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יום שני 01 ינואר
 מליאה- הצבעות אין קיזוזים

 -  (רחוב יהודה 5, לשכת ר' העיר ) ביקור באריאל 10:00 - 12:00
שר הבינוי והשיכון

 נסיעה לירושלים12:00 - 13:15

 ( מסעדת "אמא"   ארוחת צהריים עם שי חג׳ג׳13:15 - 14:45
שמואל ברוך 55, ירושלים)

 נסיעה 14:45 - 15:15

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

  הצגת תכנית עבודה התחדשות עירונית 16:002018 - 17:00
 - שר הבינוי והשיכון(לשכת השר בכנסת)

  דיון בנושא קביעת קריטריונים לרכישת דירות 17:15 - 18:00
 - שר הבינוי והשיכון(לשכת השר בכנסת)

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע עם אלעזר18:15 - 18:45
והשיכון

יום רביעי 03 ינואר
 (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:00 - 11:00

 נסיעה למשרד האוצר11:15 - 11:30

  תדרוך עיתונאים סיכום סוף שנה בנדל"ן 11:30 - 12:30
 - שר הבינוי והשיכון(לשכת שר האוצר)

 נסיעה לכנסת12:30 - 12:45

 (כנסת) אישי13:30 - 14:15

 (לשכת השר בכנסת) אישי14:15 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

17:00 - 15:30T.I.P-שר  (דובנוב 11, ירושלים) סדנת תקשורת - 
הבינוי והשיכון

 נסיעה לעתניאל17:00 - 18:15

 (משפחת  ניחום אבלים אצל חה״כ יהודה גליק18:15 - 19:15
גליק, עתניאל)

יום שישי 05 ינואר

שבת 06 ינואר
Epiphany - Western (חגים דתיים נוצריים) 

יום ראשון 31 דצמבר
09:40 - 09:25ynet (כנסת) ראיון לאולפן 

 (לשכת השר  הצגה לשר לאבן יהודה + אריאל 10:00 - 10:30
 - שר הבינוי והשיכוןבכנסת )

  (מזכירות הממשלה, משרד ראה"מ ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00
- שר הבינוי והשיכון

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 נסיעה לת״א13:00 - 14:00

 (רחוב  ניחום אבלים בבית משפחת מדנלבליט14:00 - 14:30
רחל 5, דירה 5 ת״א)

 נסיעה לאבן יהודה14:30 - 15:15

 (רחוב המייסדים 53,  ביקור במועצת אבן יהודה15:15 - 16:45
 - שר הבינוי והשיכוןאבן יהודה (מול בנק לאומי) )

 נסיעה18:30 - 20:00

יום שלישי 02 ינואר
 - שר  (מלון קראון פלז׳ה) פגישה עם סגן השר09:00 - 10:00
הבינוי והשיכון

 ראיון לרדיו דרום09:00 - 09:15

 נסיעה לבת ים10:45 - 11:45

 (בת ים מיקום מדוייק בהמשך) פגישת היכרות11:45 - 12:45

 - שר הבינוי (רחוב נורדאו 17, בת ים) ביקור בבת ים13:30 - 14:30
והשיכון

 נסיעה לקרית אונו14:30 - 15:00

 ראיון טלפוני לכתבת דה מרקר- מירב מורן15:00 - 15:30

 (רחוב ירמיהו 42 קרית  ביקור במטה מגן דוד אדום15:30 - 16:45
אונו המוקד הלאומי)

 (קריית אונו- מיקום בהמשך) נאור+16:451 - 17:45

 ראיון רדיו לרדיו רקע- "התאגיד"18:00 - 18:30

יום חמישי 04 ינואר
  דברי פתיחה בפורום הנדל"ן הממשלתי10:00 - 10:30

(הבינתחומי הרצליה)

 נסיעה10:30 - 11:00

 אישי11:30 - 12:30

 (ת״א) אישי12:45 - 13:15

 (ת"א) אישי 13:15 - 14:15

 נסיעה לבר אילן13:50 - 14:20

 נשיאת דברים ביום עיון לזכרו של סא"ל עמנואל14:20 - 14:50
 (אוני' בר אילן)מורנו (עולה לנאום 14:30)

 נסיעה לת"א14:45 - 15:15

 (קריה, ת"א) קבינט בטחוני15:15 - 18:30
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יום שני 08 ינואר
 (אשקלון) אישי09:00 - 09:45

  ( רחוב ההסתדרות 2, אשקלון) סיור בבי״ח ברזילי10:00 - 11:30
- שר הבינוי והשיכון

 נסיעה11:30 - 11:45

 (לשכת ראש העיר- פגישה עם ראש העיר אשקלון11:45 - 12:30
רחוב הגבורה 3 אשקלון)

 נסיעה לנתיבות12:30 - 13:00

 (נתיבות- מיקום מדוייק בהמשך) אישי13:00 - 14:30

 נסיעה לירושלים14:30 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 - שר הבינוי והשיכון ראיון לרדיו רקע- התאגיד16:00 - 16:15

 - שר (לשכת השר בכנסת) פגישה עם תמיר עידאן16:45 - 17:30
הבינוי והשיכון

 פגישה עם חה"כ ירון מזוז17:30 - 18:00

יום רביעי 10 ינואר
 (כפר זוהרים, עמק האלה) 17:30- טקס הכנסת ספר תורה

 ראיון רדיו- גל״צ07:15 - 07:25

 ראיון לרדיו ״קול ברמה״08:10 - 08:20

 (רחוב אברבנאל 37 פלורנטין ת"א) צילומים09:00 - 09:45

 נסיעה09:45 - 10:00

 (ת״א) אישי10:00 - 11:00

 נסיעה לירושלים11:00 - 12:00

 -  (לשכת השר בכנסת) פגישה עם איתמר ברטוב12:30 - 13:00

 ארוחת צהריים13:00 - 13:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בכנסת) נאור + 13:301 - 14:00

 פגישה בנושא סיכום תקציב המשרד (סגן השר, 14:00 - 15:00

 (חדר העגול, כנסת ) ישיבת ממשלה 15:00 - 16:00

 - שר הבינוי וה (לשכת השר בכנסת) פ.ע שר מנכ"ל15:30 - 16:15

 (לשכת השר בכנסת ) אישי16:30 - 17:00

 (מ כנס ראשי רשויות דרום- תכנית נפת אשקלון17:00 - 18:30

 נסיעה ללשכה17:00 - 17:30

פריטים נוספים...

יום שישי 12 ינואר

שבת 13 ינואר
 השתתפות בשבת תרבות בחדרה (אטילה 11:00 - 12:00

 (תיכון חדרה)שומלפבי)

יום ראשון 07 ינואר
Christmas Day – Eastern (חגים דתיים נוצריים) 

 - שר  (מזכירות הממשלה) הכנה לישיבת ממשלה10:15 - 10:30
הבינוי והשיכון

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 נסיעה13:00 - 13:30

 נסיעה13:00 - 13:30

 (לשכת השר פגישה עם יצחק ודרור קנדלשטיין13:30 - 14:00
(Aharon Katzirשר הבינוי והשיכון - 

 פגישה בנושא רשות השירות הלאומי(מנכ"ל, 14:00 - 14:30
 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר )שר שלום ג'רבי)

 ארוחת צהריים14:30 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

 (משרד ראה״מ) קבינט ביטחוני 15:30 - 18:00

יום שלישי 09 ינואר
 (כנסת) תורנות מליאה07:00 - 08:30

 (נצרת עלית-  פגישה עם ראש העיר נצרת עילית10:00 - 11:00
מיקום בהמשך )

 נסיעה לעפולה11:00 - 11:30

 (עפולה ) אישי 11:30 - 13:00

 נסיעה לטבריה 13:00 - 13:30

 (טבריה- מיקום מדוייק בהמשך) ארוחת צהריים13:30 - 15:00

 נסיעה 15:15 - 15:45

  הנחת אבן פינה למבנה רב תכליתי בכפר כמא15:45 - 16:45
 - שר הבינוי והשיכון(כפר כמא)

יום חמישי 11 ינואר
 (רחוב טולוז  ניחום אבלים אצל חה״כ מוטי יוגב09:00 - 09:30

19, יפו)

 נסיעה לירושלים10:00 - 11:00

 (משרד  ישיבת ממשלה בנושא תקציב המדינה11:00 - 19:30
ראה"מ)

 (מזכירות קבינט בטחוני (אישור תקציב הבטחון) 16:00 - 17:00
הממשלה )
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יום שני 15 ינואר
 - שר  (רחוב דובנוב 11, ירושלים) סדנת תקשורת09:45 - 10:45
הבינוי והשיכון

 נסיעה 10:45 - 11:00

 ועדת שרים לענייני תכנון בנייה ומקרקעין 11:00 - 13:00
 - שר הבינוי והשיכון (משרד ראה"מ)(קבינט הדיור)

 חתימת הסכם שיתוף הפעולה- ג'וינט ישראל 13:00 - 14:30
 - שר הבינוי  (ג'וינט ישראל- דרך רופין 9, ירושלים )ומשרד השיכון

והשיכון

 נסיעה14:15 - 14:30

 ארוחת צהריים14:30 - 15:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (לשכת השר  פגישה עם חה״כ עליזה לביא16:00 - 16:45
בכנסת)

 (לשכת  פ.ע שר מנכ"ל ונציגיו- יועמ״ש ונתנאל 17:00 - 18:00
 - שר הבינוי והשיכוןהשר בכנסת )

יום רביעי 17 ינואר
 נסיעה לאשקלון09:45 - 11:00

  הנחת אבן פינה לפרוייקט הסוכנות ועמיגור 11:00 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכון(הרב יחיא ערוסי 3, אשקלון)

 נסיעה לכנסת12:00 - 13:15

 ארוחת צהריים13:30 - 14:00

 (לשכת השר בכנסת פגישה עם יוסי חדד15:00 - 15:30
Jerusalem

(Israelשר הבינוי והשיכון - 

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בכנסת) נאור + 16:001 - 17:00

 - שר הבינוי והשיכון (כנסת) נאור + 17:001 - 18:00

 -  (לשכת השר בכנסת ) הצגה לכנס התיישבות17:30 - 18:00
שר הבינוי והשיכון

יום שישי 19 ינואר
Epiphany – Eastern (חגים דתיים נוצריים) 

שבת 20 ינואר

יום ראשון 14 ינואר
 ראיון רדיו- גל״צ08:10 - 08:20

  ניחום אבלים אצל משפחתו של רזיאל שבח ז״ל09:00 - 09:30
(חוות גלעד, מיקום מדוייק בהמשך)

 נסיעה ללשכה09:30 - 10:30

10:15 - 10:05103FM ראיון לרדיו 

 ראיון לרדיו גלי ישראל10:15 - 10:25

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר ) נאור+10:301 - 13:00

 צוות שרים לעניין משרות בכירות בשירות 12:00 - 13:30
 (מזכירות הממשלה, משרד ראה"מהמדינה וקציבת תקופת כהונה 

 -  (לשכת השר ) הצגה לשר - סיור באור עקיבא 13:30 - 14:00

 (לשכת השר ) ארוחת צהריים14:00 - 14:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר ) פגישת היכרות14:30 - 15:30

 אישי15:30 - 16:15

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר ) פגישת היכרות16:15 - 17:15

 - שר הבינוי וה (לשכת השר ) הכנה לקבינט הדיור 17:00 - 17:30

 פגישת התייעצות בנושא צור יצחק(מנכ"ל ונציגי18:00 - 18:30

 נסיעה 18:30 - 20:00

יום שלישי 16 ינואר
 (בית  השתתפות בלוויתו של האלוף מיכה רם 10:30 - 11:30

העלמין הצבאי בכפר סבא)

 נסיעה לת״א11:30 - 12:00

 ארוחת צהריים12:00 - 13:30

 (ת״א) פגישת תקשורת13:45 - 14:45

 נסיעה לשדה דב15:00 - 15:30

 15:30- המראה משדה דב לאילת15:30 - 

 16:20- נחיתה באילת16:20 - 16:25

 18:45- השתתפות בפאנל "אחד על אחד" 18:30 - 19:00
 - שר  (מלון הרודס, אילת)בועידת התאגידים העירוניים באילת

הבינוי והשיכון

יום חמישי 18 ינואר
 נסיעה לתל אביב 12:00 - 12:30

 (ת"א- מיקום מדוייק בהמשך) ארוחת צהריים12:45 - 13:45

 נסיעה 13:45 - 14:00

 (ת"א ) נאור 14:15 - 15:00

 (ת"א) פגישת היכרות 15:00 - 15:45

 נסיעה15:45 - 16:00

 (המועצה לישראל יפה, שדרות  כנס התיישבות16:00 - 19:15
 - שר הבינוי והשיכוןרוקח 80 ת״א)
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יום שני 22 ינואר
 (מבנה  השתתפות בכנס רשויות ערביות 10:00 - 11:30

 - שר הבינוי והשיכוןהמתנ"ס- כפר קרע)

 נסיעה לירושלים11:30 - 13:00

 ארוחת צהריים13:00 - 13:30

 ישיבה במליאת הכנסת לכבוד הגעתו של סגן 14:00 - 15:00
 (מליאת הכנסת)נשיא ארה"ב- מייקל פנס

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (כנסת) תורנות מליאה 16:00 - 19:00

יום רביעי 24 ינואר
 יואב פרנקל בחופש

 (לשכת יו״ר הקואליציה) פגישה עם דודי אמסלם 10:00 - 11:00

  הכנה לישיבת הממשלה- עדיפות לאומית11:30 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכון(לשכת השר בכנסת)

 ארוחת צהריים12:30 - 13:00

 פגישה עם השר ליצמן בנושא ערד (מנכ"ל 13:00 - 13:45
 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בכנסת)ונציגיו)

 פגישה בנושא הכרזת תכנית משותפת להעצמת 14:00 - 15:00
 (לשכת צעירים בדיור הציבורי(שר הבינוי, שר הרווחה, מנכ"ל)

 - שר הבינוי והשיכוןשר הרווחה בכנסת)

 (לשכת השר בכנסת אישי15:15 - 15:45
Eliezer Kaplan

Jerusalem
(Israel

 - שר (לשכת השר בכנסת) פגישה עם חיים אביטן16:00 - 16:30
הבינוי והשיכון

 תורנות מליאה- החלפה של שר האוצר17:00 - 20:00

יום שישי 26 ינואר
 יואב פרנקל בחופש

שבת 27 ינואר
 יואב פרנקל בחופש

 (ישראל) יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

 אישי11:30 - 14:00

יום ראשון 21 ינואר
 (מיקום בהמשך ) אישי09:00 - 09:46

 נסיעה לירושלים09:45 - 10:30

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 נסיעה13:00 - 13:30

 נסיעה13:00 - 13:30

 (לשכת השר ) פגישה עם רונן פלוט 13:30 - 14:00

 ארוחת צהריים14:00 - 14:30

 - שר הבינוי  (לשכת השר) פ״ע עם סגן השר 14:30 - 15:30
והשיכון

 (לשכת השר) פגישה עם שמואליק אביתר 15:30 - 16:15

 (לשכת השר) פגישת היכרות16:30 - 17:15

 - שר הבינוי  (לשכת השר) פ.ע עם יוסי חדד17:15 - 17:45
והשיכון

 נסיעה לפתח תקווה 17:45 - 18:45

 (רחוב אילת 3 ביקור תנחומים בבית משפחת רצון18:45 - 19:15

יום שלישי 23 ינואר
 יואב פרנקל בחופש00:00

 אישי09:15 - 09:45

 נסיעה לראשון לציון09:45 - 11:00

 (מפגש הרחובות נחמיה-  סיור התחלות בניה11:00 - 11:45
 - שר הבינוי והשיכוןהעליה ראשל״צ)

 נסיעה 11:45 - 12:15

 (פינס 1, קומה ב' ביקור בגדרה + ארוחת צהריים 12:15 - 13:45
 - שר הבינוי והשיכוןלשכת ראש המועצה, גדרה )

 נסיעה13:45 - 14:15

 - שר  (שד' דואני 50, לשכת ר' העיר ) ביקור ביבנה 14:15 - 16:00
הבינוי והשיכון

 נסיעה 16:00 - 16:30

 אישי16:30 - 17:30

 נסיעה לת"א17:30 - 18:00

 (ת״א) אישי18:00 - 19:00

יום חמישי 25 ינואר
 יואב פרנקל בחופש

 (ת״א) אישי11:00 - 11:30

 נסיעה לבני ברק 11:30 - 12:00

 ( ז'בוטניסקי 7, בני ברק   ראיון לרדיו ״קול ברמה״12:00 - 12:30
 - שר הבינוי והשיכון(בניין מכון מור))

 נסיעה לכפר סבא 12:30 - 13:00

 (רחוב אנגל 43, ניחום אבלים בבית משפחת רובין13:00 - 13:30
כפ"ס)

 נסיעה להוד השרון13:30 - 14:00

 (הוד השרון) ארוחת צהריים14:00 - 15:30

 נסיעה לים המלח16:00 - 17:30

 השתתפות בכנס של ארגון בוני ירושלים 17:30 - 19:30
 (מלון והסביבה וארגון באר שבע והנגב(18:00 נושא דברים)

"ישרוטל", ים המלח)
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יום שני 29 ינואר
 יואב פרנקל בחופש

 הצבעות על חוק הדיור הציבורי

 ראיון רדיו- גל״צ07:40 - 07:50

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה09:00 - 10:30
 - שר הבינוי והשיכוןמשרד ראה"מ)

 (היכל התרבות  חתימת הסכם גג בדימונה10:30 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכוןבדימונה רח' מ"ג המעפילים 2)

 נסיעה לירושלים12:00 - 14:00

 ארוחת צהריים14:00 - 14:30

 (לשכת השר בכנסת) אישי14:30 - 15:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (לשכת השר פגישה ראש מוא"ז שומרון- יוסי דגן 16:00 - 16:30

 -  (לשכת השר בכנסת) פגישה בנושא פני ישראל16:30 - 17:00

 (לשכת ה הכנה לסיור בדרום תל אביב (מנכ"ל) 17:15 - 17:45

 (לשכת השר בכנסת הכנה לסיכומי שנה במחוזות17:45 - 18:15

 (לשכת השר בכנסת) פגישה עם מייקל אורן 18:30 - 19:00

יום רביעי 31 ינואר
 (חגים דתיים יהודיים) ט"ו בשבט

 ראיון רדיו- גל״צ07:10 - 07:20

 - שר הבינוי והשיכון (ת״א) נאור+09:151 - 10:15

 השתתפות בכנס INSS- הכנס הבינלאומי ה11 10:15 - 10:45
 (היכל התרבות, למחקרי ביטחון לאומי (השר נואם ב-10:30) 

הוברמן 1, אולם צוקר, ת"א )

 נסיעה10:45 - 11:15

 ישיבה לציון 69 שנים לכינון הכנסת במעמד 11:00 - 12:00
 (מליאת הכנסת)ראה"מ

 (ת"א) אישי11:15 - 13:15

 נסיעה13:15 - 13:45

 (תה״ש) אישי14:00 - 14:30

 נסיעה 14:30 - 15:00

יום שישי 02 פברואר

שבת 03 פברואר

יום ראשון 28 ינואר
 יואב פרנקל בחופש

 אישי07:00 - 09:30

 נסיעה לירושלים09:30 - 10:30

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (חדר  הצגה לשר- כנס ראשי רשויות דרוזיות10:30 - 11:00
 - שר הבינוי והשיכוןועדת שרים לענייני חקיקה)

 נסיעה לת"א12:45 - 14:00

 נסיעה לת"א12:45 - 14:00

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בת"א) נאור + 14:001 - 15:30

 (לשכת השר בת"א ) אישי15:30 - 16:00

 נסיעה 16:30 - 17:00

 (ת"א) אישי 17:00 - 18:00

יום שלישי 30 ינואר
 יואב פרנקל בחופש00:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה09:00 - 11:30
 - שר הבינוי והשיכוןמשרד ראה"מ)

 (ראמה- מיקום  ביקור בבית הספר ביישוב ראמה09:30 - 09:45
 - שר הבינוי והשיכוןמדוייק בהמשך)

 סיכום שנת העבודה 2017- החלטת ממשלה 10:00 - 11:30
 - שר הבינוי והשיכון (ראמה- מבנה הספרייה)959 

 - שר  (שכונת כנען 164/3, צפת ) ביקור בצפת11:30 - 13:30
הבינוי והשיכון

 נסיעה 11:30 - 12:00

 נסיעה 13:30 - 14:00

 (רחוב ברל 7, קריית שמונה  ביקור בקריית שמונה 14:00 - 15:15
 - שר הבינוי והשיכון)

 נסיעה15:15 - 15:45

 טקס אזכרה השנתי לחללי אסון המסוקים 15:45 - 16:45
 (שאר יישוב- מיקום מדוייק בהמשך)(16:00 תחילת הטקס)

 נסיעה 17:00 - 17:30

 (רחוב יצחק שמיר 2, קומה 2, מועצ חצור הגלילית 17:30 - 19:00

יום חמישי 01 פברואר
 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) נאור+10:001 - 10:45

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) נאור + 10:451 - 11:45

 (ת"א) אישי11:45 - 12:30

 נסיעה12:30 - 13:00

 השתתפות בכנס של איגוד התעשיינים(עולה 13:00 - 13:30
 (מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, יחזקאל קויפמן 12, לנאום ב13:10)

ת״א)

 נסיעה13:45 - 14:00

 (ת"א- מיקום בהמשך) ארוחת צהריים14:00 - 15:30

 נסיעה15:15 - 15:35

 התארגנות לשידור15:50 - 16:05

 ראיון לתכנית של שרון כידון (16:05 עולה 16:00 - 16:30
 (רחוב הברזל 23, ת"א)לשידור)

 נסיעה16:30 - 17:00

 (רחוב  פגישה עם מיקי בר זוהר (צוות אישי שר)17:00 - 19:00
אופנהיימר 14 ת"א )
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יום שני 05 פברואר
 (בניין  כנס ראשי רשויות 2017- מחוז ירושלים10:00 - 13:00

 - שר הבינוי והשיכוןהעירייה- דרך יצחק רבין 2, בית שמש)

 נסיעה לכנסת13:00 - 13:45

 (כנסת) ארוחת צהריים13:45 - 14:15

 - שר  (לשכת השר בכנסת) פגישה עם סגן השר14:15 - 15:00
הבינוי והשיכון

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:15 - 16:15

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (לשכת השר בכנסת) אישי16:30 - 17:30

 נסיעה17:30 - 18:30

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) אישי18:30 - 19:30

יום רביעי 07 פברואר
 16:00- כנס בנושא "לא מפקירים פצועים בשטח" - עמותת 

 (בית התפוצות, מוזיאון העם אריאל שרון ומוזיאון בית התפוצות
היהודי ת״א)

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בכנסת) נאור + 10:001 - 11:00

 מענה לשאילתה דחופה11:00 - 11:30

 (לשכת השר בכנסת) צילום 12:00 - 12:30

 (כנסת) ארוחת צהריים13:00 - 13:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בכנסת) נאור + 14:001 - 15:00

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בכנסת) נאור + 15:451 - 16:45

 (כנסת) תורנות מליאה 17:00 - 20:00

יום שישי 09 פברואר
 יום הולדת למשה שפירא

 (חוות  עלייה לקברם של לילי ואריאל שרון ז״ל10:00 - 11:00
השקמים)

שבת 10 פברואר

יום ראשון 04 פברואר
 (לשכת המזכ״צ) פגישה עם המזכ״צ10:00 - 10:30

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 נסיעה12:30 - 12:45

 נסיעה12:30 - 12:45

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 (ירושלים ) צילומים 13:00 - 13:30

 נסיעה13:45 - 14:00

 (משרד ר עדכונים מראש המל״ל לחברי הקבינט14:00 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

 - (לשכת השר) ארוחת צהריים עם איתמר ברטוב15:30 - 16:30

 - שר הבינוי וה (לשכת השר) פגישת צוות אישי שר16:30 - 17:00

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר ) פ.ע שר מנכ"ל17:00 - 17:30

 ראיון רדיו- גל״צ17:10 - 17:20

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע עם אלעזר17:30 - 18:00

 נסיעה לת״א18:00 - 19:00

יום שלישי 06 פברואר
 ראיון רדיו- גל״צ09:05 - 09:15

 (אזור הצפון- מיקום מדוייק  סיור לחברי הקבינט 10:00 - 15:45
בהמשך)

 טיסה לנתיבות15:45 - 17:00

  חתימת הסכם גג בנתיבות בהשתתפות ראה״מ17:00 - 18:30
 - שר הבינוי והשיכון(מתנ"ס העירונית נתיבות - רח' ירושלים  6)

 נסיעה 18:30 - 19:00

יום חמישי 08 פברואר
 (בניין העיריה- רחוב סיכום שנה 2017 - מחוז גליל10:00 - 13:00

 - שר הבינוי והשיכוןהגלבוע 16, נצרת עילית)

 (לשכת ראש  פגישה עם ראש העיר נצרת עילית13:00 - 13:30
העיר)

 נסיעה לת״א13:30 - 15:00

 (קרית שאול) השתתפות בלוויה15:00 - 16:00

 (ת״א) אישי16:30 - 17:30
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יום שני 12 פברואר
 ראיון לרשת ב07:15 - 07:30

 ראיון לרדיו קול חי08:40 - 08:50

 השתתפות ודברי פתיחה ועידת העסקים של 09:45 - 10:15
 (מלון רמדה, החברה הערבית- כלכליסט  (9:45 עולה לנאום)

 - שר הבינוי והשיכוןנצרת)

 נסיעה לירושלים10:15 - 12:15

11:15 - 11:00103FM ראיון לרדיו 

 כנס ירושלים ה-15 של עיתון בשבע(עולה 12:15 - 13:00
 (מלון קראון פלאזה, ירושלים )לנאום12:30)

 נסיעה 13:00 - 13:30

 ראיון לרדיו גלי ישראל13:05 - 13:15

 (כנסת) ארוחת צהריים13:30 - 14:15

 (לשכת יו״ר הקואליציה) פגישה עם דודי אמסלם 14:30 - 15:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בכנסת) נאור + 15:301 - 17:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

יום רביעי 14 פברואר
Ash Wednesday - Western (חגים דתיים נוצריים) 

 מליאה11:00 - 16:00

 (כנסת) ארוחת צהריים13:00 - 14:00

 ארוחת צהריים 14:00 - 14:30

 (לשכת השר פגישה עם חה"כ אורלי לוי אבקסיס15:00 - 16:00
בכנסת)

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פגישה פוליטית16:30 - 17:30
והשיכון

 נסיעה17:30 - 18:00

 (משרד ראה"מ ) קבינט בטחוני18:00 - 20:30

יום שישי 16 פברואר
 השתתפות במפגש ״שישי אישי״- עם אלי לוי 11:00 - 12:00

 (היכל התרבות יקנעם עילית)מערוץ 10

 (היסמין 8 יקנעם) אישי12:15 - 13:15

שבת 17 פברואר
 יום הולדת לח"כ אלי אלאלוף

יום ראשון 11 פברואר
 ראיון רדיו- גל״צ08:05 - 08:15

09:40 - 09:30ynet ראיון טלפוני לאולפן 

 - שר (מזכירות הממשלה) הכנה לישיבת הממשלה10:00 - 10:30
הבינוי והשיכון

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 סקירה על התחדשות עירונית10:45 - 11:15

 (כנסת) צילומים13:10 - 13:20

 נסיעה13:15 - 13:30

 נסיעה13:15 - 13:30

 (ירושלים- מיקום מדוייק בהמשך) ארוחת צהריים13:30 - 14:45

 נסיעה 14:45 - 15:00

 (לשכת המזכיר) פגישה עם מזכיר הממשלה15:00 - 16:00

 (משרד ראה"מ) קבינט ביטחוני 16:00 - 19:00

יום שלישי 13 פברואר
 נסיעה 11:30 - 11:45

 השתתפות בועידת השלטון המקומי 2018 11:45 - 12:30
 - שר  (גני התערוכה ת"א)(12:00- דברי ברכה במליאה הראשית)

הבינוי והשיכון

 נסיעה 12:30 - 13:00

 נסיעה 13:30 - 14:00

  טקס חלוקת מלגות לסטודנטים דיירי עמידר14:00 - 14:45
 - שר הבינוי והשיכון(משרדי עמידר, חולון)

 נסיעה 14:45 - 15:15

 (ת״א) פגישת היכרות15:30 - 16:30

 מליאה- הצבעות לקריאה ראשונה על תקציב 16:00 - 22:00
 (מליאת הכנסת)המדינה

 נסיעה16:30 - 17:00

  ניחום אבלים בבית משפחתו של אייבי נאמן 17:00 - 17:30
(מגדלי נאמן, בניין 22 דירה 45, ת"א)

 נסיעה17:30 - 18:00

 (ת"א) נאור+18:001 - 20:30

יום חמישי 15 פברואר
 (  ביקור בתעשייה האווירית+ ארוחת צהריים09:00 - 13:00

(תעשייה אווירית מערב))

 נסיעה 13:00 - 13:30

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) אישי 13:30 - 14:30

 (ת״א) אישי14:30 - 15:00

 (ת״א) נאור+15:001 - 16:00

 (ת״א) פגישה עם עמית אדרי16:00 - 16:45

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א ) נאור+16:451 - 17:45

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א ) פגישה עם נדב ונאור18:00 - 19:00
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יום שני 19 פברואר
 (רמת  פגישה עם ראש העיר הרצליה ואלי לנדאו09:00 - 10:00
ים 5, הרצליה )

 נסיעה10:15 - 11:30

 אופציה להכנה לועדת שרים לעניין קידום 11:30 - 12:00
 (חדר התייעצויות שרים)שילובם של אזרחים ממוצא אתיופי

 צוות שרים לעניין קידום שילובם של אזרחים 12:00 - 14:00
 - שר הבינוי והשיכון (מזכירות הממשלה)ממוצא אתיופי

 נסיעה 14:00 - 14:15

 (לשכת השר בכנסת) פגישה עם שגריר בריטניה14:15 - 14:45

 (לשכת השר בכנסת) אישי14:45 - 15:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 תורנות מליאה- החלפה של שר האוצר16:00 - 19:00

יום רביעי 21 פברואר
 (משרד ראה"מ) קבינט ביטחוני 09:00 - 11:00

 נסיעה לכפר המכביה 11:30 - 12:15

  כנס ענף השייט בישראל (עולה לנאום 12:15)12:15 - 13:00
(מלון כפר המכבייה, אולם ״נוף״, קומה 6)

 (מלון כפר המכביה ) ארוחת צהריים13:00 - 13:30

 - (כפר המכבייה- מיקום בהמשך) פגישה נאור ונדב13:30 - 14:30
שר הבינוי והשיכון

 נסיעה לבנימינה 14:30 - 16:00

 (מיקום בהמשך) פגישת היכרות16:00 - 17:30

 (בסיס היחידה,  טקס הסמכה של לוחמי ש/18:1513 - 19:15
עתלית)

יום שישי 23 פברואר
 (מיקום בהמשך) אישי09:00 - 10:00

 (מיקום בהמשך) אישי11:00 - 12:00

שבת 24 פברואר
 יום הולדת לשרה גילה גמליאל

יום ראשון 18 פברואר
  12:00- צוות שרים לעיניין משרות בכירות בשרות המדינה

(מזכירות הממשלה, משרד ראה"מ )

 ראיון רדיו- גל״צ09:05 - 09:15

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ״ל10:00 - 11:00

 פגישה עם בני כשריאל- ראש העיר מעלה 11:00 - 12:00
 (לשכת השר)אדומים

 (לשכת  פגישה עם ראש העיר מודיעין עילית12:00 - 12:30
 - שר הבינוי והשיכוןהשר)

 - שר הבינוי  (לשכת השר) פגישה עם דני תרזה12:30 - 13:00
והשיכון

 (לשכת השר ) ארוחת צהריים עם סגן השר13:00 - 13:30

 - שר הבינוי ו (לשכת השר) פגישה עם חיים אביטן13:30 - 14:00

 (חדר ישיבו פרידה מיסמין כהן- יועצת לסגן השר14:00 - 14:30

 (לשכת השר) פגישת היכרות14:30 - 15:30

 נסיעה לת"א15:30 - 16:45

 (ת"א- מיקום בהמשך) פגישה עם בועז ביסמוט16:40 - 17:40

 התארגנות לשידור17:40 - 17:50

 (שד' ההשכלה 5 ראיון לתכנית ״שש עם״, ערוץ 18:002 - 18:30

יום שלישי 20 פברואר
 אישי10:00 - 10:45

 נסיעה10:45 - 11:00

 טקס חניכה של חדרי מיון ממוגנים בבי"ח 11:00 - 12:00
 (בי"ח ברזילי, אשקלון-  מתחם בניין האשפוזברזילי במעמד ראה"מ

הממוגן)

 נסיעה לאשדוד12:00 - 12:30

 (אשדוד, אולם  סיכום שנה 2017 - מחוז מרכז12:30 - 15:30
 - שר הבינוימועצת העיר, בניין העיריה, קומה 5, רח' הגדוד העברי 10)

והשיכון

 (לשכת ראש העיר) פגישה עם ראש העיר אשדוד15:30 - 16:00

 נסיעה 16:00 - 16:15

 (אשדוד) אישי16:15 - 17:15

 - שר  (מיקום בהמשך) אופציה לפגישת היכרות 18:00 - 19:00
הבינוי והשיכון

יום חמישי 22 פברואר
 יום הולדת  לאבי גבאי

 נאור בחופש

 (ת״א) אישי10:30 - 11:30

 - שר הבינוי  (לשכת השר בת"א) פ.ע בני דרייפוס 10:30 - 11:00
והשיכון

 נסיעה11:45 - 12:00

  פגישה בנושא יוזמה בפרויקט שיקום שכונות12:00 - 13:00
 - שר הבינוי והשיכון(לשכת השר בת״א)

 נסיעה13:00 - 13:30

 (ת״א) ארוחת צהריים13:30 - 15:00

 נסיעה 15:00 - 15:30

 (ת״א) אישי15:30 - 16:15

 פגישה עם ריצ'י פרלסטון- ראש חבר הנאמנים 16:30 - 17:30
 (ת"א)של הסוכנות היהודית

 (ת"א) אישי 17:30 - 18:15

 נסיעה18:15 - 18:45

 ביקור אצל בבית משפחת הרוש- הוריו של 18:45 - 19:15
 (הנריטה סולד 3 חולון)החייל אריאל ז״ל
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יום שני 26 פברואר
 אישי08:30 - 10:00

 נסיעה לירושלים10:00 - 11:00

 (רחוב  ניחום אבלים בבית משפחת טירקל 11:00 - 11:30
התקופה 18/3, ירושלים)

 נסיעה 11:30 - 12:00

  פגישה עם אבי נעים- ראש מועצת בית אריה 12:00 - 13:00
(לשכת השר בכנסת)

 (לשכת השר בכנסת) ארוחת צהריים 13:00 - 13:30

 (חד״א ח״כים) פגישה עם סוזי כהן13:00 - 13:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בכנסת) נאור + 13:301 - 15:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (כנסת,  פגישה בנושא נצח יהודה (עם השר)16:00 - 16:30
 - סגן שר הבינוי והשיכוןלשכת השר 236)

 (לשכת השר  פגישה עם הרב ריס ג'ייקובס16:30 - 17:00
בכנסת)

 - שר ה (כנסת) פגישה עם רונן רגב- מנכ"ל מפ"י17:00 - 17:30

יום רביעי 28 פברואר
 קיזוז לכל היום עם חה"כ איימן עודה 

 (חגים דתיים יהודיים) תענית אסתר

 (תשבי, בנימינה) אישי 09:00 - 10:30

 נסיעה לת״א10:30 - 11:30

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) פגישה עם עמית אדרי 11:30 - 13:00

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) פגישה עם נאור ונדב13:00 - 14:00

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) אישי14:00 - 15:00

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) פגישה עם דני תרזה 15:15 - 16:00

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) נאור + 16:001 - 17:00

 (ת"א) פגישת היכרות 17:00 - 18:00

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) הכנה לקבינט הדיור18:00 - 18:30

יום שישי 02 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים) שושן פורים

שבת 03 מרץ

יום ראשון 25 פברואר
 (מלון קראון פלאזה, ירושלים ) אישי09:15 - 09:45

 (משרד  ועדת שרים לעניין מינויים בשירות החוץ09:45 - 10:15
ראה"מ)

 כנס של איגוד מתווכי ירושלים (עולה לנאום 09:45 - 10:15
 (מלון קראון פלאזה, ירושלים )10:00)

 נסיעה10:15 - 10:30

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 נסיעה13:00 - 13:30

 (לשכת השר) ארוחת צהריים עם חיים אביטן13:30 - 14:00

 (לשכת השר) פגישה עם מאיה14:00 - 14:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר ) פ.ע עם אלעזר14:30 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

 (משרד ראה"מ ) קבינט ביטחוני 15:30 - 19:30

 ועידת גלובס להתחדשות עירונית (עולה לנאום 16:15 - 17:00
 (בית ציוני אמריקה, דניאל פריש 1, תל אביב)16:20)

יום שלישי 27 פברואר
 ניחום אבלים בבית משפחתה של אסתר בזק 11:00 - 11:30

 (משפחת בזק, בני דקלים)ז"ל- אמה של רונית הגר

 נסיעה  ליד מרדכי11:30 - 12:15

 (צומת יד מרדכי) פגישת היכרות 12:15 - 13:15

 נסיעה לאופקים13:15 - 13:45

 (לשכת ראש העיר  פגישה עם ראש העיר אופקים13:45 - 14:45
אופקים, רחוב הרצל 38 קומה ב')

 (לשכת ראש העיר  סיכום שנה 2017- מחוז דרום14:00 - 17:00
 - שר הבינוי והשיכוןאופקים, רחוב הרצל 38 קומה ב')

 נסיעה 17:00 - 17:30

 פגישת היכרות 17:30 - 19:00

יום חמישי 01 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים) פורים

 - שר (מכון דוד, רפא"ל שער ראשי ) ביקור ברפא"ל08:00 - 13:15
הבינוי והשיכון

 נסיעה לת״א13:30 - 15:00

 (ת״א- מיקום מדוייק בהמשך) ארוחת צהריים15:00 - 16:30

 נסיעה16:30 - 17:00

 (ת״א) אישי17:00 - 18:30
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יום שני 05 מרץ
 (אולמי "אחוזת וגשל" , רח' חתונה לבתו של בנצי נורדמן (18:00)

הרב מלצר 13 בני ברק )

 ועדת שרים לענייני תכנון בנייה ומקרקעין 10:30 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכון (משרד ראה"מ)(קבינט הדיור)

 נסיעה 12:00 - 12:30

 (דובנוב 11, ירושלים) סדנת תקשורת12:30 - 14:00

 נסיעה לכנסת14:00 - 14:30

 (כנסת) ארוחת צהריים14:30 - 15:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות 16:30 - 17:30
והשיכון

  פגישה בנושא ענף הבניה ושוק הדיור בישראל17:30 - 18:15
(לשכת השר בכנסת)

יום רביעי 07 מרץ
  צילומים ליום העובד- משרד הבינוי והשיכון10:00 - 10:30

 - שר הבינוי והשיכון(לשכת השר בכנסת)

 - שר (לשכת השר בכנסת) פגישה עם יובל פרנקל11:30 - 12:15
הבינוי והשיכון

 (לשכת השר בכנסת) פגישה עם נעם קליין12:30 - 13:00

 ארוחת צהריים13:00 - 13:45

 (לשכת השר בכנסת) פגישה עם שאבי גמליאלי13:45 - 14:15

 (לשכת השר בכנסת) אישי14:15 - 15:15

 (כנסת) פגישה עם אברהם סנפירי15:30 - 16:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישה עם שר החקלאות16:15 - 16:45

 פגישה בנושא יישובים חדשים בבקעת הירדן 17:00 - 17:30
 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בכנסת)(שר החקלאות ונציגיו)

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת ) פ.ע שר מנכ״ל18:00 - 18:45
והשיכון

יום שישי 09 מרץ

שבת 10 מרץ
 מירוץ כפר סבא ע״ש זיו בלאלי בסימן 70 שנה 07:30 - 08:30

 (זינוק- הכיכר ליד קניון ערים)למדינת ישראל 

יום ראשון 04 מרץ
 (בקעת הירדן) ראיון לעיתון מקור ראשון בבקעה10:15 - 13:30

 (מצפה אלון,  ארוחת בוקר עם ראש המועצה11:00 - 11:30
בקעת הירדן)

 נסיעה לבית שאן13:15 - 14:15

 (מסעדת ״שיפודי  ארוחת צהריים עם סגן השר14:15 - 15:45
 - שר הבינוי והשיכוןהכיכר״, בית שאן)

 נסיעה15:45 - 16:15

 - (בית שאן- מיקום מדוייק בהמשך) פגישת היכרות 16:15 - 17:45
שר הבינוי והשיכון

 נסיעה 17:45 - 18:15

 (מיקום בהמשך ) אישי18:30 - 19:30

יום שלישי 06 מרץ
 (תאטרון  סיכום שנת העבודה 2017- מחוז חיפה10:00 - 13:00

 - שר הבינוי והשיכוןיקנעם עילית, רח' אלונים 11)

 נסיעה 13:00 - 13:30

  (רחוב רוטשילד 1, אור עקיבא ) ביקור באור עקיבא13:30 - 15:00
- שר הבינוי והשיכון

 נסיעה 15:00 - 15:30

 (בית העלמין בבנימינה ) אזכרה לפינקי זוארץ ז״ל16:00 - 17:00

 (בית הכנסת  סעודה ותפילה לזכרו של פינקי 17:00 - 18:00
״תפארת ישראל״ קרן היסוד 2, בנימינה)

יום חמישי 08 מרץ
 (רחוב ירושלים 37,  ביקור בדיור מוגן בקרית אונו09:30 - 10:00

 - שר הבינוי והשיכוןקרית אונו)

 (יצחק רבין 41, קומה 3, קרית  ביקור בקריית אונו 10:00 - 11:30
 - שר הבינוי והשיכוןאונו )

 ראיון לרדיו רקע10:10 - 10:20

 נסיעה12:00 - 12:30

 (ת״א) אישי12:30 - 13:30

 (ת"א) ארוחת צהריים13:30 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בת"א) נאור+15:301 - 16:15

 - שר  (לשכת השר בת״א) פגישה עם ראובן צדוק16:15 - 16:45
הבינוי והשיכון

 (לשכת השר בת"א) פגישת צוות16:45 - 17:30

 נסיעה 17:30 - 17:45

 (ת"א) אישי17:45 - 18:45



11 שר הבינוי והשיכון11:49 11/03/2019

שוהדגבא

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

אפריל 2018

שוהדגבא

123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

מרץ 2018

11 מרץ 2018 - 
17 מרץ 2018

יום שני 12 מרץ
 הצבעות על תקציב המדינה 00:00

 יום הולדת לנדב רחמוט

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה09:00 - 11:00
משרד ראה"מ)

 (תל מונד) פגישת היכרות09:30 - 10:30

 ראיון טלפוני למקומון חריש09:30 - 10:00

 נסיעה11:00 - 11:30

 (רחוב הצורן 6, קומה 2 (אזור  ביקור בנתניה 11:30 - 13:00
 - שר הבינוי והשיכוןתעשייה) )

 נסיעה 13:00 - 14:00

 ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור14:00 - 15:00
 - שר הבינוי והשיכון (משרד ראה״מ)("קבינט הדיור")

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישה עם תמיר עידאן16:00 - 17:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישה עם חה״כ ועקנין17:30 - 18:00

 (כנסת) פגישת היכרות18:15 - 19:15

יום רביעי 14 מרץ
 הצבעות על תקציב המדינה 

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת ) פגישת היכרות10:15 - 11:15
והשיכון

 (כנסת) תורנות מליאה 11:00 - 14:00

 - שר הבינוי  (חדר אוכל ח"כים) ארוחת צהריים14:00 - 14:30
והשיכון

 פגישה עם שימי דניאל- מנכ"ל חברת הגנות ים 15:00 - 15:30
 (לשכת השר בכנסת 236)המלח

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) ראיון לגלי צה"ל16:05 - 16:20
והשיכון

 (לשכת השר בכנסת  פגישה עם יו"ר עמידר 16:20 - 16:45
Eliezer Kaplan

 (לשכת השר בכנסת) פגישה עם חיים אביטן16:45 - 17:15

 פגישה בנושא פרסום ברשות להתחדשות 17:15 - 18:00
 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בכנסת)עירונית 

 נסיעה לת״א18:00 - 19:15

  ראיון טלפוני לעיתון הסתדרות בוני הארץ18:15 - 18:30
 - שר הבינוי והשיכון(בנסיעה / במשרד בכנסת)

יום שישי 16 מרץ
 נאור בחופש

 (זכרון  מסע אופניים לזכרו של אהוד אפרתי ז״ל07:30 - 08:30
מיקום מדוייק בהמשך)

 (״גן אהוד״, זכרון  טקס סיום לזכרו של אהוד ז״ל10:00 - 11:00
יעקב)

שבת 17 מרץ
 נאור בחופש

 אימון חתירה07:00 - 09:00

 אישי11:00 - 12:00

יום ראשון 11 מרץ
 (משרד ראה"מ) סקירה מראש המל"ל לחברי הקבינט הבטחוני

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 נסיעה13:00 - 13:30

 נסיעה13:00 - 13:30

 (לשכת השר) פגישה עם סגן השר13:30 - 14:15

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר ) פגישת היכרות 14:15 - 15:15

 - שר הבינוי והשיכון (משרד ראה"מ) קבינט בטחוני15:00 - 18:00

 נסיעה15:15 - 15:30

 נסיעה לת"א18:30 - 20:00

יום שלישי 13 מרץ
 הצבעות על תקציב המדינה 

 (בית לולה וקציר- רחוב האמירים,  ביקור בקציר 10:30 - 11:15
קציר)

 נסיעה לת״א11:15 - 12:15

 (תל אביב, מיקום מדוייק בהמשך) פגישת היכרות12:15 - 13:30

 נסיעה14:00 - 14:30

 (הקריה, ת״א) השתתפות בתרגיל אבן הראשה14:30 - 16:00

 נסיעה לירושלים 16:00 - 17:00

 מליאה 16:30 - 21:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות17:00 - 17:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות17:30 - 17:45

 (כנסת, חדר 258) ועדת שרים לענייני חקיקה18:45 - 20:00

יום חמישי 15 מרץ
 הצבעות על תקציב המדינה 00:00

 נאור בחופש00:00

 - שר  (מיקום בהמשך) פגישה עם עמית אדרי10:00 - 11:00
הבינוי והשיכון

 נסיעה 11:00 - 11:15

 השתתפות בכנס השנתי של איגוד המתכננים 11:15 - 12:00
 (בניין כלל ירושלים )(11:30 נשיאת דברים)

 נסיעה12:00 - 12:30

 (מלון שבע  בר מצווה לבנו של מרדכי בניטה12:30 - 14:00
הקשתות, הר הזיתים, ירושלים )

 נסיעה 14:00 - 14:30

 (רחוב רבי עקיבא 38, ביתר  ביקור בביתר עלית 14:30 - 16:00
 - שר הבינוי והשיכוןעלית )

 נסיעה 16:00 - 16:15

 (ביתר עילית- מיקום בהמשך ) פגישת היכרות 16:15 - 17:45

 נסיעה למודיעין17:45 - 19:00

 ראיון לרדיו קול חי18:40 - 18:50
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יום שני 19 מרץ
 נאור בחופש00:00

 (אשל 15/1 חצור  נחום אבלים בחצור הגלילית 09:00 - 09:40
 - שר הבינוי והשיכוןהגלילית)

 נסיעה לחיפה09:40 - 11:00

 חתימת הסכם גג בחיפה (שר האוצר, שר הבינוי 11:00 - 12:00
 - שר הבינוי וה (מועדון היהלום, אצטדיון סמי עופר, חיפה)והשיכון) 

 נסיעה לירושלים 12:00 - 13:45

  השתתפות בטקס הבר מצווה לילדי עמידר14:15 - 15:00
 - שר הבינוי והשיכון(אולם "אחר כותלנו"- כותל המערבי )

 (העיר  סיור בעיר העתיקה (זירת פיגוע הדקירה)15:00 - 15:30
העתיקה, ירושלים)

 נסיעה למעלה אדומים15:30 - 16:00

  הרמת כוסית לראשי רשויות מועצת יש"ע16:00 - 17:30
 - שר הבינוי והשיכון(מסעדת "קפית באגם", מעלה אדומים)

 נסיעה  למשרד17:30 - 18:00

  פגישת הכנה לישיבת ממשלה - תשתיות בנגב18:00 - 18:30
 - שר הבינוי והשיכון(לשכת השר )

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר - מנכ"ל18:30 - 19:00

יום רביעי 21 מרץ
 (משרד ראה"מ) קבינט ביטחוני 10:30 - 13:00

  הרמת כוסית עם מנהלות התחדשות עירונית13:30 - 14:45
 - שר הבינוי והשיכון(חומה ומגדל 29 ת"א)

 נסיעה לת"א13:30 - 14:30

  השתתפות בכנס "תל אביב מתחדשת" - 14:30 - 15:00
 האקדמיה להתחדשות עירונית (11:00- דברי פתיחה וברכה)

(ת"א, אולם סמולרש )

 פגישת צוות 15:10 - 15:40

 ארוחת צהריים15:40 - 16:30

 נסיעה16:30 - 17:00

 - שר הבינוי והשיכון (תל אביב) אישי17:00 - 18:30

 נסיעה ליקיר18:30 - 19:30

יום שישי 23 מרץ
 השתתפות באירוע הפתיחה למפעל החדש של 13:00 - 14:00

 (אזור תעשייה אלון תבור)עץ ועצה

 (זכרון יעקב) נחום אבלים - אמירה ושגיא 15:00 - 16:00

שבת 24 מרץ

יום ראשון 18 מרץ
 נאור בחופש

 תום מושב החורף בכנסת

 ראיון לגל״צ07:10 - 07:25

 טקס הנפקת חברת עמידר בבורסה (9:45 09:30 - 10:00
 (לובי הבורסה לניירות ערך, רחוב אחוזת בית 2, ת"א נשיאת דברים)

 (ת״א) אישי10:00 - 11:30

 נסיעה11:30 - 12:00

 (בית העלמין הצבאי  הלוויה לסרן זיו דאוס ז״ל12:00 - 12:30
בחולון)

 נסיעה12:30 - 13:00

 (ת״א) ארוחת צהריים 13:00 - 14:30

 נסיעה 14:30 - 15:00

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) אישי15:00 - 16:15

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) פגישה עם נדב16:15 - 17:15

 ראיון טלפוני לתוכנית הכלכלית 16:15 - 16:30

 ראיון טלפוני לרשת ב׳17:10 - 17:25

 - שר הבינוי והשיכון (ת״א) פגישת היכרות17:40 - 19:10

יום שלישי 20 מרץ
 (אולמי ״האחוזה״, שדרות  יום העובד של משרד הבינוי והשיכון 

התעשיות 14, מודיעין)

 פגישת היכרות בחולון09:30 - 10:15

 נסיעה 10:15 - 10:45

 (אולמי  יום העובד של משרד הבינוי והשיכון 10:45 - 12:00
״האחוזה״, שדרות התעשיות 14, מודיעין)

 נסיעה12:00 - 14:00

 - לשכת  (בניין העירייה, דימונה ) ישיבת ממשלה14:00 - 16:00
שר הבינוי

 נסיעה לנהריה16:00 - 19:15

יום חמישי 22 מרץ
 -  (הרב עוזיאל 5 הרצליה) נחום אבלים- צורי ז׳אן09:30 - 10:00

שר הבינוי והשיכון

 נסיעה לפתח תקווה 10:00 - 10:30

 (מחנה צבאי  אריזת מזון לנזקקים בחג הפסח 10:30 - 11:10
 - שר הבינוי והשיכוןסירקין- פתח תקווה )

 ראיון לגל״צ11:10 - 11:20

 נסיעה 11:30 - 12:00

 השתתפות ודברי ברכה בהרמת כוסית לרגל חג 12:00 - 14:00
 (מרכז האירועים הפסח של השלטון המקומי ( מתחיל ב11:30)

 - שר הבינוי והשיכון"אחוזה", דרות התעשיות 14, מודיעין)

 נסיעה 14:00 - 14:30

 כנס התיישבות מספר 2- הצגת תוצרים 14:30 - 16:00
 -  (וואהל סנטר מרכז לאירועים וכנסים – מול אונ' בר אילן)ראשוניים

שר הבינוי והשיכון

 נסיעה לנצרת עילית16:00 - 18:00

 (הר  השתתפות בטקס חניכה של מוסדות בעלז18:00 - 18:45
 - שר הבינוי והשיכוןיונה ג', נצרת עילית)

 נסיעה 18:45 - 19:15
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יום שני 26 מרץ
 ראיון לגל״צ07:05 - 07:25

 (ז'בוטינסקי 2, ביקור במועצה מקומית באר יעקב 09:30 - 11:00
 - שר הבינוי והשיכוןלשכת ראש המועצה, באר יעקב )

 נסיעה לראשון לציון11:00 - 11:30

 (ראשון לציון) פגישת היכרות11:30 - 12:30

 נסיעה לתל אביב12:45 - 13:15

  הרמת כוסית עם מנהלות התחדשות עירונית13:15 - 14:15
 - שר הבינוי והשיכון(חומה ומגדל 29 ת"א)

 - שר  (לשכת השר בתל אביב) פגישת היכרות 14:45 - 15:45
הבינוי והשיכון

 (לשכת השר בתל אביב) נאור + 16:001 - 17:00

 (לשכת השר בת״א) אישי17:00 - 17:30

 נסיעה לרמת החייל17:45 - 18:30

 (תל אביב ) ראיון לעיתון חרדי17:45 - 18:15

 (אולפני  ראיון בתכנית ״לפני החדשות״,ערוץ 18:3013 - 19:00
רשת, רמת החייל תל אביב)

יום רביעי 28 מרץ
 ביקור במועצה מקומית קדימה צורן והנחת אבן 10:00 - 12:00

 - שר הבינוי  (רח' הרצל 1, קדימה צורן )פינה בשכונת יוספטל
והשיכון

 (משרד ראה"מ) קבינט ביטחוני 14:00 - 15:30

 נסיעה לעתלית16:30 - 18:00

 (עתלית) אישי18:00 - 19:00

יום שישי 30 מרץ
Good Friday - Western (חגים דתיים נוצריים) 

 (חגים דתיים יהודיים) ערב פסח

שבת 31 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים) פסח

יום ראשון 25 מרץ
 יום הולדת לשר נפתלי בנו

Palm Sunday - Western (חגים דתיים נוצריים) 

 יום הולדת לשר נפתלי בנט

 (משרד ראה”מ) הכנה לסיור בבאר יעקב10:00 - 10:30

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 12:00

 (משרד ראה"מ) קבינט ביטחוני 12:00 - 13:00

 נסיעה14:30 - 15:30

 (איירפורט סיטי ) פגישת היכרות15:30 - 16:45

 נסיעה לגבעת שמואל16:45 - 17:00

 (גבעת שמואל) פגישת היכרות17:00 - 17:45

 פגישת היכרות18:00 - 18:30

 פגישת היכרות18:30 - 19:15

יום שלישי 27 מרץ
 (בית העלמין הר הרצל) 15:00- אזכרה לאלירז פרץ ז״ל

 (Tip , דובנוב 11 ירו הכנה לתדרוך עיתונאים זרים09:30 - 10:00

 (Tip , דובוב 11 ירושלים) תדרוך לעיתונאים זרים10:00 - 11:00

 נסיעה 11:00 - 11:30

 (לשכת השר פגישה עם הרצל בן ארי ורונן רגב11:30 - 11:45

 - שר ה (לשכת השר) הכנה לביקור בקדימה צורן11:45 - 12:15

 (לשכ ראיון וצילום לכתבת מגזין לאתר "וואלה"12:15 - 13:30

 ארוחת צהריים 13:00 - 13:30

 הרמת כוסית לרגל חג הפסח במעמד שר הבינוי13:30 - 14:30

 (לשכת  דיון בנושא סטאטוס פרויקט תכנן ובנה 14:30 - 15:00

 (לשכת השר  פגישת שר-מנכ״ל15:00 - 15:15

 פ.ע יום השואה15:15 - 15:30

 נסיעה למועצה אזורית שפיר15:30 - 16:30

 (מרכז שפיר פגישה עם ראש מועצה אזורית שפיר16:30 - 17:00

 טקס הנחת אבן פינה של הרחבת היישוב מרכז 17:00 - 18:00

 נסיעה לק.גת 18:00 - 18:30

 (קריית גת) פגישת היכרות 18:30 - 20:00

יום חמישי 29 מרץ
 - שר הבינוי והשיכון ראיון לרדיו ״קול ברמה״08:20 - 08:40

 (הבריכה 14, רמת השרון) אישי09:00 - 12:30

 נסיעה13:30 - 14:00

 (אבטליון 3,  הסכם גג באלעד במעמד ראה"מ14:00 - 15:00
 - שר הבינוי והשיכוןמתנ"ס, אלעד )



14 שר הבינוי והשיכון11:49 11/03/2019

שוהדגבא

12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

מאי 2018

שוהדגבא

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

אפריל 2018

01 אפריל 2018 - 
07 אפריל 2018

יום שני 02 אפריל
 (חגים דתיים  חול המועד פסח (היום הראשון -מחוץ לישראל)

יהודיים)

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד פסח (היום השני-ישראל)

יום רביעי 04 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד פסח (היום הרביעי-ישראל)

 (חגים דתיים  חול המועד פסח (היום השלישי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 (תל אביב) ארוחת צהריים13:00 - 14:30

 (תל אביב) אישי14:30 - 16:30

 (תל אביב) אישי16:30 - 18:00

 נסיעה לחולון18:00 - 18:30

 (חולון) פגישת היכרות18:30 - 19:30

יום שישי 06 אפריל
Good Friday – Eastern (חגים דתיים נוצריים) 

 (חגים דתיים יהודיים) שביעי של פסח

שבת 07 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים) איסרו חג פסח (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) חג שני של פסח (מחוץ לישראל)

יום ראשון 01 אפריל
Easter Day - Western (חגים דתיים נוצריים) 

Palm Sunday – Eastern (חגים דתיים נוצריים) 

 (חגים דתיים יהודיים) חג פסח (היום השני-מחוץ לישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד פסח (היום הראשון-ישראל)

יום שלישי 03 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)

 (חגים דתיים  חול המועד פסח (היום השני-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 יום הולדת לשר זאב אלקין

יום חמישי 05 אפריל
 (חגים דתיים  חול המועד פסח (היום הרביעי-מחוץ לישראל)

יהודיים)
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יום שני 09 אפריל
 ראיון טלפוני לרשת ב׳07:25 - 07:45

 (תל אביב) אישי09:00 - 10:30

 נסיעה לבאר שבע10:30 - 11:45

 פגישת היכרות בבאר שבע11:45 - 12:30

 נסיעה לדימונה12:30 - 13:00

 (מסעדת רוקפור, הפועלים 5,  ביקור בדימונה 13:00 - 14:30
 - שר הבינוי והשיכוןדימונה )

 נסיעה לרתמים14:30 - 15:00

 -  (יישוב רתמים ) הנחת אבן פינה ביישוב רתמים 15:00 - 16:00
שר הבינוי והשיכון

 נסיעה לשדרות16:15 - 17:00

  טקס חתימת הסכם גג בשדרות במעמד ראה״מ17:00 - 18:30
 - שר הבינוי (רחוב בר לב 4 שדרות, אולם האירועים במתנ"ס העירוני)

והשיכון

יום רביעי 11 אפריל
 ערב יום השואה 

 ראיון בגל"צ07:05 - 07:25

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פגישה עם אשר 10:00 - 10:30
והשיכון

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה11:30 - 12:30

 (משרד ראה"מ) קבינט ביטחוני 13:00 - 15:30

 נסיעה15:30 - 16:00

 (לשכת השר בירושלים) נאור+16:301 - 17:30

 פ.ע אדרי ומאיה17:30 - 17:45

 פ.ע דורית, נאור ומאיה על כנסים18:00 - 18:15

 סרט מרד גטו וושה18:15 - 19:15

יום שישי 13 אפריל
 (יקב תישבי) הרצאה למשלחת מהרווראד12:00 - 13:00

שבת 14 אפריל
 (אולפני ערוץ 10,גבעתיים) ראיון לערוץ 18:3010 - 19:00

יום ראשון 08 אפריל
Easter Day – Eastern (חגים דתיים נוצריים) 

 ראיון לגל״צ09:05 - 09:25

 מימונה בקריית אתא15:00 - 16:00

 נסיעה לקרית ביאליק16:00 - 16:30

 מימונה בקריית בילאיק16:30 - 17:30

 נסיעה לקריית מוצקין17:30 - 18:00

 מימונה בקריית מוצקין18:00 - 19:00

יום שלישי 10 אפריל
 יום הולדת לשר יובל שטייניץ

 ראיון ברדיו 09:10103 - 09:30

 (תל אביב) אישי10:00 - 12:00

 - שר הבינוי והשיכון (תל אביב)  פגישה נאור ונדב12:00 - 13:00

 נסיעה13:00 - 13:30

 (רח  כינוס מועצת המנהלים של ענף הבנייה 13:30 - 15:00
בכור שלום 2, ת"א - אולם סטוקו)

 נסיעה15:00 - 15:30

 (תל אביב) אישי15:30 - 16:30

 נסיעה16:30 - 17:00

 (כפר סבא) פגישת היכרות17:15 - 18:45

יום חמישי 12 אפריל
Lailat al-Ma'raj (חגים דתיים מוסלמיים) 

 (ישראל) יום השואה

 (אולפני  ראיון טלויזיה ליום השואה (אורלי וגיא)07:00 - 08:15
 - שר הבינוי והשיכוןהרצליה)

 נסיעה לכנסת08:15 - 09:15

 צפירה לזכר קורבנות השואה 10:00 - 

 (כנסת) טקס יום השואה בכנסת11:00 - 12:15

 נסיעה12:15 - 13:15

 ראיון טלפוני לעיתון מצב הרוח12:45 - 13:05

 (לשכת ראש העיר  פגישה בנושא חברת חלמיש 14:00 - 15:00
 - שר הבינוי והשיכוןת״א, אבן גבירול 99 קומה 12)

 (גבעתיים) אישי15:15 - 16:30

 נסיעה16:30 - 17:00

 (אבא הלל 12, רמת גן) פגישה עם מוטי רינקוב17:00 - 18:30

 ראיון לרדיו ת״א (אצל עופר פטרסבורג)18:30 - 18:35
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יום שני 16 אפריל
 רחמוט בחופש 

 - שר הבינוי והשיכון (גבעתיים) אישי09:30 - 10:30

 נסיעה10:30 - 11:00

 (חדר 101, קומה 1, מרכז  ביקור בגבעתיים 11:00 - 12:15
 - שר הבינוי והשיכוןמצוינות, סמטת צביה 6, גבעתיים )

 נסיעה12:15 - 12:30

 ארוחת צהריים 12:30 - 14:00

 נסיעה לאייר פורט סיטי14:00 - 14:30

 תרומת דם לבדיקת התאמה למח עצם לקצין 14:30 - 15:30
 - שר הבינוי והשיכון (איירפורט סיטי)במיל׳ רני ארנון

 נסיעה לאתר "חץ שחור"15:45 - 17:00

 ראיון למגזין התאחדות השיפוצניקים16:00 - 16:20

 טקס הסרת הלוט להנצחת ״מבצע חורף חם״ 17:00 - 18:00
 - שר הבינוי והשיכון (אתר חץ שחור, ליד קיבוץ מפלסים)ונופליו

 נסיעה לירושלים18:00 - 19:30

יום רביעי 18 אפריל
 טקס הדלקת המשואות בהר הרצל 

 (ישראל) יום הזיכרון

 (אולפני ראיון טלווזיה ליום הזיכרון (אורלי וגיא) 07:00 - 08:00
 - שר הבינוי והשיכוןהרצליה)

 (קריית שאול) ביקור בבית העלמין קריית שאול08:00 - 08:30

 השתתפות כנציג ממשלה בטקס המרכזי בבית 10:30 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכון (בית העלמין הצבאי בנתניה)העלמין בנתניה

 נסיעה למכמורת 12:00 - 12:30

 (המפתח 29  ביקור בבית משפחת קורקין 12:30 - 13:15
מכמורת)

 נסיעה לקיבוץ משמרות13:15 - 14:00

 (קיבוץ משמרות) ביקור בבית משפחת חנוך 14:00 - 14:40

 נסיעה לזכרון יעקב 14:40 - 15:10

 (הרצל 15 זכרון  ביקור בבית משפחת אפרתי 15:10 - 16:00
יעקב)

יום שישי 20 אפריל
 רחמוט בחופש00:00

 ראיון טלפוני לרדיו חיפה10:10 - 10:30

 ישיבת ממשלה חגיגית (במליאת 70 שנה 11:00 - 13:00
 (בית העצמאות בת"א)להכרזת המדינה)

שבת 21 אפריל
 רחמוט בחופש

 רחמוט בחופש

  ראיון לתכנית המטה המרכזי עם אילה חסון18:30 - 19:00
(בית הורד דרך 53, קומה 16 גבעתיים )

יום ראשון 15 אפריל
 רחמוט בחופש

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 נסיעה13:30 - 13:45

 - שר  (מסעדת רוזה) ארוחת צהריים עם סגן השר14:00 - 15:30
הבינוי והשיכון

 נסיעה15:30 - 16:30

 (תל אביב) פגישת הכירות 16:30 - 17:20

 (יפו) פגישת היכרות17:30 - 19:30

יום שלישי 17 אפריל
 ערב יום הזיכרון

 ( ראיון טלווזיה לערב יום הזיכרון (עולם הבוקר)07:00 - 08:00

 (גדרה) פגישת היכרות 10:00 - 11:00

 נסיעה11:00 - 11:30

 (אשקלון) פגישת היכרות11:30 - 12:30

 נסיעה12:30 - 12:45

 (אורט 18/8 קומה 2 אש ביקור בבית משפחת בנאי12:45 - 13:10

 נסיעה לקיבוץ חצור13:10 - 13:40

 (קיבוץ חצור) ביקור אצל משפחת גולן13:40 - 14:15

 נסיעה לרמת רחל14:15 - 15:15

 (קיבוץ רמת רחל) ביקור אצל משפחת אנגל 15:15 - 15:40

 נסיעה  לגבעת זאב15:40 - 16:10

 (רחוב שאול המלך 1/1,  ביקור בבית משפחת פרץ16:10 - 16:35

 נסיעה למודיעין16:35 - 17:05

 (עמק זבולון 36/5, מו ביקור אצל שולה פוליבודה 17:05 - 17:30

 ראיון לגל״צ 17:15 - 17:25

פריטים נוספים...

יום חמישי 19 אפריל
 (ישראל) יום העצמאות

 רחמוט בחופש

 (בית הנשיא,  טקס מצטיינים בבית הנשיא 08:30 - 11:00
ירושלים)
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יום שני 23 אפריל
 רחמוט בחופש

 (מזכירות הממשלה, משרד  וועדת שרים לענייני המגזר הערבי 
 - שר הבינוי והשיכוןראה"מ)

 - שר הבינוי והשיכון (קריית מוצקין) פגישת היכרות 10:00 - 10:45

 נסיעה 10:45 - 11:00

 (שד' גושן 92, קריית מוצקין  ביקור בקריית מוצקין 11:00 - 12:30
 - שר הבינוי והשיכון)

 נסיעה 12:30 - 12:45

 - שר  (ויצמן 1, עכו) ביקור באולמות האבירים 12:45 - 13:45
הבינוי והשיכון

 - שר הבינוי  (ויצמן 35, עכו, קומה 1 ) ביקור בעכו 13:45 - 15:30
והשיכון

 נסיעה לעתלית15:30 - 16:00

 (ההרדוף 12  ניחום אבלים משפחת אטיאס16:00 - 16:30
עתלית)

יום רביעי 25 אפריל
 רחמוט בחופש

 נסיעה לארה״ב

יום שישי 27 אפריל
 רחמוט בחופש

 נסיעה לארה״ב

שבת 28 אפריל
 רחמוט בחופש

 נסיעה לארה״ב

יום ראשון 22 אפריל
 רחמוט בחופש

 (רחוב יצחק  הנחת אבן פינה למטה זק"א09:30 - 10:45
 - שר הבינוי והשיכוןהנדיב/ואדי ג'וז (ש'יח ג'ראח) )

 נסיעה10:45 - 11:00

 - שר הבינוי והשיכון (מנ"ל) קבינט ביטחוני 11:00 - 14:00

 נסיעה14:00 - 14:15

 (לשכת השר פ.ע שר מנכ"ל14:30 - 15:00
(Kiryat HaMemshalaשר הבינוי והשיכון - 

 - שר הבינוי  (לשכת שר) פגישה עם ראובן קפלן15:00 - 15:30
והשיכון

 נסיעה15:45 - 16:00

 (מסעדת טרסה, ש.א ברית לבנה של חן ברוך כהן16:00 - 17:00
נכון 6, ירושלים)

 נסיעה לעתלית17:00 - 18:30

 (עתלית) הלוויה לאשר אטיאס ז"ל18:30 - 19:15

יום שלישי 24 אפריל
 רחמוט בחופש

 נסיעה לארה״ב00:00

יום חמישי 26 אפריל
 רחמוט בחופש

 נסיעה לארה״ב
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יום שני 30 אפריל
 רחמוט בחופש

 נסיעה לארה״ב00:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

יום רביעי 02 מאי
 רחמוט בחופש

 (משרד רה״מ) פגישה במל״ל09:30 - 10:00

 (משרד רה״מ) פגישה עם המזכ״צ10:00 - 10:30

 מליאה11:00 - 14:00

 (לשכת השר בכנסת  פגישה עם השר ליצמן 11:15 - 11:30
Eliezer Kaplan

Jerusalem
(Israelשר הבינוי והשיכון - 

 פגישה עם משלחת של קבוצת הידידות צרפת 11:45 - 12:30
 (טרקליןvip  של הכנסת (ליד ישראל בסנאט בנושא הדיור

הספריה))

 פגישה עם מוטי דלג'ו ראש המועצה האזורית 12:45 - 13:15
 (לשכת השר בכנסת דרום השרון 
Eliezer Kaplan

Jerusalem
(Israelשר הבינוי והשיכון - 

 (לשכת השר בכנסת) נאור + 14:001 - 15:00

יום שישי 04 מאי
 רחמוט בחופש

 אישי10:00 - 11:00

שבת 05 מאי
 רחמוט בחופש00:00

 (גן 22 הוד השרון) הוד השרון כינרת17:00 - 18:00

יום ראשון 29 אפריל
 רחמוט בחופש

 נסיעה לארה״ב

 פתיחת מושב הקיץ בכנסת

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה11:00 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה12:30 - 14:30
משרד ראה"מ)

13:00 - 12:30Jerusalem Post (ניו יורק) הששתפות בכנס של 

 נסיעה13:00 - 13:30

 נסיעה13:00 - 13:30

 צוות שרים לעניין משרות בכירות בשירות 14:00 - 15:00
 (משרד ראה"מ)המדינה

יום שלישי 01 מאי
 רחמוט בחופש

 ראיון טלפוני בגל״צ07:10 - 07:30

 תורנות מליאה - במידה והמליאה תתארך10:00 - 12:00

 (משה דיין 28 כפר  התנדבות בבית גיל הזהב12:00 - 12:45
סבא)

 (כפר סבא) ארוחת צהריים13:00 - 14:30

 נסיעה14:30 - 15:00

 (לשכת השר בת"א) פ.ע אדרי ומאיה15:00 - 16:00

 -  (לשכת השר בתל אביב) הכנה לקבינט הדיור16:00 - 16:30
שר הבינוי והשיכון

 - שר הבינוי  (לשכת השר בת"א) פ.ע שר - מנכ"ל16:30 - 17:30
והשיכון

יום חמישי 03 מאי
 רחמוט בחופש

 (חגים דתיים יהודיים) ל"ג בעומר

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) פגישת היכרות10:00 - 10:45

 - שר הבינוי והשיכון (תל אביב) אישי11:00 - 12:00

 - שר הבינוי והשיכון (תל אביב) אישי12:15 - 13:45

 (תל אביב) ארוחת צהריים14:15 - 15:45

 (תל אביב) אישי16:00 - 16:45

 נסיעה לנתב"ג16:45 - 17:15

 נסיעה לטבריה18:30 - 20:30
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יום שני 07 מאי
 (בנק ישראל 5 ירושלים) 13:00 - מסיבת פרידה מאביגדור יצחקי

 18:00-21:00 אירוע לציון 70 שנה למדינת ישראל - בסימן הצ

 יום הולדת ליואב פרנקל

 יום הולדת לשרה איילת שקד

 - שר הבינוי והשיכון (ירושלים) אישי09:30 - 10:15

 ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור10:30 - 12:00

 נסיעה12:00 - 12:30

 (לשכת השר בכנס סטטוס מפת עדיפות לאומית12:30 - 13:00

 (לשכת השר בכנסת) יום הולדת לפרנקל13:15 - 13:30

 - שר הבינוי ו (לשכת השר הכנסת) פגישת היכרות13:30 - 14:00

 - שר הבינוי ו (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות14:15 - 14:45

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 - שר הבינוי ו (לשכת השר בכנסת) פגישה עם ישי 16:15 - 17:00

 נסיעה17:45 - 18:00

 (אולם "הדריה", תל כנס מומנטום (נואם ב18:15)18:00 - 18:30

 נסיעה18:30 - 18:45

יום רביעי 09 מאי
  ראיון בתוכנית הבוקר של ניב רסקין, ערוץ 07:1512 - 07:45
(אולפני הרצליה)

 - שר הבינוי והשיכון ראיון לרדיו ״קול ברמה״08:05 - 08:20

 (אולפן וואלה בתל אביב) ראיון לוואלה08:30 - 08:50

 צילום לסרטון של קרן היסוד09:00 - 09:10

 הטקס השנתי של יום הניצחון בבית עמיגור 09:10 - 10:00
 - שר הבינוי והשיכון (כצנלסון 63 בת ים, בית פינתי)(נואם ב9:30)

 נסיעה10:00 - 11:00

 (כנסת) תורנות מליאה11:00 - 14:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות14:00 - 14:30

 (לשכת השר  פגישה עם האדריכל אריה קוץ 14:30 - 15:30
 - שר הבינוי והשיכוןבכנסת )

 ראיון מהדורה ראשונה, חדשות 15:202 - 15:30

 (לשכת  פגישה עם איתמר ברטוב וראובן קפלן15:30 - 16:30
 - שר הבינוי והשיכוןהשר בכנסת)

 ראיון רשת ב'15:30 - 15:40

 (כנסת, חדר וועדת העליה תדרוך כתבים מאנגליה16:30 - 17:45
 - שר הבינוי והשיכוןוהקליטה)

יום שישי 11 מאי
 (קיבוץ אשדות יעקב מאוחד) סיור בבית איל09:45 - 10:30

 (בית איל,  שיחה בבית איל ע״ש איל שמעוני ז״ל10:30 - 11:30
קיבוץ אשדות יעקב מאוחד)

שבת 12 מאי
 - שר הבינוי והשיכון (גבעת שמואל ) שבת תרבות11:00 - 12:00

יום ראשון 06 מאי
 (משרד  ועדת שרים למינויים בשירות החוץ 09:45 - 10:05

ראה"מ)

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 11:30

 (משרד ראה"מ, לשכת מנכ"ל) פ.ע אדרי11:45 - 13:00

15:15 - 13:15Tip שר הבינוי והשיכון (דובנוב 11 ירושלים ) סדנת - 

 - שר הבינוי והשיכון (מנ"ל) קבינט בטחוני16:00 - 18:30

 נסיעה לאור יהודה18:30 - 19:30

יום שלישי 08 מאי
09:00 - 08:45103fm ראיון 

09:15 - 09:00ynet ראיון 

 (רמת גן) אישי09:30 - 10:30

 נסיעה10:30 - 11:00

 מסיבת עיתונאים בנושא תקנות קבלני 11:00 - 12:45
 - שר הבינוי  (אולם קאמילו, רח' ג'ורז וייז 24, תל אביב)השיפוצים

והשיכון

 ראיון לתוכנית ״לפני החדשות״, ערוץ 11:0013 - 11:10

 ראיון לתוכנית ״הכל כלול״, ערוץ 11:1010 - 11:20

 נסיעה12:45 - 13:15

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) התייעצות13:15 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

 (שדרות ההשכלה 5 , ת"א) נאור + 15:301 - 16:00

 נסיעה לרמלה 16:00 - 16:30

 (רמלה) אישי16:30 - 17:30

 ראיון טלפוני לרדיו קול חי18:00 - 18:20

יום חמישי 10 מאי
Ascension Day - Western (חגים דתיים נוצריים) 

 המראה משדה דב ב-08:008:00 - 

 נוחתים ב08:508:50 - 

 - שר  (מלון הרודס, אילת) ארוחת בוקר במלון09:10 - 10:00
הבינוי והשיכון

 השתתפות ודברי פתיחה בכנס התאחדות בוני 10:00 - 11:15
 - שר הבינוי והשיכון (מלון הרודס, אילת)הארץ (מדבר ב10:30)

 - שר  (מלון הרודס, אילת) פגישה עם ראש העיר11:30 - 12:30
הבינוי והשיכון

 (ריף הדופלינים) אישי12:45 - 15:00

 המראה חזור - 15:4015:40 - 

 נחיתה בשדה דב 16:2516:25 - 

 (קריה בת"א) קבינט בטחוני 18:00 - 19:30
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יום שני 14 מאי
 יום הולדת לדורית אוחיון 

 - שר הבינוי והשיכון (תל אביב) אישי10:00 - 11:00

 (תל אביב) פ.ע עמית11:00 - 11:30

 נסיעה 11:30 - 12:00

 - שר הבינוי והשיכון ארוחת צהריים12:00 - 13:30

 נסיעה לירושלים13:30 - 14:00

 (מודיעין) פגישת היכרות 14:00 - 14:30

 נסיעה14:30 - 15:15

 (ירושלים, ארנונה,  טקס העברת שגרירות ארה"ב15:15 - 17:30
רחוב דוד פלוסר 14)

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 20:00

 נסיעה לכנסת17:30 - 18:00

 (אולם המליאה) ישיבה מיוחדת לציון יום ירושלים18:30 - 19:30

יום רביעי 16 מאי
 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע אלעזר10:30 - 11:00

והשיכון

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע עמית11:00 - 11:30
והשיכון

 (לשכת השר בכנסת ) פגישה עם זאב ביילסקי 11:45 - 12:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות12:30 - 13:15

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות13:30 - 14:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות14:00 - 15:00

 נסיעה15:15 - 16:15

 (חולון, הבנאי 3) נאור + 16:151 - 17:30

 נסיעה17:30 - 18:00

 (ת"א) נאור + 18:001 - 19:00

יום שישי 18 מאי
 (קיסריה) אישי11:00 - 12:00

שבת 19 מאי
 (חגים דתיים יהודיים) ערב שבועות

 (תל אביב) אישי17:00 - 19:30

יום ראשון 13 מאי
 יום הולדת למאיה

 (ישראל) יום ירושלים

 (מוזיאון ארצות המקרא(רחוב  ישיבת ממשלה09:00 - 11:45
 - לשכת שר הבינוישמואל סטפן וייז 21).)

 נסיעה11:45 - 12:00

 - שר הבינוי והשיכון  ארוחת צהריים12:00 - 14:00

 נסיעה14:00 - 14:15

 (לשכת השר )  פגישת היכרות14:20 - 15:00

 (לשכת השר) פגישת היכרות15:15 - 15:45

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ"ל15:45 - 16:45

 נסיעה16:45 - 17:00

 קבלת פנים חגיגית לבכירי הממשל האמריקני 17:00 - 19:30
 לכבוד העברת השגרירות (נוכחות רה"מ וכל בכירי סגל א')

(משרד החוץ, רחוב יואל זוסמן 2 ירושלים)

יום שלישי 15 מאי
1st of Ramadan (חגים דתיים מוסלמיים) 

09:15 - 09:00fm 103 ראיון לרדיו 

 (גני  כנס יזראל-דיפנס (עולה לנאום-9:45)09:30 - 10:15
 - שר הבינוי והשיכוןהתערוכה, ביתן 14)

 - שר הבינוי והשיכון נסיעה 10:15 - 10:45

 הכנס השנתי לתכנון ובנייה (עולה לנאום 10:45 - 11:20
 - שר הבינוי והשיכון (מלון דן פנורמה ת"א)ב-11:00)

 - שר הבינוי והשיכון נסיעה לקרית אתא11:20 - 12:50

 (אולמי לבן , רח  כנס ראשי רשויות - קריית אתא13:00 - 16:00
 - שר הבינוי והשיכוןהתעשייה 26 קריית אתא)

 נסיעה16:00 - 16:15

 (קריות) פגישת היכרות16:15 - 16:45

 נסיעה16:45 - 17:00

 ראיון ביומן הערב של גל"צ17:10 - 17:25

 - שר הבינוי והשיכון פגישת היכרות17:15 - 18:45

יום חמישי 17 מאי
Ascension Day – Eastern (חגים דתיים נוצריים) 

  כנס הקו של אורלי וגיא (עולה ב-10:30)10:15 - 11:00
 - שר הבינוי והשיכון(הבימה, ת"א)

 נסיעה11:00 - 11:30

 - שר הבינוי והשיכון (תל אביב) התייעצות11:30 - 13:00

 נסיעה13:00 - 13:30

 (ת"א מיקום מדוייק בהמשך) ארוחת צהריים 13:30 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:15

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) אישי15:15 - 16:00

 (תל אביב) אישי16:15 - 17:15

 - שר הבינוי והשיכון (תל אביב) אישי 17:30 - 18:30
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יום שני 21 מאי
 (חגים דתיים יהודיים) איסרו חג שבועות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) חג שבועות (היום השני-מחוץ לישראל)

 נחיתה בלילה ביפן

 מליאה 16:00 - 21:00

יום רביעי 23 מאי
 נסיעה ליפן 

 יום הולדת לח"כ יפעת שאשא ביטון

 ערב לדוד לוי

 (מנ"ל) קבינט ביטחוני18:30 - 21:00

יום שישי 25 מאי
 נסיעה ליפן 

 אישי00:00

שבת 26 מאי
 נסיעה ליפן 

 אישי

 יום הולדת 50 ליובל

 יום הולדת לשרה מירי רגב

יום ראשון 20 מאי
Whit Sunday (חגים דתיים נוצריים) 

 טיסה בלילה ליפן

 (חגים דתיים יהודיים) שבועות

 נסיעה13:00 - 13:30

 נסיעה13:00 - 13:30

יום שלישי 22 מאי
 נסיעה ליפן 00:00

 יום הולדת לח"כ מייקל אורן

 יומולדת לאילן ג.

יום חמישי 24 מאי
 נסיעה ליפן 
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יום שני 28 מאי
 נסיעה ליפן 00:00

 אישי

 יום הולדת לשר אופיר אקוניס

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

יום רביעי 30 מאי
09:55 - 09:45ynet (אולמי "אחוזה", מודיעין) ראיון 

 השתתפות בועידה הישראלית השניה לתיעוש, 09:55 - 10:15
חדשנות בטיחות ואיכות בבניה - איגוד המהנדסים (עולה לדבר

 נסיעה לכנסת10:15 - 10:45

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע שר מנכ"ל11:00 - 12:00
והשיכון

 (לשכת  פ.ע אסנת קמחי בנושא עדיפות לאומית12:00 - 12:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות12:30 - 13:15

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע נאור ודורית13:45 - 14:00

 פגישת היכרות14:00 - 14:20

 - שר הבינוי ו (לשכת השר בכנסת) פ.ע עמית ונאור14:20 - 14:50

 נסיעה למשרד ראה"מ14:50 - 15:00

 (משרד ראה"מ) פגישה עם מזכ"צ ראה"מ15:00 - 16:00

 נסיעה16:00 - 16:10

 (לשכת השר בכנסת) פ.ע עמית16:10 - 17:00

 נסיעה לתל אביב17:00 - 18:00

 (קריה בת"א) קבינט בטחוני18:00 - 19:30

יום שישי 01 יוני
 אישי10:30 - 11:30

 אישי12:30 - 13:30

שבת 02 יוני

יום ראשון 27 מאי
 נסיעה ליפן 

 אישי

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 נסיעה13:00 - 13:30

 נסיעה13:00 - 13:30

יום שלישי 29 מאי
 אישי00:00

 (נווה  ראיון בחדשות 2, שש עם עודד בן עמי18:00 - 18:30
אילן)

יום חמישי 31 מאי
 אישי07:00 - 09:30

 ראיון ברשת ב07:10 - 07:20

 (ראשל"צ) פגישת היכרות12:00 - 13:00

 נסיעה13:00 - 13:30

 (ראשל"צ) ארוחת צהריים13:30 - 15:30

 נסיעה15:30 - 15:45

 (חולון) פגישת היכרות15:45 - 16:45

 נסיעה16:45 - 17:00

  טקס השקת מנהלת התחדשות עירונית בבת ים 17:00 - 17:45
 - שר הבינוי והשיכון(אודיטוריום בת ים, רחוב הדדי 6)

 נסיעה17:45 - 18:15

 ראיון ברדיו 18:00103 - 18:10

 (רחובות) פגישות היכרות18:15 - 19:15
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יום שני 04 יוני
 ראיון לרדיו דרום09:05 - 09:20

 (לשכת השר בכנסת) פגישה עם יובל פרנקל10:00 - 10:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישה עם איתמר ברטוב10:30 - 11:00

 השתתפות בדיון בועדת הפנים בנושא הקמת 11:00 - 12:00
 - ש (כנסת, חדר ועדת פנים, קומה 1)חמישה יישובים חדשים בנגב

 נסיעה12:30 - 13:00

 (מלון קינג דיוויד, ירושלים) תדריך עיתונאים זרים13:00 - 14:30

 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 פגישת היכרות16:00 - 16:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישות היכרות16:30 - 17:15

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע עמית ונאור17:15 - 17:45
והשיכון

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע עמית17:45 - 18:15
והשיכון

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות18:15 - 19:00

יום רביעי 06 יוני
 הכנה לפגישות (בנימינה-גבעת עדה, מעלה 10:00 - 10:45

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת)אדומים, בית דגן, בית שמש)
והשיכון

  (לשכת השר בכנסת) פגישה עם ורד סולומון ממן10:45 - 11:00
- שר הבינוי והשיכון

 זמן מענה לשאילתה דחופה במליאה11:00 - 11:30

 (לשכת השר בכנסת) פ.ע עמית11:45 - 12:30

 (לשכת השר  פגישה עם ר' העיר בית שמש12:30 - 13:30
 - שר הבינוי והשיכוןבכנסת)

 (לשכת השר בכנסת) נאור + 14:001 - 15:00

 נסיעה15:00 - 18:00

 ראיון טלפוני למגזין הנדל"ן של עיתון " 16:00 - 16:20
משפחה"

 השתתפות בטקס לזכרם של נופלי מלחמת 18:00 - 19:00
 - שר הבינוי והשיכון (מצפור הר אדיר)לבנון השנייה

יום שישי 08 יוני
 - שר הבינוי והשיכון נאור + 10:001 - 12:00

 אישי12:00 - 13:00

 ("על הים", שדות ים) חתונה לדרור קנדלשיין13:30 - 14:30

שבת 09 יוני

יום ראשון 03 יוני
 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 נסיעה13:00 - 13:30

15:00 - 13:30TIP שר  (דב נוב 11 ירושלים ) סדנת תקשורת - 
הבינוי והשיכון

 נסיעה15:00 - 15:30

 (לשכת השר) פגישת היכרות15:30 - 16:15

 - שר  (לשכת השר) התייעצות - עמית, נאור וחגי16:15 - 16:30
הבינוי והשיכון

 (לשכת השר) פגישת היכרות16:30 - 17:30

 ראיון ליומן הערב בגל"צ17:10 - 17:25

 - שר הבינוי  (לשכת השר) פגישה עם יוסי חדד17:30 - 18:00
והשיכון

 נסיעה18:00 - 19:00

יום שלישי 05 יוני
 (בינימינה) אישי

 (ירושלים) אישי

 (ת"א) אישי09:00 - 10:00

 נסיעה10:00 - 10:30

  כנס לשכת מנהלי פרויקטים (עולה ב10:45)10:30 - 11:15
 - שר הבינוי והשיכון(דיויד אינטרקונטיננטל, תל -אביב)

 נסיעה11:15 - 11:45

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) התייעצות11:45 - 13:15

 נסיעה13:15 - 13:45

 (ת"א) ארוחת צהריים13:45 - 15:15

 נסיעה15:15 - 15:30

 (ת"א) פגישת היכרות15:30 - 16:30

 (ת"א) פגישת היכרות16:45 - 17:30

יום חמישי 07 יוני
 (ירושלים) אישי

  ניחום אבלים - ברוריה חנוך ז"ל (אם שכולה)10:00 - 10:45
(קיבוץ מישמרות)

 נסיעה לירושלים10:45 - 12:20

 עיר הנדל"ן 2018 בסימן התחדשות עירונית 12:20 - 13:00
 (מלון וולדוף אסטוריה ירושלים)(נואם ב12:35)

 נסיעה13:00 - 13:45

 (מושב תימורים) ארוחת צהריים13:45 - 15:15

 נסיעה15:15 - 15:45

 (גן יבנה) פגישת היכרות15:45 - 16:30

 נסיעה16:30 - 16:45

 (אשדוד) פגישת היכרות16:45 - 17:45

 נסיעה17:45 - 18:30

 (שדרות בן גוריון,  פגישת עם ראש העיר אשקלון18:30 - 19:20
 - שר הבינוי והשיכון(כניסה לאתר מהרב יחיא ערוסי 3),  אשקלון)
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יום שני 11 יוני
 ראיון לשרון גל- רדיו גלי ישראל09:05 - 09:20

 - שר הבינוי (לשכת השר) פ.ע עמית + נאור + חגי10:30 - 11:30
והשיכון

 (חדר ישיבות גדול,  פורום מנהלים - משרד הבינוי11:30 - 14:00
 - לשכת שר הבינויקומה 3, משרד הבינוי)

 נסיעה 14:30 - 15:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 מענה במליאה- הצעת אי אמון16:00 - 16:30

 (לשכת השר בכנסת) אישי17:00 - 17:30

 אישי17:30 - 18:00

 (כנסת) פגישות היכרות18:00 - 18:30

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע אלעזר18:30 - 19:00
והשיכון

יום רביעי 13 יוני
 כנס פסטיבל אדריכלות ישראלית (עולה לדבר 09:20 - 10:00

 - שר הבינוי והשיכון (גני התערוכה, ביתן 10, ת"א)ב 09:40)

 נסיעה10:00 - 11:00

 (מזכירות הממשלה) ועדת שרים לענייני חקיקה10:30 - 10:45

 (ירושלים) אישי11:30 - 12:30

 נסיעה לכנסת12:30 - 13:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות13:30 - 14:30

  פגישה בנושא הקמת מרכז מורשת ההתיישבות15:00 - 15:45
 - שר הבינוי והשיכון(לשכת השר בכנסת)

 -  (לשכת השר בכנסת) פגישה עם חה"כ דב חנין15:45 - 16:15
שר הבינוי והשיכון

 (כנסת) פגישת היכרות16:15 - 17:15

 נסיעה17:15 - 19:00

יום שישי 15 יוני
(2nd day)Eid al Fitr  (חגים דתיים מוסלמיים) 

 - שר הבינוי  (תשבי) פגישה עם חיים אביטן10:30 - 11:00
והשיכון

 (תשבי) אישי11:00 - 12:00

  פגישה עם ר' מועצת בנימינה - גבעת עדה12:00 - 13:00
 - שר הבינוי והשיכון(תשבי)

שבת 16 יוני
(3rd day)Eid al Fitr  (חגים דתיים מוסלמיים) 

יום ראשון 10 יוני
 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור12:45 - 13:00
 - שר הבינוי והשיכון (חדר ועדות שרים )("קבינט הדיור")

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 נסיעה13:00 - 13:30

 (מסעדת "המוציא",  ארוחת צהריים עם סגן השר13:30 - 15:00
 - שר הבינוי והשיכוןיפו 113, ירושלים)

 נסיעה15:00 - 15:30

 ראיון ברשת ב' - הקלטה ליומן הערב15:15 - 15:30

 (מנ"ל) קבינט בטחוני15:30 - 18:00

יום שלישי 12 יוני
 - שר  (לשכת השר בת"א) פ.ע עמית + נאור + חגי10:30 - 11:00
הבינוי והשיכון

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בת"א) נאור + 11:001 - 12:30

 (לשכת השר בת"א) ארוחת צהריים13:00 - 13:30

 (לשכת השר בת"א) פגישות היכרות13:30 - 14:30

 נסיעה14:30 - 15:00

 (ת"א) אישי15:00 - 16:30

 נסיעה16:30 - 16:45

 (ת"א) פגישת היכרות16:45 - 17:45

יום חמישי 14 יוני
Eid al Fitr (חגים דתיים מוסלמיים) 

 - שר הבינוי והשיכון (לינקולן 1, ת"א) ביקור במפ"י10:00 - 11:30

 נסיעה11:30 - 12:00

 - שר הבינוי והשיכון (פתח תקווה) ארוחת צהריים12:00 - 14:00

 נסיעה14:00 - 14:30

 (ת"א) אישי14:45 - 15:40

 - שר הבינוי והשיכון סיור בשומרון15:45 - 17:15

 נסיעה17:30 - 18:00

 אישי18:00 - 20:00
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יום שני 18 יוני
 (נס ציונה) פגישת היכרות10:30 - 11:30

 נסיעה11:30 - 12:00

 ועדת שרים לקידום ושילובם בחברה הישראלי 12:00 - 13:00
 - שר הבינוי והשי (משרד ראה"מ)של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 

 (אשדוד) פגישת היכרות12:00 - 13:00

 ראיון ביומן הצהריים של רשת ב'12:25 - 12:35

 נסיעה לכנסת13:00 - 14:00

 (לשכת סגן השר בכנסת) אישי14:00 - 15:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 - שר  (לשכת השר בכנסת) הכנה ליום העירוניות16:00 - 16:45
הבינוי והשיכון

 ראיון לתכנית "לפני חדשות" עם אודי סגל16:50 - 17:00

 נסיעה17:00 - 17:15

 (אבן האזל 7, שכונת  ביקור חולים אצל ליצמן17:15 - 17:45
עזרת תורה, ירושלים)

 נסיעה18:00 - 19:00

יום רביעי 20 יוני
 אימון בוינגייט06:30 - 07:30

 ראיון ברדיו 103fm (איילה חסון)09:00 - 09:10

09:30 - 09:20  ynetראיון ל 

 אירוע הריסת המבנה הראשון בהתחדשות 10:00 - 11:00
 (ירושלים, רחוב פיק 1, עירונית בירושלים - "פרויקט המקשר"

 - שר הבינוי והשיכוןשכונת קריית משה)

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

 נסיעה11:00 - 11:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות12:00 - 13:00

 (לשכת השר  פגישה עם ראש מועצת בית דגן13:30 - 14:15
 - שר הבינוי והשיכוןבכנסת)

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות14:15 - 14:30

 (כנסת) אישי15:00 - 15:30

 נסיעה16:00 - 17:00

 פגישת היכרות17:00 - 18:30

 נסיעה18:30 - 19:00

יום שישי 22 יוני
 דנה בחופש00:00

 יום הולדת לשר יריב לוין

 ("הינומה", נשר) מסיבת ברית לבנו של רמי רוזן

 (תשבי) אישי11:00 - 12:00

 נסיעה12:00 - 13:30

 (מושב  אופציה לניחום אבלים - ניסים מגן ז"ל13:30 - 14:00
חצב, רחוב המייסדים 22)

 (בית נקופה) אישי15:00 - 16:00

שבת 23 יוני
 דנה בחופש

יום ראשון 17 יוני
 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (משרד ראה"מ) פגישה עם יואב הורוביץ12:00 - 12:30

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
 - שר הבינוי והשיכוןמשרד ראה"מ)

 נסיעה13:00 - 13:30

 (לשכת השר) ארוחת צהריים13:30 - 14:00

 (לשכת השר) פ.ע עמית ופרנקל14:00 - 15:00

 נסיעה15:30 - 16:00

 (משרד ראה"מ) קבינט בטחוני16:00 - 18:30

יום שלישי 19 יוני
 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע שר מנכ"ל10:00 - 11:00

והשיכון

 יום העירוניות בכנסת - השתתפות בועדת 11:00 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכון (כנסת)הפנים

 נסיעה12:00 - 12:30

 (רח' נרות שבת  ניחום אבלים אצל שילה אדלר12:30 - 13:00
613, דירה 14, רמות א', ירושלים)

 נסיעה13:00 - 14:00

 פגישת היכרות14:00 - 15:30

 (רעננה) פגישות היכרות15:30 - 16:00

 נסיעה16:00 - 18:00

 חתימת הסכם גג בנהריה (שר האוצר, שר 18:00 - 19:30
 (שכונת עין שרה, רח' דבורנית 1, היכל הספורט- הבינוי והשיכון)

 - שר הבינוי והשיכוןנהריה)

יום חמישי 21 יוני
 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) התייעצות10:00 - 11:30

 נסיעה11:30 - 11:45

 (ת"א) אישי11:45 - 12:30

 (ת"א) פגישות היכרות12:45 - 13:45

 (ת"א) נאור + 14:001 - 16:30

 (ת"א) אישי16:30 - 17:00
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24 יוני 2018 - 
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יום שני 25 יוני
 דנה בחופש00:00

 (דימונה, מתחם  חנוכת הקאנטרי ומכון הכושר בדימונה
הקאנטרי)

 - שר הבינוי והשיכון (ירושלים ) פגישת היכרות 10:00 - 10:45

 נסיעה 10:45 - 11:00

 (ירמיהו 78, ביקור במטה הארצי " איחוד ההצלה"11:00 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכוןירושלים)

 נסיעה לכנסת12:00 - 12:15

 - שר הבינוי והשיכון (כנסת) פגישת היכרות12:30 - 13:30

 - שר הבינוי והשיכון (כנסת) פגישת היכרות13:30 - 14:30

 ארוחת צהריים 14:30 - 15:00

 - שר הבינוי והשיכון (כנסת ) פגישת היכרות 15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 פגישה בנושא קמפיין הרשות להתחדשות 16:00 - 16:45
 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר בכנסת)עירונית

  פגישה עם רונן פלוט - ר' העיר נצרת עילית16:45 - 17:30
 - שר הבינוי והשיכון(לשכת השר בכנסת)

 (כנסת, חדר הוועדה ל מפגש עם גששי אוגדת עזה17:30 - 18:15

יום רביעי 27 יוני
 עמית בחופש

 ראיון טלפוני לרשת ב׳07:30 - 07:40

 ראיון לרדיו גלי ישראל10:10 - 10:20

 (משרד מבקר המדינה,  פגישה עם מבקר המדינה10:30 - 11:30
 - שר הבינוי והשיכוןרחוב מבקר המדינה 2)

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

 נסיעה לכנסת11:30 - 11:45

 - שר הבינוי והשיכון (כנסת) פגישת היכרות12:00 - 12:45

 (לשכת השר בכנסת) צילום סינק לכתבה14:00 - 14:10

 נסיעה 14:35 - 14:45

 (סינמה סיטי מיקום  ארוחת צהריים עם המנכ"ל 14:45 - 15:15
 - שר הבינוי והשיכוןמדויק בהמשך )

  הקרנת הסרט "סאלח פה זה ארץ ישראל"15:15 - 17:05
(סינימה סיטי, ירושלים)

 פנאל בהשתתפות, השר, מנכ"ל והבמאי מר דוד17:05 - 18:00
 (סינימה סיטי ירושלים)דרעי

 נסיעה18:00 - 19:30

יום שישי 29 יוני
 אישי11:00 - 12:00

 אישי16:30 - 17:30

שבת 30 יוני

יום ראשון 24 יוני
 דנה בחופש

 יום הולדת לשר משה יעלון

 (משרד  ועדת שרים למינויים בשירות החוץ 09:45 - 10:00
ראה"מ)

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 נסיעה13:00 - 13:30

 (לשכת השר) ארוחת צהריים13:30 - 14:00

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ"ל14:00 - 15:00

 נסיעה15:30 - 16:00

 (מנ"ל) קבינט בטחוני16:00 - 18:00

יום שלישי 26 יוני
 עמית בחופש00:00

 (אשדוד) אישי

 (ב"ש) אישי

 (ת"א) אישי10:30 - 11:30

 נסיעה 11:30 - 13:00

 (בית יד לבנים, רחוב אפרים ביקור בקריית ביאליק 13:00 - 14:30
 - שר הבינוי והשיכון27, קריית ביאליק )

 נסיעה14:30 - 15:00

 (חיפה) פגישת היכרות15:10 - 15:45

 נסיעה15:45 - 17:00

 (בית שאן ) פגישת היכרות17:00 - 17:45

 נסיעה17:45 - 18:00

 (רשפים) אישי18:00 - 19:00

יום חמישי 28 יוני
 עמית בחופש00:00

 יום הולדת למייקי

 - שר הבינוי והשיכון (רמת השרון) נאור + 10:001 - 13:00

 אישי13:00 - 20:30

 ראיון טלפוני- ג'רוזלם פוסט16:00 - 16:10
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יום שני 02 יולי
 יום הולדת לח"כ אכרם חסון

 פגישת היכרות10:15 - 11:00

 נסיעה11:00 - 12:00

 (ירושלים) ארוחת צהריים12:00 - 13:30

 (חדר עגול, כנסת) ועדת שרים לענייני חקיקה12:00 - 12:30

 נסיעה לכנסת13:30 - 14:00

 (אולם "נגב", כנסת) אירוע הוקרה לתנועת חב"ד14:30 - 15:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות16:00 - 17:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות17:00 - 17:30

 -  (לשכת השר בכנסת) הכנה ליום הדיור הציבורי17:45 - 18:15
שר הבינוי והשיכון

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע אסנת קמחי18:15 - 18:25
והשיכון

יום רביעי 04 יולי
 אישי10:00 - 15:30

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

 (רחבת הרובע היהודי - השקת מפת הרובע היהודי17:00 - 18:00
 - שר הבינוי והשיכוןכיכר החורבה)

 נסיעה18:00 - 19:30

יום שישי 06 יולי
 (נס ציונה) אישי13:30 - 14:30

 אישי17:00 - 18:30

שבת 07 יולי
 אישי17:00 - 18:30

יום ראשון 01 יולי
 (חגים דתיים יהודיים) צום י"ז בתמוז

 אישי08:00 - 09:00

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 נסיעה13:00 - 14:00

 (ת"א) פגישת היכרות14:00 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:15

 (ביה"ח איכילוב) ביקור חולים אצל יובל פרנקל15:15 - 15:50

 נסיעה15:50 - 16:00

 (ת"א) פגישת היכרות16:00 - 16:45

יום שלישי 03 יולי
 (כפר זוהרים) אישי11:30 - 13:00

 נסיעה13:00 - 13:30

 ארוחת צהריים13:30 - 15:00

 נסיעה15:00 - 16:00

 תורנות מליאה (החלפה של צחי הנגבי)16:00 - 19:00

יום חמישי 05 יולי
 (אולם אשכול פיס, יצחק בן צבי 2,  טקס זיכרון ללירן בנאי ז"ל

אשקלון)

 - שר הבינוי  (קיבוץ עלומים) סיור בעוטף עזה08:00 - 09:30
והשיכון

 (קרית  טקס חנוכת מרכז צעירים בשדות נגב09:45 - 10:15
 - שר הבינוי והשיכוןהחינוך שדות נגב (מתחם המועצה) )

 (קרית החינוך,  מפגש עם ראשי רשויות עוטף עזה10:30 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכוןמרכז לוזן שדות נגב)

 נסיעה12:00 - 12:15

 (שדרות) פגישת היכרות12:15 - 13:00

 נסיעה13:00 - 13:15

 (נתיבות) ארוחת צהריים13:15 - 14:30

 נסיעה14:30 - 15:50

 ראיון לאודי סגל בתכנית לפני החדשות, ערוץ 15:45 - 15:55
 (לאונרדו סיטי טאוור)13

  כנס נדל"ן במגזר החרדי (עולה לדבר ב-16:00)15:50 - 16:20

 נסיעה16:30 - 17:30

 (המכללה האקדמית "אח כנס בנושא בנייה כפרית17:30 - 19:00
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יום שני 09 יולי
 (לשכת השר) פגישת היכרות10:30 - 11:30

 (לשכת השר ) פגישות היכרות11:30 - 12:15

 - שר הבינוי  (לשכת השר) פגישה עם ראובן צדוק 12:15 - 12:30
והשיכון

 - שר הבינוי (לשכת השר ) פגישה עם גמלאי צה"ל12:30 - 13:15
והשיכון

 - שר הבי (לשכת השר ) פגישה עם איתמר ברטוב13:15 - 13:45

  (לשכת השר ) הכנה ליום הדיור הציבורי בכנסת13:45 - 14:15

 (לשכת השר ) פגישה עם ראובן קפלן14:15 - 14:30

 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות16:00 - 17:00

 (לשכת השר בכנסת) צילום לסינק ערוץ 16:0010 - 16:10

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות17:00 - 18:00

 (לשכת צילום לתכנית הבוקר של רשת בערוץ 18:0013 - 18:10

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות18:10 - 19:00

יום רביעי 11 יולי
 - שר הבינוי  (כנסת) פגישה עם ר' העיר יקנעם10:15 - 11:00

והשיכון

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

  תורנות מליאה (החלפה של השר אלי כהן) 11:00 - 14:00
(כנסת)

 מענה במליאה - שאילתה דחופה11:00 - 11:30

יום שישי 13 יולי

שבת 14 יולי
 אישי00:00

יום ראשון 08 יולי
 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 נסיעה13:00 - 13:30

 (לשכת השר) ארוחת צהריים13:30 - 13:45

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ"ל13:45 - 14:30

 - שר הבינוי  (לשכת השר) הכנה לקבינט הדיור14:30 - 15:00
והשיכון

 -  (לשכת השר) פגישה עם דיירי הדיור הציבורי15:00 - 16:00
שר הבינוי והשיכון

 - שר (לשכת השר) פגישה בנושא קרקע משלימה 16:00 - 16:30
הבינוי והשיכון

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע עמית16:30 - 17:15

 נסיעה17:15 - 18:45

 (רח' ברקת 46,  ניחום אבלים- צביקה פוקס ז"ל18:45 - 19:15
בית חנניה)

יום שלישי 10 יולי
 יום הדיור הציבורי בכנסת

 יום הולדת לנועם

 (אולפני  ראיון לתכנית הבוקר של ערוץ 07:1510 - 08:00
הרצליה)

  השתתפות בהגרלה להלוואות ליוצאי אתיופיה09:30 - 10:15
(חדר ישיבות גדול, משרד הבינוי והשיכון)

 (לשכת השר) יום הולדת לנועם10:15 - 10:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע עמית 10:30 - 11:45

  הכנה לועדת הכלכלה + הכנה למענה במליאה11:45 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכון(לשכת השר )

 נסיעה12:00 - 12:30

 ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור12:30 - 14:30
 - שר הבינוי והשיכון (מזכירות הממשלה)("קבינט הדיור")

 נסיעה לכנסת14:20 - 14:30

 השתתפות בועדת הכלכלה לציון יום הדיור 14:30 - 16:00
 - שר הבינוי והשיכון (כנסת)הציבורי

 (כנסת) מענה במליאה- יום הדיור הציבורי 16:20 - 17:30

יום חמישי 12 יולי
 ראיון לרשת ב'07:15 - 07:25

 אישי07:30 - 09:00

 נסיעה09:00 - 10:00

 (בנימינה) פגישת היכרות10:00 - 11:00

 נסיעה11:00 - 11:30

 (נתניה) פגישת היכרות11:30 - 12:30

 נסיעה12:30 - 13:15

 (ת"א) ארוחת צהריים13:15 - 14:45

 נסיעה14:45 - 15:00

 (ת"א) פגישת היכרות15:00 - 16:00
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יום שני 16 יולי
 אישי00:00

 - שר  (פיקוד העורף , רמלה) סיור קבינט ביטחוני10:30 - 15:00
הבינוי והשיכון

 נחיתה בארץ ב-11:1511:15 - 11:30

 נסיעה לכנסת15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:30 - 16:30

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (לשכת השר  פגישה עם ראש העיר כרמיאל16:30 - 17:00
בכנסת)

 (לשכת ראה"מ בכנסת) פגישה עם יואב הורוביץ17:00 - 17:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישות היכרות17:30 - 18:00

 פגישה עם צביקה סלוצקי- דירקטור חברת 18:00 - 18:30
 (לשכת השר בכנסת)עמידר

יום רביעי 18 יולי
 יום הולדת לנאור

09:45 - 09:30ynet (לשכת השר בכנסת) ראיון 

 פגישה בנושא אישור תכניות - שיקום שכונות 10:00 - 11:00
 - שר הבינוי והשיכון (כנסת, חדר סיעת כולנו)פיזי 2018-2019

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

 (לשכת השר בכנסת) אישי11:00 - 11:30

 (לשכת השר בכנסת) יום הולדת לנאור ודורית11:30 - 11:45

 (לשכת השר  צילום- תכנית גוש דן המזרחי12:30 - 13:00
בכנסת)

 אירוע לציון פרישתה של חנה- מזכירת הועדה 13:00 - 13:30
 (כנסת, חדר הועדה לענייני ביקורת לענייני ביקורת המדינה

המדינה)

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות13:30 - 14:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות15:00 - 16:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות16:00 - 17:00

יום שישי 20 יולי
 (בית העלמין  אזכרה לזכרו של דולב קידר ז"ל 10:00 - 11:00

במודיעין)

 ראיון לרדיו חיפה10:00 - 10:10

שבת 21 יולי

יום ראשון 15 יולי
 אישי

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 11:30

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה11:30 - 13:30
משרד ראה"מ)

 (משרד ראה"מ) קבינט בטחוני12:00 - 14:30

 אישי18:00 - 20:00

יום שלישי 17 יולי
 יום הולדת לגיא

 (ת"א) אישי14:00 - 15:30

 אישי 15:30 - 16:30

 ראיון ליומן הערב בגל"צ17:15 - 17:25

יום חמישי 19 יולי
 יום הולדת לדורית שכטר

 (ת"א) אישי13:00 - 14:00

 נסיעה14:00 - 14:30

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) התייעצות14:30 - 16:00
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יום שני 23 יולי
 ראיון לגלי צה"ל08:05 - 08:15

 (משרד ראה"מ, חדר התייעצויות  פ.ע אסנת קמחי10:15 - 10:30
שרים)

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (משרד  ועדת שרים לעניין מערך המילואים13:00 - 14:30
 - שר הבינוי והשיכוןראה"מ)

 נסיעה13:00 - 14:00

 פגישת היכרות14:00 - 14:30

 חניכת כביש חדש בית אריה - עופרים14:30 - 15:00

 נסיעה15:00 - 16:30

 - שר הבינוי והשיכון (עפולה) פגישת היכרות16:30 - 17:30

 נסיעה17:30 - 18:30

 (צפת) פגישת היכרות18:30 - 20:30

יום רביעי 25 יולי
 נאור בחופש00:00

09:10 - 09:00103fm ראיון לאיילה חסון- רדיו 

 (מנ"ל) קבינט בטחוני10:00 - 13:00

 נסיעה13:00 - 15:00

 אישי15:00 - 16:00

 נסיעה16:00 - 16:30

 (עתלית) אישי16:45 - 17:30

יום שישי 27 יולי
  לוויה של משה רייך ז"ל- אביו של ארבל רייך ז"ל09:00 - 09:45

(בית עלמין משגב)

 (יובלים) ניחום אבלים- שלמה מוקאמל ז"ל10:30 - 11:00

 (תשבי) פ.ע עמית12:00 - 14:00

שבת 28 יולי

יום ראשון 22 יולי
 תום מושב הקיץ בכנסת

 (חגים דתיים יהודיים) תשעה באב

 ראיון לרשת ב'07:15 - 07:25

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) פ.ע עמית09:30 - 11:00

 נסיעה11:00 - 12:00

 (סגולה) השתתפות בלוויה - סמ"ר אביב לוי ז"ל12:00 - 12:45

 נסיעה13:00 - 13:45

 (אשדוד) פגישת היכרות13:45 - 14:30

 נסיעה14:30 - 15:00

 (אופקים) ניחום אבלים אצל איציק דנינו15:00 - 15:30

 נסיעה15:30 - 16:00

 (נתיבות) פגישת היכרות16:00 - 17:15

 נסיעה17:15 - 18:45

 (אולפני  ראיון בתכנית "לפני החדשות", ערוץ 18:4513 - 19:15
רמת החייל בת"א)

יום שלישי 24 יולי
 נאור בחופש00:00

 (בת ים) פגישת היכרות10:00 - 10:45

 נסיעה10:45 - 11:00

 טקס הריסת המבנה הראשון של "פינוי בינוי" 11:00 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכון (בת ים, רח' רוטשילד 2)בבת ים

 נסיעה12:00 - 12:30

 (רח' תילתן 1, בניין  סיור בשכונת הציפורים12:30 - 13:30
 - שר הבינוי והשיכוןהעירייה קומה 1, מודיעין- מכבים- רעות)

 (מודיעין, מיקום מדוייק בהמשך) ארוחת צהריים13:30 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:15

 (מודיעין) פגישת היכרות15:15 - 16:00

 נסיעה16:00 - 16:30

 (רמלה) פגישת היכרות16:30 - 17:30

 ראיון ליומן הערב של רשת ב'17:10 - 17:20

 נסיעה17:30 - 17:45

 (מושב זיתן) פגישת היכרות17:45 - 18:45

 נסיעה18:45 - 19:15

יום חמישי 26 יולי
 (מרכז הקונגרסים,  חתונה לבנם של יוסף יצחק וצרויה אליטוב

בנייני האומה, שד' שז"ר 1, ירושלים )

 (ירושלים) חתונה למיכאל ורחל - הרב הראש"ל

 (תל השומר) אישי07:00 - 07:30

 ראיון ביומן הבוקר של גל"צ07:10 - 07:20

 (ת"א) פגישת היכרות10:15 - 11:15

 (ת"א, מיקום  פגישה עם תא"ל במיל' אילן מלכא11:15 - 12:00
מדוייק בהמשך)

 (ת"א) אישי12:00 - 12:30

 (ת"א) פגישת היכרות12:30 - 13:30

 (ת"א) פגישת היכרות13:30 - 14:15

 נסיעה14:20 - 14:30

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) התייעצות14:30 - 16:00

 נסיעה16:00 - 16:10

 טקס קביעת מזוזה ופתיחת משרדי מטה כולנו ה16:10 - 17:00

 נסיעה17:00 - 17:30

 כנס מזכירות הסתדרות עובדי הבניין והעץ והת17:30 - 18:00
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יום שני 30 יולי
 יום הולכת לח"כ טלי פלוסקוב

 ראיון ביומן הבוקר של רשת ב'07:10 - 07:20

 (ת"א) נאור + 10:301 - 13:00

 (ת"א) פגישת היכרות13:00 - 14:00

 (ת"א) פגישת היכרות14:15 - 15:15

 נסיעה15:30 - 16:00

 -  (נמל ת"א 36) ביקור אצל האדריכל משה צור16:00 - 17:00
שר הבינוי והשיכון

 נסיעה17:00 - 17:30

 טקס השקת מנהלת התחדשות עירונית ברמת 17:30 - 19:00
 - שר הבינוי והשיכון (ז'בוטינסקי 64, רמת גן)גן

יום רביעי 01 אוגוסט
 (ראשל"צ) פגישת היכרות10:00 - 10:45

 נסיעה10:45 - 11:00

 (ראשל"צ) פגישת היכרות11:00 - 11:45

 נסיעה11:45 - 12:00

 (ראשל"צ) פגישת היכרות12:00 - 13:00

 נסיעה13:00 - 13:30

 (רחובות) פגישת היכרות13:30 - 14:45

 נסיעה14:45 - 15:00

 (צומת בילו) פגישת היכרות15:00 - 16:00

 נסיעה16:00 - 16:15

 (רחובות) פגישת היכרות16:15 - 18:15

 אופציה לפגישת היכרות18:30 - 19:00

יום שישי 03 אוגוסט
 לוויה של שושנה ברוורמן ז"ל- אמו של צחי 12:00 - 12:30

 (בית העלמין ירקון - שער חסד)ברוורמן

שבת 04 אוגוסט
 יום הולדת לשר לשעבר סילבן שלום

  ראיון בתכנית המטה המרכזי של איילה חסון18:15 - 18:45
(אולפן ערוץ 10, גבעתיים)

יום ראשון 29 יולי
 (משתלות סנדר, מושב גני  ביקור אצל מוטי סנדר 09:00 - 09:45

טל)

 נסיעה לירושלים09:45 - 10:30

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 נסיעה13:00 - 13:30

 (לשכת השר) ארוחת צהריים13:30 - 13:45

 (לשכת השר) פגישת היכרות13:45 - 14:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ"ל14:30 - 15:00

 (לשכת  דיון הצגת מענה לנושאים בעיר מודיעין15:00 - 15:30
 - שר הבינוי והשיכוןהשר)

 נסיעה15:30 - 16:45

 (פתח תקווה) פגישת היכרות17:00 - 18:00

 נסיעה18:00 - 18:30

 (פתח תקווה) פגישת היכרות18:30 - 19:15

יום שלישי 31 יולי
 ביקור אצל קצין בגבעתי שנפגע מירי - סגן בר 09:45 - 10:15

 (ביה"ח סורוקה)יעקב וקנין

 נסיעה10:30 - 10:45

 (באר שבע) אישי11:00 - 12:00

 נסיעה12:00 - 12:30

 (עיריית דימונה,  מפגש פורום ראשי רשויות נגב12:30 - 14:30
 - שר הבינוי והשיכוןשדרות הנשיא, מרכז מסחרי דימונה)

 (עיריית דימונה, שדרות  מפגש ראשי רשויות נגב15:00 - 16:30
 - שר הבינוי והשיכוןהנשיא, מרכז מסחרי)

 נסיעה16:30 - 17:00

 פגישת היכרות17:00 - 18:00

יום חמישי 02 אוגוסט
 אישי11:00 - 14:30

 נסיעה14:30 - 16:00

 (רח'  ביקור במשען אפקה (הרצאה ב-17:40)16:00 - 18:45
אברהם שלונסקי 6, ת"א)
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יום שני 06 אוגוסט
 ראיון ביומן הבוקר של גל"צ07:05 - 07:15

 פגישה עם סגן השר, ראובן קפלן ואיתמר 10:30 - 11:15
 (קפה "גרג", צמח)ברטוב

 נסיעה11:15 - 11:30

 (לונה גל, חוף גולן) הפנינג לילדי עמידר11:30 - 13:30

 ועדת שרים לענייני העדה הדרוזית, הצ'רקסית 12:30 - 13:15
 (מזכירות והמשרתים בכוחות הביטחון מקרב אוכלוסיית 

 - שר הבינוי והשיכוןהממשלה )

 נסיעה13:30 - 14:30

 (כרמיאל) פגישת היכרות14:30 - 15:15

 נסיעה15:15 - 15:45

 (עכו) פגישת היכרות16:15 - 17:00

 נסיעה17:00 - 17:15

 (עכו) פגישת היכרות17:30 - 18:15

 נסיעה18:15 - 18:30

 (עכו) פגישת היכרות18:30 - 19:30

יום רביעי 08 אוגוסט
 (תשבי) פגישת היכרות11:00 - 12:00

 נסיעה12:00 - 12:15

 (זכרון יעקב) פגישת היכרות12:15 - 13:00

 נסיעה13:00 - 13:15

 (עתלית) פגישת היכרות13:15 - 14:00

 נסיעה14:00 - 14:15

 (טירת הכרמל) פגישת היכרות14:15 - 15:15

 נסיעה15:15 - 15:30

 (חיפה) פגישת היכרות15:30 - 16:15

 נסיעה16:15 - 16:30

 (חיפה) פגישת היכרות16:30 - 17:15

 נסיעה17:15 - 17:30

 ניחום אבלים  17:30 - 18:00

 נסיעה18:00 - 18:30

 (עיריית קרית ים, משה שרת 10) פגישת היכרות18:30 - 18:50

 (רחוב  טקס הנחת אבן פינה בקרית ים 18:50 - 20:00
 - שר הבינוי והשיכוןההסתדרות 1, קרית ים)

יום שישי 10 אוגוסט

שבת 11 אוגוסט

יום ראשון 05 אוגוסט
  השתתפות בקוקטייל המסורתי השנתי - קבוצת "בשבע"

(מרפסת מרכז מורשת בגין, ירושלים)

 יום הולדת לח"כ רועי פולקמן

09:20 - 09:00  ynet(כנסת) ראיון ל 

 (חדר סיעת כולנו,  פגישה עם ורד סולומון ממן09:30 - 09:45
 - שר הבינוי והשיכוןכנסת)

 (כנסת, חדר 2456 ) פגישה עם שר הביטחון09:45 - 10:15

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 וועדת שרים לענייני חקיקה בעניין טיוטת חוק 13:00 - 14:00
 (מזכירות הממשלה )איסור צריכת זנות 

 - (משרד ראה"מ, חדר התייעצויות שרים) פ.ע אלעזר13:00 - 13:30
שר הבינוי והשיכון

 (משרד ראה"מ) העמקת ידע לשרים14:00 - 16:00

 (משרד ראה"מ) קבינט בטחוני17:00 - 19:30

יום שלישי 07 אוגוסט
 אישי09:00 - 09:45

 נסיעה09:45 - 10:00

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) התייעצות10:00 - 11:30

 נסיעה11:30 - 12:00

 (מכון וולקני, כביש גישה  סיור במכון הוולקני12:00 - 14:00
 - שר הבינוי והשיכוןלכרם, בית דגן)

 נסיעה 14:00 - 14:30

 ניחום אבלים- שושנה ברוורמן ז"ל, אמו של צחי 14:30 - 15:00
 (רחוב החלוץ 12 א' נס ציונה)ברוורמן

 נסיעה 15:00 - 15:15

 (לוד) פגישת היכרות15:15 - 16:15

 נסיעה16:15 - 17:00

 - שר הבינוי  (לשכת השר) פגישת הכנה לברזיל17:15 - 17:45
והשיכון

 (לשכת השר) פגישת הכנה מקצועית לברזיל17:45 - 18:30

 נסיעה18:30 - 19:00

יום חמישי 09 אוגוסט
 (נצרת עילית) 17:00 טקס פתיחת מרכז מסחרי "רסקו"

  18:00 טקס פתיחת בית הכנסת הספרדי בשכונת הר יונה ג'
 - שר הבינוי והשיכון(נצרת עילית)

 ראיון ליומן הבוקר- רשת ב׳07:10 - 07:20

 תדרוך טלפוני לעיתונאים זרים10:00 - 10:15

 (תשבי) פגישה עם השר ליצמן11:00 - 12:00

 (רמת השרון) פגישת היכרות13:30 - 14:15

 נסיעה14:15 - 14:30

 (הרצליה) פגישת היכרות14:30 - 15:30

 (קרייה, תל אביב ) קבינט בטחוני18:00 - 19:30
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יום שני 13 אוגוסט
 נסיעה לחו"ל

 ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור11:00 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכון (מזכירות הממשלה )("קבינט הדיור")

 ועדת שרים לענייני העדה הדרוזית, הצ'רקסית 15:00 - 16:30
 והמשרתים בכוחות הביטחון מקרב אוכלוסיית המיעוטים

 - שר הבינוי והשיכון(מזכירות הממשלה )

יום רביעי 15 אוגוסט
 נסיעה לחו"ל

Assumption Day - Western (חגים דתיים נוצריים) 

 (לשכת ראה"מ) טקס החלפת מזכ"צ ראה"מ

 (לשכת ראה"מ ) קבינט בטחוני10:00 - 13:00

יום שישי 17 אוגוסט
 נסיעה לחו"ל

 אישי11:00 - 12:00

שבת 18 אוגוסט
 נסיעה לחו"ל

יום ראשון 12 אוגוסט
 נסיעה לחו"ל00:00

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (לשכת ראה"מ) קבינט בטחוני16:00 - 18:30

 המראה מנתב"ג16:05 - 16:30

יום שלישי 14 אוגוסט
 נסיעה לחו"ל

 אזכרה לצבי גרוסמן ז"ל  ("שירת הצפצפה")

 (בית העלמין,  אזכרה ליוחנן אבהרם הילברג ז"ל17:30 - 18:30
ניצן)

יום חמישי 16 אוגוסט
 נסיעה לחו"ל
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יום שני 20 אוגוסט
 נסיעה לחו"ל00:00

Arafat (חגים דתיים מוסלמיים) 

יום רביעי 22 אוגוסט
Assumption Day – Eastern (חגים דתיים נוצריים) 

(2nd day)Eid al Adha  (חגים דתיים מוסלמיים) 

 ראיון בגל"צ08:10 - 08:20

 (תשבי) פגישת היכרות09:45 - 10:30

 נסיעה10:30 - 11:00

 - שר  (שכונת אור המזרח, חריש ) ביקור בחריש11:00 - 13:00
הבינוי והשיכון

 נסיעה13:00 - 14:00

 (בני ברק) אישי14:00 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

 (קרית אונו) פגישת היכרות15:30 - 16:30

 (קרית אונו) פגישת היכרות16:45 - 17:45

 נסיעה17:45 - 18:00

 (סביון) פגישת היכרות18:00 - 19:00

יום שישי 24 אוגוסט
 ראיון לרדיו 103 - ניסים משעל09:05 - 09:15

שבת 25 אוגוסט

יום ראשון 19 אוגוסט
 נסיעה לחו"ל

יום שלישי 21 אוגוסט
Eid al Adha (חגים דתיים מוסלמיים) 

 אישי14:00 - 15:00

יום חמישי 23 אוגוסט
(3rd day)Eid al Adha  (חגים דתיים מוסלמיים) 

09:10 - 09:00ynet ראיון טלפוני 

 (כיכר מאיר עמית, גלילות) ביקור - גלילות10:00 - 14:00

 נסיעה14:00 - 14:30

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) התייעצות14:30 - 16:00

 נסיעה16:00 - 16:15

 פגישה עם שירית כשר- דירקטורית בחברת 16:15 - 16:30
 (ת"א)עמידר

 (ת"א) פגישת היכרות16:45 - 17:30

 (ת"א) פגישות היכרות17:30 - 18:15

 נסיעה18:15 - 18:30

  ראיון בתכנית "לפני החדשות" של אודי סגל18:45 - 19:15
(הברזל 23, רמת החייל, ת"א)
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יום שני 27 אוגוסט
 (תשבי) אישי10:00 - 11:00

 נסיעה11:00 - 12:00

 (ת"א) אישי12:20 - 13:00

 נסיעה13:00 - 13:15

 (ת"א) נאור + 13:301 - 14:30

 (בניין חדשות 2, שדרות  צילום סינק לחדשות 14:352 - 14:45
ההשכלה)

 נסיעה15:00 - 16:00

 (אבני חפץ) סיור בשומרון16:00 - 18:45

יום רביעי 29 אוגוסט
 (קאנטרי קלאב  טקס חנוכת קאנטרי קלאב רהט10:30 - 11:30

 - שר הבינוי והשיכוןרהט)

 נסיעה11:30 - 12:15

 (אשקלון) פגישת היכרות12:15 - 12:45

 נסיעה12:45 - 13:00

 (אשקלון) אישי13:00 - 14:30

 נסיעה14:30 - 15:00

 (אשקלון) פגישת היכרות15:00 - 16:00

 נסיעה16:00 - 16:30

 (קרית גת) פגישת היכרות16:30 - 17:30

 נסיעה17:45 - 19:00

יום שישי 31 אוגוסט
  פתיחת שנת הלימודים - ביה"ס למדעים ויהדות09:00 - 10:00

(חדרה, רחוב מדעים ויהדות 1)

 (תשבי) אישי11:30 - 12:30

שבת 01 ספטמבר

יום ראשון 26 אוגוסט
 יום הולדת לעמית אדרי

 (ת"א) אישי10:00 - 12:00

 (ת"א) פגישת היכרות12:30 - 13:30

 (ת"א) פגישת היכרות13:30 - 14:25

 צילום סרטון לראש העיר אילת14:25 - 14:30

 (ת"א) נאור + 14:301 - 15:30

 נסיעה15:30 - 16:00

 (ת"א) פגישת היכרות16:00 - 17:00

 נסיעה17:00 - 17:30

 פגישת היכרות17:30 - 18:30

 נסיעה18:30 - 19:00

 ראיון לתכנית הכלכלית של גל"צ18:45 - 18:55

יום שלישי 28 אוגוסט
 (ת"א) נאור + 10:001 - 11:00

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) פגישה עם יוסי פלד11:00 - 12:00

 (ת"א) נאור + 12:001 - 13:00

 (ת"א) פגישה עם שחר רזניק13:00 - 13:30

 (ת"א) פגישת היכרות13:30 - 14:30

 פגישה עם עירית שדר- דירקטורית בחברת 14:30 - 15:00
 (ת"א)ערים

 (ת"א) פגישת היכרות15:00 - 16:00

 (ת"א) נאור + 16:001 - 17:00

 (ת"א) פגישת היכרות17:00 - 17:45

 (ת"א) פגישת היכרות17:45 - 18:45

יום חמישי 30 אוגוסט
 - שר הבינוי  (לשכת השר בת"א) הכנה לראיון09:30 - 10:00

והשיכון

 (לשכת השר בת"א) נאור + 10:001 - 11:30

 נסיעה11:30 - 12:00

 (ראשון לציון) ארוחת צהריים12:00 - 14:00

 נסיעה 14:00 - 14:30

 (ראשון לציון) פגישת היכרות14:30 - 15:30

 אופציה היכרות15:45 - 16:45

 (רחובות) פגישת היכרות17:00 - 17:45

 נסיעה17:45 - 18:00

 (רחובות) פגישת היכרות18:00 - 18:45

 נסיעה18:45 - 19:00
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יום שני 03 ספטמבר
 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ"ל09:00 - 09:30

 - שר הבינוי  (לשכת השר) פגישה עם מלי שרביט09:30 - 10:00
והשיכון

 (חדר ישיבות גדול,  פורום מנהלים - משרד הבינוי10:00 - 12:30
 - לשכת שר הבינויקומה 3, משרד הבינוי)

 (לשכת השר) פגישת היכרות 12:30 - 13:00

 הרמת כוסית לרגל ראש השנה במעמד שר הבינ13:00 - 14:00

 (לשכת השר) הרמת כוסית לראש השנה13:45 - 14:00

 - שר  (לשכת השר) ארוחת צהריים עם סגן השר14:00 - 15:00

 - ש (לשכת השר) פגישה עם יו"ר קיבוץ מבקיעים15:00 - 15:45

 (לשכת השר) פגישה עם דן רשל15:45 - 16:15

 - שר הבינוי (לשכת השר) צילום ברכת שנה חדשה16:15 - 16:45

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע אלעזר16:45 - 17:15

 (לשכת השר) פגישה עם הרב מידנצ'יק 17:15 - 17:30

 ראיון ליומן הערב ברשת ב'17:15 - 17:25

 (לשכת השר) פגישה עם חן ברוך 17:30 - 18:00

 נסיעה18:30 - 20:00

יום רביעי 05 ספטמבר
 - שר  (מזכירות הממשלה ) ועדת שרים מינויים בשירות החוץ 

הבינוי והשיכון

 ראיון בגל"צ08:05 - 08:15

 (עמיקם) אישי09:00 - 10:00

 נסיעה10:00 - 11:00

 (איירפורט סיטי) פגישת היכרות11:00 - 11:45

 נסיעה11:45 - 12:00

 (מודיעין) פגישת היכרות12:00 - 12:45

 נסיעה12:45 - 13:00

 (מודיעין) הרמת כוסית13:00 - 14:00

 נסיעה14:00 - 14:30

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה14:30 - 17:00

 נסיעה17:00 - 18:00

 (בית העלמין במכמורת) אזכרה ליוסי קורקין ז"ל18:00 - 19:00

יום שישי 07 ספטמבר
 אישי12:30 - 13:30

 אישי16:30 - 17:30

שבת 08 ספטמבר
 יום הולדת לדוד דוידאן

יום ראשון 02 ספטמבר
 (רחוב הגבורה  פתיחת שנת הלימודים באשקלון08:00 - 09:45

7, אשקלון קומה 4)

 נסיעה09:45 - 10:00

 (קיבוץ סעד,  פתיחת שנת הלימודים בשדות נגב10:00 - 11:00
בית ספר "דעת")

 נסיעה11:00 - 11:45

 (אשדוד) פגישת היכרות11:45 - 12:45

 נסיעה12:45 - 13:15

 (צומת לטרון) פגישת היכרות13:15 - 14:15

 נסיעה14:15 - 15:00

 הרמת כוסית וחנוכת בית לרשות הממשלתית 15:00 - 16:00
 - (רח' בית הדפוס 12 בניין C קומה 1, ירושלים)להתחדשות עירונית

חיים אביטן

 נסיעה15:45 - 16:15

 (מנ"ל) קבינט בטחוני 16:15 - 18:45

יום שלישי 04 ספטמבר
 יום הגמלאים והפורשים של משרד הבינוי 10:00 - 11:00

 (רמת גן, אולמי הדר דימול)והשיכון

 נסיעה11:00 - 11:30

  אריזות מזון לראש השנה- ארגון "חג שבע" 11:30 - 12:00
(בסיס מחנה סירקין, פתח תקווה)

 (בסיס סירקין) אישי12:00 - 12:30

 נסיעה12:30 - 13:00

 (ראש העין) פגישת היכרות13:00 - 14:30

 נסיעה 14:30 - 14:45

 (ראש העין) פגישת היכרות14:45 - 15:30

 נסיעה15:30 - 16:00

 ראיון לרדיו רק"ע15:45 - 15:55

 (הוד השרון) פגישת היכרות16:00 - 16:45

 נסיעה16:45 - 17:30

 (מצפה טקס הקמת מכינה קדם צבאית בית אסף17:30 - 19:00
אילן)

יום חמישי 06 ספטמבר
 (נצרת עילית) אישי

 אישי

 - שר  (תשבי) פ.ע עמית, פרנקל, נאור ויונתן10:00 - 12:00
הבינוי והשיכון

 נסיעה12:00 - 13:00

 (ת"א) נאור + 13:001 - 14:00

 (ת"א) פגישת היכרות14:00 - 15:00

 (ת"א) נאור + 15:001 - 16:00

 (ת"א) פגישת היכרות16:00 - 17:00

 נסיעה17:00 - 17:30

 (רחוב יגאל אלון,  הרמת כוסית- מפלגת כולנו17:30 - 18:00
126, בניין A קומה 4, ת"א)

 נסיעה18:30 - 19:30
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יום שני 10 ספטמבר
 נדב בחופש00:00

 (חגים דתיים יהודיים) ראש השנה (היום הראשון)

יום רביעי 12 ספטמבר
 נדב בחופש

 (חגים דתיים יהודיים) צום גדליה

 (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 12:30

 נסיעה12:30 - 13:00

 (לשכת השר) פגישת היכרות13:00 - 14:00

 (לשכת השר) פגישת היכרות14:00 - 14:45

 נסיעה14:45 - 15:15

 (רחוב שבט בנימין  ניחום אבלים- משה רבן ז"ל15:15 - 15:45
46, גבעת זאב)

 נסיעה16:00 - 16:45

 (רחובות) פגישת היכרות16:45 - 17:30

 נסיעה17:30 - 17:45

 (נס ציונה) אישי17:45 - 18:10

 נסיעה18:10 - 18:45

 (אולפני "רשת",  ראיון בערוץ 13 אצל אודי סגל18:45 - 19:30
רמת החייל, ת"א)

יום שישי 14 ספטמבר
 נדב בחופש

שבת 15 ספטמבר
 נדב בחופש

יום ראשון 09 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ערב ראש השנה

 נסיעה13:00 - 13:30

 נסיעה13:00 - 13:30

יום שלישי 11 ספטמבר
 נדב בחופש

Hijri New Year (חגים דתיים מוסלמיים) 

 (חגים דתיים יהודיים) ראש השנה (היום השני)

יום חמישי 13 ספטמבר
 נדב בחופש

 (חיפה) פגישת היכרות10:15 - 11:00

 נסיעה11:00 - 11:15

 (חוף הכרמל) פגישת היכרות11:15 - 12:15

 נסיעה12:15 - 12:30

 (חוף הכרמל) פגישת היכרות12:30 - 14:00

 נסיעה14:00 - 14:15

 (לב המפרץ) פגישת היכרות14:15 - 14:50

 נסיעה14:50 - 15:00

 (חיפה) פגישת היכרות15:00 - 16:00

 נסיעה16:00 - 16:30

 (קרית ביאליק) פגישת היכרות16:30 - 17:15

 נסיעה17:15 - 18:15

 (בית ג'אן) חתונה לבנו של אל"מ נזי סלאח18:15 - 18:45

 נסיעה18:45 - 19:00
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22 ספטמבר 2018

יום שני 17 ספטמבר
 (רגבה) אישי

 (שדות ים) נאור + 06:301 - 09:30

 נסיעה12:00 - 13:00

 (צומת ביל"ו) פגישת היכרות13:00 - 14:30

 נסיעה14:30 - 14:45

 (רמלה) פגישת היכרות14:45 - 15:30

 ועדת שרים לעניין קידומם ושילובם של אזרחי 16:00 - 17:30
 - שר הבינוי והשיכון (מזכירות הממשלה )ישראל ממוצא אתיופי

 נסיעה16:00 - 16:30

 (שוהם) פגישת היכרות16:30 - 17:30

 נסיעה17:30 - 19:00

יום רביעי 19 ספטמבר
 יום הולדת לשחר גיאת

 (חגים דתיים יהודיים) יום כיפור

יום שישי 21 ספטמבר
 יום הולדת לשר ישראל כץ

 (א.ד גורדון 6, לוד) סיור בלוד10:00 - 11:00

 נסיעה11:00 - 11:15

 (חניון השוק) סיור ברמלה11:15 - 12:15

 נסיעה12:15 - 13:15

 (גן  בריתה - ביתה של חה"כ נאווה בוקר13:15 - 13:45
האירועים "קסליו", רח' הזגג 19, חדרה)

שבת 22 ספטמבר

יום ראשון 16 ספטמבר
 נדב בחופש00:00

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 נסיעה13:00 - 13:30

 (לשכת השר) פגישת היכרות13:30 - 14:15

 (לשכת השר) הכנה לראיון15:00 - 16:00

 נסיעה16:15 - 16:45

 (משרד ראה"מ) קבינט בטחוני 16:45 - 19:00

יום שלישי 18 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ערב יום כיפור

יום חמישי 20 ספטמבר
 יומולדת לראובן קפלן

 אישי09:00 - 10:00

 נסיעה10:00 - 11:00

 (הר הרצל, טקס אזכרה לחללי מלחמת יום כיפור11:00 - 12:00
ירושלים)

 נסיעה12:00 - 12:30

 (משרד ראה"מ) פ.ע ר' המל"ל12:30 - 13:15

 נסיעה לת"א13:15 - 14:15

 (ת"א) נאור + 15:001 - 16:00

 נסיעה16:00 - 16:30

 (ת"א) אישי16:30 - 18:30
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יום שני 24 ספטמבר
 דנה בחופש

 (חגים דתיים יהודיים) סוכות (ישראל)

יום רביעי 26 ספטמבר
 דנה בחופש

 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום הראשון-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)

 (הוד השרון) פגישת היכרות14:00 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

 (הרצליה) פגישת היכרות15:30 - 16:30

 נסיעה16:30 - 17:00

 (רמת גן) פגישת היכרות17:00 - 18:00

יום שישי 28 ספטמבר
 דנה בחופש00:00

 אישי00:00

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום הרביעי-ישראל)

 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום השלישי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

שבת 29 ספטמבר
 אישי

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)

 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום הרביעי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

יום ראשון 23 ספטמבר
 דנה בחופש00:00

 (חגים דתיים יהודיים) ערב סוכות

 נסיעה13:00 - 13:30

יום שלישי 25 ספטמבר
 דנה בחופש

 (חגים דתיים יהודיים) חג סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום הראשון-ישראל)

 (משרד ראה"מ) קבינט בטחוני10:00 - 11:00

 פגישת היכרות12:30 - 13:30

 נסיעה13:30 - 14:00

 (יבנה) פגישת היכרות14:00 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

 (גן יבנה) פגישת היכרות15:30 - 16:30

 נסיעה17:00 - 17:30

 (מושב זכריה) פגישת היכרות17:30 - 18:30

יום חמישי 27 ספטמבר
 דנה בחופש

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)

 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 (זכרון יעקב) פגישת היכרות10:00 - 11:00

 נסיעה11:00 - 12:00

 (עפולה) פגישת היכרות12:00 - 12:30

 נסיעה12:30 - 13:00

 (נצרת עילית) פגישת היכרות13:00 - 14:00

 נסיעה14:00 - 

 (מגדל העמק) פגישת היכרות14:15 - 15:30

 (גני חוגה) אישי16:15 - 18:15

 נסיעה18:15 - 18:30

 (בית שאן) פגישת היכרות18:30 - 20:45
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יום שני 01 אוקטובר
 אישי00:00

 (חגים דתיים יהודיים) שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) שמיני עצרת (מחוץ לישראל)

יום רביעי 03 אוקטובר
 יום הולדת לח"כ אלי כהן

 ראיון ביומן הבוקר של גל"צ07:00 - 07:10

 ראיון לאיילה חסון ברדיו 09:00103 - 09:10

 (תשבי) אישי10:00 - 11:00

 נסיעה11:30 - 12:30

 (רמת גן) אישי12:30 - 13:15

 נסיעה13:15 - 13:30

 - שר הבינוי והשיכון (ת"א) אישי13:30 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:15

 (גבעתיים) אישי15:15 - 16:45

 נסיעה16:45 - 17:00

 (ת"א) ניחום אבלים17:00 - 18:00

 ראיון לתכנית "לפני החדשות" עם אודי סגל- 18:45 - 19:15
 (אולפני רמת החייל)ערוץ 13

יום שישי 05 אוקטובר
 (מושב כרכור) אישי16:30 - 18:00

שבת 06 אוקטובר

יום ראשון 30 ספטמבר
 אישי

 (חגים דתיים יהודיים) הושענא רבה (חול המועד סוכות)

 יום הולדת לשר גלעד ארדן

 נסיעה13:00 - 13:30

 נסיעה13:00 - 13:30

יום שלישי 02 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) איסרו חג סוכות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) שמחת תורה (מחוץ לישראל)

 (תשבי) פגישת היכרות10:30 - 11:15

 (תשבי) פגישת היכרות11:30 - 12:30

 נסיעה13:30 - 14:30

 (טבריה) פגישת היכרות14:30 - 15:45

 נסיעה16:00 - 16:30

 (בית שאן,  ניחום אבלים - אביו של חיים ביבס16:30 - 17:30
הרב יצחק הרצוג 32 פינת אשתוקי הפרחי )

 נסיעה17:30 - 18:30

 (צפת) אישי18:30 - 20:00

יום חמישי 04 אוקטובר
 נאור בחופש

 ראיון ביומן הבוקר של רשת ב' - דב גילהר07:10 - 07:20

 הכנה למפגש עם ממשלת גרמניה + מפגש עם 10:00 - 10:45
 - שר הבינוי והשיכון (מלון המלך דוד, ירושלים)סגן השר הרוסי

 (מלון המלך  פגישה עם שר הפנים של גרמניה 11:00 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכוןדוד, ירושלים)

 נסיעה12:00 - 12:30

 אישי12:30 - 13:30

 נסיעה13:30 - 14:00

 (רחוב  ניחום אבלים אצל סיגי - דודי אמסלם14:00 - 14:30
גרשון אבנר 9/1, ארמון הנציב, ירושלים)

 נסיעה14:30 - 15:00

 (מלון קינג דיויד,  מפגש ממשלת ישראל- גרמניה 15:00 - 18:00
 - שר הבינוי והשיכוןירושלים)

 נסיעה18:30 - 20:00
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יום שני 08 אוקטובר
 נסיעה לחו"ל

יום רביעי 10 אוקטובר
 (רמת גן) אישי09:00 - 09:40

 נסיעה09:40 - 10:00

 ניחום אבלים - משפחה של קים יחזקאל 10:00 - 10:20
 (ראש העין )לבנגרונד ז"ל

 נסיעה10:20 - 11:00

 (משרד ראה"מ ) קבינט בטחוני 11:00 - 13:30

 נסיעה14:30 - 15:30

 (רח'  ניחום אבלים - משפחתו של זיו חג'בי ז"ל15:30 - 16:00
פינשטיין יונה צבי 21 דירה 4, ראשל"צ)

 נסיעה16:00 - 16:30

 (ת"א) פגישת היכרות16:30 - 17:15

 נסיעה17:15 - 17:30

 (אוניברסיטת ת"א, אולם  כנס אימפאקט 17:302018 - 19:00
סמולארש, שער 4)

יום שישי 12 אוקטובר
 אישי09:30 - 10:30

שבת 13 אוקטובר
 השתתפות בשבת תרבות (מראיין: עו"ד עידן 11:00 - 12:00

 (בית הלוחם, רח' שמואל ברקאי 94, ת"א)אבוהב)

יום ראשון 07 אוקטובר
 נסיעה לחו"ל00:00

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

יום שלישי 09 אוקטובר
 נסיעה לחו"ל00:00

 (מצודת יואב) טקס התייחדות לזכר חללי חטיבת גבעתי

יום חמישי 11 אוקטובר
 (ירושלים) יום הולדת לרון פרוסאור

 (ת"א) פגישת היכרות10:00 - 11:00

 (ת"א) פגישת היכרות11:00 - 12:00

 נסיעה12:00 - 12:30

 (ת"א) אישי12:30 - 13:30

 נסיעה13:30 - 14:00

 אירוע המנכ"לים של החברות הגדולות בישראל14:00 - 15:15
 (מסעדת מיט קיטצ'ן , רח' יגאל אלון 65, ת"א)(קבוצת סינאל)

 נסיעה15:15 - 15:30

 (ת"א) אישי15:30 - 17:00

 נסיעה17:00 - 17:45

  ראיון לתכנית "שש עם" - סיוון רהב מאיר17:45 - 18:15
(אולפני חדשות 2, נווה אילן)

 נסיעה18:15 - 19:00
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יום שני 15 אוקטובר
 (וולדוף אסטוריה, ירושלים) אישי09:15 - 10:00

 (וולדוף  כנס מעריב- מנהיגים (מדבר ב10:10)10:00 - 11:00
אסטוריה, ירושלים)

 נסיעה11:00 - 11:30

 (לשכת השר) פגישת היכרות11:30 - 12:00

 (לשכת השר) פגישת היכרות12:00 - 13:00

 (לשכת השר ) פגישה עם חן13:00 - 13:30

 (לשכת השר ) נאור + 13:301 - 14:15

 נסיעה14:15 - 14:45

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה14:45 - 15:45

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 ישיבת הפתיחה של המושב החמישי של הכנסת 16:00 - 17:00
 (אולם המליאה)העשרים

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע שר מנכ"ל17:00 - 18:00
והשיכון

 (לשכת השר בכנסת) צילום ברכות18:00 - 18:15

יום רביעי 17 אוקטובר
 פרנקל בחופש

 שחר בחופש

 ראיון ביומן הבוקר של רשת ב'07:10 - 07:20

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

 (לשכת השר בכנסת) נאור +12:001 - 13:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות13:00 - 14:00

 (לשכת השר בכנסת) נאור + 1 14:00 - 14:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות15:00 - 15:45

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות15:45 - 16:30

 (לשכת השר בכנסת) צילום סרטונים16:30 - 16:45

 (כנסת) אישי17:00 - 17:45

יום שישי 19 אוקטובר
 (צומת בית אורן) מירוץ העטלף07:00 - 08:00

 אישי10:00 - 11:00

שבת 20 אוקטובר

יום ראשון 14 אוקטובר
 פתיחת מושב החורף בכנסת

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 נסיעה13:00 - 13:30

 - שר הבינוי (מיקום מדוייק בהמשך) ארוחת צהריים13:15 - 14:45
והשיכון

 נסיעה14:30 - 15:00

 (משרד ראה"מ) קבינט בטחוני 15:00 - 17:30

 (משרד ראה"מ) פ.ע ר' המל"ל17:30 - 18:15

 נסיעה18:30 - 20:00

יום שלישי 16 אוקטובר
 (בני ברק) אישי09:30 - 10:30

 נסיעה10:50 - 11:20

 הועדה הכלכלית השנתית של התעשייה והמגזר11:20 - 11:45
 - שר הבינוי  (מלון דן פנורמה, ת"א)הקיבוצי 2018 (עולה ב11:30)

והשיכון

 (ת"א) אישי12:30 - 13:30

 נסיעה14:00 - 14:30

 (ארלוזורוב 93, קומה 5,  פגישה עם אבי ניסנקורן14:30 - 15:30
חדר 525)

 נסיעה15:30 - 16:00

 (ת"א) נאור + 16:001 - 17:00

 (ת"א) נאור +18:001 - 19:00

יום חמישי 18 אוקטובר
 (יבנה) אישי (חתונה)

 (חדרה) אישי (חתונה)

 המראה משדה דב08:00 - 08:05

 נחיתה באילת09:00 - 09:10

 (מלון רויאל ביץ', אילת) ארוחת בוקר במלון09:30 - 10:15

 (מלון רויאל ביץ') פגישת היכרות11:00 - 11:30

 (מלון רויאל  כינוס הנדל"ן השנתי (נואם ב12:15)11:45 - 12:30
 - שר הבינוי והשיכוןביץ', אילת)

 פגישת היכרות13:00 - 13:45

 נסיעה13:45 - 14:00

 (אילת) פגישת היכרות14:00 - 15:00

 סיור באילת15:00 - 16:00

 נסיעה לשדה התעופה 16:00 - 16:30

 המראה מאילת16:50 - 17:00

 נחיתה בשדה דב17:50 - 17:55
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יום שני 22 אוקטובר
 (שוהם) אישי (חתונה)

 (מיקום מדוייק בהמשך) סיור במצפה יריחו10:00 - 11:30

 נסיעה11:30 - 12:00

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע שר מנכ"ל12:30 - 13:30

 (לשכת השר)  נאור + 13:301 - 14:30

 (לשכת השר) פגישת היכרות14:30 - 15:30

 נסיעה לכנסת15:30 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (לשכת השר בכנסת) נאור + 16:001 - 17:00

 (לשכת ראה"מ ) אישי17:00 - 17:30

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע אלעזר17:45 - 18:15
והשיכון

 (לשכת השר בכנסת) צילום סרטונים18:15 - 18:45

יום רביעי 24 אוקטובר
 ראיון לרדיו קול חי08:30 - 08:40

 (לשכת השר בכנסת) נאור + 10:001 - 11:00

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

 - שר  (לשכת השר בכנסת) הכנה לקבינט הדיור11:30 - 12:00
הבינוי והשיכון

 (לשכת  פגישה עם אבנר עורקבי- יו"ר אהב"ה12:00 - 12:45
 - שר הבינוי והשיכוןהשר בכנסת)

 (לשכת  פגישה עם מנכ"ל עמותת "רואים רחוק"13:15 - 14:00
 - שר הבינוי והשיכוןהשר בכנסת)

 (לשכת השר בכנסת) נאור + 14:001 - 15:00

 נסיעה16:00 - 17:30

 ניחום אבלים17:30 - 18:45

 נסיעה18:45 - 19:00

יום שישי 26 אוקטובר

שבת 27 אוקטובר

יום ראשון 21 אוקטובר
 (אולם נחלת יהודה, רחוב דובר  חתונה לביתו של יעקב  אייכלר

שלום 6 ירושלים)

 (הר הרצל,  טקס האזכרה הממלכתי ליצחק ולאה רבין ז"ל
ירושלים)

 (בית הנשיא) טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל במעמד הנשיא

 יום הולדת לראש הממשלה בנימין נתניהו

 (ישראל) יום הזיכרון ליצחק רבין

 (מליאת הכ ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של יצחק רבין ז"ל

 ראיון ביומן הבוקר של גל"צ07:10 - 07:20

 ראיון בתכנית של איילה חסון ברדיו 09:00103 - 09:10

 (משרד ראה"מ) קבינט בטחוני10:30 - 14:30

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00

 נסיעה14:30 - 16:00

 (בית העלמין אביחיל) הלוויה- יואב שחר ז"ל16:00 - 17:00

 (אביחיל) ניחום אבלים17:00 - 17:30

 נסיעה17:30 - 18:30

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה18:30 - 19:00

יום שלישי 23 אוקטובר
 (סביון) אישי09:00 - 10:30

 נסיעה11:30 - 12:30

 (ירושלים) אישי12:30 - 13:45

 נסיעה13:45 - 14:45

 (בת ים) פגישת היכרות 14:45 - 15:30

 נסיעה15:30 - 15:45

 (חולון) פגישת היכרות15:45 - 16:30

 נסיעה16:30 - 16:45

 (חולון) פ.ע ראובן קפלן16:45 - 17:45

 ראיון ביומן הערב של רשת ב'17:10 - 17:20

 נסיעה18:00 - 18:45

 (שדרות) פגישת היכרות18:45 - 19:15

יום חמישי 25 אוקטובר
 ראיון לתכנית של אלון בן דוד, יואב לימור ורוני 09:00 - 09:10

דניאל ברדיו 103

 (כפר גדעון) אישי09:30 - 11:00

 נסיעה11:00 - 12:15

 (בית ג'ן) פגישת היכרות12:15 - 13:15

 נסיעה13:15 - 13:45

 (כיסרא סמיע) פגישת היכרות13:45 - 14:30

 נסיעה14:30 - 15:00

 (מעלות תרשיחא) פגישת היכרות15:00 - 16:00

 נסיעה16:00 - 16:20

 (שלומי) פגישת היכרות16:20 - 17:15

 נסיעה17:15 - 18:00

 (קרית ים) פגישת היכרות18:00 - 18:30

 (רחוב גלעד,  טקס הנחת אבן פינה בקריית ים18:30 - 19:15
 - שר הבינוי והשיכוןפינת ש"ד ירושלים 104)
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יום שני 29 אוקטובר
 (ת"א) אישי08:00 - 09:30

 נסיעה09:30 - 10:30

 ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור10:30 - 12:00
 - שר הבינוי והשיכון (משרד ראה"מ )("קבינט הדיור")

13:00 - 11:30TIP שר הבינוי והשיכון (דובנוב 11, ירושלים) סדנת - 

 נסיעה לכנסת13:00 - 13:30

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 נסיעה16:30 - 17:30

 (תל אביב) אישי17:30 - 18:30

יום רביעי 31 אוקטובר
 (תשבי) אישי09:00 - 10:00

 נסיעה10:00 - 11:00

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

 (לשכת השר בכנסת) נאור +1 12:00 - 13:00

 נסיעה 13:00 - 13:30

 (ירושלים) ארוחת צהריים13:30 - 15:00

 נסיעה15:30 - 16:30

 (הרצליה) אישי16:30 - 18:00

 נסיעה18:00 - 19:00

 ישיבת אבל מיוחדת של הממשלה לזכרו של דוד18:30 - 19:30
 (משרד ראה"מ)אזולאי ז"ל

יום שישי 02 נובמבר

שבת 03 נובמבר
 (מודיעין) שבת תרבות11:00 - 12:00

יום ראשון 28 אוקטובר
 שחר בחופש

 ראיון ביומן הבוקר של רשת ב'07:30 - 07:40

 (וולדוף אסטוריה, ירושלים) אישי09:30 - 10:15

10:25 - 10:15ynet ראיון 

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 (משרד ראה"מ) קבינט בטחוני 16:00 - 18:30

יום שלישי 30 אוקטובר
 יום בחירות לרשויות

 דימונה 07:30 - 10:30

 נסיעה10:30 - 10:45

 ירוחם10:45 - 11:15

 נסיעה11:15 - 11:45

 באר שבע11:45 - 12:15

 נסיעה12:15 - 12:45

 ראיון ליומן הצהריים של רשת ב'12:30 - 12:40

 אופקים12:45 - 13:15

 נסיעה13:15 - 13:30

 נתיבות13:30 - 14:00

 נסיעה14:00 - 14:15

 שדרות14:15 - 14:45

 נסיעה14:45 - 15:15

 אשדוד15:15 - 15:45

 נסיעה15:45 - 16:30

פריטים נוספים...

יום חמישי 01 נובמבר
All Saints' Day (חגים דתיים נוצריים) 

 (ראש העין) נאור + 09:301 - 11:00

 נסיעה11:00 - 11:30

 (ת"א) פגישת היכרות12:00 - 13:00

 (ת"א) פגישה עם צוריאל ראשי13:00 - 15:00

 נסיעה 15:00 - 16:00

 (ייקב  טקס הנחת אבן פינה ביישוב מגרון 16:00 - 17:30
 - שר הבינוי והשיכוןפסגות)
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יום שני 05 נובמבר
 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע רונן רגב10:30 - 11:00

 (לשכת השר ) פגישת היכרות 11:00 - 11:45

 (לשכת השר) פגישה עם ז'קי לוי11:45 - 12:30

 (חדר ישיבות גדול,  פורום מנהלים - משרד הבינוי12:30 - 14:30
 - לשכת שר הבינויקומה 3, משרד הבינוי)

 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה14:45 - 15:45

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות16:00 - 16:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישה עם השר יריב לוין16:30 - 17:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות17:30 - 18:30

 (כנסת) פגישה עם חה"כ דוד ביטן18:30 - 19:00

יום רביעי 07 נובמבר
 (אולמי הדר דימול, רמת  חתונה לשלמה וייזר- יועץ של איוב קרא

גן)

 (לשכת השר בכנסת) נאור + 10:001 - 11:00

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

 - שר  (לשכת השר בכנסת) פגישה עם יעל אדאמי11:30 - 12:30
הבינוי והשיכון

 מענה במליאה- הצעת חוק של חה"כ אורלי לוי 12:30 - 13:00
(שעה מדוייקת בהמשך)

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות13:00 - 14:00

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) פ.ע עמית14:00 - 15:00

 (לשכת השר  פגישה עם חה"כ אברהם נגוסה 15:00 - 15:45
בכנסת)

 (לשכת השר בכנסת) פגישה עם אורית משה16:00 - 16:30

 (משרד ראה"מ) קבינט בטחוני17:30 - 19:30

יום שישי 09 נובמבר
 (תשבי) אישי11:00 - 12:00

 אישי13:30 - 14:30

שבת 10 נובמבר

יום ראשון 04 נובמבר
 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה10:30 - 12:30
משרד ראה"מ)

 - שר הבינוי  (לשכת השר) הכנה לפורום מנהלים14:30 - 15:00
והשיכון

 (לשכת השר) פ.ע עמית15:00 - 16:00

 נסיעה16:00 - 16:30

 (משרד ראה"מ) קבינט בטחוני 16:30 - 19:00

יום שלישי 06 נובמבר
 אישי07:45 - 12:00

 נסיעה12:00 - 12:30

 (ת"א) נאור + 12:301 - 13:30

 (ת"א) פגישת היכרות13:45 - 14:45

 נסיעה14:45 - 15:00

 (ת"א) אישי15:00 - 16:30

 נסיעה16:30 - 17:00

 (חולון) נאור + 17:001 - 18:00

 נסיעה18:00 - 18:45

 (המידרון 9, הרצליה) ניחום אבלים- נועה רוסו ז"ל18:45 - 19:15

יום חמישי 08 נובמבר
 אישי

 יום הולדת שמח לשר

 נאור בחופש

 פרנקל בחופש
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יום שני 12 נובמבר
 (לשכת השר בכנסת) אישי14:00 - 14:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות14:30 - 15:30

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 נסיעה16:00 - 16:15

 (ירושלים) אישי16:30 - 17:15

 נסיעה17:30 - 18:30

 (אולמי "דימול  חתונה לבנו של איציק כהן18:30 - 19:00
פלטינום", רח' ז'בוטינסקי 1, רמת גן)

יום רביעי 14 נובמבר
 נאור במילואים

 שחר בחופש

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

 (לשכת השר בכנסת) פ.ע דנה11:00 - 11:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישה עם רמי סימני11:45 - 12:15

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות12:30 - 12:45

 (לשכת השר בכנסת) צילום- סרטון ברכה12:45 - 12:50

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות 13:00 - 13:45

 תורנות מליאה (החלפה עם השרה סופה 14:00 - 17:00
 (כנסת)לנדבר)

 נסיעה17:00 - 18:30

 (חורפיש) ניחום אבלים18:30 - 19:00

יום שישי 16 נובמבר
 אישי07:00 - 12:00

 (חלקה צבאית, קרית  אזכרה לעודד אליאס ז"ל11:00 - 12:00
שאול )

שבת 17 נובמבר

יום ראשון 11 נובמבר
 ראיון ביומן הבוקר של רשת ב'07:15 - 07:25

 אישי08:00 - 09:30

 (ת"א) פגישת היכרות11:00 - 12:00

 (ת"א) פגישת היכרות12:30 - 13:30

 נסיעה13:50 - 14:20

 פסגת הנדל"ן 70 שנה של ידיעות (מדבר 14:20 - 15:00
 (אולמי "לאגו", ראשון לציון)ב14:30)

 (ראשל"צ) פגישת היכרות15:15 - 16:15

 נסיעה16:45 - 17:45

 (אולפני נווה  ראיון אצל עודד בן עמי- חדשות 17:452 - 18:30
אילן)

 נסיעה18:30 - 19:30

יום שלישי 13 נובמבר
 יום הולדת לח"כ מירב בן ארי

 (הקריה בת"א) קבינט בטחוני09:00 - 16:30

יום חמישי 15 נובמבר
 (בית העלמין בהר הרצל) אזכרה לזכרו של אוריאל פרץ ז"ל

 (גלילות) אישי10:30 - 11:30

 נסיעה 11:30 - 12:00

 (ת"א) אישי12:00 - 13:00

 (ת"א) נאור + 13:001 - 14:00

 נסיעה14:00 - 15:00

 אשקלון15:00 - 15:45

 נסיעה15:45 - 16:00

 שדרות16:00 - 16:30

 נסיעה16:30 - 16:45

 שדות נגב16:45 - 17:15

 נסיעה17:30 - 18:30

 (בני ברק) אישי18:30 - 20:00
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יום שני 19 נובמבר
 טקס עובד מצטיין בענף הבניין, העץ והתעשיות הנלוות 

 (אולמי "אבניו", קרית שדה התעופה)(מדבר ב19:54)

 יום הולדת לשר משה כחלון

 (פארק הירקון) אימון בוקר07:00 - 08:00

 (ת"א, מיקום מדוייק בהמשך) ארוחת בוקר08:00 - 09:00

 אישי09:00 - 10:00

 נסיעה10:00 - 11:00

 משרד בירושלים11:00 - 14:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה14:45 - 15:45

 (לשכת השר בכנסת) צילום סרטו ברכה15:45 - 15:55

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (לשכת השר בכנסת) אופציה היכרות16:00 - 17:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות17:00 - 17:45

 ראיון ליומן הערב בגל"צ 17:15 - 17:25

 אופציה היכרות17:45 - 18:30

יום רביעי 21 נובמבר
 כנס דיפלומטים שנתי של ג'רוזלם פוסט (מדבר 09:45 - 10:15
 (וולדוף אסטוריה, ירושלים)בשעה 10:00)

 נסיעה10:30 - 11:00

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

 (כנסת) תורנות מליאה11:00 - 14:00

 מענה להצעת חוק- דיור חברתי (שעה מדוייקת 11:30 - 12:00
בהמש)

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע אלעזר 14:10 - 14:30
והשיכון

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות14:30 - 15:30

 (לשכת השר בכנסת) צילום סרטון ברכה15:30 - 15:35

 אופציה היכרות16:00 - 18:30

יום שישי 23 נובמבר
 אישי08:30 - 09:30

 (מצפה הילה) אזכרה לאבי סיון11:00 - 12:00

 (תשבי) אישי13:00 - 14:00

שבת 24 נובמבר

יום ראשון 18 נובמבר
 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 נסיעה13:00 - 13:30

 (ענת) ארוחת צהריים לצוות13:30 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר ) פ.ע שר מנכ"ל 15:30 - 16:30

 פגישה בנושא הצגת תכנית האסטרטגית לדיור 16:30 - 17:15
 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר)2040

 נסיעה17:30 - 18:30

 (נס ציונה) פגישת היכרות18:30 - 20:00

יום שלישי 20 נובמבר
Prophet Mohammed's Birthday (חגים דתיים מוסלמיים) 

 טקס חנוכת בית הספר בראשית (ע"ש ר' המועצה פינקי זוארץ 
 (רח' הארז 7, בנימינה)ז"ל)

 (תשבי) אישי10:00 - 11:00

 נסיעה11:00 - 11:30

 (נתניה) פגישת היכרות11:30 - 12:15

 נסיעה12:15 - 12:30

 (קדימה) פגישת היכרות12:30 - 13:30

 נסיעה13:30 - 14:00

 (גבעתיים) אישי14:00 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

 (פתח תקווה) פגישת היכרות15:30 - 16:30

 (פתח תקווה) פגישת היכרות 16:30 - 17:30

 נסיעה17:30 - 17:45

 (פתח תקווה) ניחום אבלים18:00 - 18:30

יום חמישי 22 נובמבר
 שחר בחופש

 (ת"א) אישי09:30 - 10:00

 (ת"א) אישי10:00 - 10:45

 נסיעה10:45 - 11:00

 (ת"א) נאור + 11:001 - 12:00

 נסיעה12:00 - 12:30

 (ת"א) פגישת היכרות12:30 - 13:30

 נסיעה13:30 - 13:45

 (ת"א) אישי13:45 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

 (ת"א) אישי15:30 - 17:00

 (ת"א) ישיבת צוות 17:30 - 19:30
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יום שני 26 נובמבר
 (פתח תקווה) פגישת היכרות10:00 - 11:00

 נסיעה11:00 - 12:00

 (ירושלים) אישי12:00 - 12:45

 נסיעה12:45 - 13:15

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות13:15 - 14:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה13:50 - 15:30

 (לשכת השר  פגישה עם מנכ"ל עמותת "אחריי"15:45 - 16:30
 - שר הבינוי והשיכוןבכנסת)

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישה עם ערן כהן 16:30 - 17:00

  ישיבה מיוחדת של הכנסת לכבוד נשיא צ'כיה 17:00 - 17:30
(מליאה)

 (לשכת השר בכנסת) צילום סינק לערוץ 17:301 - 17:40

 (לשכת  פגישה עם דוד דוידאן ויוסי אבוטבול18:00 - 18:30
השר בכנסת)

יום רביעי 28 נובמבר
 נדב במילואים

 (לשכת השר בכנסת) צילומים09:45 - 10:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות10:00 - 10:45

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

  תורנות מליאה (החלפה של השר משה כחלון)11:00 - 14:00
(כנסת)

 צילום סינק לערוץ 14:001 - 14:10

 (לשכת השר בכנסת) צילום סרטון ברכה14:10 - 14:15

 (לשכת השר בכנסת) נאור + 14:301 - 15:30

 נסיעה16:15 - 16:30

 (ירושלים) פגישת היכרות16:30 - 17:15

 נסיעה17:15 - 17:30

 (משרד ראה"מ) קבינט בטחוני 17:30 - 20:00

יום שישי 30 נובמבר

שבת 01 דצמבר
 יום הולדת לאור

 אישי11:00 - 12:00

 (הרצליה) אישי18:00 - 19:00

יום ראשון 25 נובמבר
 ראיון לרדיו גלי ישראל07:20 - 07:30

 (גבעתיים) אישי07:30 - 08:30

 נסיעה09:00 - 10:00

 - שר הבינוי  (לשכת השר) פ.ע איתמר ברטוב10:00 - 10:30
והשיכון

 (לשכת השר) נאור +1 10:30 - 11:30

 (לובי המשרד,  טקס פרידה מסגן השר ז'קי לוי11:30 - 12:30
 - שר הבינוי והשיכוןמשרד הבינוי והשיכון)

 נסיעה12:30 - 13:00

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה13:00 - 15:00

 (משרד ראה"מ) אישי15:30 - 16:00

 נסיעה16:15 - 17:00

 (איירפורט סיטי) פגישת היכרות 17:30 - 18:15

 (איירפורט סיטי) פגישת היכרות18:15 - 19:00

יום שלישי 27 נובמבר
 טיסה משדה דב06:40 - 06:50

 נחיתה באילת07:30 - 07:40

 אימון בוקר08:00 - 09:00

 (מלון דן) ארוחת בוקר09:30 - 10:45

 ראיון טלפוני לעיתון בשבע10:30 - 10:40

 (מלון דן, אילת) פגישת היכרות11:00 - 11:30

 הכנס השנתי של לשכת שמאי מקרקעין 11:30 - 12:15
 (מלון דן, אילת)בישראל (נואם 12:00)

 אישי12:30 - 15:00

 המראה מאילת 15:20 - 15:30

 נחיתה בשדה דב16:05 - 16:15

 (ראש העין) פגישת היכרות17:30 - 18:30

יום חמישי 29 נובמבר
 (בית ספר טקס חניכת מגרש ספורט משולב בג'ת10:00 - 10:45
 - שר הבינוי והשיכוןיסודי אבן רושד)

 אישי11:00 - 12:30

 (אולמי  כנס "האסטרטגיה המיסויית של מחר"13:00 - 14:00
"לאגו", ראשל"צ)

 נסיעה14:00 - 14:30

 (ת"א) אישי14:30 - 16:30

 נסיעה16:30 - 17:00

 (ת"א) אישי17:00 - 18:30

 צילום סרטונים17:00 - 17:15

 נסיעה18:30 - 19:30
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יום שני 03 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה

 (פתח תקווה) פגישת היכרות10:30 - 12:00

 נסיעה12:00 - 13:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה13:00 - 16:00

 (לשכת השר בכנסת) אישי13:00 - 14:00

 (לשכת השר בכנסת ) פגישת היכרות14:00 - 14:30

 (שער בנימין) פגישת היכרות16:30 - 17:15

 נסיעה17:15 - 17:45

 (ישוב מגרון) הדלקת נרות17:45 - 18:45

יום רביעי 05 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השלישי)

 (מרכז הקונגרסים, ירושלים) חתונה לבנו של אלי ישי

 ראיון ברדיו 09:05103 - 09:15

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע שר מנכ"ל10:00 - 11:00
והשיכון

 נאור + 10:001 - 10:10

 (כנסת) מליאה11:00 - 14:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות11:30 - 12:15

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות13:00 - 14:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות14:00 - 15:00

 נאור + 15:001 - 15:30

 נסיעה16:30 - 17:00

 אירוע חנוכה של גבעתי- ארוחת ערב ומפגש עם17:00 - 17:30
 (לטרון, יד לשריון)מפקדים

 ראיון ליומן הערב של גל"צ17:15 - 17:25

 (אולפני נווה  ראיון בתכנית שש עם בחדשות 17:452 - 18:15
אילן)

יום שישי 07 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום החמישי)

שבת 08 דצמבר
Immaculate Conception (חגים דתיים נוצריים) 

 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השישי)

 (אולפני  ראיון לתכנית המאה המרכזי בערוץ 18:2010 - 18:50
ערוץ 10 בגבעתיים)

יום ראשון 02 דצמבר
 ועדת שרים למינויים בשירות החוץ

 נר ראשון של חנוכה

 שחר בחופש

 (ירושלים) פגישת היכרות09:30 - 10:20

 נסיעה 10:20 - 10:30

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 נסיעה13:00 - 13:30

 (ירושלים) פגישת היכרות13:30 - 14:30

 נסיעה 14:30 - 15:00

 (ירושלים) פגישת היכרות15:00 - 16:00

 נסיעה16:00 - 17:00

 (אור יהודה) ניחום אבלים17:00 - 17:30

יום שלישי 04 דצמבר
 (בית שאן) בר מצווה לבנו של אבי דנן

 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השני)

 (מרכז מורשת בגין) טקס הענקת פרס בגין08:00 - 08:30

 נסיעה11:30 - 12:30

 (כנסת) מפגש עם המשפחה של פרנקל  12:30 - 13:00

 תורנות מליאה- (החלפה של השר משה כחלון)13:00 - 14:30

 נסיעה14:30 - 15:00

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר)  פ.ע עמית ונאור15:00 - 16:00

 (לשכת השר) הדלקת נרות לשכתית16:00 - 16:30

 (לשכת השר) פגישה עם גלעד בר אדון 16:30 - 17:00

 נסיעה17:00 - 18:00

 (ת"א) קבינט בטחוני18:00 - 19:30

יום חמישי 06 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום הרביעי)

 (ת"א) אישי 10:00 - 11:00

 (ת"א) פגישת היכרות12:00 - 13:00

 (ת"א) פגישת היכרות 16:30 - 17:30

 ראיון ליומן הערב של רשת ב'17:15 - 17:25
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יום שני 10 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השמיני)

 (פסגת  חנוכת מקווה ע"ש השר דוד אזולאי ז"ל11:30 - 12:00
זאב, ירושלים)

 נסיעה12:00 - 12:30

 (כנסת) פגישה עם השר אורי אריאל12:30 - 13:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות13:30 - 14:15

 פ.ע דנה14:15 - 14:30

  שדולה למען משפחות השכול נפגעות הטרור14:30 - 15:00
(כנסת, אולם נגב)

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (לשכת השר בכנסת) נאור + 16:001 - 16:45

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות16:45 - 17:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות18:00 - 18:45

יום רביעי 12 דצמבר
 נאור במילואים

 פרנקל במילואים

 ראיון ליומן הבוקר של רשת ב' 07:20 - 07:30

08:40 - 08:30 ynetראיון טלפוני ל 

 (ירושלים) אישי09:30 - 10:30

 נסיעה 10:30 - 11:00

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

 (לשכת השר בכנסת) פ.ע דנה 11:00 - 11:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות11:30 - 12:30

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות 13:00 - 14:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות15:00 - 16:00

 נסיעה17:00 - 18:00

 (אולפני  ראיון בתכנית לפני החדשות בערוץ 18:1513 - 19:00
רמת החייל )

יום שישי 14 דצמבר
 (שפיים) אזכרה לצחי פישביין11:00 - 12:00

 אישי14:00 - 15:00

שבת 15 דצמבר
 יומולדת לקלודין

יום ראשון 09 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השביעי)

 יום נישואים

 ראיון ביומן הבוקר של גל"צ07:10 - 07:20

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 נסיעה13:00 - 13:30

 ארוחת צהריים13:30 - 14:00

 (לשכת השר) אישי14:00 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

 (לשכת ראה"מ) קבינט בטחוני 15:30 - 16:30

 נסיעה16:30 - 17:30

 אישי17:30 - 18:30

יום שלישי 11 דצמבר
 (אשקלון) פגישת היכרות10:45 - 11:30

 (אשקלון) פגישת היכרות11:30 - 12:30

 נסיעה12:30 - 13:00

 (נתיבות) ארוחת צהריים13:00 - 14:30

 נסיעה14:30 - 15:00

 (שדרות) פגישת היכרות15:00 - 16:00

 נסיעה16:30 - 17:00

 (באר שבע) אישי17:00 - 18:00

 נסיעה18:00 - 18:30

 (באר שבע) פגישת היכרות18:30 - 19:30

יום חמישי 13 דצמבר
 המראה משדב דב06:40 - 06:50

 נחיתה באילת07:30 - 07:40

 אימון בוקר08:00 - 09:00

 ארוחת בוקר09:30 - 10:30

 (מלון רויאל ביץ',  עיר הנדל"ן (מדבר ב11:30)11:15 - 12:15
אילת)

 (אילת) פגישת היכרות13:00 - 14:30

 המראה מאילת15:10 - 15:15

 נחיתה בשדה דב15:55 - 16:00

 נסיעה לירושלים16:30 - 17:30

 (מלון כרמים, ירושלים) טקס הסתדרות המעוף17:30 - 18:30
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יום שני 17 דצמבר
 (ראש העין) פגישת היכרות10:00 - 10:30

 נסיעה10:30 - 11:30

 (לשכת השר) פ.ע עמית ופרנקל11:30 - 12:15

 (לשכת השר, רחוב קלרמון  פגישה עם און רגוניס12:15 - 13:00
 - שר הבינוי והשיכוןגאנו 3, קומה 3, ירושלים)

 -  (לשכת השר) פגישה עם האדריכל יעקב פרץ13:00 - 14:00
שר הבינוי והשיכון

 (לשכת השר) פ.ע עמית ודנה14:00 - 14:30

 נסיעה14:30 - 15:00

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות16:00 - 16:45

 (כנסת) אישי17:00 - 18:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות18:30 - 19:15

יום רביעי 19 דצמבר
 (מרכז פרס  מעבר מעל ארונה של רונה רמון ז"ל09:30 - 10:00

לשלום)

 נסיעה10:00 - 11:00

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

 תורנות מליאה (החלפה של השר גלעד ארדן)11:00 - 14:00

 (מרכז פרס לשלום) טקס אשכבה לרונה רמון ז"ל16:00 - 17:00

יום שישי 21 דצמבר
 נדב בחופש

 יום הולדת לח"כ רחל עזריה

 יום הולדת לשר חיים כץ

 (הר הרצל) אזכרה למתן פוליבודה ז"ל08:45 - 09:45

  מירוץ לזכרם של מתן פוליבודה ויאיר אנגל ז"ל10:00 - 11:30
(מיקום מדוייק בהמשך)

 (רמת רחל) אזכרה ליאיר אנג'ל ז"ל12:00 - 13:00

שבת 22 דצמבר
 נדב בחופש00:00

יום ראשון 16 דצמבר
 פרנקל בחופש

 ראיון ברדיו 103- איילה חסון 09:05 - 09:15

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 נסיעה14:00 - 15:00

 (SPARK אירועים, א.  ברית לבנה של דורית שכטר15:00 - 15:30
תעשייה הישן, משה בקר 15, ראשל"צ)

 (לשכת ראה"מ) קבינט בטחוני15:30 - 18:00

 נסיעה 15:30 - 16:15

 וע"ד בענייני חקיקה בנושא הצעת חוק גירוש 18:00 - 18:30
 (משרד ראה"מ )משפחות מפגעים על רקע לאומני 

 נסיעה18:30 - 19:30

יום שלישי 18 דצמבר
 שחר בחופש

 (חגים דתיים יהודיים) צום י' בטבת

 (ראשל"צ) פגישת היכרות10:30 - 11:30

 נסיעה11:30 - 12:00

 (ת"א) פגישת היכרות12:30 - 13:15

 (ת"א) נאור +13:301 - 14:30

 - שר  (ת"א) פ.ע איתמר ברטוב + ראובן קפלן15:00 - 15:30
הבינוי והשיכון

 (ת"א) אישי15:30 - 17:00

 נסיעה15:30 - 15:35

 נסיעה17:00 - 17:30

 (בני ברק) ניחום אבלים17:30 - 18:00

יום חמישי 20 דצמבר
 נדב בחופש00:00

 (ת"א) אישי09:00 - 12:00

 ראיון ברדיו 90- נחמה דואק12:25 - 12:35

 נסיעה12:30 - 13:00

 (ת"א) אישי13:00 - 14:30

 נסיעה14:30 - 15:30

 (גוש עציון) סיור בגוש עציון15:30 - 19:30

 ראיון ליומן הערב של רשת ב'17:15 - 17:25
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יום שני 24 דצמבר
 (רחבת הכותל המערבי) בר מצווה לבנם של דניאל ודגנית כנעני

 (מרכז פרס לשלום) ניחום אבלים- רונה רמון ז"ל10:00 - 10:30

  שדולה למען ארץ ישראל במעמד יו"ר הכנסת14:30 - 15:00
(חדר ועדת הפנים)

 - לשכת שר הבינוי (חדר סיעה, כנסת) ישיבת סיעה15:00 - 16:00

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

  הכנה לסיורים בצפת, מרום הגליל ומראר16:00 - 16:30
 - שר הבינוי והשיכון(לשכת השר בכנסת)

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות16:30 - 17:30

 פגישה עם יועמ"ש הכנסת17:30 - 18:00

 (לשכת השר בכנסת) כתיבת טור אישי 18:00 - 19:00

יום רביעי 26 דצמבר
St. Stephen's Day (חגים דתיים נוצריים) 

 (חריש) ראיון לעיתון גלובס08:00 - 10:00

 נסיעה10:00 - 11:15

 שיחת ועידה טלפונית10:30 - 10:40

 (כנסת) מליאה11:00 - 16:00

 - שר הבינוי  (לשכת השר בכנסת) פ.ע שר מנכ"ל12:00 - 13:00
והשיכון

 (כנסת) אישי13:00 - 14:00

 (לשכת השר בכנסת ) פגישת היכרות 13:30 - 14:30

 אופציה פגישת היכרות14:30 - 15:00

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות15:00 - 15:45

 (לשכת השר בכנסת) פגישת היכרות16:00 - 16:45

 נסיעה17:00 - 18:00

 (ת"א) נאור + 18:001 - 19:30

יום שישי 28 דצמבר
 (תשבי) אישי09:30 - 10:30

 אישי13:00 - 14:00

שבת 29 דצמבר

יום ראשון 23 דצמבר
 ראיון ליומן הבוקר של גל"צ07:05 - 07:15

 - לשכת שר הבינוי (משרד ראה"מ) ישיבת ממשלה10:30 - 13:00

 נסיעה12:30 - 13:00

 (מזכירות הממשלה,  וועדת שרים לעינייני חקיקה13:00 - 15:00
משרד ראה"מ)

 (ירושלים) ארוחת צהריים 13:00 - 14:30

 נסיעה14:30 - 15:30

 (ת"א) פגישת היכרות15:30 - 16:30

 (משרד ראה"מ בת"א) התייעצות בטחונית17:00 - 19:00

יום שלישי 25 דצמבר
Christmas Day - Western (חגים דתיים נוצריים) 

 הצגת מחזמר "אקסודוס" (בביצוע קבוצה גרמנית "מצעד 
 (קיבוץ גן שמואל)החיים")

 יום הולדת לחיים אביטן

 - שר הבינוי והשיכון (מראר) ביקור במראר09:30 - 11:15

 נסיעה 11:15 - 11:45

 סיור לחברי הקבינט בצפון 11:45 - 17:00

 - שר הבינוי  (רחוב ירושלים 50, צפת) ביקור בצפת12:30 - 13:30
והשיכון

 נסיעה 14:00 - 14:30

 (מועצה אזורית מרום גליל,  ביקור במרום הגליל14:30 - 15:30
 - שר הבינוי והשיכוןקומה 2)

 (צפת ) פגישת היכרות17:30 - 18:15

 (מושב עלמה) פגישת היכרות18:45 - 19:30

יום חמישי 27 דצמבר
 שחר בחופש

 (גבעתיים) אישי09:00 - 10:30

 נסיעה10:30 - 11:00

 (ת"א) ניחום אבלים- משפחתו של יורם הסל ז"ל11:00 - 11:30

 נסיעה11:50 - 12:20

 צילום סרטון12:20 - 12:30

 האסיפה השנתית לשנת 2018- האגודה 12:30 - 13:00
 (כפר המכביה)לתרבות הדיור

 נסיעה13:00 - 13:30

 (ת"א) ארוחת צהריים 13:30 - 15:00

 נסיעה15:00 - 15:30

 (ת"א ) פגישת היכרות 15:30 - 16:30

 (ת"א) פגישת היכרות16:30 - 17:15

 (ת"א) נאור + 17:301 - 18:30
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יום שני 31 דצמבר
 (בית ינאי) אישי 10:00 - 11:30

 ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור10:30 - 12:00
 (קריית הממשלה רח' מנחם בגין 125 קומה 6 חדר ("קבינט הדיור")

 - שר הבינוי והשיכוןישיבות ברשות מקרקעי ישראל)

 נסיעה11:30 - 13:00

 טקס הנחת אבן יסוד - בית הכנסת "תפארת 13:00 - 14:30
 - שר הבינוי  (מוזיאון הרובע ההירודיאני, כיכר החורבה)ישראל"
והשיכון

 נסיעה14:30 - 15:30

 - לשכת שר הבינוי (כנסת) מליאה16:00 - 22:00

 (ת"א) אישי17:00 - 18:00

 נסיעה18:00 - 18:15

יום רביעי 02 ינואר
 (חדר  פורום מנהלים - פרידה מהשר והמנכ"ל09:30 - 10:00
 - שר הבינוי והשיכוןישיבות, קומה 3)

 (לובי המשרד) טקס פרידה מהשר והמנכ"ל10:00 - 10:45

 שיחת לשכה10:45 - 11:00

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) שיחה אישית 11:10 - 11:20

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר ) שיחה אישית 11:20 - 11:30

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) שיחה אישית 11:30 - 11:40

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) שיחה אישית 11:40 - 11:50

 - שר הבינוי והשיכון (לשכת השר) שיחה אישית11:50 - 12:00

 נסיעה 12:00 - 13:00

 (ת"א) פגישת היכרות13:00 - 14:00

 (ת"א) פגישת היכרות15:00 - 15:30

 (ת"א) אישי16:00 - 17:30

 (בני ברק) אופציה ניחום אבלים 17:50 - 18:20

יום שישי 04 ינואר
 (תשבי) אישי10:00 - 11:30

שבת 05 ינואר
 (רחוב ישראל שמיד 26, נס ציונה) שבת תרבות11:00 - 12:00

יום ראשון 30 דצמבר
 (קיבוץ ניר עם) צילומים לאולפן שישי09:00 - 10:00

 (קיבוץ סעד) פגישת היכרות10:15 - 11:00

 פגישת היכרות11:15 - 12:00

 נסיעה12:30 - 13:30

 (ירושלים) ארוחת צהריים13:30 - 14:45

 נסיעה15:00 - 15:30

 (לשכת השר) פגישת היכרות16:30 - 17:30

 נסיעה17:30 - 18:45

 (אלקנה) ניחום אבלים - ר' מועצת אלקנה18:45 - 19:15

יום שלישי 01 ינואר
 - שר הבינוי  (רחוב ויצמן 1, רמלה ) ביקור ברמלה10:00 - 11:30

והשיכון

  (רחוב ז'בוטינסקי 2, באר יעקב) ביקור בבאר יעקב11:20 - 12:50
- שר הבינוי והשיכון

 נסיעה 11:30 - 11:45

 נסיעה 13:30 - 14:00

 (ת"א) אופציה להיכרות14:00 - 14:45

 (ת"א) ביקור חולים15:00 - 15:30

 נסיעה15:30 - 16:00

 (הוד השרון) פגישת היכרות16:15 - 18:15

 (כפר סבא) ניחום אבלים18:30 - 19:00

יום חמישי 03 ינואר
 ניחום אבלים- אלי ברדה09:30 - 10:00

 (חדרה) פגישת היכרות11:00 - 12:00

 נסיעה12:00 - 12:30

 (כוכב יאיר) פגישת היכרות12:30 - 13:30

 נסיעה14:00 - 14:30

 (נתניה) פגישת היכרות14:30 - 15:45

 (נתניה) פגישת היכרות16:00 - 17:00

 (נתניה) פ.ע עמית17:00 - 18:00

 נסיעה18:00 - 18:30

 פ.ע איתמר ברטוב18:00 - 18:30

 אופציה היכרות18:30 - 19:30


