
 נושא שעת התחלה תאריך התחלה

 תקשורת 07:00 01/10/2020

 סיור במוקד לאזרחים ותיקים 11:00 01/10/2020

 תקשורת 12:30 01/10/2020

 פ.ע צוות פנימי 13:00 01/10/2020

 תקשורת 14:30 01/10/2020

 פ.ע צוות פנימי 15:00 01/10/2020

 פ.ע צוות פנימי 15:30 01/10/2020

 פ.ע רמ"טית  18:00 01/10/2020

סיור במוקד עם שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, ח"כ בני  11:30 04/10/2020
 גנץ

 תקשורת 14:30 04/10/2020

 פ.ע צוות פנימי 15:00 04/10/2020

 ישיבת סיעה בזום 21:15 04/10/2020

 דיון בנושא קורונה  09:30 05/10/2020

 פ.ע עם שר המשפטים, ח"כ אבי ניסנקורן  11:00 05/10/2020

 דיון בנושא קורונה  16:45 05/10/2020

 קבינט קורונה  17:00 05/10/2020

 תקשורת 11:00 06/10/2020

 עם מנכ"לית ורמ"טיתזום דיון  21:00 06/10/2020

 תקשורת 14:00 07/10/2020

 צעירים רשות דיון זום בעניין 15:00 07/10/2020
 עם מנכ"לית ורמ"טיתטלפוני דיון  16:15 07/10/2020

 פ.ע טלפוני בעניין קורונה 16:45 07/10/2020

 תקשורת 07:00 08/10/2020

 פ.ע צוות פנימי 09:00 08/10/2020

 נשיא המדינה ויו"ר זק"א יהודה משי זהב דיון עם  10:00 08/10/2020

 תקשורת 15:00 08/10/2020
 דיון זום בנושא אזרחים ותיקים 17:00 08/10/2020

 קורונהדיון זום בנושא  18:00 08/10/2020

 דיון זום בעניין ניצולי שואה 09:00 11/10/2020

 תקשורת  10:00 11/10/2020

 דיון זום בעניין רשות הצעירים 11:00 11/10/2020

 פ.ע צוות פנימי 12:00 11/10/2020
 דיון זום בעניין שוויון מגדרי  13:30 11/10/2020

  פ.ע צוות פנימי 14:30 11/10/2020

 פ.ע בעניין פניות ציבור 16:00 11/10/2020

 דיון בנושא "מאגר אל תתקשרו אלי" 17:00 11/10/2020

 פ.ע בעניין קורונה 17:30 11/10/2020

 תקשורת 07:00 12/10/2020

 לבן-ישיבת שרינו כחול 09:00 12/10/2020

 ישיבת ממשלה 10:30 12/10/2020

 פ.ע צוות פנימי 13:30 12/10/2020

 ישיבת סיעה 15:00 12/10/2020

 חת מושב חורףיפת 16:00 12/10/2020

 מליאה 16:30 12/10/2020

 תקשורת  17:00 12/10/2020

 ח"כ עודד פוררועדת קידום מעמד האישה, יו"ר פ.ע עם  17:30 12/10/2020

 פ.ע עם ח"כ  18:00 12/10/2020

 מאגר אל תתקשרו אלי הצעת חוק -ת הכלכלהדיון בוועד 11:00 13/10/2020

 תקשורת 13:00 13/10/2020

 דיון זום בעניין ניצולי שואה  13:30 13/10/2020

 דיון בעניין קורונה  15:00 13/10/2020



 קבינט קורונה 17:15 13/10/2020

 רשות הצעיריםדיון בעניין  09:00 14/10/2020

 זום עם ראשי רשויות עוטף עזהדיון  10:00 14/10/2020

 פ.ע צוות פנימי 11:30 14/10/2020

 פ.ע רמ"טית 15:00 14/10/2020

 תקשורת 19:00 14/10/2020

 פ.ע צוות פנימי 08:00 15/10/2020

 תקשורת  08:30 15/10/2020

 דיון בעניין שוויון מגדרי 09:00 15/10/2020

 דיון בנושא הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית  10:00 15/10/2020

 מליאה 11:00 15/10/2020

 דיון בעניין קורונה 12:00 15/10/2020

 קבינט קורונה 13:00 15/10/2020

 רמ"טיתפ.ע  08:30 18/10/2020

 פנימיפ.ע צוות  09:00 18/10/2020

 לבן-ישיבת שרינו כחול 09:30 18/10/2020
 ישיבת ממשלה 11:00 18/10/2020
 תקשורת 16:15 18/10/2020
 דיון זום בנושא רשות הצעירים 18:30 18/10/2020

 תקשורת 08:00 19/10/2020

 פ.ע בעניין קורונה 11:00 19/10/2020

 ותקופת החיים החדשה דיון זום בנושא אזרחים ותיקים 11:30 19/10/2020

 השקת השדולה למען גמלאים 13:00 19/10/2020

 ישיבת גוש כחול לבן 14:35 19/10/2020

 תקשורת 15:00 19/10/2020

 ישיבת סיעה 15:15 19/10/2020

 מליאה 16:00 19/10/2020

 תקשורת 09:20 20/10/2020

אלימות במשפחה מניעת הצעת חוק לועדת החוקה בנושא  09:30 20/10/2020
 )מניעת אלימות כלכלית(

 פ.ע אישי בזום 11:30 20/10/2020

 בעניין רשות הצעירים זום 12:15 20/10/2020

 פ.ע צוות פנימי 12:30 20/10/2020

 פ.ע רמ"טית 13:00 20/10/2020

 פ.ע פניות ציבור 14:30 20/10/2020

 תקשורת 19:00 20/10/2020

 תקשורת 09:30 21/10/2020

 פ.ע עם השר להשכלה גבוהה ומשאבי המים, ח"כ זאב אלקין  11:00 21/10/2020

 קבינט קורונה 12:00 21/10/2020

 ישיבת צוות 09:00 22/10/2020

 פ.ע צוות פנימי 11:00 22/10/2020

 תקשורת 12:00 22/10/2020

 םעם שגריר ישראל באו"טלפונית שיחה  21:00 22/10/2020

 תקשורת 07:15 25/10/2020

 פ.ע צוות פנימי 08:30 25/10/2020

 לבן-נו כחולישיבת שרי 09:30 25/10/2020

 ישיבת ממשלה 11:00 25/10/2020

 דיון בעניין קורונה 14:45 25/10/2020

 קבינט קורונה 15:30 25/10/2020

 תקשורת 07:00 26/10/2020

 ישיבת צוות  10:30 26/10/2020

דיון זום בעניין אזרחים ותיקים והנגשה לשונית בשירותים  11:30 26/10/2020
 ציבוריים 



 אזרחים ותיקים יוצאי מדינות ערב דיון זום בעניין 12:00 26/10/2020

 דיון זום בעניין ניצולי שואה  12:30 26/10/2020

 נאום בכנס בעניין שוויון מגדרי 12:55 26/10/2020

 קבינט קורונה 13:00 26/10/2020

 מליאה 17:00 26/10/2020

 דיון בעניין ניצולי שואה  11:00 27/10/2020

 פ.ע בעניין פניות ציבור 11:30 27/10/2020

 דיון בעניין אזרחים ותיקים 12:00 27/10/2020

 בדידות מבוגריםדיון בעניין  12:30 27/10/2020

 לנפגעות תקיפה מינית במרכזביקור  14:00 27/10/2020

 "Who is your heroפ.ע בזום עם נערה ממיזם "' 16:30 27/10/2020

 פ.ע צוות פנימי 17:30 27/10/2020

 פ.ע צוות פנימי 19:30 27/10/2020

 ומנכ"לית דיון בעניין רשות הצעירים 21:00 27/10/2020

 דיון בעניין שוויון מגדרי  10:00 28/10/2020

דיון בעניין החלטת הממשלה על ייצוג הולם לנשים יחד עם  11:15 28/10/2020
 השר להשכלה גבוהה ומשאבי המים ח"כ זאב אלקין

 דיון בנושא אלמנים ואלמנות צעירים 12:30 28/10/2020

 ח"כ יאיר לפיד  הפ.ע עם יו"ר האופוזיצי 13:10 28/10/2020

 נאום במליאה 15:00 28/10/2020

 פ.ע מנכ"לית  18:20 28/10/2020

 קבינט קורונה 08:00 29/10/2020

 שנה לרצח רבין 25 -ישיבה מיוחדת בכנסת 13:00 29/10/2020

 ישיבת צוות 14:30 29/10/2020

 דיון זום בעניין ניצולי שואה 18:15 29/10/2020

 קבינט קורונה 18:30 29/10/2020

 

 


