינג וגיל, נציגים מבגצים, מאיר לוין, רז נזרי, היועמש, השרהפגישה בנושא בגץ מיסוי דירה שלישית13/08/2017

תקשורת14/08/2017

ע פוליטי.פ15/08/2017

פגישה בנושא התיישבות15/08/2017

ע תקשורת.פ15/08/2017

יאיר ומורן (אחות של דני כץ)מירב לנגוט , השרהפגישה אישית15/08/2017

 ילדים וטל2 + (בן זוג)רן הרוש , אוהד חיטמן, השרהפגישה אישית15/08/2017

עמיר ויאיר, מלאכי לוינגר תושבי בית המכפלה,  השרההתיישבות. ע.פ15/08/2017

השרה ולאה רקובר. ע.פ15/08/2017

פגישה בנושא הוועדה לבחירת דיינים15/08/2017

מקצועי. ע.פ15/08/2017

תקשורת15/08/2017

15/08/2017
 פגישה בנושא הרכב המועצה הציבורית המלווה 

של היחידה למיגור הגזענות
יאיר והרצל, סוזאן, עמיר הרן, המנכלית, השרה

גורמי מקצוע מהמשרד וממשרד הרווחה ומורן, השרהפגישה בנושא אימוץ15/08/2017

גיל ואלון, יאיר, שמחה דן רוטמן, השרה.ע.פ15/08/2017

ע פוליטי.פ15/08/2017

ע בנושא חוק ההמשכיות.פ15/08/2017

סיור בבית חולים שניידר15/08/2017

.ניחום אבלים15/08/2017

תקשורת16/08/2017

השופט צבי פרנקל ואלון,  השרהע בנושא מועמד  לנשיא בית הדין.פ16/08/2017

ויאיר,   כרמית יולס, יגאל עמפז, ארז קמיניץ, השרהפגישה בנושא הכנסיה בירושלים16/08/2017

ע התיישבות.פ16/08/2017

השופט שמואל טננבוים ואלון, השרהע בנושא מועמד  לנשיא בית הדין לעבודה.פ16/08/2017

השופט יוסף יוספי ואלון,  השרהע בנושא מועמד  לנשיא בית הדין לעבודה.פ16/08/2017

השרה ורבקי דבשע.פ16/08/2017

תקשורת16/08/2017
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פוליטי. ע.פ16/08/2017

גורמי מקצוע מהמשרד ומרשות נייע ומורן, יור רשות נייע, השרהפגישה בנושא חוק הריכוזיות16/08/2017

ע תקשורת.פ16/08/2017

השרה ומורן.ע.פ16/08/2017

אלון ומורן, דודי שוורץ' פרופ, השרהא"פגישה בנושא רפורמה בסד16/08/2017

תקשורת16/08/2017

תקשורת16/08/2017

ע בטחוני.פ16/08/2017

תקשורת16/08/2017

ישיבת ממשלה20/08/2017

ישיבת ממשלה27/08/2017

גיל לימון ויאיר, היועץ המשפטי לממשלה,השרההשרה והיועמש. ע.פ28/08/2017

השרה וגיל.ע.פ28/08/2017

פגישה אישית28/08/2017

יאיר ומורן, פרקליט המדינה, השרה.ע.פ28/08/2017

פגישה אישית28/08/2017

פגישה בנושא אכיפה אזרחית ותביעות יזומות28/08/2017
יריב , אורית קוטב, מ.פ (עוזר יועמש)רועי כהן , ש"היועמ, המנכלית, השרה

.ציון אילוז וגיל, אלעד רוזנטל,רגב

ע התיישבות.פ28/08/2017

שיחה עם שופטים28/08/2017

תקשורת28/08/2017

 מפגש תושבים ברמת גן28/08/2017

פגישה בנושא טרור חקלאי29/08/2017
, סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהאן, השר לבטפ, השר אורי אריאל, השרה

מירית שטרן ויאיר, עמית מררי, (רמט שר האוצר)אלישבע מאזיה 

גיל וטל,  השרה.ע.פ29/08/2017

פוליטי. ע.פ29/08/2017

ע תקשורת.פ29/08/2017

תקשורת29/08/2017

29/08/2017
טקס פתיחת שנת המשפט של לשכת עורכי .  נאום

הדין

תקשורת29/08/2017

 להקמת היישוב בית אל40חגיגות ה . נאום29/08/2017

תקשורת30/08/2017

יאיר ואילן, (שגריר יוון בישראל)קונסטנטינוס ביקס , השרהפגישה בינלאומית30/08/2017

השרה ומורן.ע.פ30/08/2017

ע תקשורת.פ30/08/2017

פגישה אישית30/08/2017

ע  בנושא זנות. פ30/08/2017
ד המטה "עו)אביטל רוזנברגר , (תוכנית סלעית)נעמה זאבי ריבלין , השרה

מורן וטל (למאבק בסחר וזנות

CNN תקשורת 30/08/2017

יאיר ואלון, שני אזריה, פרופסור בועז רונן, השרהפגישה בנושא ייעול מערכת בתי המשפט30/08/2017

פגישה אישית30/08/2017
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תקשורת30/08/2017

01/09/2017
בית הספר . נאום ושיחה עם מורים ותלמידים

קשת על יסודי מזכרת בתיה
אוהד/ הרצל  וטל , השרה

01/09/2017
הקרנת בכורה של הסרט שנעשה על הדר . נאום

.גולדין
טל/ אוהד , השרה

הרמת כוסית לראש השנה02/09/2017

ישיבת ממשלה03/09/2017

בטחוני. ע.פ03/09/2017

משפט בינלאומי. ע.פ03/09/2017

03/09/2017
המאבק בתופעת ההסתננות -  פגישה בנושא 

(מתווה יציאה למדינה שלישית )
השר דרעי וגורמי מקצוע מהמשרד ומורן, השרה

גיל לימון ויאיר, עמיר פישר, היועמש,  השרהש"ע השרה והיועמ.פ03/09/2017

נוחי ויאיר,  השרהבנושא חנינות. ע.פ03/09/2017

השרה ויאיר.ע.פ03/09/2017

השרה ואלוןע.פ03/09/2017

03/09/2017
הספרים לזכרה של .  ספרי תורה12הכנסת . נאום

.הדר מלכה ומשפחת פוגל
טל ואלישיב, יאיר, השרה

04/09/2017
 של 2017וועידה הכלכלית הלאומית . ראיון

כלכליסט

בנושא ניכור הורי. ע.פ04/09/2017

כ רויטל סוויד וגיל"ח, השרהפגישה בנושא חוק ההמשכיות וניכור הורי04/09/2017

פגישה בנושא הגרעינים04/09/2017
משרד )שנית פנחסי , עמיחי סיבוני, חנן ארליך, דינה זילבר, שרת המשפטים

ויאיר(  משרד חינוך)אירית ברוק  (החינוך

פגישה בנושא חוק הביקורת הפנימית04/09/2017

, רז נזרי ואייל זנדברג, (ל האוצר"משנה מנכ)רוני פרידמן , המנכלית, השרה

מירב שגיא יהודיין , (נציבות)יעקב לוזון , שרית שפיגלשטיין, איריס פרידמן

ומורן- עפרה תם רוזנר(נציבות)איילת קדוש  , (סביבה)

גיל לימון  ויאיר, היועץ המשפטי לממשלה, השרההשרה והיועמש. ע.פ04/09/2017

המנכלית ויאיר, השרה.ע.פ04/09/2017

השרה ונשיאת בית משפט העליון.ע.פ04/09/2017

תקשורת04/09/2017

תקשורת04/09/2017

השופטת שרה ברוינר ואלון, השרהע בנושא סגנות נשיא.פ05/09/2017

וועדה לבחירת שופטים05/09/2017

פגישה בנושא פנסיות שופטים05/09/2017
הרב , השופט רועי פוליאק, השופטת ורדה וירט ליבנה, המנהל שפיצר, השרה

עופר , דורון סמיש, גלעד דואק, ק'יוסי קוצי, הרב משה אמסלם, מאיר כהנא

תקשורת05/09/2017

 השרה ואלוןע.פ05/09/2017

פוליטי. ע.פ05/09/2017

פוליטי. ע.פ05/09/2017

פוליטי. ע.פ05/09/2017

השרה וגיל.ע.פ05/09/2017

ע פוליטי.פ05/09/2017

השרה והנשיאה.ע.פ06/09/2017

מנהל בתי המשפט ואלון, השרה.ע.פ06/09/2017

השרה ומורן.ע.פ06/09/2017

פגישה הכנה בנושא שחרור אסירים קטנים06/09/2017
שרון , מיכל גולד, נעמה פ, נוחי פוליטיס, יפעת רווה, עמית מררי, השרה

דפנה פינקלשטיין וגיל, רוטקשר

תקשורת06/09/2017
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06/09/2017
ע בנושא סגנות נשיא בית הדין לעבודה .פ

בירושלים
השופט כאמל אבו קאעוד ואלון, השרה

התיעצות בטחונית06/09/2017

תקשורת07/09/2017

יאיר ואילן, (שגרירת קפריסין)ססליה סלינה שמבוס , השרהפגישה בינלאומית07/09/2017

ר לשכת עורכי הדין"השרה ויו.ע.פ07/09/2017

07/09/2017
ת השקת פורום עורכות דין דתיות "שו.  מפגש

.בלשכת עורכי הדין

ד צעירים בפריפריה"פגישה בנושא קידום עו07/09/2017

תקשורת07/09/2017

תקשורת07/09/2017

מ  בעניין המסתננים"צוות שרים בראשות רוה07/09/2017

ישיבת ממשלה10/09/2017

רונן פרץ וגיל, השרהפגישה בנושא הנצחת נבון10/09/2017

וועדת שרים להיתר ופירסומים10/09/2017

התיעצות בטחונית10/09/2017

גיל לימון ויאיר, היועמש, השרההשרה והיועמש. ע.פ10/09/2017

אלון  וגיל, גידי ספיר, רון שפירא, השרהבנושא פסק דין בעניין התקציב. ע.פ10/09/2017

גיל אלון, השרה.ע.פ10/09/2017

11/09/2017
 ללוחמה 17פתיחת הכנס הבינלאומי ה . נאום

בטרור
טל,אילן, יאיר,  השרה

ראש ממשלת צרפת היוצא וטל, חבר הפרלמנט מנואל ואלס, השרהפגישה בינלאומית11/09/2017

ע  הסגרה.פ11/09/2017

בנושא התיישבות. ע.פ11/09/2017

פגישה בנושא מינוי דיינים11/09/2017

פגישה מקצועית11/09/2017

השרה ומורן.ע.פ11/09/2017

ע פוליטי.פ11/09/2017

כנס פעילים11/09/2017

תקשורת12/09/2017

תקשורת12/09/2017

תקשורת12/09/2017

בבית משפט המחוזי בירושלים. ע.פ13/09/2017

סיור בלשכות בית המשפט13/09/2017

פגישה בנושא שחרור אסירים קטינים13/09/2017
, השופטת ויגוצקי, אוצר,חינוך,רשות לשיקום האסיר, רווחה, פ"בט, השרה

יפעת , עמית מררי, המועצה לשלום הילד, שלומי כהן, השופטת הרמן

גיל ויאיר, מורן, השרהישיבה בנושא תקציבים13/09/2017

BDSפגישה בנושא 13/09/2017

טל, יאיר, הרצל, השרההרמת כוסית גרעינים תורניים13/09/2017

פגישה עם ארגון משפחות נרצחים ונרצחות13/09/2017
' ג'אילנה חג, (ר"יו)לארה צינמן , (היועמשית הארגון)ד רותי אלדר "עו, השרה

יאיר וגיל (חברת גלעד לובינג)ד איתן אלון "עו (חברה בכירה בארגון)

גורמי מקצוע במשרד ומורן, מנהל בתי המשפט, המנכלית, השרהפ"פגישת הכנה לקראת הפגישה עם השר לבט13/09/2017

אודי פראוור וגיל, השרהפגישה בנושא שקד לוין13/09/2017
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 השרה וגיל.ע.פ13/09/2017

ע פוליטי.פ13/09/2017

תושבי הישובים בצפוןן הבקעה וקיבוצי העמק,השרה טקס פתיחת סניף בקעת הירדן14/09/2017

14/09/2017
הרמת כוסית בבית שאן כולל השתתפות של סניפי 

הצפון הרלבנטיים

15/09/2017
בשביל "באירוע השנתי המרכזי של עמותת . נאום

"הבנים הדרוזים
טל/הרצל אוהד , יאיר, השרה

ביקור ניחומים אצל משפחת שנאן15/09/2017

ביקור ניחומים אצל משפחת סתאווי15/09/2017

פגישה אישית17/09/2017

יאיר ומורן, יערה למברגר, מאיר לוין, נציגים + השר יובל שטייניץ ,  השרהפגישה בנושא פרוייקט לויתן17/09/2017

ישיבת ממשלה17/09/2017

ועדת שרים לחקיקה בנושא איזורים ימיים17/09/2017

בטחוני. ע.פ17/09/2017

השרה ומורןע. פ17/09/2017

ויאיר,  פיקוד העורף, מלל, יונה יהב, אלי כהן,  השר אלקין, השרה פגישה בנושא חלופות אמוניה17/09/2017

השרה אלון וגיל.ע.פ17/09/2017

אלון וגיל, כ סמוטריץ"חה, השרהפגישה בנושא  חוק התקציב17/09/2017

השרה ונשיאת בית משפט העליון.ע.פ17/09/2017

 הרמת כוסית לראש השנה במשרד המשפטים18/09/2017

ע התיישבות.פ18/09/2017

תקשורת18/09/2017

ע מקצועי.פ18/09/2017

שר החינוך, השרהע.פ18/09/2017

הרמת כוסית ללשכה18/09/2017

מורן ויאיר, נוחי, עמית מררי, יהודית קרפ, השרהמקצועי. ע.פ18/09/2017

גיל ומורן, גורמי מקצוע במשרד, כ ניסן סלומיאנסקי"ח, השרהפגישה בנושא תעדוף ועדת חוקה18/09/2017

גיל לימון ויאיר,השרה היועץ המשפטי לממשלההשרה והיועמש. ע.פ18/09/2017

נוחי ויאיר, השרהבנושא חנינות.  ע.פ18/09/2017

התיישבות. ע.פ18/09/2017

סניף ירושלים. הרמת כוסית18/09/2017

הרמת כוסית פוליטי18/09/2017

ישיבת ממשלה24/09/2017

גורמי מקצוע מהמשרד ומורן, המנכלית, מ.פ, היועמש, השרהפגישת המשך למכון הפתולוגי24/09/2017

תקשורת24/09/2017

ע תקשורת.פ24/09/2017

טל ומורן, גורמי מקצוע במשרד,עמית מררי, המנכלית, השרהפגישה בנושא הפללת לקוחות24/09/2017

24/09/2017
רישום - פגישה בנ ושא תיקון לחוק המקרקעין 

תלת מימדי
גורמי מקצוע במשרד ומורן, השרה

פגישה בנושא פטור מהיתר מעבר זמני24/09/2017

התיעצות בטחונית24/09/2017
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כנס יועמשים25/09/2017

השרה ורועי שיינדרוף.ע.פ25/09/2017

תקשורת25/09/2017

25/09/2017
יד "פגישה עם מנהל אסטרטגיה ותכנון בקרן 

"הנדיב

כ רחל עזריה וגיל"חה, השרהבנושא חוק יסוד החקיקה. ע. פ25/09/2017

השרה ויאיר.ע.פ25/09/2017

המנכלית ויאיר, השרההשרה והמנכלית. ע.פ25/09/2017

כ פולקמן וגיל"חה, השרהפגישה בנושא יסוד החקיקה25/09/2017

השרה וגילע.פ25/09/2017

25/09/2017
צ "ש תנ"טקס קריאת ספריה וחדר ישיבות ע. נאום

ל"אפרים ברכה ז

יום עובד בוינגייט. נאום26/09/2017

בנושא התיישבות. ע.פ26/09/2017

כ ביטן וגיל"חה, השרהבנושא צמצום חקיקה. ע.פ26/09/2017

הרמת כוסית בשומרון26/09/2017

  סיור בתפוח מערב26/09/2017

 סיור בנופי נחמיה26/09/2017

 סיור בבית המשפט באריאל26/09/2017

ועידת הבית היהודי26/09/2017

פגישה בנושא הדרת נשים27/09/2017
רותם , דינה זילבר, כ סמוטריץ"ח, השר דרעי, כ גפני"ח, היועמש, השרה

יאיר, (?)אבי ליכט , איתי גוטל, חיליק מרשק, גיל לימון, ארנרייך

גיל לימון ויאיר, השרה היועץ המשפטי לממשלההשרה והיועמש. ע.פ27/09/2017

27/09/2017
 ישיבת הכנה לפני הדיון בנושא התמודדות עם 

תופעת ההתנכלות נגד חיילים חרדים
גורמי מקצוע במשרד יאיר ומורן, השרה

גורמי מקצוע במשרד ומורן, דוד ליבאי' פרופ, השרהפגישה בנושא העברות אסירים27/09/2017

גיל לימון ויאיר, השרה היועץ המשפטי לממשלההשרה והיועמש. ע.פ27/09/2017

תקשורת27/09/2017

השרה ויאירמשפחת עותמאן. ניחום אבלים27/09/2017

משפחת אריש. ניחום אבלים27/09/2017

ש" שנה להתיישבות ביו50אירוע ממלכתי 27/09/2017

תקשורת28/09/2017

01/10/2017
 דיון המשך בנושא התמודדות עם תופעת 

. ההתנכלות נגד חיילים חרדים ופעילות ההסתה

,  יאיר,השרה. ר"פצ, ט"שהב, ל"משפטים רמטכ, פ"בט,שרת המשפטים

ונציגי משרד החינוך, נציגים ממשרד המשפטים,מורן

ישיבת ממשלה01/10/2017

תקשורת01/10/2017

הרצל ומורן, השרהוהכנה לפגישה עם הרבנים הראשיים. ע.פ01/10/2017

פגישה אישית01/10/2017

ע בטחוני.פ01/10/2017

גורמי מקצוע, רז נזרי, השופט שפיצר, המנכלית, השר גלעד ארדן, השרהמקצועי. ע.פ01/10/2017

אהרון אהרון ויאיר, השרהפגישת הכרות עם ראש רשות החדשנות01/10/2017

ע תקשורת.פ01/10/2017

יאיר אוהד פנחס,השרהש" שנה למח25. אירוע01/10/2017
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פגישה בנושא הצעת חוק מזונות לילדים02/10/2017
מנהל בתי הדין )הרב שמעון יעקובי , הרב הראשי יצחק יוסף,  השרה

מוריה בקשי הרצל ומורן, רז נזרי,(הרבניים

גיל לימון ויאיר, השרה היועץ המשפטי לממשלההשרה והיועמש. ע.פ02/10/2017

מנכלית יאיר ומורן. מ.פ, השרהע בנושא דוח פרקליטות.פ02/10/2017

יאיר ומורן, עמית מררי. מ.פ,  השרהע בנושא הגנת הרגולטור.פ02/10/2017

פרקליט המדינה ומורן, השרה.ע.פ02/10/2017

המנכלית ומורן, (ראשת בית הדין)השרה מיכל צוק בנושא בית הדין לערערים. ע.פ02/10/2017

השרה ורועי שיינדרוף.ע.פ02/10/2017

פגישה בנושא חוק חדלות פירעון02/10/2017
השופט , תומר מוסקוביץ, ספי זינגר, אבי ליכט,מאיר לוין, המנכלית, השרה

, השופט חגי ברנר, השופט עודד מאור ברק לייזר,הנשיא אביחי דורון, שפיצר

השרה וגילע.פ02/10/2017

המנכלית ומורן, גורמי מקצוע במשרד, איריס שטרק ונציגיה, השרהפגישה בנושא מינוי דירקטוריות02/10/2017

הרמת כוסית בנתניה בהשתתפות ראש העיר02/10/2017

השרה והנשיאהע.פ03/10/2017

יאיר ומורן, גורמי מקצוע במשרד, מ.פ, מנכלית, השרהפגישה עם מנהל המחלקה האזרחית בפרקליטות03/10/2017

03/10/2017
שיחת חתך עם עובדי המחלקה האזרחית 

בפרקליטות המדינה
יאיר ומורן, גורמי מקצוע במשרד, מ.פ, מנכלית, השרה

03/10/2017
פגישה עם מנהל המחלקה הפלילית בפרקליטות 

המדינה
יאיר ומורן, גורמי מקצוע במשרד, מ.פ, מנכלית, השרה

03/10/2017
שיחת חתך עם עובדי יחידת המחלקה הפלילית 

בפרקליטות המדינה
יאיר ומורן, גורמי מקצוע במשרד, מ.פ, מנכלית, השרה

קאדי זחאלקה, קאדי סמארה, השייח אבו דעבס, המנכלית, השרהפגישה בנושא פוליגמיה03/10/2017

משפחת ערמוני.  ניחום אבלים03/10/2017

ישיבת ממשלה08/10/2017

ישיבת ממשלה15/10/2017

פגישה אישית15/10/2017

ע פוליטי.פ15/10/2017

בנושא הסגרות. ע.פ15/10/2017

ע פוליטי.פ15/10/2017

תקשורת15/10/2017

תקשורת15/10/2017

התיישבות. ע.פ15/10/2017

תקשורת15/10/2017

פנחס ואוהד, הרצל, השרהבכנס בנושא קפיטליזם והוגנות.  נאום16/10/2017

ע תקשורת.פ16/10/2017

פגישה עם אלמנתו של אלעד סלומון16/10/2017

התיעצות בטחונית16/10/2017

פגישה אישית16/10/2017

גורמי מקצוע במשרד ומורן, השרהפגישה בנושא מיסוי דיבדנדים16/10/2017

פגישה אישית16/10/2017

פוליטי. ע.פ16/10/2017

תקשורת16/10/2017

תקשורת16/10/2017
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השרה והשר שטייניץ.ע.פ16/10/2017

תקשורת16/10/2017

ע תקשורת.פ17/10/2017

ע תקשורת.פ17/10/2017

 השרה וגיל.ע.פ17/10/2017

השרה ומורןע.פ17/10/2017

יאיר  ופנחס, השרהע.פ17/10/2017

פגישה אישית17/10/2017

פגישה אישית17/10/2017

פנחס וולף, מורן, דוד רוזן, השרהפגישה בנושא נציבות הביקורת17/10/2017

התיעצות בטחונית17/10/2017

משפחת שמרלינג. ניחום אבלים17/10/2017

תקשורת17/10/2017

השרה ואלוןע.פ18/10/2017

השרה והנשיאהע.פ18/10/2017

פגישה בנושא הצעת חוק מזונות לילדים18/10/2017
מנהל בתי הדין )הרב שמעון יעקובי , הרב הראשי דוד לאו, השרה

הרצל ומורן, גורמים מקצועיים במשרד(הרבניים

ע תקשורת.פ18/10/2017

ע תקשורת.פ18/10/2017

פנחס אלון ויאיר, השרהמעבר על נאומים. ע.פ18/10/2017

ציפורה גלבר, רבקה סימה לב, יהודית בראון, לאה וייס, השרה מפגש בנושא נשים מעוררות השראה18/10/2017

ירון גינדי הרצל וגיל-נשיא לשכת יועצי המס, השרהפגישת הכרות עם נשיא לשכת יועצי מס18/10/2017

פגישה בנושא תביעות נוגדות בדרום18/10/2017
שלומי , ש רשות הבדואים"יועמ-אורי נוסבאום, יוסי מימון, יאיר מעיין, השרה

נועה , כרמית יוליס, ארז קמניץ, ציון אילוז, אורית קוטב, רמי דמרי, הייזלר

השרה והנשיאהע.פ18/10/2017

פוליטי. ע.פ19/10/2017

פוליטי. ע.פ19/10/2017

פוליטי. ע.פ19/10/2017

פוליטי. ע.פ19/10/2017

פוליטי. ע.פ19/10/2017

פוליטי. ע.פ19/10/2017

פוליטי. ע.פ19/10/2017

ע תקשורת.פ19/10/2017

השרה ומורןבנושא חוק הריכוזיות. ע.פ19/10/2017

תקשורת19/10/2017

השרה אלון ופנחס.ע.פ19/10/2017

ע תקשורת.פ19/10/2017

ע תקשורת.פ19/10/2017

ישיבת ממשלה22/10/2017

ע התיישבות.פ22/10/2017
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ע בטחוני.פ22/10/2017

 וועדת שרים לחקיקה22/10/2017

השר לוין וגיל, השרהפגישה בנושא חוק יסוד החקיקה22/10/2017

פגישה אישית22/10/2017

תקשורת23/10/2017

השרה ונשיא בית משפט העליון של ארגנטינה23/10/2017

עוסקות בזנות ומורן, סוזאן, המנכלית, השרהפגישה בנושא זנות23/10/2017

השרה ופרקליט המדינה ומורןע.פ23/10/2017

ישיבת סיעה23/10/2017

בנושא התיישבות. ע.פ23/10/2017

23/10/2017
. ישיבת הפתיחה של המושב הרביעי של הכנסת

י 'הנשיאה ובוג, מ"רוה, במעמד נשיא המדינה

מליאה23/10/2017

פגישה בנושא ילדי תימן23/10/2017

יאיר וגיל, אורית סטרוק, סגן בן דהאן, השר אורי אריאל, השרהש"פגישה בנושא השוואת חקיקה ביו23/10/2017

ע תקשורת.פ23/10/2017

ע תקשורת.פ23/10/2017

וועדה לבחירת שופטים24/10/2017

אלון ופנחס, גיל, יאיר, השרה.הכנס השנתי של פורום קהלת. נאום24/10/2017

השרה ויאיר פגישה בנושא נתיב האבות בראשות רוהמ24/10/2017

פוליטי. ע.פ24/10/2017

מנכלית ויאיר. מ.פ, היועץ, ע השרה.פ24/10/2017

גיל לימון ויאיר,  היועץ המשפטי לממשלה,השרה השרה והיועמש. ע.פ24/10/2017

פגישה בנושא מבנה בית משפט השלום ירושלים24/10/2017

פגישה אישית24/10/2017

תקשורת24/10/2017

משפחת עשהאל. ניחום אבלים24/10/2017

מליאה25/10/2017

התיעצות בטחונית25/10/2017

כ סמוטריץ וגיל"חה, השר בנט, השרה פגישה בנושא חקיקה25/10/2017

גיל ומורן, יאיר קרן, שולי מועלם, השרהפגישה בנושא דרום תל אביב25/10/2017

גיל ופנחס, אלון, השרהמעבר על נאומים25/10/2017

גיל ומורן, השרהפגישה בנושא וידאוקונפרנס בהוצאה לפועל25/10/2017

פגישה אישית25/10/2017

פגישה אישית25/10/2017

ע פוליטי.פ25/10/2017

ע פוליטי.פ25/10/2017

אלברט לוי ונציגים מהמפעל והרצל, כ בן דהן"חה,  השרהבנושא מפעל פניציה. ע.פ25/10/2017

26/10/2017
' טקס פרישת נשיאת בית המשפט העליון כב

השופטת מרים נאור
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 קבלת פנים של הנשיאה נאור26/10/2017

26/10/2017
הרמת +טקס הסרת הלוט מתמונת דיוקן הנשיאה

כוסית

ארוחת צהרים חגיגית26/10/2017

26/10/2017
טקס הצהרת אמונים של נשיאת בית משפט 

העליון הכנכנסת ופרידה מהנשיאה היוצאת

ערב לשכה26/10/2017

ישיבת ממשלה29/10/2017

וועדת שרים להיתר פירסומים29/10/2017

ע בטחוני.פ29/10/2017

 וועדת שרים לחקיקה29/10/2017

אוהד ופנחס, יאיר,השרה.ת בפני סטודנטים המכללה למנהל"נאום ושו29/10/2017

טקס השבעת שופטים30/10/2017

ע בינלאומי.פ30/10/2017

אגורמי מקצוע ומורן, ש"היועמ, השר ארדן , השרהפע עם השר ארדן30/10/2017

כ שולי מועלם"שר החינוך וח, השרה.ע.פ30/10/2017

השרה וגילע.פ30/10/2017

ישיבת סיעה30/10/2017

מליאה30/10/2017

ע תקשורת.פ30/10/2017

מ.פ, היועמש, השרהפגישה בנושא חוק יסוד החקיקה וחוק יסוד הלאום30/10/2017

פגישה אישית30/10/2017

כ ביטן"ח, כ שולי מועלם"ח, השרהע.פ30/10/2017

וגיל,  ר הכנסת"יו, השרהפגישה בנושא חוק יסוד החקיקה30/10/2017

פגישה אישית31/10/2017

ע תקשורת.פ31/10/2017

31/10/2017
מפגש עם מנהיגים יהודיים מקרב חבר הנאמנים 

של הסוכנות היהודית

השרה ומורןע.פ31/10/2017

כ ברקו"השרה וחע.פ31/10/2017

השרה ומורן.ע.פ31/10/2017

סיור בחריש בליווי ראש המועצה31/10/2017

פוליטי. ע.פ31/10/2017

פוליטי. ע.פ31/10/2017

פוליטי. ע.פ31/10/2017

מליאה01/11/2017

תקשורת01/11/2017

השרה וגדי נסתקשורת01/11/2017

השרה והנשיאה.ע.פ01/11/2017

השרה ופנחסתקשורת01/11/2017

פגישה אישית01/11/2017
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השרה  ושר החינוךע התיישבות.פ01/11/2017

נוחי פוליטיס ויאיר, השרהבנושא חנינות. ע.פ01/11/2017

גיל ואלון, השרהע.פ01/11/2017

השרה ואוסמה סעדיע.פ01/11/2017

פגישה אישית01/11/2017

01/11/2017
השרה . משפטי מדיני, חוקתי, שיח בנושא החמים

 .CIJAומשלחת  

השרה ואשר אקסלרדפגישה אישית01/11/2017

יאיר וגיל, נורית ליטמן ורז נזרי, מומי למברגר. מ.פ, עמית מררי, השרה והיועמשפגישה בנושא חוק המלצות01/11/2017

אלישבע רבקה ויאיר, נחמה יונה, דסי ארליך, מיכל וולר, יובל קפלינסקי, השרהע בנושא הסגרות.פ01/11/2017

דוד ביטן, השרה.ע.פ01/11/2017

רועי שיינדורף, השרהע.פ01/11/2017

גיל לימון ויאיר,  השרה היועץ המשפטי לממשלהש"ע השרה והיועמ.פ01/11/2017

השרה ושר הביטחוןע.פ01/11/2017

פגישה בנושא  החוק להפקעת קידושין02/11/2017
יעקב , ברכיהו ליפשיץ, (שר המשפטים לשעבר)דניאל פרידמן ' פרופ, השרה

פרידברג וגיל

02/11/2017
. השרה והשגרירה הקנדית. פגישה בינלאומית

Debora Lynos

בינלאומי. ע.פ02/11/2017

יאיר ואילן (סגן)מארק גלחר , שגריר האיחוד האירופי מר גיאופרט, השרהבינלאומי. ע.פ02/11/2017

פגישה אישית02/11/2017

ע תקשורת.פ02/11/2017

השרה ואפי נווה.ע.פ02/11/2017

שקד לוין. וועדת שרים05/11/2017
רותם , דינה זילבר, השר שטייניץ, השר גלנט, השר דרעי, השר לוין, השרה

.שירה שגיא וגיל ברינגר, לאה רקובר, פאיד טמיש, דני חורין, ארנרייך

ע בטחוני.פ05/11/2017

 וועדת שרים לחקיקה05/11/2017

כ סמוטריץ"מבקר המדינה ח, השרהפגישה בנושא דוחות מבקר המדינה06/11/2017

גיל לימון ויאיר,  השרה היועץ המשפטי לממשלהש"ע השרה והיועמ.פ06/11/2017

שי ניצן, השרה ופרקליט המדינהע.פ06/11/2017

רועי שיינדרוף ומורן, השרה.ע.פ06/11/2017

יאיר והרצל, תומר מוסקוביץ, השרה.ע.פ06/11/2017

השרה ומורן.ע.פ06/11/2017

ניחום אבלים משפחת רוזן06/11/2017

JWRPמפגש עם קבוצת  . נאום06/11/2017

ישיבת ממשלה07/11/2017

"בת מלך"סיור במקלט נשים מוכות 07/11/2017

07/11/2017
אירוע הוקרה והרמת כוסית להוקרה לשרה 

ופעילותה למען חברון

ע התיישבות.פ07/11/2017

פגישה בנושא חטיבה להתיישבות07/11/2017

נוחי ויאיר, השרהע בנושא חנינות.  פ07/11/2017

תקשורת07/11/2017
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גיל ופנחס, השרהע.פ07/11/2017

. שנה להצהרת בלפור100ישיבת מליאה בנושא 07/11/2017

יאיר ופנחס, אלון, השרהטקס פרישת הנשיאה נאור. נאום07/11/2017

 תקשורת08/11/2017

השרה ויונה בוב תקשורת08/11/2017

מליאה08/11/2017

נסיעה ליפן09/11/2017

ביקור בבית שלום. נאום10/11/2017

ארוחת צהריים עם בכירי האוניברסיטה10/11/2017

הרצאה ומפגש עם סטודנטים10/11/2017

12/11/2017
י ראש העיר וסיור במוזיאון "קבלת פנים ע

הסוגיהרה

13/11/2017
שיח . סיור ומפגש במקדש עם כוהני שינטו בכירים

וביקור בחוות אומניות לחימה

פגישה עם נשיא בית משפט העליון13/11/2017

סיור בבית המשפט העליון13/11/2017

פגישה עם שרת המשפטים13/11/2017

פגישה עם התובע הכללי13/11/2017

ביקור במשרד עורכי הדין הגדול ביפן14/11/2017

ביקור בחברת שימינזו14/11/2017

ביקור במרכז פנסוניק14/11/2017

פגישה עם חברי אגודת הידידות הבינפרלטרית15/11/2017

אירוע בנושא יזמות חברתית. נאום15/11/2017

ר וועדת חוקה"פגישה עם יו16/11/2017

פגישה בנושא כורדיסטאן19/11/2017

ישיבת ממשלה19/11/2017

 וועדת שרים לחקיקה19/11/2017

ע בטחוני.פ19/11/2017

פגישת המשך בנושא טרור חקלאי19/11/2017

השרה ומורן.ע.פ19/11/2017

ערב תרבות לשופטים ורשמים19/11/2017

מליאה20/11/2017

פנחס ואלון,השרהע.פ20/11/2017

וועדת שרים לשיוויון חברתי20/11/2017

גיל לימון ויאיר, היועץ המשפטי לממשלה,השרה ש"ע השרה והיועמ.פ20/11/2017

מורן וגיל, גורמי מקצוע במשרד, השרהפגישה בנושא הגנת הפרטיות20/11/2017

השרה ושר החינוךע.פ20/11/2017

ישיבת סיעה20/11/2017

מורן וגיל, השרהע.פ20/11/2017

20/11/2017
פגישה בנושא סוגיית מדריך נוהל החקיקה של 

אבי ליכט
גיל ומורן,  השרה
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השרה וגילע.פ20/11/2017

בנושא התיישבות. ע.פ20/11/2017

פוליטי. ע.פ20/11/2017

פנחס ואוהד, השרה7ערוץ .  נאום20/11/2017

פגישה אישית21/11/2017

אוהד ואילן, פנחס, אילן, השרהאימון טיפ21/11/2017

השרה והשופט יגאל מרזלע.פ21/11/2017

ר הרשות לניירות ערך"השרה ויוע.פ21/11/2017

תקשורת21/11/2017

השרה ושר המשפטים של ארגנטינהבינלאומי.ע.פ21/11/2017

שי ניצן, פרקליט המדינה,  השרהע.פ21/11/2017

21/11/2017
ע בנושא וועדה של המוכתרים לאישור זכויות .פ

על קרקע

ש "יועמ-אלי מלכה, שלומי הייזלר, ערן ראובני, נועה סרברו, ארז קמניץ,  השרה

. ס-זאב גבאי, ש"יועמ. ס-רונן ויניק, ש"סגן יועמ-חיים נרגזי, העירייה

ע תקשורת.פ21/11/2017

פגישה אישית22/11/2017

אוהד ופנחס, אילן, יאיר, השרהתקשורת22/11/2017

מליאה22/11/2017

השרה ואבי ליכטע.פ22/11/2017

ע תקשורת.פ22/11/2017

ע תקשורת.פ22/11/2017

לבנת פורן וגיל, השרה.ע.פ22/11/2017

כ איתן כבל וגיל"ח, השר שטייניץ, השרהבנושא אזורים ימיים. ע.פ22/11/2017

השרה וגילבנושא חוק יסוד החקיקה. ע.פ22/11/2017

השרה ולאה רקובר.ע.פ22/11/2017

22/11/2017
בנושא הקמת מחלקות יעודיות לעבירות מין . ע. פ

בבתי משפט

כ מיכל "חה, שירי לנג, ברק לייזר, אורית במני, השופט מיכה שפיצר, השרה

גיל ואלון, לירון בנית ששון, ליאנה מגד, רוזין

22/11/2017
 פגישה בנושא קידום תיקוני חקיקה בנושא 

עבירות נשק
גורמי מקצוע במשרד ומורן, פרקליט המדינה,השר ארדן , השרה

גורמי מקצוע במשרד ומורן, השר גלעד ארדן, השרהפגישה בנושא שחרור גופות מחבלים22/11/2017

פוליטי. ע.פ22/11/2017

כנס אם חקלאות כאן מולדת כאן.  נאום23/11/2017

פוליטי. ע.פ23/11/2017

פוליטי. ע.פ23/11/2017

פנחס/ אוהד , יאיר, השרהכנס שנת המשפט חיפה.  נאום23/11/2017

שמוליק האוזר ויאיר, שר האוצר, השרה.ע.פ26/11/2017

ישיבת ממשלה26/11/2017

וועדת שרים לחקיקה26/11/2017

השרה וגילע.פ26/11/2017

פגישה אישית26/11/2017

בטחוני. ע.פ26/11/2017

התיעצות בטחונית27/11/2017
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2017 לעיתונות 11כנס  ה 27/11/2017

פנחס/ יאיר אוהד , השרה ראיון  לשרה בהשתלמות פרקליטות וייעוץ וחקיקה27/11/2017

גיל לימון ויאיר, היועץ המשפטי לממשלה,השרה השרה והיועמש. ע.פ27/11/2017

נאום בכנס לשכת שמאי מקרקעין27/11/2017

השרה ופרקליט המדינה.ע.פ27/11/2017

28/11/2017
 - 2017 ראיון בכנס קמעונאות בעידן החדש 

"חשבון נפש"עושים 

אימון טיפ28/11/2017

השרה ושר החינוךע בנושא התיישבות.פ28/11/2017

אסף פינק ונציגי עמותות שונות מורן וגיל, השרהבנושא תובענות ייצוגיות. ע.פ28/11/2017

 תורנות מליאה28/11/2017

השרה ואלון.ע.פ28/11/2017

כ שאשא ביטון וגיל"ח, השרהפגישה בנושא שיקום אסירים קטינים28/11/2017

גיל ופנחס, השרהע.פ28/11/2017

השרה ונשיאת בית משפט העליון.ע.פ29/11/2017

הנשיא אביטל חן ואלון, השרהע.פ29/11/2017

גורמי מקצוע במשרד ומורן, השופט משה גל, השופט יצחק עמית, השרהא"פגישה בנושא תקנות סד29/11/2017

the marker ראיון  וועידת 29/11/2017

פוליטי. ע.פ29/11/2017

ע תקשורת.פ30/11/2017

השרה והשופט איתן אורנשטייןע.פ30/11/2017

פגישה אישית30/11/2017

ע פוליטי.פ30/11/2017

טיסה לארהב01/12/2017

פורום סבן. נאום02/12/2017

השרה והשופט אביחי דורוןע.פ05/12/2017

השופטת אורלי סלע ואלון, השרהע.פ05/12/2017

גורמי מקצוע במשרד ומורן, פרקליט המדינה המנכלית, השרהפגישה עם מנהלת המחלקה לדיני עבודה05/12/2017

גורמי מקצוע במשרד ומורן, המנכלית, פרקליט המדינה, השרהסיור בפרקליטות05/12/2017

מיכל גולד וגיל, השרהשיחת הכנה בנושא שחרור אסירים קטינים05/12/2017

גורמי מקצוע ממשרדי הממשלה השונים, השרההמשך דיון שחרור אסירים קטינים05/12/2017

תקשורת05/12/2017

נציגי הפורום ועוזרים, השרהפגישה בנושא הפורום המשפטי05/12/2017

05/12/2017
 ציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם 

.מוגבלויות בכנסת

05/12/2017
טקס חלוקת פרסים לעובדים מצטיינים . נאום

2016לשנת 

ע תקשורת.פ06/12/2017

מליאה06/12/2017

פנחס ואוהד, יאיר, אילן, השרהרוסלם פוסט'כנס הדיפלומטים של הג.  ראיון06/12/2017

השרה והשר חיים כץע.פ06/12/2017
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בנושא התיישבות. ע.פ06/12/2017

השרה והשופטת אפרת לקסרע.פ06/12/2017

השרה וגיל.ע.פ06/12/2017

השרה ומורן.ע.פ06/12/2017

כ שרן השכל וגיל"ח, השרהבנושא חוק הטרדה מינית. ע.פ06/12/2017

פגישה אישית06/12/2017

תקשורת06/12/2017

06/12/2017
טקס הענקת כתבי מינוי לנשיאים וסגני . נאום

נשיאים

בטחוני. ע.פ07/12/2017

פוליטי. ע.פ07/12/2017

פוליטי. ע.פ07/12/2017

פוליטי. ע.פ07/12/2017

פוליטי. ע.פ07/12/2017

פוליטי. ע.פ07/12/2017

פגישה אישית07/12/2017

ע תקשורת.פ07/12/2017

יאיר ואילן, (דיוויד קורי)שגריר בריטניה ,  השרהפגישה בינלאומית07/12/2017

ואלון,  השרה.ע.פ07/12/2017

ע תקשורת.פ07/12/2017

 השרה ונשיאת בית משפט העליוןע.פ07/12/2017

 ייצוג הממשלה ביום הלאומי של יפן07/12/2017

 וועדת שרים לחקיקה10/12/2017

10/12/2017
רשות , מערכות מידע: ליחידות. דברי ברכה 

שומת מקרקעין והרשות לאיסור הלבנת , הפטנטים

10/12/2017
דברי ברכה לשאר היחידות במשרד המשפטים 

באולם

המנכלית ויאיר, השרה.ע.פ10/12/2017

2017ראיון  וועידת יסמין 11/12/2017

טקס השבעת שופטים12/12/2017

גיל לימון ויאיר,  היועץ המשפטי לממשלה, השרההשרה והיועמש. ע.פ11/12/2017

תקשורת11/12/2017

ישיבת סיעה11/12/2017

היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, השרה.ע.פ11/12/2017

מליאה11/12/2017

גורמי מקצוע במשרד ומורן, היועץ, השרהפגישת הכנה לשטח המחייה11/12/2017

גורמי מקצוע במשרד ומורן, יועמש, שר האוצר , השר לבטפ, השרהץ שטח המחיה"פגישה בנושא בג11/12/2017

מפגש עם רשתות גרעינים11/12/2017

גיל ופנחס, אלון, עדן ביזמן, טל גן צבי, שר החינוך, השרהפגישה בנושא חוק יסוד החקיקה11/12/2017

  השרה וחכ רועי פולקמןע.פ11/12/2017

השרה וחכ רויטל סווידע.פ11/12/2017



 יומן שרת המשפטים

2018ינואר  - 2017אוגוסט 

משתתפיםפגישהתאריך

תורנות מליאה12/12/2017

ש דוד גולובנציץ"טקס הסרת הלוט בבית הספר ע12/12/2017
, השרה. אנשי הבית היהודי בירושלים, חגית משה, ראש העיר ברקת, השרה

אוהד ופנחס, יאיר

ראיונות עבודה12/12/2017

ראיונות עבודה12/12/2017

ראיונות עבודה12/12/2017

פנחס ואלון, גיל, השרה.ע.פ12/12/2017

פגישה אישית12/12/2017

השרה ומורןע.פ12/12/2017

השרה ונשיאת בית משפט העליוןע.פ13/12/2017

13/12/2017
פגישה בנושא הכרות וקידום נושא דירקטוריות 

באיגוד הדירקטורים

מליאה13/12/2017

השרה ויאירע בנושא תקציב.פ13/12/2017

פגישה אישית13/12/2017

כ הרב אלי בן דהאן והרצל"ח, השרהפגישה בנושא דיינים13/12/2017

ע בטחוני.פ13/12/2017

עמית מררי ומורן, השרהחקיקה פלילי. ע.פ13/12/2017

הטקס המסורתי של הדלקת נרות חנוכה בכנסת13/12/2017

נוחי ויאיר, השרהע בנושא חנינות.פ13/12/2017

יות"חכ, כ תומא סולימן"חה, דינה זילבר גיל לימון, היועץ, השרהפגישה בנושא הדרת נשים13/12/2017

ע תקשורת.פ14/12/2017

פגישה אישית14/12/2017

ראיון עבודה14/12/2017

שרת המשפטים ושר התרבות והמשפטים של מלטה יאיר ואילןבינלאומי. ע.פ14/12/2017

פגישה אישית14/12/2017

השרה ודייוויד פרידמןבינלאומי. ע.פ14/12/2017

ישיבת ממשלה17/12/2017

השרה והשר כחלון.ע.פ17/12/2017

השרה והשר גלנט.ע.פ17/12/2017

 וועדת שרים לחקיקה17/12/2017

וגיל,  ספי זינגר, אבי ליכט, השרהבנושא חדלות פרעון. ע.פ17/12/2017

התיעצות בטחונית17/12/2017

מליאה18/12/2017

התיעצות בטחונית18/12/2017

פגישה אישית18/12/2017

ע תקשורת.פ18/12/2017

פוליטי. ע.פ18/12/2017

פוליטי. ע.פ18/12/2017

פוליטי. ע.פ18/12/2017



 יומן שרת המשפטים

2018ינואר  - 2017אוגוסט 

משתתפיםפגישהתאריך

מליאה18/12/2017

פוליטי. ע.פ18/12/2017

משפחת גולדין. ע.פ18/12/2017

 תורנות מליאה18/12/2017

הדלקת נרות בעליון18/12/2017

הדלקת נרות בתל השומר18/12/2017

אורית במני ואלון, קימי אבולעפיה, הנשיא רון שפירא, השופט שפיצר, השרהבנושא תיעוד דיונים. ע.פ19/12/2017

פגישה אישית19/12/2017

ד אמנון לורך ומורן"עו, השרהע בנושא חיזוק ירושלים.פ19/12/2017

השרה ופרקליט המדינהע.פ19/12/2017

השרה והשופט דורון פורתע.פ19/12/2017

תקשורת19/12/2017

ע בטחוני.פ20/12/2017

מעבר על נאום20/12/2017

מליאה20/12/2017

ע בינלאומי.פ20/12/2017

פגישה בנושא נושאים בקבינט הדיור20/12/2017

כ מלכיאלי וגיל"ח, השרהפגישה בנושא סיום העסקה לטלפונים כשרים20/12/2017

דרור שטרום וגיל, השרהפגישה בנושא משילות20/12/2017

הרצל וגילפגישה בנושא ניצולי שואה מלוב20/12/2017

גיל ופנחס, השרה.ע.פ20/12/2017

 טקס העברת קרקע לכפר עציון20/12/2017

תקשורת21/12/2017

פגישה אישית21/12/2017

תקשורת21/12/2017

גיל ופנחס, השרהמעבר על נאום21/12/2017

מורן והרצל, יאיר, תומר מוסקוביץ ואנשיו, השרהפגישה בנושא תקציב21/12/2017

.השרה ונציגים ממרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מיניתע תקשורת.פ21/12/2017

ע תקשורת.פ21/12/2017

השרה ונשיאת בית משפט העליוןע.פ21/12/2017

אוהד ופנחס, גיל, יאיר, השרהבכנס השנתי של העמותה למשפט ציבורי. נאום21/12/2017

תקשורת23/12/2017

ישיבת ממשלה24/12/2017

 וועדת שרים לחקיקה24/12/2017

השרה והשר גלעד ארדןע.פ24/12/2017

התיעצות בטחונית24/12/2017

ראיון בוועידת התחזיות של כלכליסט25/12/2017

גיל לימון ויאיר, ש"היועמ, השרההשרה והיועמש. ע.פ25/12/2017



 יומן שרת המשפטים

2018ינואר  - 2017אוגוסט 

משתתפיםפגישהתאריך

פגישה בנושא הסדרים25/12/2017
 (סמנכל תכנון ואסטרטגיה)מיכאל שפירא , ברק לייזר, השופט שפיצר, השרה

מורן אלון ויאיר, אורית במני

ע פוליטי.פ25/12/2017

ישיבת סיעה25/12/2017

מליאה25/12/2017

אוהד ופנחס, יאיר אילן מור, השרהAipacמפגש ושיח עם קבוצת הסטודנטים 25/12/2017

השרה ומורןע.פ25/12/2017

אורי בנק וגיל  (מפורט בגוף המייל)כ יהודה גליק ומומחים "ח, השרה21פגישה בנושא הצעת חוק טבק 25/12/2017

תקשורת25/12/2017

השר אורי אריאל וגיל, השרהפגישה בנושא חוק עידוד השקעות הון בחקלאות25/12/2017

יריב לוין וגיל, ר הכנסת"יו, השרה פגישה בנושא יחידת תיאום פיקוח כנסת ממשלה25/12/2017

משה קופל וגיל, השרהפגישה בנושא חוק יסוד החקיקה25/12/2017

השרה והשר חיים כץע.פ25/12/2017

סיור בנצח יהודה26/12/2017

ני קרמנייב  ומורן'ג, יובל קפלינסקי, פנחס וילר,חנה וילר, השרהע בנושא הסגרות.פ26/12/2017

יוני רובין ויאיר, אלדד קנאטי, המנכלית, השרהפגישה בנושא תקציב26/12/2017

 פגישה אישית26/12/2017

נוחי ויאיר, השרהבנושא חנינות.  ע. פ26/12/2017

26/12/2017
 שנה שנה לרשות לאיסור הלבנת 15כנס .  נאום

הון ומימון טרור
פנחס/ יאיר אוהד , השרה

10ועידת אמונה ה .  נאום26/12/2017

תקשורת26/12/2017

השרה ונשיאת בית משפט העליון.ע.פ27/12/2017

המנכלית ויאיר, השרהית"ע השרה והמנכל. פ27/12/2017

ע בנושא התיישבות.פ27/12/2017

גידי ספיר וגיל, השרהע.פ27/12/2017

 תורנות מליאה27/12/2017

אלון  וגיל, כ נורית קורן"ח, השרהפגישה בנושא הוועדה לבחירת שופטים27/12/2017

כ אייכלר וגיל"ח, השרהפגישה בנושא הצעת חוק שיחת חול27/12/2017

פגישה אישית27/12/2017

יאיר אוהד ופנחס, השרהאוניברסיטת חיפה. הרצאה28/12/2017

פגישה אישית28/12/2017

פוליטי. ע.פ28/12/2017

פוליטי. ע.פ28/12/2017

הלויה של אמו של אביחי מנדלביט28/12/2017

השרה ושר האוצרע.פ31/12/2017

ישיבת ממשלה31/12/2017

 וועדת שרים לחקיקה31/12/2017

ע תקשורת.פ31/12/2017

השרה ואלוןע.פ01/01/2018



 יומן שרת המשפטים

2018ינואר  - 2017אוגוסט 

משתתפיםפגישהתאריך

עמית מררי ומורן, השרהבנושא הסדרים של מדיניות ענישה. ע.פ01/01/2018

גורמי מקצוע ומורן, מנכלית, השרהפגישה בנושא תוכניות עבודה01/01/2018

מ בנושא הבדואים"צוות שרים בראשות רוה01/01/2018

טקס הענקת רשיונות לרשמי הוצאה לפועל01/01/2018

ישיבת סיעה01/01/2018

מליאה01/01/2018

תקשורת01/01/2018

פגישה עם סטודנטיות ראיית חשבון01/01/2018

מנכלית גורמי מקצוע במשרדים ומורן, שר הרווחה, השרהפגישה בנושא מעונות חסות הנוער01/01/2018

מורן ויאיר, עופר מרגלית, המנכלית,  השרה2019פגישה בנושא תקציב 01/01/2018

01/01/2018
נאום כנס העולמי השנתי של רבנים ומנהיגי 

.הקהילות בתפוצות
הרצל אוהד ופנחס, יאיר,  השרה

השרה וגיל.ע.פ01/01/2018

פגישה אישית02/01/2018

פגישה אישית02/01/2018

השרה ואלוןע.פ02/01/2018

מליאה03/01/2018

03/01/2018
ישיבת ועדת הכנסת בנושא דיון המשך יחסי גומלין 

בין הכנסת ובין אזרחי ישראל תושבי יהודה ושמורון

אביטל שטרנברג ומורן, דינה זילברישיבת ממשלה בנושא מסתננים03/01/2018

הנציגים גורמי מקצוע במשרד ומורן, השרהפגישה עם נציגי המתמחים שנבחנו במבחן האחרון03/01/2018

הנציגים גורמי מקצוע במשרד ומורן, השרהפגישה עם נציגי המתמחים03/01/2018

ע בנושא משפחות שכולות.פ03/01/2018

פנחס וגיל, השרה.ע.פ03/01/2018

פגישה אישית03/01/2018

השרה וגורמי המקצוע במשרדעם נציבת האום. ע.פגישת הכנה לפ03/01/2018

גורמי מקצוע ומורן, הנציבה, השרהע נציבת האום לפליטים.פ03/01/2018

ע תקשורת.פ03/01/2018

גיל ופנחס, השרהע.פ03/01/2018

אלון  וגיל, כ רוברט אילטוב"ח, השרהפגישה בנושא הוועדה לבחירת שופטים03/01/2018

תורנית מליאה03/01/2018

תקשורת04/01/2018

גיל ואלון,  פנחס,  השרהע.פ04/01/2018

פגישה עם פורום שוקא04/01/2018

פגישה בנושא אייפק04/01/2018

ע תקשורת.פ04/01/2018

 התיעצות בטחונית04/01/2018

ישיבת ממשלה07/01/2018

 וועדת שרים לחקיקה07/01/2018

פגישה אישית07/01/2018



 יומן שרת המשפטים

2018ינואר  - 2017אוגוסט 

משתתפיםפגישהתאריך

התיעצות בטחונית07/01/2018

ע תקשורת.פ08/01/2018

גיל לימון  ויאיר, היועץ המשפטי לממשלה, השרההשרה והיועמש. ע.פ08/01/2018

ומורן,  השרה.ע.פ08/01/2018

פגישה אישית08/01/2018

דיון בנושא קנאביס אצל היועמש08/01/2018

מליאה08/01/2018

ע תקשורת.פ08/01/2018

ע תקשורת.פ08/01/2018

גיל ואלון, י הרצוג'כ בוז"ח,  השרהע.פ08/01/2018

ע פוליטי.פ08/01/2018

ע תקשורת.פ08/01/2018

ע התיישבות.פ08/01/2018

השרה ושר התחבורה ישראל כץע.פ08/01/2018

תורנות מליאה09/01/2018

פוליטי. ע.פ09/01/2018

פוליטי. ע.פ09/01/2018

פגישה אישית09/01/2018

המנכלית גורמי המקצוע ומורן, השרהפגישה בנושא תוכניות עבודה09/01/2018

המנכלית גורמי המקצוע ומורן, השרהפגישה בנושא תוכניות עבודה09/01/2018

המנכלית גורמי המקצוע ומורן, השרהפגישה בנושא תוכניות עבודה09/01/2018

כ מוטי יוגב"אמא של ח. ניחום אבלים09/01/2018

השרה ונשיאת בית משפט העליון.ע.פ10/01/2018

תורנות מליאה10/01/2018

מליאה10/01/2018

גורמי מקצוע ומורן, השופט מיכה שפיצר, השרה2020הסדרים / ת "פגישה בנושא מהו10/01/2018

כ מייקל אורן וגיל"ח, השרהפגישה בנושא יהודי התפוצות10/01/2018

יאיר ומורן, אברמי טורם,  אלדד קנאטי, המנכלית, השרהע בנושא מפחיתים נגישות.פ10/01/2018

.ישיבת ממשלה10/01/2018

כ אלאלוף"השרה וחע.פ10/01/2018

ע תקשורת.פ10/01/2018

השרה וגילע.פ10/01/2018

יאיר אוהד ופנחס, השרה טקס עובד מצטיין10/01/2018

תקשורת11/01/2018

ישיבת ממשלה בנושא תקציב11/01/2018

גורמי מקצוע ומורן, השרהפגישה בנושא תוכניות עבודה11/01/2018

התיעצות בטחונית11/01/2018

(גלובס) ראיון  וועידת ישראל לעסקים 11/01/2018



 יומן שרת המשפטים

2018ינואר  - 2017אוגוסט 

משתתפיםפגישהתאריך

פגישה אישית11/01/2018

14/01/2018
 דיון המשך בנושא התמודדות עם תופעת 

. ההתנכלות נגד חיילים חרדים ופעילות ההסתה

נציגים ממשרד ,מורן, השרה. ר"פצ, ט"שהב, ל"משפטים רמטכ, פ"בט

ונציגי משרד החינוך, המשפטים

הרב הראשי הרב לאו והרצל, השרההשרה בנושא דיינים. ע. פ14/01/2018

ע בנושא התיישבות.פ14/01/2018

שקד לוין. וועדת שרים14/01/2018
, מאיר לוין, ינקי קווינט, השר שטייניץ, השר גלנט, השר דרעי, השר לוין, השרה

שירה שגיא וגיל , דני חורין, רותם ארנרייך, דינה זילבר, לאה רקובר, פאיד טמיש

הרצאה בפני רשת משפיעים14/01/2018

 וועדת שרים לחקיקה14/01/2018

פרידה משמואל האוזר14/01/2018

הרב רזיאל שבח. ניחום אבלים15/01/2018

פגישה בנושא הסדרה15/01/2018

גיל לימון  ויאיר, היועץ המשפטי לממשלה, השרההשרה והיועמש. ע.פ15/01/2018

וגיל, גיל לימון, אבי ליכט, רותם ארנרייך, דינה זילבר, ש"היועמ, השרהפגישה בנושא הדרת נשים עם ארגוני נשים15/01/2018

טל בקר ויאיר, רועי שינדורף, ארווין קוטלר, השרהפגישה בנושא הנערים גולדין ושאול15/01/2018

 ישיבת סיעה15/01/2018

מליאה15/01/2018

השרה ומורן.ע.פ15/01/2018

ח מזונות ילדים"פגישה בנושא הצה15/01/2018
-מיטל ריינר, ליטל לביאן,(אליסון)צפירה שטרן-פורום אמהות ללא תנאים, השרה

מוריה בקשי  ומורן, דניאל חן, שירן פרץ, שגיב

כ גפני וגיל"ח, כ אמסלם"ח, השרהש"א ביו"ע בנושא איחוד הצלה במד.פ15/01/2018

השרה ודודי אמסלםע.פ15/01/2018

השרה ושר החינוךע.פ15/01/2018

ע בטחוני.פ16/01/2018

ל קבוצת ישראכרט וגיל"מנכ-רון וקסלר, השרהע.פ16/01/2018

השרה ופרקליט המדינהע.פ16/01/2018

הרצל. ונציג (ר מפעל הפיס"יו)עוזי דיין , השרהפגישה בנושא מפעל הפיס16/01/2018

פוליטי. ע.פ16/01/2018

פוליטי. ע.פ16/01/2018

16/01/2018
, חוק שירותי תשלום, פגישה בנושא חוק המשכון

קרקעות הכנסיה
יאיר ומורן, הרצל, גורמי מקצוע במשרד, השרה

ע בטחוני.פ16/01/2018

תקשורת16/01/2018

מליאה17/01/2018

ארוחת בוקר עם וועד המנהל של אייפק17/01/2018

אלון ויאיר, נוחי פוליטיס, השרה, נשיא המדינהמפגש עם שופטי ועדת השחרורים המיוחדת17/01/2018

זיו מאור וגיל, השרהבנושא הפרדה תאגידית. ע.פ17/01/2018

הרב קרוב- הלוויה קרני שומרון 17/01/2018

ע בנושא התיישבות.פ17/01/2018

17/01/2018
פגישה בנושא ניהול ורישום זכויות ביחידות דיור 

ש"ביו
עמיר פישר ויאיר, שלומי הייזלר, השרה

ע.פ17/01/2018
מ נשיא "מ)ק'ליאור הורנצי,(נשיא לשכת סוכני הביטוח)ליאור רוזנפלד , השרה

וגיל (הלשכה

פנחס וולף וגיל, אריאלה קלעי, (מנהלת ארכיון צהל)אילנה אלון , השרה.ל"פגישה בארכיון צה18/01/2018
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תקשורת18/01/2018

יאיר אוהד ופנחס, השרהפורום משפיעים. נאום18/01/2018

תקשןרת18/01/2018

ישיבת ממשלה21/01/2018

ע בטחוני.פ21/01/2018

 וועדת שרים לחקיקה21/01/2018

המנכלית ויאיר,  השרהע. פ21/01/2018

גורמי מקצוע במשרד ומורן, השרהע.פ21/01/2018

 ניחום אבלים אביו של רונן שפירא22/01/2018

פגישה בנושא מחקר רגולציה22/01/2018
-רפי גמיש,אורן כהן, מנכל רוהמ-אלי גרונר,מ מנכלית "מ-אלדד קנטי,השרה

ס "אפורידייקן בי-אורית פישמן, דדי סויסה, ריבה זרגרי, ל המכללהלמינהל"מנכ

ישיבת מליאה לכבוד מייק פנס22/01/2018

כ שולי מועלם ומורן"ח, השרהע.פ22/01/2018

 השרה וגיל.ע.פ22/01/2018

מליאה22/01/2018

22/01/2018
הסמכת בתי משפט לענינים מינהליים לדון 

ש"בהחלטות של רשויות ביו
גורמי מקצוע במשרדים ומורן, יועמש איוש, סגן השר אלי בן דהאן, השרה

ע בטחוני.פ22/01/2018

 פגישה בנושא גבעת עמל22/01/2018
ד "עו, כ דודי אמסלם  דניאל מלצר"ח, אביגדור יצחקי , כ שולי מועלם"ח,  השרה

נציגי אנשי גבעת עמל ואלון, איגי עם פז, מנהל מרחב-צחי דוד, ריסה רימון אלזם

תורנית מליאה22/01/2018

22/01/2018
אחת מול "כנס לגולשות כיכר השבת . 1X1ראיון 

"כולם

ניחום אבלים אצל שלמה גורי23/01/2018

ביקור בשבעה אצל זהבה גלאון23/01/2018

יאיר והרצל, עמיר הרן, השרהפגישה בנושא הקאדים23/01/2018

השרה ופרקליט המדינהפגישה23/01/2018

פגישה אישית23/01/2018

יאיר ואלון, מורן, נגה קינן, אוסנת גנץ, אורית במני, השופט מיכה שפיצר, השרהפורום מנכלים- פגישה בנושא שיפור בתי המשפט 23/01/2018

השרה ונשיאת בית משפט העליון.ע.פ24/01/2018

תקשורת24/01/2018

 שאילתא במליאה24/01/2018

אבי דיסקין וגיל' פרופ, השרהפגישה בנושא חוק יסוד החקיקה24/01/2018

יאיר והרצל, ארז קמיניץ, כ רחל עזריה"ח,  השרהפגישה בנושא אדמות כנסיה24/01/2018

פגישה אישית24/01/2018

כ מיקי זוהר וגיל"ח, השרהע.פ24/01/2018

פגישה אישית24/01/2018

יוגב גרדוס וגיל, אסי מסינג, נדב שיינברג, השרה פגישה בנושא וועדת שרים לתיקוני חקיקה24/01/2018

24/01/2018
ש " ישיבת הכנה לישיבה בנושא סגני נשיאי בימ

למשפחה
גורמי מקצוע במשרד ומורן, השרה

תקשורת24/01/2018

אוהד ופנחס, יאיר, השרהטקס הסמכת עורכי דין חדשים. נאום24/01/2018

תקשורת24/01/2018
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24/01/2018
 פורום בוגרות המרכז הבינתחומי 1X1 ראיון 

הרצליה
יאיר אוהד ופנחס, השרה

ע פוליטי.פ25/01/2018

פוליטי. ע.פ25/01/2018

פוליטי. ע.פ25/01/2018

השרה ואלוןע.פ25/01/2018

גיל  ואלון, אפי נווה, השרהע לשכת עורכי הדין.פ25/01/2018

פגישה אישית25/01/2018

תקשורת25/01/2018

תקשורת25/01/2018

ישיבת ממשלה28/01/2018

 וועדת שרים לחקיקה28/01/2018

אסי מסינג וגיל,  השרהפגישה הכנה לוועדת שרים לתיקוני חקיקה28/01/2018

וועדת שרים תיקוני חקיקה28/01/2018

התייעצות בטחונית28/01/2018

אסי מסינג וגיל, השרהפגישת הכנה לוועדת שרים לתיקוני חקיקה29/01/2018

וועדת שרים תיקוני חקיקה29/01/2018

וועדת שרים לחקיקה29/01/2018

גיל לימון  ויאיר, היועץ המשפטי לממשלה, השרההשרה והיועמש. ע.פ29/01/2018

BDSע בנושא .פ29/01/2018

29/01/2018
 פגישה בנושא ניכור הורי והסדר התדיינויות 

ופסיקת מזונות
סגני נשיאי משפחה וגורמי המקצוע במשרד ומורן, ש"מנהל בימ, השרה

ישיבת סיעה29/01/2018

מליאה29/01/2018

אלון ופנחס, השרהע.פ29/01/2018

סיגל יעקובי וגיל, ד צביקה וישנגרד"עו, השרהפגישה בנושא חדלות פירעון29/01/2018

פגישה אישית29/01/2018

פגישה בנושא צמצום תאונות עבודה29/01/2018
אורי , יוגב גרדוס, אסי מסינג, ט"יאיר ביטון רמ, שאול מרידור,שי באבד, השרה

הדיל יונס וגיל, רוני נוייבר, שיינברגר, שיינין נדב

ע בנושא התיישבות.פ29/01/2018

הרצל ויאיר, כ רויטל סוויד"ח, הרב אלי בן דהאן, השר יובל שטייניץ, השרהפגישה בנושא דיינים29/01/2018

פגישה אישית30/01/2018

 ועדת שרים לחקיקה חוק הנכים30/01/2018

וועדת שרים תיקוני חקיקה30/01/2018

תקשורת30/01/2018

הרב יוסף והרצל, השרהפגישה בנושא דיינים30/01/2018

30/01/2018
פגישה בנושא תכנית העבודה של ייעוץ וחקיקה 

מלמעלה
מנכלית וגורמי מקצוע במשרד ומורן, השרה

30/01/2018
 פגישת הכנה לקראת הצגת תקציב משרד 

המשפטים בוועדת כספים
עמיר הרן ויאיר, יוני רובין, אלדד קנאטי, המנכלית, השרה

המנכלית ויאיר, השרהע.פ30/01/2018

השרה ואריאלה קלעיפגישה אישית30/01/2018

30/01/2018
מכים "ערב השקה לספרו של הרב חיים נבון 

"שורשים
אוהד ופנחס, יאיר, השרה


