
1 19/05/2020 12:25Yaron Mazuz   ירון מזוז

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

ינואר 2019

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
3031

30 דצמבר 2018 - דצמבר 2018
5 ינואר 2019

יום שני 31 דצמבר
12:30 יום הוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה 

 (אודיטוריום, במעמד רה"מ, אדלשטיין, חיים כץ - של ענת ברקו
כנסת)

 12:00 איסור הדייג בראש הנקרה - שמואל 12:00 - 13:00
גולדשטיין, מנכ"ל רט"ג + ח"כ דן סיידה + ח"כ דודי אמסלם + 

 (בחדר ח"כ ג'ומס אזברגה + ח"כ מסעוד גנאים + אסף מרקו  
 - ירון מזוז   של ח"כ אמסלם, קומת המממשלה, חדר 239 , כנסת)

Yaron Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 2 ינואר
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 16:00
 (אהבת הים) 12:30 ח"כ דודי אמסלם12:30 - 13:00
 17:30 טקס פרויקט מחשב לכל ילד - 66 17:30 - 19:00

 - ירון מזוז   Yaron  (אשכול פיס הזית 6, רמלה)תלמידים ברמלה
Mazuz

יום שישי 4 ינואר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 5 ינואר

יום ראשון 30 דצמבר
 פגישות קריות09:30 - 16:30
 17:00 טקס פרויקט מחשב לכל ילד - 30 17:00 - 19:00

 (חטיבת ביניים דפנה, רחוב דפנה 54, תלמידים - קרית ביאליק 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzקרית ביאליק)

יום שלישי 1 ינואר
 11:00 כנסת - חקיקה11:00 - 23:00
 - זאב אלקין   Zeev Elkin ישיבה במועצת ירכא11:30 - 12:30
 12:00 אלי שבירו, ראש עיריית אריאל (בתכלול 12:00 - 13:00

 (בניין העיריה)עמיאל)
 - זאב  (קרית ביאליק) Canceled: קריית ביאליק?14:30 - 16:30

Zeev Elkin   אלקין
 (,שדרות ירושלים 16 ,קרית  סיור בקרית ביאליק15:10 - 16:10

 - זאב אלקין   Zeev Elkinביאליק )

יום חמישי 3 ינואר
 - שולי  סיור התייעלות אנרגטית- מצ"ב סדר יום08:30 - 14:00

נזר
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יום שני 7 ינואר
 פגישות במרכז08:00 - 18:00
 - זאב אלקין   Zeev (לשכת השר , הגנ"ס) פורום שר14:00 - 15:30

Elkin

יום רביעי 9 ינואר
 10:00 כנס פגרה מיוחד - נוכחות חובה - 10:00 - 12:00

לבקשת הממשלה

יום שישי 11 ינואר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 12 ינואר

יום ראשון 6 ינואר
 פגישות קריות08:00 - 18:00

יום שלישי 8 ינואר
 פגישות קריות08:00 - 18:00
 18:00 טקס פרויקט מחשב לכל ילד - 40 18:00 - 20:00

 - ירון מזוז (מתנ"ס קרית עקרון המייסדים 1)תלמידים, קרית עקרון
Yaron Mazuz

יום חמישי 10 ינואר
 פגישות דרום - נתיבות אשקלון08:00 - 20:00
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13 ינואר 2019 - ינואר 2019
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יום שני 14 ינואר
 15:30 יורם שמעון, ראש עיריית מבשרת ציון - טנטטיבי

(מבשרת ציון)
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 13:30 עומר כרמי - תכנית ביקנעם עלית + 13:30 - 14:00

 - ירון מזוז   Yaron  (לשכת הסגן, ירושלים)מנכ"ל + דורית זיס
Mazuz

 שוטף משרד14:00 - 18:00

יום רביעי 16 ינואר
 -  (שדרות בן גוריון 80, קרית מוצקין) קרית  מוצקין11:00 - 11:45

Zeev Elkin   זאב אלקין
 (רחוב המייסדים 8, כיכר  ביקור קריית אתא13:20 - 14:20

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהעירייה, קריית אתא)
 - זאב  (עיריית שפרעם) סיור שפרעם - מקצועי15:15 - 15:45

Zeev Elkin   אלקין
 - זאב אלקין    (ויצמן 35 , עיריית עכו) ביקור בעכו 17:00 - 17:45

Zeev Elkin

יום שישי 18 ינואר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 19 ינואר

יום ראשון 13 ינואר
 נצרת עילית09:00 - 10:30

יום שלישי 15 ינואר
 (מלון הילטון ת"א)0900 כנס סביבה 2050

 שוטף משרד08:00 - 11:00
 נסיעה לקרית גת11:00 - 12:00
 12:00 קרית גת + עמרם12:00 - 14:00
 נסיעה לפתח תקוה14:00 - 15:00
  15:00 קפה הילל פתח תקוה (בתכלול יגאל)15:00 - 16:00

(חיים עוזר פינת, וולפסון 31, פתח תקווה)
 16:30 מפגש אצל רמי גרינברג - בתכלול יגאל16:30 - 17:30
 17:30 טקס פרויקט מחשב לכל ילד - 42 ילדים 17:30 - 19:00

 - ירון מזוז (מתנ"ס אחדות רח' שפרינצק 39 פתח תקוה )פתח תקוה
Yaron Mazuz

יום חמישי 17 ינואר
 פגישות בת"א - מרכז08:00 - 20:00
 -  (רחוב ירושלים 50, צפת) סיור בצפת - מקצועי 11:30 - 12:30

Zeev Elkin   זאב אלקין
 18:00 כנס ראשי סניפים ופעילים - שלמה 18:00 - 20:00

 (אולמי סהרה, רח' התקשורת 3, אשדוד)פורטל
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20 ינואר 2019 - ינואר 2019
26 ינואר 2019

יום שני 21 ינואר
טו בשבט

 - זאב אלקין    (לשכת השר , הגנ"ס) פורום שר  10:00 - 12:00
Zeev Elkin

יום רביעי 23 ינואר
 פגישות קריות08:00 - 15:00
 17:00 טקס פרויקט מחשב לכל ילד - 12 17:00 - 19:00

 (קניון נעימי, דרך רבין 2, בית שמש )תלמידים - בית שמש

יום שישי 25 ינואר
 פגישות בצפון09:00 - 20:00

שבת 26 ינואר

יום ראשון 20 ינואר
  09:00 ר"ע נהריה + דורית זיס + שלמה כץ09:00 - 10:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz(לשכת ראש העיר נהריה)
 פגישות צפון - מרכז10:00 - 20:00

יום שלישי 22 ינואר
 כפר סבא08:00 - 10:00
 נסיעה לירושלים10:00 - 11:00
 שוטף משרד ירושלים11:00 - 15:00
 (אולמי  15:00  ברית לבן של מורן ורונן שלום15:00 - 16:00

בראשית)
 דרום16:00 - 19:00

יום חמישי 24 ינואר
 פגישות בדרום08:00 - 20:00
 08:30  ריאיון - אילנה דיין08:30 - 09:00
 09:15 ריאיון - יוסי מזרחי09:00 - 09:30
 09:30 ריאיון - רדיו חיפה09:30 - 10:00
 18:00 ריאיון אולפן - שש עם עודד בן עמי18:00 - 18:30
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27 ינואר 2019 - ינואר 2019
2 פברואר 2019

יום שני 28 ינואר
 שוטף משרד08:00 - 13:00
 (משרד  10:00 - פורום הנהלה בראשות מנכ"ל10:00 - 11:30
 - גיא סמטראשי ירושלים)

 פגישות13:00 - 16:30
 16:30 טקס פרוייקט מחשב לכל ילד כ-120 16:30 - 17:30

 (יד לבנים, אשקלון)תלמידים באשקלון

יום רביעי 30 ינואר
 פגישות חיפה08:00 - 12:00
 נסיעה לירושלים12:00 - 14:00
 שוטף משרד14:00 - 20:00

יום שישי 1 פברואר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 2 פברואר

יום ראשון 27 ינואר
 פגישות קריות08:00 - 14:00
 15:00 טקס יום השואה הבינלאומי 2019 - 15:00 - 17:00

 (רחבת מתחם יד לניצול, שמעון סבג + סיור במוזיאון השואה
עמותת יד עזר לחבר, קסל 6, חיפה)

 17:00 טקס פרויקט מחשב לכל ילד - 28 17:00 - 18:00
 (ירוחם)תלמידים, ירוחם

יום שלישי 29 ינואר
 פגישות08:00 - 17:00
 17:00 טקס פרוייקט מחשב לכל ילד - 50 ילדים 17:00 - 19:00

 (בניין העירייה , אולם מועצה, - מעלות (לעדכן את ליאור לסרי)
מעלות תרשיחא)
 18:45 מנחם בגין 9/8 חדרה18:30 - 19:30

יום חמישי 31 ינואר
 פגישות קריות08:00 - 18:00
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יום שני 4 פברואר
 Canceled: 11:00 - גיא - פורום הנהלה - בנושא 11:00 - 12:00

 (משרד ראשי "יישום הרפורמה ברישוי עסקים" + גילי וליאורה
 - גיא סמטירושלים)

יום רביעי 6 פברואר
 פגישות קריות08:00 - 17:00
 17:30 טקס פרוייקט מחשב לכל ילד - 12 17:30 - 18:30

 (גבעת שמואל)תלמידים גבעת שמואל

יום שישי 8 פברואר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 9 פברואר

יום ראשון 3 פברואר
 פגישות קריות07:00 - 17:00

יום שלישי 5 פברואר
יום המשפחה

 פריימריז08:00 - 18:00

יום חמישי 7 פברואר
 משרד ירושלים08:00 - 20:00
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יום שני 11 פברואר
 09:00 טובי - כנסת09:00 - 09:30
 - זאב אלקין    (לשכת השר , הגנ"ס)  פורום שר10:00 - 11:30

Zeev Elkin
 - זאב אלקין   Zeev Elkin (משרד) ירון מזוז11:30 - 12:15
 (משרד ראשי  13:15 - גיא - אצל ירון מזוז13:15 - 13:45

 - גיא סמטירושלים)
 משרד ירושלים14:00 - 20:00

יום רביעי 13 פברואר
 משרד ירושלים08:00 - 16:00

יום שישי 15 פברואר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 16 פברואר

יום ראשון 10 פברואר
 משרד ירושלים08:00 - 20:30

יום שלישי 12 פברואר
 פגישות08:00 - 20:00

יום חמישי 14 פברואר
 פגישות, ת"א08:00 - 20:00
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17 פברואר 2019 - פברואר 2019
23 פברואר 2019

יום שני 18 פברואר
 - זאב אלקין    (לשכת השר , הגנ"ס)  פורום שר10:00 - 11:00

Zeev Elkin
 (בניין המוסדות הלאומיים  14:15  יעקב חגואל14:00 - 14:30

רחוב המלך ג'ורג 48, ירושלים - קומה 2, חדר 212.)
 14:30 - גיא סמט - נושא: נושאי איגוד ערים 14:30 - 15:30

קריות (פרוט בגוף הזימון) - ירון מזוז, שולי, עופר דרסלר, אלון, 
 - גיא סמט (משרד ראשי ירושלים)צור, רני

 - ירון מזוז    (לשכת הסגן) 16:30 גיא סמט, מנכ"ל16:30 - 17:00
Yaron Mazuz

 שוטף משרד17:00 - 20:30

יום רביעי 20 פברואר
 פגישות צפון08:00 - 20:00

יום שישי 22 פברואר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 23 פברואר

יום ראשון 17 פברואר
 פגישות בצפון08:00 - 20:00

יום שלישי 19 פברואר
 פגישות במרכז08:00 - 20:00

יום חמישי 21 פברואר
 פגישות קריות08:00 - 18:00
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24 פברואר 2019 - פברואר 2019
2 מרץ 2019

יום שני 25 פברואר
 (לשכת  10:00-11:30 פורום שר בראשות מנכ"ל10:00 - 11:30

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהשר , הגנ"ס)
 שוטף משרד11:30 - 12:30
 - ירון מזוז   Yaron  (לשכת הסגן) 12:45 דורית זיס12:30 - 13:00

Mazuz
 - גיא סמט (משרד ראשי ירושלים) א. צ + ירון מזוז13:00 - 13:30
 שוטף משרד13:30 - 17:00
 נסיעה לקריות17:00 - 19:30

יום רביעי 27 פברואר
 פגישות צפון - מרכז08:00 - 20:00

יום שישי 1 מרץ
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 2 מרץ

יום ראשון 24 פברואר
 פגישות08:00 - 20:00

יום שלישי 26 פברואר
 פגישה בקריות08:00 - 10:30
 נסיעה לראש הנקרה10:30 - 11:00
 11:00 פגישה בחוף ראש הנקרה - מנכ"ל רט"ג, 11:00 - 14:00

חכ"ים, נציגי הדייגים, נציג החלה"ט - התכנסות בבית ספר 
שדה אכזיב וקבלת הסבר על השמורה ועל איסור הדייג 

בשמורה 12:00 סיור בשמורה ועליה לתצפית מחניית אתר 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (ראש הנקרה)הנקרות

 נסיעה לת"א14:00 - 16:00
 פגישות במרכז16:00 - 20:00

יום חמישי 28 פברואר
 פגישות08:00 - 20:00
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3 מרץ 2019 - מרץ 2019
9 מרץ 2019

יום שני 4 מרץ
13:00 פגישה עם רו"ח - ראשון לציון (בן) רחוב הרצל 88, 

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzראשון לציון
 - זאב אלקין    (לשכת השר , הגנ"ס)  פורום שר10:30 - 12:00

Zeev Elkin
 15:00 הכנסת ספר תורה ע"ש ישראל כהן רוקח15:00 - 17:00

 (מתחילים - גן הזיכרון, חסן שוכרי 14 מסיימים - ז"ל - שמעון סבג
רחוב קסל 2, בית הכנסת של עמותת יד עזר לחבר)

יום רביעי 6 מרץ
 נסיעה לירושלים08:00 - 11:00
 משרד ירושלים11:00 - 17:00

יום שישי 8 מרץ
יום האשה הבינלאומי

 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 9 מרץ

יום ראשון 3 מרץ
 פגישות08:00 - 20:00

יום שלישי 5 מרץ
 פגישות08:00 - 20:00

יום חמישי 7 מרץ
מחר - יום האשה הבינלאומי

 פגישות08:00 - 19:00
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123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

אפריל 2019

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

10 מרץ 2019 - מרץ 2019
16 מרץ 2019

יום שני 11 מרץ
 (לשכת  פורום שר ברשות מנכ"ל  09:309:30-11:00 - 11:00

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהשר , הגנ"ס)
 10:00 ישיבת סיעה מיוחדת לזכרו של רה"מ 10:00 - 12:00

 (מרכז מורשת בגין, ירושלים)המנוח מנחם בגין ז"ל
 (הר  15:00 אזכרה ממלכתית למנחם בגין ז"ל15:00 - 16:00

הזיתים, ירושלים)

יום רביעי 13 מרץ
 FW: סיור בנמל המפרץ לרני עמיר - 13:00048632251 - 15:00

יום שישי 15 מרץ
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 16 מרץ

יום ראשון 10 מרץ
 פגישות08:00 - 19:00

יום שלישי 12 מרץ
 פגישות08:00 - 19:00

יום חמישי 14 מרץ
 פגישות בת"א08:00 - 19:00



12 19/05/2020 12:25Yaron Mazuz   ירון מזוז

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

אפריל 2019

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

17 מרץ 2019 - מרץ 2019
23 מרץ 2019

יום שני 18 מרץ
  09:00  - גיא - פורום הנהלה - הצגת אתר אחוד09:00 - 09:30

 - גיא סמט(חדר ישיבות שר / מנכ"ל משרד ראשי ירושלים)
 - זאב (לשכת השר , הגנ"ס) 9:30-11:30 פורום שר09:30 - 11:00

Zeev Elkin   אלקין

יום רביעי 20 מרץ
תענית אסתר

 - זאב אלקין    (מזנון ח"כים?) FW: פ.ע ירון מזוז13:45 - 14:15
Zeev Elkin

יום שישי 22 מרץ
שושן פורים

 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 23 מרץ

יום ראשון 17 מרץ

יום שלישי 19 מרץ

יום חמישי 21 מרץ
פורים

 פגישות צפון + ת"א08:00 - 20:00



13 19/05/2020 12:25Yaron Mazuz   ירון מזוז

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

אפריל 2019

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

24 מרץ 2019 - מרץ 2019
30 מרץ 2019

יום שני 25 מרץ
 - זאב אלקין    (לשכת השר , הגנ"ס)  פורום שר10:00 - 11:15

Zeev Elkin
 שוטף משרד11:30 - 19:00
 - זאב אלקין   Zeev Elkin (לשכה) ירון מזוז12:30 - 13:00

יום רביעי 27 מרץ
 FW:  אי קיום תכנית ניטור מועצה מקומית 10:30 - 12:00

 - דורית זיס (מועצה מקומית תעשייתי מגדל תפ)תעשייתי מגדל תפן

יום שישי 29 מרץ
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 30 מרץ

יום ראשון 24 מרץ
 פגישות מרכז08:00 - 20:00
 סדנת הנהלה – הערכת מצב, מגמות וניתוח 08:30 - 14:00
SWOT-cornell(בית שלוה, דרך שלוה 1, ירושלים) גיא סמט - 

יום שלישי 26 מרץ
 שוטף משרד08:00 - 20:00

יום חמישי 28 מרץ
מחר שעון קיץ
 פגישות קריות09:00 - 19:00



14 19/05/2020 12:25Yaron Mazuz   ירון מזוז

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

אפריל 2019

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

31 מרץ 2019 - מרץ 2019
6 אפריל 2019

יום שני 1 אפריל
 - (לשכת השר , הגנ"ס) פורום שר בראשות מנכ"ל09:30 - 11:00

Zeev Elkin   זאב אלקין
 -  (לשכת הסגן) 11:00 ברוך ובר - פרידה מהסגן11:00 - 11:10

Yaron Mazuz   ירון מזוז
 -  (לשכת הסגן) 11:10 שלמה כץ - פרידה מהסגן11:10 - 11:20
 (לשכת הסגן) 11:20 יורם הורביץ - פרידה מהסגן11:20 - 11:30
 - (לשכת הסגן) 11:30 דלית דרור - פרידה מהסגן11:30 - 11:40
 -  (לשכת הסגן) 11:40 גלית כהן - פרידה מהסגן11:40 - 11:50
 -  (לשכת הסגן) 11:50 גידי מזור - פרידה מהסגן11:50 - 12:00
 -  (לשכת הסגן) 12:00 גיא סמט - פרידה מהסגן12:00 - 12:10
 -  (לשכת הסגן) 12:10 שולי נזר - פרידה מהסגן12:10 - 12:20
 (לשכת  12:35 שוני גולדברגר - פרידה מהסגן12:35 - 12:45
 (לשכת  12:45 אלעד עמיחי - פרידה מהסגן12:45 - 13:00
 -  (לשכת הסגן) 13:00 אלון זסק - פרידה מהסגן13:00 - 13:10
  (לשכת הסגן) 13:10 גתית פנקס - פרידה מהסגן13:10 - 13:20
 -  (לשכת הסגן) 13:20 שי מילמן - פרידה מהסגן13:20 - 13:30
 13:30 פרידה מאנשי המשרד - רומי אבן דנן, 13:30 - 14:00

יום רביעי 3 אפריל
 צפון08:00 - 20:00

יום שישי 5 אפריל
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 6 אפריל

יום ראשון 31 מרץ
 פגישות צפון מרכז08:00 - 20:00

יום שלישי 2 אפריל
 צפון מרכז08:00 - 20:00

יום חמישי 4 אפריל
 צפון08:00 - 20:00



15 19/05/2020 12:25Yaron Mazuz   ירון מזוז

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

מאי 2019

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

7 אפריל 2019 - אפריל 2019
13 אפריל 2019

יום שני 8 אפריל
 - זאב אלקין   Zeev (לשכת השר , הגנ"ס) פורום שר12:30 - 14:00

Elkin

יום רביעי 10 אפריל
 פגישות צפון מרכז08:00 - 20:00

יום שישי 12 אפריל
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 13 אפריל

יום ראשון 7 אפריל
 פגישות צפון מרכז08:00 - 20:00

יום שלישי 9 אפריל
בחירות כלליות

יום חמישי 11 אפריל
 פגישות צפון מרכז08:00 - 20:00



16 19/05/2020 12:25Yaron Mazuz   ירון מזוז

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

מאי 2019

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

14 אפריל 2019 - אפריל 2019
20 אפריל 2019

יום שני 15 אפריל
 שוטף משרד10:00 - 18:30
 הרמת כוסית הליכוד18:30 - 20:00

יום רביעי 17 אפריל
 פגישות צפון מרכז08:00 - 20:00

יום שישי 19 אפריל
ערב פסח

 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 20 אפריל
פסח

יום ראשון 14 אפריל
 פגישות צפון מרכז08:00 - 20:00

יום שלישי 16 אפריל
 -  (לשכת השר , הגנ"ס) 10:30-11:45 פורום שר10:30 - 11:45

Zeev Elkin   זאב אלקין
 11:45 הרמת כוסית לכבוד פסח - שר, סגן 11:30 - 12:30

 (משרד כנפ"ש ירושלים)ומנכ"ל

יום חמישי 18 אפריל
 פגישות צפון מרכז08:00 - 20:00



17 19/05/2020 12:25Yaron Mazuz   ירון מזוז

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

מאי 2019

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

21 אפריל 2019 - אפריל 2019
27 אפריל 2019

יום שני 22 אפריל
חול המועד פסח

יום רביעי 24 אפריל
חול המועד פסח

יום שישי 26 אפריל
ערב חג - שביעי של פסח

 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 27 אפריל

יום ראשון 21 אפריל
 חול המועד פסח00:00

יום שלישי 23 אפריל
חול המועד פסח

יום חמישי 25 אפריל
 חול המועד פסח00:00



18 19/05/2020 12:25Yaron Mazuz   ירון מזוז

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

מאי 2019

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

28 אפריל 2019 - אפריל 2019
4 מאי 2019

יום שני 29 אפריל
 9:00 - גיא - פורום הנהלה - בנושא "יישום 09:00 - 09:45

  (משרד ראשי ירושלים)הרפורמה ברישוי עסקים" + גילי וליאורה
- גיא סמט

 - זאב אלקין   Zeev (לשכת השר , הגנ"ס) פורום שר09:30 - 11:30
Elkin

יום רביעי 1 מאי
 שוטף משרד10:00 - 19:00

יום שישי 3 מאי
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 4 מאי

יום ראשון 28 אפריל
 פגישות צפון מרכז08:00 - 20:00

יום שלישי 30 אפריל
 (מלון יהודה  8:30 - דיוני הנהלה - הערכת מצב 08:30 - 14:00

 - גיא סמטירושלים)
 14:15 ישיבה חגיגית של סיעת הליכוד באולם 14:00 - 16:00

ירושלים
 16:00 טקס ההשבעה לכנסת ה16:0021 - 18:00

יום חמישי 2 מאי
יום הזכרון לשואה ולגבורה

 11:00 טקס ממלכתי "לכל איש יש שם" במעמד 11:00 - 13:00
 (טרקלין הכנסת)הנשיא, רה"מ ונשיאת בימ"ש עליון


