
 2019לוז שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן  

 יום שלישי  - 01/01

 אלי ברק – 08:30-09:00

 עזריאל יפין – 10:30-11:00

 עוגן יוחננוב – 11:00-11:30

 יום סיור בפוריידיס – 12:00-14:00

 הרצל עכו – 14:30-15:00

 אמיר בר דיין – 15:30-16:00

 ניחום אבלים אלי ברדה – 16:30-17:00

 אבי קורקוס – 17:45-18:15

 

 יום רביעי –02/01

 DNPביקור במפעל  – 08:30-09:00

 טקס הענקת אות יקיר העיר קריית גת – 09:00-10:00

 (מנכ"ל אינטל ישראל)יניב גרטי  – 10:15-10:45

 חיים שטיינר  – 12:30-13:00

 (מנכ"ל סיסקו ישראל)אורן שגיא  – -13:30-14:00

 דוד בונפלד – 14:30-15:00

 אחמד דראושה – 15:00-15:30

 )ר.מ קריית ארבע( מןאליהו ליב – 15:30-16:00

 מנכ"לפ.ע  – 16:00-16:30

 )רה"ע מעלה אדומים( בני כשריאל – 17:00-18:00

 

 יום חמישי – 03/01

 נעמה וייסבורד – 09:00-09:30

 ראיון ברשת ב' – 09:15-09:30

 שלמה אייזק – 09:30-10:00

 ראיון רדיו דרום – 10:10-10:30



 

 שלמה קרעי+מוריס אינצ'י - 12:00-12:30

 יהודה שרוני – 13:00-14:00

 סגל חיים – 16:00-16:30

 )רה"ע כפר יונה לשעבר( אפי דרעי – 16:30-17:00

 משה כחלוןחתונה הבן של  – 19:30-21:00

 שבת – 05/01

 )חולון(  לעולי איראןלילדים בר מצווה  – 20:00-21:00

 

 יום ראשון – 06/01

 ישיבת ממשלה – 10:00-11:30

 ישיבת אסטרטגיה  – 12:30-13:30

 אפלבוםעמי  – 14:30-15:00

 פ.ע מנכ"ל  – 15:00-17:00

 )רמ"ט השר( משה בנימין – 17:00-17:30

 אירוע הצדעה להלומי קרב – 19:10-19:30

 

 יום שני – 07/01

 שושנה חן – 09:00-10:00

 בני עיני – 10:30-11:00

 ישיבת שטח מטה כולנו – 12:00-13:30

 חיים רוזנברג – 14:00-15:00

 אודי סגלאצל ראיון  – 19:00-19:30

 בת"אאסיפה כללית לשכת מסחר  – 19:30-20:30

 

 יום שלישי – 08/01

 כנס לשכת המבקרים הפנימיים )יהודה שרוני( – 10:00-11:00

 ביומן צהריים גל"צטלפוני איון יר – 12:15-12:30

 צילומים לסוגרים חשבון – 15:00-16:00



 

 הענקת יקיר העיר נצרת עילית – 19:00-18:00

 יום רביעי – 09/01

 איון ברשת ב'יר – 07:20-07:30

 ביקור בחאן אל אחמר – 08:00-09:00

 עמוס ג'רפי+שמעון גרופי+ציון גיספן – 11:30-12:00

 סי בן דודיו – 12:00-12:30

 רמי פירו  - 12:30-13:00

 יעקב מאור – 13:00-13:30

 )ר.מ כסייפה( עבד נסארסה – 14:00-14:30

 אלעד מלכא – 14:30-15:00

 )ר.מ בית ג'אן( ראדי נג'ם – 15:00-15:30

 20ערוץ ב יטלוויזיונאיון יר – 17:10-17:30

 

 יום חמישי – 10/01

 ל"גלי צהטלפוני לאיון יר – 07:20-07:30

 צילומים לפרלמנט צהריים עם מזל מועלם – 12:15-12:45

 גלעד עדין – 14:00-14:30

 )יו"ר מכון התקנים( ום אבלים משפחת אורי דוריחני – 15:30-16:00

 

 יום ו' – 11/01

 )מכללת אשקלון(  מפגש הקתדרה בשישי – 09:45-11:00

 

 יום ראשון – 13/01

 יהל זילברברג  – 09:30-10:00

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 משה בנימין+רותם קקון – 13:00-13:30

 )מנכ"ל הרשות לחדשנות( +אהרון אהרוןאפלבום )יו"ר הרשות לחדשנות(עמי  – 13:30-14:00

 )ראש מינהל סחר חוץ( אוהד כהן – 14:00-14:30



 

 אופנה+סטטוס מלט סטטוס מסלולי – 14:30-15:00

 פ.ע מנכ"ל – 15:00-17:00

 פורום יוקר המחיה פנימי – 17:00-17:30

 )סמנכ"ל אסטרטגיה( מיכל פינק – 17:30-18:00

 "קול ברמה"רדיו טלפוני באיון יר – 19:00-19:20

 

 יום שני – 14/01

 איון ישראל היום עם עדי רובינשטייןיר – 08:00-08:20

 "אורמת תעשיות"ביקור בחברת  – 09:00-10:30

 בהשתתפות רה"ע מיכאל וידל רמלהעיר סיור ב – 11:00-13:30

 ישיבת שטח מטה כולנו – 14:30-15:30

 ברדיו דרום עם אמירה בוזגלוטלפוני איון יר – 16:10-16:30

 

 יום שלישי – 15/01

 שר הכלכלה היפני – 09:45-14:00

 רה"מ+שר הכלכלה היפני – 16:30-17:30

 

 יום רביעי – 16/01

 ()ר.מ חבל מודיעין שמעון סוסן – 08:00-08:30

 )רה"ע מעלות תרשיחא( ארקדי פומרנץ – 10:00-10:30

 רפיק מרעי – 10:30-11:00

 עוזי לנדאו – 11:30-12:00

 קאסם סאלם – 12:30-13:00

 פגישה אצל רה"ע ראשל"צ – 13:30-14:00

 שיחה עם אורה קורן – 14:30-15:00

 עוגן יוחננוב – 17:00-17:30

 עופר בורנשטיין – 17:30-18:00

 רותם קקון – 18:00-18:30



 

 ירוקים עם הבנק האירופי פרויקטיםטקס חתימה על הרמת קרן לשת"פ  – 19:45-21:05

 יום חמישי  – 17/01

 אהוד נוף – 08:30-09:00

 שיחה עם יובל אזולאי – 11:30-12:00

 אמנון מרנדה– 12:00-12:30

 אלון אזולאי+אילן שמעוני – 13:30-14:00

 אבי כהן  – 14:00-15:00

 גיל סמסונוב – 15:00-16:00

 שי בן מאור – 16:00-16:30

 אליהו אליאס וחקלאים – 16:30-17:00

 איון אצל קלמן וסג"ליר – 19:00-19:20

 

 יום שישי – 18/01

 אורן שדיב – 08:30-09:00

 ריקלין+אודי שאשאאבי פרידמן+גלעד  – 09:00-09:30

 פנטהון אספה דויט – 09:15-09:45

 ניסים ואטורי+משלחות חול – 13:30-14:00

 

 יום שבת – 19/01

 כנס מחוז דרום – 20:30-21:30

 

 יום ראשון – 20/01

 כנס רשות חדשנות – 09:00-09:45

 משה בנימין – 12:00-12:30

 אוהד כהן  – 12:30-13:00

 (נציב שירות המדינה)דניאל הרשקוביץ  פרופ' – 13:00-13:30

 יעקב ליצמןהרב סגן שר הבריאות  – 15:00-16:00

 פורום יוקר המחיה חיצוני – 16:00-17:00



 

 איון בתכנית הכלכליתיר – 16:10-16:30

 ל"איון בתכנית הכלכלית בגלי צהיר – 19:10-19:30

 13איון עם נגה ניר נאמן בערוץ יר – 19:15-19:30

 

 ום שניי – 21/01

 משה+נתן+מוריס – 08:00-08:30

 צבי פישבך+טירן והדי – 09:00-09:30

 ישיבת שטח מטה כולנו – 10:00-11:00

 ראיון ברדיו ת"א בתכנית הכלכלית של רועי כץ – 11:30-11:45

 שי רינסקי+רועי פישר+מיכל פינקפ.ע  – 16:00-18:00

 לאוקראינההסכם סחר חופשי בין ישראל  – 18:30-19:00

 20ערוץ טלויזיוני בראיון  – 20:25-20:40

 יום שלישי – 22/01

 ביקור שר הכלכלה בדאבוס שוויץ

 SWISS LX257המראה לציריך בטיסת  – 05:20-08:40

 נחיתה בציריך והעברה לדאבוס )כשעתיים נסיעה( – 08:40-11:30

 הגעה לדאבוס  – 11:30-13:45

 יירות של קולומביהפגישה עם שר הסחר, תעשייה ות – 13:45-14:30

  WEF 4.0-פגישה עם מנהל המרכז לתעשייה של ה – 14:30-16:00

 פגישה עם שר התקשורת והפיתוח הבינלאומי של מצרים – 16:00-17:00

 )רוסיה(  Yandexפגישה עם מייסד ומנכ"ל  – 17:00-18:45

 פגישה עם שר הכלכלה הברזילאי – 18:45-19:45

 ארוחת ערב עם שר התעשייה של אינדונזיה – 19:45-22:00

 בדאבוס יוסי ורדישל היזם  אירוע וכינוס – 22:00-00:00

 

 יום רביעי – 23/01

 ביקור שר הכלכלה בדאבוס שוויץהמשך 

 Novo Nordiskפגישה עם מנכ"ל  – 09:30-10:30



 

 פגישה עם שר הסחר, התיירות והתקשורת של אוסטרליה – 10:30-12:30

 )גרמניה(  MERCKפגישה עם יו"ר ומנכ"ל  – 12:30-13:30

 פגישה עם שר הסחר הבריטי – 13:30-14:15

 פגישה עם בכירים מחברת נילסן – 15:00-16:00

 ברזיל  EMBRAER SAפגישה עם מנכ"ל  – 16:00-18:00

 יציאה לשדה התעופה בציריך – 18:00-20:30

 SWISS LX 256המראה לת"א בטיסת  – 22:40-03:35

 נחיתה בנתב"ג – 03:35( 24/01)

 

 יום חמישי – 24/01

 ראיון אצל "גלית ואילנית" – 11:30-12:30

 רמי שלום – 13:30-14:00

 אילן דיין+ניצן מאיר+שמעון אסייג+ירון יפה – 14:00-14:30

 אבי אסיאו – 14:30-15:00

 רוני רז – 15:00-15:30

 103FM יוברדטלפוני איון יר – 16:15-16:30

 

 יום שישי – 25/01

 רסבורג ברדיו ת"אראיון לעופר פט – 13:10-13:20

 

 יום ראשון – 27/01

 אריאל יוצר משרד האוצר – 09:30-10:00

 מנכ"ל+רועי פישר+מיכל פינקפ.ע  – 10:00-11:00

 פורום יוקר המחיה פנימי – 11:00-11:30

 ישיבת ממשלה – 11:30-14:00

 אפלבום+יוסי לביא+ערן דה כהןמשה בנימין+עמי  – 16:00-16:30

 משה בנימין – 17:00-17:30

 



 

 

 יום שני – 28/01

 ברדיו דרוםטלפוני איון יר – 07:05-07:20

 יואב קישח"כ  – 08:00-08:30

 ד"ר צפירה ליכטמן – 08:30-09:30

 עופר ענבר – 09:30-10:00

 אמיר גנס – 10:00-10:30

 רסה ליהלומיםטקס פתיחת שבוע בינלאומי הבו – 11:00-12:00

 ניחום אבלים איתן עמרם – 12:00-12:30

 "הכל כלול"איון ליר – 13:50-13:15

 משה בנימין+נתן מור+מוריס אינצ'י – 15:00-16:00

 קביעת מזוזה פתיחת סניף כולנו בירושלים – 18:30-19:00

 משה כחלון, בירושלים כנס כולנו בהשתתפות שר האוצר – 19:00-20:30

 

 יום שלישי – 29/01

 איון בתכנית הבוקר בערוץ הכנסתיר – 08:45-09:00

 איון השר בתכנית של שרון גל בגלי ישראליר – 09:30-09:45

 "ש.צ.פ מוצרי אריזה פלסטיים"ביקור במפעל  – 09:30-10:15

 ביקור בביה"ס אמי"ת עם רה"ע שמעון לנקרי – 11:00-11:30

 )רה"ע עכו( שמעון לנקרי – 11:30-12:00

 גל"צטלפוני בריאיון  – 12:10-12:20

 103FMברדיו טלפוני איון יר – 16:10-16:20

 ביקור במטה המפלגה בלוד – 16:30-17:30

 ארה"מ+ראש ממשלת ליט – 18:30-19:00

 20ערוץ באיון יר – 20:30-21:00

 

 יום רביעי – 30/01

 אירוע פתיחת מרכז החדשנות מרכז פרס לשלום – 07:45-08:15



 

 מפעל רשפים+מפעל פח תעשיותביקור ב – 17:30-18:30

)רה"ע  משה כחלון+יפעת שאשא+תומר גלאםבאשקלון עם השר  כנס  –  19:30-20:30

 אשקלון(

 

 יום חמישי – 31/01

 רדיו חיפהיאיון טלפוני בר – 09:20-09:30

 ישיבת שטח מטה כולנו – 09:30-10:30

 מוניר שיבלי – 11:00-11:30

 ף עואודהיוס – 11:30-12:00

 אלי חן – 12:00-12:30

 צל צביקה זרחיה ברדיו ת"אאיון איר – 13:10-13:25

 סלים גאבר – 14:00-14:30

 20ערוץ באיון יר – 14:30-14:45

 )ר.מ ג'וליס( ויסאם נבואני – 15:30-16:00

 שיחה טלפונית עם אבי אלימלך – 16:30-17:00

 משה כחלון האוצרכולנו בהשתתפות שר בטבריה כנס  – 18:00-19:00

 

 יום שישי– 1/02

 ביקור במוזיאון עמותת "יד עזר לחבר" 12:00 -11:00

 

 

 יום שבת  -2/02

 שבת תרבות עם אטילה שומפלבי - 12:00 -11:00

 

 יום ראשון -3/02

 ריאיון עם פישל רוזנצבייג09:00  – 08:30

 משה בנימין 09:30 – 09:00

 ישיבת ממשלה  10:00-11:30

 13ריאיון הכל כלול ערוץ  13:00– 12:45



 

 ישיבת אסטרטגיה תקשורתית 30;13:00-13

 אוהד כהן14:45 -14:15

 ניחום אבלים משפחת ישי ריבלין19:00  – 18:30

 פגישה עם יו"ר כולנו משה כחלון21:30  -20:30

 

 יום שני - 4/02 

 ynetריאיון  09:30 -09:00

 ד"ר צפירה ליכטמן 11:00– 10:00

 הראל שמואל  11:30– 11:00

 שלום שלמה 12:00 – 11:30

 )ר.מ להבים לשעבר(א.צ אלי לוי  14:00 – 13:00

 רוני רזהשר משה כחלון+  15:30– 15:00

 

 יום שלישי – 5/02

 יום סיור בית שאן + צפת 14:00 – 08:30

 השר משה כחלון ישיבת מצע עם יו"ר המפלגה 17:00  – 16:00

 ישיבת שטח כולנו 18:00 – 17:00

 2סינק לערוץ  18:30 – 18:00

 

 יום רביעי – 6/02

 כנס חדשנות הממשלתיות10:30  – 09:45

 ריאיון רדיו ירושלים 11:00 – 10:35

 פגישה עם שרת הכלכלה של אוסטריה 11:30 – 10:45

 פ.ע מנכ"ל 13:00 – 12:00

 )מנהלת הרשפ"ת( זיוה איגר 13:00-13:30

 צוקרמן נריהסולומון+ מיכאל+ילברברגז יהל 14:00 – 13:30

 אבו ראס) ר.מ עילוט(אבראהים  14:30 – 14:00

 משה בנימין + נריה צוקרמן +אשל קרפ 15:00 -14:30



 

 אירוע השקת המכון הטכנולוגי להעצמת הצעיר הדרוזי 17:45 – 17:00

 יום חמישי -7/02

 ריאיון ברדיו צפון  09:45– 09:15

 אימו של ח"כ רועי פולקמןהלוויה 14:00  – 13:00

 יום סיור : יאנוח ג'ת 17:00 – 16:00

 )פוליטי(  מפגש ראשי רשויות עם ראש העיר 19:00 – 18:30

 

 יום ראשון -10/02

 משה בנימין  10:00-10:30

 ישיבת ממשלה 13:00 – 10:30

 חיצוני המחייהפורום יוקר  14:00 -13:00

 סטטוס מלטסטטוס מסלול אופנה + 14:30   -14:00

 שי רינסקי +רועי פישר+ מיכל פינק  16:00 – 14:30

 רועי פולקמןח"כ ניחום אבלים 19:30   -19:00

 ריאיון בתוכנית הכלכלית בגלי צ"ל19:30  -19:15

 )פוליטי( מפגש פעילים עם כחלון 20:00-20:30

 

  יום שני 11/02

 עופר מרום09:30  – 09:00

 אבי אלימלך10:00  – 09:30

 בהכל כלולריאיון 11:45  – 11:20

 נאום כנס ירושלים 12:15  – 11:50

 )פוליטי( שיחות עם ראשי ערים 15:00– 12:30

 ישיבת שטח מטה כולנו17:00 – 16:00

 )פוליטי(היערכות כנס חולון 18:00  – 17:00

 )ר.מ.א שומרון(יוסי דגן  20:30 – 19:30

 

 יום שלישי 12/02



 

 רמת גן +קבוצת יבנה  יום סיור :15:00 – 09:00

 )רה"ע קרית מוצקין(חיים צורי  19:30– 19:00

 אירוע התרמה בית היתומים של אודסה21:00  -20:00

 

 יום רביעי 13/02

 מסיבת עיתונאים – 10:00-11:00

 )ר.מ זרזיר( אמיר מזאריב– 12:30-13:00

 )ר.מ מגידו( איציק חולבוסקי – 14:30-15:00

 + ירון גינדי עמי אביטן – 15:00-15:30

 שיחת הכנה עם אופיר קריב– 15:45-16:15

 מאירלנד שר הסחרשיחה עם  16:30-17:00

 ראיונות לתקשורת  – 17:15-20:40

 

 יום חמישי 14/02

 לתקשורת ראיונות – 07:40-09:15

 )רה"ע טבריה(רון קובי  – 09:30-10:00

 ארי גלהר + יוסף רויך + שי מירצקי – 10:30-11:00

 ריאיון ברדיו קול הים האדום באילת  – 11:15-11:30

 )ר.מ ראש פינה(מוטי חטיאל  – 11:30-12:00

 ריאיון לערוץ הכנסת – 12:30-13:00

 )רה"ע ק"ש( אביחי שטרן -13:00-13:30

 ח"כ משה גפני +שי רינסקי – 13:30-14:00

 איציק קוגמן + אברהם ערוסי + דובי חדד – 15:00-15:30

 יגאל בוזגלו+ סופיה אבנר – 15:30-16:00

 אריאל שמידברג– 17:30-18:30

 

 יום שישי  15/02

 נאור ניסים +ירמי לימור – 08:30-09:00



 

  

 יום שבת  16/02

 שבת תרבות עם יואב לימור - 11:00-12:00

 יום ראשון  17/02

 משה בנימין – 09:00-09:30

 103ראיון אצל איילה חסון ת רדיו  – 09:00-09:15

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 שי רינסקי +רועי פישר + מיכל פינק – 13:30-15:00

 ריאיון אצל קלמן וסגל – 18:45-19:15

 

 יום שני 18/02 

 )סחר חוץ( אוהד כהן + גבי בר – 10:00-10:30

 כחלון +אימן מרעיהשר משה  – 11:15-30

 כחלון + שי חג'ג השר משה – 11:30-11:45

 כחלון+ ליאור רוזנפלדהשר משה  -11:45-12:00

 ריאיון בהכל כלול  – 12:20-12:30

 103ריאיון מוקלט לרדיו  – 13:30-13:45

 צילומים מפלגה– 14:30-15:00

 ישיבת שטח מטה כולנו– 16:00-17:00

 סחר ושותפות בין ישראל בריטניהחתימת הסכם  – 17:45-18:15

 טק בישראל -מפגש בנושא קידום תעשייה הה" – 18:45-19:15

 

 יום שלישי 19/02

 ריאיון ברדיו דרום אצל מנדי ריזל -07:00-07:15

 חנוכת מפעל נ.ס שמנים  – 08:30-09:30

 תמיר עידאן – 09:15-19:45

 חנוכת מפעל הבמבה מפעל אסם – 10:30-11:30

 יום סיור : גוש עציון – 11:30-12:00



 

 סיגל שאלתיאל אירוע– 19:00-20:00

 

 יום רביעי  20/02

 פלסטיני של לשכת המסחר יהודה ושומרון –נאום כנס כלכלי ישראל  – 09:00-09:30

 )ר.מ דיר אל אסד(אחמד דבאח  – 10:00-10:30

 פורום קהלת – 10:30-11:00

 אמיר וייטמן  – 12:00-12:30 

 90ריאיון ברדיו  – 12:30-13:00

 

 יום חמישי  21/02

 משה בנימין + נריה צוקרמן – 09:30-09:45

 שון מימרן + גדעון מימרן  – 09:45-10:00

 ראיונות לתקשורת – 10:30-11:30

 כחלון +ירון גינדיהשר משה  – 12:30-13:00

 )יו"ר אשרא( יואל לביא – 13:00-13:30

 ים" עם עמית לוי רריאיון בתכנית "הנבח– 13:25-13:45

 המראה אילת ארקיע –שדה דב – 15:00-15:30

 כנס עסקים קטנים  – 17:00-17:30

 צ"ריאיון ביומן הערב בגל – 17:40-18:00

 דב נחיתהשדה –אילת  – 18:00-19:00

 13ערוץ  "ראיון ב"לפני החדשות – 19:10-19:30

 

 

 יום שישי 22/02

 ריאיון בגל"צ  – 07:20-07:30

 פתיחת מטה ראשון לציון  – 10:00-10:30

 משה כחלוןים בהשתתפות יו"ר המפלגה –פתיחת מטה בת  – 10:45-11:15

משה פתיחת מטה חולון +סיור בשוק עם פעילים בהשתתפות יו"ר המפלגה  – 11:30-12:00

 כחלון



 

 

 יום שבת 23/02

 כנס פעילים בהשתתפות משה כחלון – 20:00-21:00

 

 יום ראשון 24/02 

 ירושלים  ן ברדיווריאי - 08:40-09:00

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 ישיבת סיעה  – 11:00-12:00

 אפי גוטמן  – 12:00-12:30

 ראיון ליומן צהריים בגלצ – 12:10-12:30

 משה בנימין – 15:00-15:30

 שי רינסקי– 15:00-17:00

 20ריאיון בערוץ  – 16:45-17:15

 )פוליטי( כנס פעילים עם משה כחלון + משה פדלון – 19:30-20:30

 

 יום שני  25/02

 טקס השקת פרויקט קמפוס אלמה – 13:30-14:00

 י אמיקי גב – 17:00-17:30

 כנס ליוצאי העדה האתיופית  -18:00-18:30

 

 יום שלישי  26/02

 ריאיון ברדיו ברמה  – 08:05-08:15

 ביקור בעמותת אקי"ם – 08:30-09:15

 ריאיון ברדיו דרום  – 09:30-09:45

 ביקור בחברת מרכבים 09:30-10:00

 ביקור  מקצועי עיריית כרמיאל +ביקור במפעל מטס – 11:30-13:00

 הפנינג פורים עמותת "יד ביד " הרב גלויברמן – 18:00-19:00

 כנס חשיפת הרשימה מפלגת כולנו – 19:30-21:00



 

 

 רביעי יום  27/02

 נאום אירוע השנתי של מרכז השלטון המקומי – 11:15-11:30

 הכנה לכתבה "לפני החדשות" – 12:30-13:30

 )רה"ע נתיבות(יחיאל זוהר – 16:00-17:00

 ריאיון ביומן הערב של גלי צה"ל  17:15-17:30

 עבד תראבין– 18:00-19:30

 אלי אלאלוף מח"כ אירוע פרידה  - 20:00-21:00

 

 יום חמישי 28/02

 ריאיון ברדיו גלי ישראל - 07:20-07:30

 פרופ' אודי דוידסון )מנכ"ל כללית( - 08:00-08:30

 שמואל מועלם - 08:30-09:00

 יעקב יפרח יהודה יפרח+ - 09:00-09:30

 טובה מעוז - 09:30-10:00

 אנדריי אוזן - 10:00-10:30

 שמוליק נחום אלי ביבי+ - 11:00-11:30

 איציק ששון - 11:30-12:00

 חיליק צוברי - 12:30-13:00

 סלאח חמזי - 13:00-13:30

 עורסאן יסין )ר.ע שפרעם( - 13:30-14:00

 )יו"ר התחדשות עירונית( חיים אביטן - 14:00-14:30

 שיחת ועידה עם שי רינסקי+נחום איצקוביץ - 16:00-16:30

 כנס חרדים כולנו - 20:00-21:00

 

 שישי יום - 01/03

 עם אודי סגל "צילומים לכתבה "לפני החדשות – 11:30-14:00 

 



 

 

 יום ראשון  – 03/03

 שי רינסקי + רועי פישר + מיכל פינקפ.ע  – 08:30-09:30

 שי רינסקי + דני טלפ.ע  – 09:30-09:50

 ישיבת אסטרטגיה  – 09:50-10:00

 משה בנימין – 10:00-10:30

 ישיבת ממשלה – 10:30-12:00

 ראיון ברדיו צפון – 10:35-10:50

 רמי פירו – 12:00-12:30

 הנהלהישיבת  – 12:15-13:00

 )מנהל אז"ת( מנכ"ל + יגאל צרפתי – 14:30-15:00

 מיכל הלפרין )מיזוג דיסקונט דקסיה( – 15:00-15:30

 לאנשים עם צרכים מיוחדים "אלאור"בארגון  –חוג בית מיוחד  – 19:00-20:00

 

 יום שני – 04/03

 כנס רשות התחרות – 09:15-10:00

 ראיון ברדיו ירושלים – 11:05-11:20

 ניחום אבלים השר ישראל כץ – 11:15-11:45

  207ביקור במרכז הלוגיסטי קבוצת  – 12:15-13:00

 ראיון ברדיו קול רגע – 12:20-12:35

 + גבי כנפו )סגן( + איריס נפתלי (יחיאל לסרי )רה"ע אשדוד – 13:15-14:00

 רם שמואלי – 15:00-16:30

 )מטה חולון(  מיקי גבאי – 18:00-18:30

 צ"ראיון אצל עודד לוינסון גל – 19:00-19:15

 

 יום שלישי – 05/03

 אריאל אקטס – 10:15-11:00

 עבדאללה חורי + האב אינדארוס בחוס + האב אליאס עבד – 11:15-12:00



 

 ראיון ברדיו תל אביב – 12:30-13:00

 )פוליטי(  כנס מטי דותן + חנא עיסא – 18:00-19:00

 102ראיון לתוכנית עצמאי בשטח עם ליאת רון וירון גינדי, רדיו  – 20:00-20:15

 

 יום רביעי – 06/03

 הענקת אות יקיר ההתיישבות מראש מועצת קרית ארבע – 09:0010:30

 מאיר כהן – 11:30-12:00

 יובל ברזילי – 12:00-12:30

 דוד בונפלד – 12:30-13:00

 (נדב ויצמן )סגן רה"ע קרית מלאכי – 13:00-13:30

 פאוזי משלב )ר.מ. אבו סנאן( – 13:30-14:00

 צוות הלשכה )היערכות כנס חולון( – 14:00-14:30

 מנכ"ל + איילת זלדין – 14:00-14:30

 זאב אפשטיין – 14:30-15:00

 רמי פירו – 15:00-15:30

 ורוניקה רושנברג – 15:00-15:30

 יורם גמיש – 15:30-16:00

 ניזריחוג בית אושרי  – 18:00-19:00

 כנס עם יו"ר המפלגה משה כחלון – 19:30-20:30

 

 יום חמישי – 07/03

 ראיונות לתקשורת – 07:15-09:00

 Ynetראיון לאולפן  – 09:00-09:15

 נעמה סיקולר – 10:00-11:00

 גז מפעל צ'אם-הקמת מתקן ביו – 14:30-15:00

 )פוליטי(  כנס עמי דהן – 19:00-20:00

 "ר המפלגה משה כחלון בהשתתפות ראש העיר אביחי שטרןכנס עם יו – 19:30-20:30

 



 

 

 יום שישי – 08/03

 ראיון ברדיו חיפה – 10:10-10:25

 

 יום ראשון – 10/03

 13ערוץ  של רשת "יומן הבוקר"ריאיון ב – 07:30-07:45

 ריאיון ברדיו גלי ישראל – 07:45-08:00

 משה בנימין + נתן מור + מוריס אינצ'י – 08:30-10:00

 צילומים להכל כלול – 09:30-10:00

 ישיבת שטח מטה כולנו – 10:00-11:00

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 ניחום אבלים חנוך עוז – 12:00-12:30

 ריאיון ברדיו צפון – 12:40-12:55

 שי רינסקי + רועי פישר + מיכל פינק – 13:30-14:30

 )רה"ע מעלה אדומים( בני כשריאל – 14:30-15:00

 עמי אפלבום – 15:30-16:00

 היערכות כנס חולון – 15:30-16:30

 משה בנימין – 17:30-18:00

 צילומים לתוכנית חיסכון – 18:00-18:30

 פעילים בחירות קרית גתכנס  – 19:00-20:30

 משה כחלוןהשר כנס ליום האישה הבינלאומי עם יו"ר כולנו  – 19:30-20:30

 

 יום שני – 11/03

 ור שטרוםרד – 09:00-09:30

 תכנית קשישיםח"כ טלי פלוסקוב + ליאור חורב בנושא  – 10:00-10:30

 ריאיון ברדיו דרום בתכנית פתחי וזמרי – 10:10-10:25

 יובל תעיזי – 10:30-11:00

 עודד לוי – 12:00-12:30



 

 גילי כהן – 12:30-13:30

אבי אלימלך )יו"ר ועד ב( משה כחלון + רונן יונה )מנכ"ל מלט הר טוהשר  – 15:00-15:45

 עובדים(

 בת ים-חולוןמפלגת "כולנו" כנס מרכזי  – 19:30-21:00

 

 יום שלישי – 12/03

 ריש )ר.מ. יבנאל(שניר אה – 10:15-11:00

 ביקור בפארק תעשיות קדמת גליל – 11:20-12:00

 ורית מגדלביקור במועצה אז – 13:00-14:00

 ם ליום" למגזר הדתיריאיון טלפוני לעיתון "יו – 14:30-14:45

 אבי ללוש – 15:30-16:30

 אור פרימור – 18:00-19:00

 

 יום רביעי – 13/03

 יובל ארד )ר.מ. כוכב יאיר( – 09:30-10:00

 )סגן ראש העיר נהריה(  אייל וייזר – 10:00-10:30

 ריאיון ברדיו צפון – 10:10-10:25

 עופר מרום – 11:00-11:30

 יצחק לקס – 12:00-12:30

 מגא'ר( פריד גאנם )ר.מ – 14:00-14:30

 שיחה טלפונית איילת זלדין + גלית יעקובוב – 15:30-16:00

 2017טקס אותות סחר החוץ של מדינת ישראל לשנת  – 15:45-17:00

 אירוע השקת ספרו של יורם שפטל – 18:00-18:45

 

 

 יום חמישי – 14/03

 כנס הרשות להגנת הצרכן – 09:00-09:45

 ראיונות לתקשורת – 11:00-12:45

 יהודה שרוני – 13:15-14:00



 

 הנרי צימרמן ותעשיינים צפון – 14:30-15:00

 )היערכות ריאיון אורה קורן( סולומון + מיכאל זילברברג יהל – 15:00-15:30

 עזרא גבאי + בן אור צור – 16:00-16:30

 

 יום שישי – 15/03

 זמר(יעקב דקל + תמים יאסין )ר.מ.  – 10:30-11:00

 בני מלסה – 10:45-11:15

 שישי תרבות – 12:15-12:45

 

 יום שבת – 16/03

 כנס עם יו"ר כולנו משה כחלון – 20:30-21:30

 ריאיון לתכנית "הכל פוליטי" עם דב גלהר – 21:20-21:50

 

 יום ראשון – 17/03

 שי רינסקי + רועי פישר + מיכל פינקפ.ע  – 09:45-10:30

 ממשלהבת ישי – 10:30-13:00

 פורום יוקר המחייה )חיצוני( – 12:00-13:00

 ז"ל )עובד משרד הכלכלה( אירוע הנצחה לזכר ישי ריבלין – 13:00-14:00

 ריאיון לערוץ הכנסת – 14:00-14:15

 )מינהל אזורי תעשייה( צביה ביבי – 14:15-14:45

 משה בנימין – 17:30-18:00

 מל שאמה הכהןכנס רמת גן בהשתתפות רה"ע כר – 19:30-20:30

 

 יום שני – 18/03

 זיאד אבו בכר + אבו איאד – 10:00-11:00

 פגש פעילים סרחאן בדרמ – 11:30-12:30

 רדא אסדי – 12:45-13:30

 )פוליטי(  נאסר – 14:15-14:45



 

 מנסור חטיב – 15:00-16:00

 חוסיין שועבי – 16:15-16:30

 חנא איסע – 16:30-16:45

 חוג בית עם אכרם חסון – 18:30-19:00

 

 יום שלישי – 19/03

 סיור אלי לוי בדואים – 08:30-09:30

 ראיונות לתקשורת – 09:30-10:30

 ביקור במפעל מלט נשר – 11:00-11:45

 ריאיון ברדיו אילת – 11:45-12:00

 ישיבת סיעה – 12:30-13:30

 ריאיון "הכל כלול" עם סין כהן – 13:45-14:30

  סולומון + מיכאל זילברברג יהל – 14:30-15:00

 )פוליטי( אירוע אבי נמני – 19:30-21:00

 

 רביעייום  – 20/03

 ריאיון עם אורה קורן – 08:30-10:00

 ישראל טוויטו – 11:00-12:00

 סמי שלום + יאיר שלום – 11:30-12:00

 שי בן מאור – 12:00-12:30

 + מיכל פינק חברת נילסן שיחה עם קימון – 13:30-14:30

 ביקור באזור התעשייה מישור אדומים עם בני כשריאל – 14:00-16:30

 )מטה חולון(  מיקי גבאי – 18:00-19:00

 20ריאיון בערוץ  – 20:15-20:45

 

 יום חמישי – 21/03

 עדלאידע חולון – 12:00-13:30

 אצל אלון גל ויורם שטפל 103fmריאיון ברדיו  – 17:05-17:20



 

 פורים אצל אמציה סמקאי – 18:00-19:00

 יום שישי – 22/03

 ראיונות לתקשורת – 08:30-10:25

 

 יום ראשון – 24/03

 גלית חמי – 09:00-10:00

 משה בנימין – 13:00-13:30

 מנכ"ל + יגאל צרפתי – 13:30-14:00

 שי רינסקי + רועי פישר + מיכל פינק – 14:00-15:30

 כנס קריות אזורי עם יו"ר משה כחלון – 19:00-20:30

 

 יום שני – 25/03

 יעקב דנגור  – 08:45-09:15

 Ynetריאיון באולפן  – 09:10-09:25

 אמיר לוי )עורך אתר מידה( – 10:30-11:00

 שמעון לנקרי )ראש עיריית עכו( + אוהד שגב )מנכ"ל העירייה( – 12:00-12:30

 אבי כאכון + טלי גורן – 12:30-13:00

 ערן בר טל – 13:30-14:30

 עמרי סער – 15:00-15:30

 יורם מרציאנו – 17:00-17:30

 צ"גל "יומן הערבראיון טלפוני ב" – 17:00-17:15

 חוג בית איציק מלכה – 19:30-20:30

  

 יום שלישי – 26/03

 Med in Israel 2019כנס  – 09:15-10:00

 התעשייה תלוועידיהל + מיכאל + הכנה  – 10:00-10:30

 עובדיה עלי – 10:30-11:00

 התעשייה של כלכליסט תבוועידנאום  – 11:10-11:45



 

 שייח' מואפיק טריף – 15:45-16:30

 שייח' מוהנא – 17:30-18:00

 ה + רמו בן שושןאבי קרמב – 19:15-19:45

 )פוליטי(  משה כחלוןהשר יו"ר המפלגה מפלגת כולנו במעמד כנס  – 20:00-21:00

 

 יום רביעי – 27/03

 שיחת ועידה יהל + נריה + מיכאל )הכנה צילום סרטון( – 08:00-08:30

 צילומים לסרט מפלגה – 13:00-13:30

 ריאיון בערוץ הכנסת בתכנית הכלכלית של רועי כץ – 15:10-15:25

 מיקי גבאי – 18:00-18:30

 ריאיון "לפני החדשות" עם שרון כידון – 19:00-19:30

 

 יום חמישי – 28/03

 הרצל סלמן – 08:00-08:30

 נאור פרץ – 08:30-09:00

 אלי חן – 09:00-09:30

 ברוך אדיב – 09:30-10:00

 יוסי יהושוע – 10:30-11:30

 סיור בשוק התקווה עם שר האוצר – 12:15-13:45

 ניסים הדס – 14:00-14:30

 צילומים לתוכנית חיסכון – 14:30-15:00

 איציק מויאל – 15:00-15:30

 אייל לוי + ציון עזרא – 15:30-16:00

 אילן גורדו + ראול סרוגו – 16:00-16:30

 שיחת ועידה שי רינסקי + יגאל צרפתי )הצגת תוכנית עכו( – 17:00-17:30

 משה בנימין – 18:30-19:00

 כנס עם יו"ר כולנו משה כחלון – 20:30-21:30

 



 

 

 יום שישי – 29/03

 ר במטה איתי כהןביקו – 10:00-10:30

 שישיתרבות עם אלי לוי – 12:00-12:30

 

 יום שבת – 30/03

 )פתח תקווה(כנס משה כחלון  – 20:30-21:30

 

 יום ראשון – 31/03

 ריאיון ברדיו חיפה – 09:35-09:50

 מנכ"ל פ.ע – 12:00-13:00

 ריאיון ב"חצי היום" רשת ב' – 13:00-13:15

 כנס גלובס שדרות – 15:00-15:45

 אופיר אסולין + משה שאובי + רה"ע שדרות – 16:00-17:00

 שמעון סוסן + אבי טרבין – 18:00-18:30

 שמעון סוסן + אלי סיידה – 18:00-19:00

 כנס בקרית מלאכי – 19:30-20:30

 כנס בחירות בהרצליה – 20:30-22:00

 

 יום שני – 01/04

 כנס ראשי מועצות – 09:15

 מסיבת עיתונאים בנושא עסקים קטנים – 11:00

 ראיון אצל עודד לוינסון גל"צ – 17:30

 )יו"ר ועד עובדים, דימונה( יהודה פרץ – 18:30

 

 יום שלישי – 02/04

 ברזיל בהשתתפות רה"מ ונשיא ברזיל-אירוע פסגת החדשנות ישראל – 09:45

 ראיון להכל כלול – 11:30



 

 20ראיון לערוץ  – 16:30

 )מטה חולון(  י גבאימיק – 17:00

 כנס קראים עודד לוי – 18:30

 )בת ים ( כנס משה כחלון – 20:30

 

 יום רביעי – 03/04

 שר האוצר כפר שלםסיור  – 11:00

 כנס מעריב – 13:10

 שמעון סוסן+כחלון+אורן בדירי – 14:00

 הקלטת ראיון לרדיו קול ברמה – 18:30

 )פוליטי( כנס צרפתים – 18:30

 ( )נתניה עם משה כחלון כולנוכנס  – 19:30

 

 יום חמישי – 04/04

 ראיון הרדיו דרום – 07:00

 שאול צבעוני – 08:30

 דני בן לולי – 10:30

 מליק פריג' – 12:00

 מנכ"ל – 12:30

 מטה ת"א – 16:00

 חנוכת משרד גרשון מסיקה – 17:30

 כנס מרכזי עם משה כחלון בב"ש – 19:30

 

 יום שישי – 05/04

 13יון בתוכנית הבוקר בערוץ רא – 07:30

 )ר.מ פורדייס( אימן מרעי – 09:30

 עלי סאלם – 11:00

 ראיון אצל באסר ג'אבר – 13:00



 

 

 יום שבת – 06/04

 שבתרבות עם דפנה ליאל – 11:00

 כנס בחירות מסכם ת"א  – 20:00

 

 יום ראשון – 07/04

 בנימיןהענפי של יום הסתדרות של עובדי  כנס יום הספורט – 09:30-10:00

 ישיבה מסכמת הערכות יום הבחירות – 10:00-11:00

 ערן טיפנבורן ערוץ הכנסת – 16:30-17:00

 כנס סטודנטים – 20:20-20:50

 

 יום שני – 08/04

 ראיון לרדיו צפון – 09:15-09:30

 יום שוויון מגדרי – 10:00-11:00

 ם שר האוצר במטההמרצה טלפונית ע – 17:00-18:00

 

 יום שלישי – 09/04

 הצבעה בביה"ס התבור – 08:00-08:30

 ביקור במטה כולנו חולון – 08:30-09:00

 ביקור במטה כולנו ראשל"צ – 09:00-10:00

 ביקור במטה נס ציונה – 10:00-11:00

 ביקור במטה קרית אונו וגני תקווה – 11:00-12:00

 ביקור ביהוד – 12:00-13:00

 ביקור באזור – 13:00-14:00

 ביקור בקלפי עם איציק דריקס – 14:00-15:00

 שיחות טלפוניות – 15:00-17:00

 צילומים לאולפן שישי עם אילן לוקאץ' – 17:00-19:00

 ביקור במטה חולון – 17:00-17:30



 

 ביקור בקלפי עם לוחי – 17:30-18:00

 ביקור בקלפי בביה"ס התבור – 18:00-18:30

 ביקור בקלפי עם איציק דריקס+סבי כהן – 18:30-19:00

 תוצאות מדגם באולם סטוגו – 22:00-23:00

 

 יום רביעי – 10/04

 13ראיון בתכנית הבוקר של ערוץ  – 07:00-08:00

 ראיונות לתקשורת  – 08:45-10:45

 ראיון בגל"צ יומן הצהריים עם אמיר אבגי – 12:20-12:30

 אמצע הדרך 90ראיון ברדיו  – 13:45-14:00

 20המרכזית של ערוץ  במהדורהראיון  – 20:40-21:15

 

 יום חמישי – 11/04

 ynetראיון ב – 10:00-11:00

 103FMראיון ברדיו  – 11:10-11:30

 ישיבת סיעה – 12:00-13:00

 ראיון ברשת ב' – 13:30-13:45

 ישיבת צוות – 14:00-15:00

 

 יום שישי – 12/04

 ראיון ברדיו חיפה – 10:15-10:30

 

 יום ראשון – 14/04

 ראיון ברדיו ירושלים – 09:05-09:15

 ישיבת ממשלה – 10:30-12:00

 מיכל פינק השוואת מחירים – 12:30-13:00

 משה בנימין – 14:00-14:30

 אריזות מזון עמותת מגדל אור – 17:30-18:30



 

 

 יום שני – 15/04

 גלויברמןחלוקת סלי מזון הרב  – 09:30-10:30

 ויקטור יונה – 15:30-16:00

 הרמת כוסית פסח להב – 17:30-18:00

 

 יום שלישי – 16/04

 ראיון ברדיו דרום – 08:40-09:00

 ראיון אצל איילה חסון - 09:05-09:20

 ראיון ביומן צהריים – 12:10-10:20

 צילומים לדב גיל הר – 13:30-14:00

 הרמת כוסית חולון – 19:30-20:00

 

 17/04 – יום רביעי

12ערוץ  ראיון אצל ניב רסקין – 07:00-06:50  

ראיונות לתקשורת – 08:30-:5509  

דוד אבבה – 10:30-10:00  

)רה"ע קרית מלאכי( אליהו זוהר – 11:00-10:30  

אהרון סגיר – 11:30-11:00  

זאב פלישמן – 12:00-11:30  

אמיר וייטמן – 12:30-12:00  

ישבה אסטרטגיה תקשורתית – 14:00-13:30  

מנכ"ל+רועי פישר+מיכל פינק – 15:00-14:30  

 

 18/04 – יום חמישי

ראיון ברדיו גלי ישראל – 09:00-08:40  

רותם גרוסמן – 10:00-09:30  

פגישה עם השר כחלון – 11:30-11:00  



 

יואב דוגה+נאור גלילי – 13:00-12:30  

)רה"ע מעלה אדומים( קפה עם בני כשריאל – 16:00-15:15  

שיחה טלפונית פ"ע מנכ"ל – 18:00-17:00  

ראיון ברדיו ת"א – 18:30-18:00  

 

 21/04 – יום ראשון

 חוה"מ פסח

 22/04 – יום שני

 חוה"מ פסח

90ן ברדיו ראיו – 13:15-13:05 FM 

ראיון רשת ב' – 22:15-22:00  

 23/04 – יום שלישי

 חוה"מ פסח

 

 24/04 – יום רביעי

 חוה"מ פסח

 

 25/04 – יום חמישי

 חוה"מ פסח

 

 28/04 – יום ראשון

פגישה שר+מנכ"ל – 16:00-14:45  

 

 29/04 – יום שני

יוסי אלקובי – 11:30-11:00  

אלון אזולאי+שלמה אוחנה – 12:30-12:00  

אלי חן – 13:00-12:30  

מתן חסידי – 13:30-13:00  



 

דני בן לולו – 14:00-13:30  

יואל בר גיל – 14:30-14:00  

אירוע "שורדות שואה" – 17:45-16:45  

ראיון אודי סגל – 19:30-18:45  

 

 30/04 – יום שלישי

ראיון ברדיו צפון – 10:30-10:00  

מסיבת פרישה עודד דיסטל – 16:00-15:00  

ישיבת סיעה – 15:30-15:00  

אירוע השבעה הכנסת  – 17:00-16:00  

ראיון יומן הערב בגלי צהל – 18:00-17:30  

 

 יום רביעי – 01/05

 ריאיון ברדיו דרום – 07:05-07:20

 גלעד צוויק )כתב של ישראל היום( – 10:00-11:00

 ריאיון ביומן הצהריים של גלי צהל – 12:15-12:30

 ליאור קצב – 12:30-13:00

 חיים מרציאנו + יעקב תגואל – 13:00-13:30

 אמיתי לוי + עידן צבי – 13:30-14:00

 איילת זלדין  – 14:00-14:30

 מסיבת פרידה למיכאל סולומון – 14:30-15:00

 שילה רצהבי – 15:00-15:30

 חיים סרצ'וק – 16:00-16:30

 משה סוויל )סגן ר.מ. גוש עציון( – 16:30-17:00

 שלמה פורטל + דרור גדי – 17:00-17:30

 טקס לציון יום השואה בהשתתפות כרמל שאמה הכהן – 19:30-21:00

 

 ם חמישייו – 02/05



 

 ליאל קייזר – 09:30-10:00

 איציק חיימוב – 10:00-10:30

 שי רינסקי – 11:00-11:30

 יובל תעיזי – 11:00-11:30

 ערן כהן – 11:30-12:00

 חיים מוסא + עוזיאל אברהם + יורם עוקשי – 12:15-12:30

 רפי בן זאב – 12:30-13:00

 פגישה עם יהודה שלזינגר – 13:00-13:45

 טקס יום השואה של עמותת "יד עזר לחבר" – 15:00-15:30

 

 יום ראשון – 05/05

 ישיבת ממשלה – 10:30-12:00

 ריאיון לערוץ הכנסת בהגשת טל שלו – 12:00-12:15

 ישיבת אסטרטגיה תקשורתית – 12:15:13:15

 עם ליאל קייזר 11צילומים כאן  – 13:30-13:45

 

 יום שני – 06/05

 קור במפעל "סלע" ובמפעל "ברזילי" עם תומר גלאם )רה"ע אשקלון(בי – 09:00-10:00

 ביקור בעיר אשקלון + ניחום משפחת אגדי )משפחה שכולה( – 10:00-11:30

 ריאיון ביומן הצהריים של גלצ – 12:15-12:30

 ביקור בחדר מצב + מפעל חממה )מפעל חיוני( – 12:15-12:30

 ביקור בחמ"ל שדרות עם אלון דוידי )רה"ע( – 13:30-14:00

 רוברט אברמוב – 15:00-15:30

 ישיבת סיעה – 16:00-19:00

 20צילומים לערוץ  – 16:30-17:00

 טקס יום הזיכרון בית ספר "הראל" – 17:45-18:30

 

 יום שלישי – 07/05



 

 אלי סבתי – 09:30-10:00

 פגישה בנושא אמיליה פיתוח – 10:30-11:00

 יגאל צרפתי – 11:00-11:30

 פורום יוקר המחייה )פנימי( – 11:15-12:00

 ריאד אבראהים – 12:00-12:30

 עמי אפלבום – 13:10-13:25

 מנכ"ל + רועי פישר + מיכל פינק – 13:30-14:30

 זיכרון לחללי מערכות ישראל במעמד צביקה ברוט )רה"ע( עצרת – 19:45-21:15

 טקס "שירים לזכרם" תשע"ט – 21:15-22:15

 

 יום רביעי – 08/05

 טקס האזכרה הממלכתי לחללי העפלה – 11:00-12:00

 טקס הדלקת המושאות – 20:00-21:00

 

 יום שבת – 11/05

 אירוע דוד בן בסט – 19:30-21:00

 

 יום ראשון – 12/05

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 שיחה טלפונית עם אלי סבתי – 13:30-14:0

 משה בנימין – 14:00-14:30

 מנכ"ל שוטף – 15:00-17:00

 משה בנימין + נריה צוקרמן + אשל קרפ – 17:15-17:45

 גד ליאור – 18:00-19:00

 

 יום שני – 13/05

 ברג דדובי גול – 09:45-10:15

 ריאיון לרועי כץ ברדיו תל אביב – 11:00-11:15



 

 צילום להכל כלול – 12:15-12:30

 ישראל דנציגר – 13:00-13:30

 סיעת כולנוישיבת  – 14:00-15:00

 יעקב משה + ישראל בלום – 15:00-15:30

 אירוע גמר חידון "אוצרות התעשייה כחול לבן" – 16:30-17:00

 נאום בכורה אלי אבידר – 18:00-18:30

 

 יום שלישי – 14/05

 ביקור השר בירוחם – 10:00-12:00

 ריאיון ליומן הצהריים גלצ – 12:30-12:45

 בתוכנית איפה הכסף 103fmריאיון ב – 16:10-16:25

 ד ביתןואשר אוקנין + אשר מלול + ד – 19:00-20:00

 

 יום רביעי – 15/05

 ראיונות לתקשורת – 09:00-10:30

 שירית אביטן – 11:00-12:00

 מתן דיל + ציון עיני – 12:00-12:30

 משה סהר – 12:00-12:30

 ריאיון למרגול רדיו לב המדינה – 12:30-12:45

 גמןרמאיר א – 12:30-13:00

 נדב ויצמן – 14:00-14:30

 יאיר פריימן – 14:30-15:00

 משה בנימין )היערכות( – 15:00-15:30

 ריאיון אצל יעקב איילון – 16:40-17:30

 

 יום חמישי – 16/05

 ראובן מרדכי – 13:30-14:00

 The Marker גבריאלה דוידוביץ'  – 14:00-14:30



 

 ציון בן שושן – 15:00-15:30

 משה בנימין – 18:00-18:30

 

 יום ראשון – 19/05

 קאופמן , נעמהכץ , עוזאיצקוביץ פניציה: אמנון כהן, נחום – 09:30-10:30

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 עופר מרום – 13:00-13:30

 משה בנימין – 13:30-14:00

 שי רינסקי + רועי פישר + מיכל פינקפ.ע  – 15:00-17:00

 

 יום שני – 20/05

 גיא צור + עמוס כאווי – 11:30-12:30

 סיעת כולנו – 14:00-15:00

 אילן בן הרוש – 17:00-17:30

 רועי כהן  – 17:30-18:00

 משה סהר – 18:30-19:0

 תורנות שרים )כחלון( – 20:30-22:00

 תורנות שרים –תום הישיבה  – 22:00-23:30

 

 יום שלישי – 21/05

 א. צהריים עם מאיר כהן – 13:00-14:00

 

 יום רביעי – 22/05

 2019כנס הפקה  – 09:30-10:00

 נתן מור – 11:30-12:00

 אהרון בר גיורא – 12:0-12:30

 אריה שרון ר.מ. אלונה – 12:30-13:00

 משה בנימין – 13:00-13:30



 

 ל"ג בעומר אצל גלעד מזרחי – 21:00-22:00

 ל"ג בעומר אצל סיני קעטבי – 22:00-23:00

 

 יום חמישי – 23/05

טנים העירוני של אשדוד בהשתתפות יחיאל לסרי פתיחת ארגון העסקים הק – 18:30-19:00

 )רה"ע(

 

 יום שישי – 24/05

 יעקב ברדוגו – 10:30-11:00

 )מטה חולון( מיקי גבאי – 12:30-13:00

 

 יום ראשון – 26/05

 ריאיון טלפוני למגזין אחד העם של דה מרקר – 09:00-09:15

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 נחשון זאדא – 13:00-13:30

 שי רינסקי + רועי פישר + מיכל פינק – 13:30-15:30

 ביטון, אלי כהן-עדכונים + רועי פולקמן, יפעת שאשא – 15:00-16:00

 זיוה איגר – 16:30-17:00

 משה בנימין – 17:30-18:00

 

 יום שני – 27/05

 ויקטור יונה – 15:30-16:00

 השר משה כחלון פ.ע  – 16:00-16:30

 

 יום רביעי – 29/05

 הסתדרות העובדים  ארנון בר דוד + בני עיני – 09:00-09:30

 ישראל דהאן – 12:00-12:30

 תמר אבוחצירא – 12:30-13:00

 עבד תארבין  – 14:00-14:30



 

 קובי דדון – 14:30-15:00

 ישי זנדני – 15:00-15:30

 גיא דויד – 15:30-16:00

 ישראל אמויאל – 16:00-16:30

 (12ריאיון אצל עודד בן עמי )חדשות  – 17:45-18:15

 ריאיון אצל אודי סגל לפני החדשות  – 19:05-19:35

 (טקס הסרת הלוט בית הכנסת "עדת ישורון" )יואל ישורון – 19:40-20:40

 

 יום חמישי – 30/05

 12ריאיון בקשת  – 07:30-07:45

 ריאיון ברדיו של איציק מויאל – 09:00-09:15

 אריה הרמלין – 09:00-09:15

 ריאיון אצל קרן מרציאנו בגל"צ – 09:30-09:45

 Ynet-ריאיון ב – 09:45-10:00

 פרופ' אסף יעקוב )צרכנות( – 10:00-10:30

 ברק רביד – 11:00-12:00

 רפי סוויד – 12:00-12:30

 אלי סבתי – 12:30-13:00

 תורנות שרים – 00:00-01:00

 חנוכת משרד דנוס להט שמאי מקרקעין )אוהג דנוס( – 19:00-19:30

 

 יום שישי – 31/05

 יום ירושלים – 09:30-10:30

ריאיון עם אלי לוי רדיו חיפה – 10:15-10:00  

 

 יום ראשון – 02/06

 ריאיון ברדיו דרום – 07:00-07:15

 חפציבה + תכנון ביקורים ערים גדולות – 09:00-10:00



 

  ריאיון ברדיו צפון – 09:00-09:15

 שי רינסקי + רועי פישר + מיכל פינק – 10:00-11:00

 מיכאל אטלן – 11:00-11:30

 פורום יוקר המחייה )חיצוני( – 11:30-12:30

 הרשות לחדשנות אהרון אהרון – 12:30-13:00

 ישיבת אסטרטגיה תקשורתית – 13:00-13:30

 משה בנימין )היערכות( – 15:00-16:30

 חמזי סלאח )ארוחת רמדאן( – 19:30-20:30

 

 יום שני – 03/06

 ריאיון אצל שרון גל – 08:05-08:20

רמ"ט כלכלה, -מנכ"ל כלכלה, משה בנימין-שר הכלכלה, שי רינסקי-אלי כהן – 12:30-13:15

 סופראסף וסרצוג, עידו 

 פגישה שר האוצר + אמיר רשף + עידו סופר – 12:30-13:15

 בה מיוחדת לבחירות במבקר המדינהישי – 14:00-15:00

 מחלקה משפטית איילת זלדין + גלית יעקובוב – 15:30-16:00

 (ירושלים)אלי כהן  – 16:00-16:30

 

 יום שלישי – 04/06

 אשדוד  ביקור שרון סופר – 09:00-09:30

 בנושא מדד הבנקים 12סינק לחדשות  – 14:45-15:15

 20ריאיון לערוץ  – 15:10-15:25

 

 יום רביעי – 05/06

 משה בנימין + מוריס + דין – 09:00-11:00

 רועי אלרום – 11:00-11:30

 יעקב זוהר + סמיר חלק – 11:30-12:00

 עפר בן אליעזר )ר.מ. רמת ישי( – 12:00-12:30

 הלוויה רעיית נשיא המדינה נחמה ריבלין ז"ל – 18:00-18:30



 

 

 יום חמישי – 06/06

 ריאד אבראהים – 08:30-09:00

 ריאיון אצל דוד בן בסט – 10:00-11:00

 הרמת כוסית לעובדי המועצה הישראלית לצרכנות – 12:00-12:30

 )אשרא( יואל לביא – 16:20:16:50

 

 יום ראשון  – 09/06

 עריאדהאירוע עסי  – 20:00-21:00

 

 יום שני – 10/06

 ריאיון ברדיו צפון עם גדי נס – 09:15-09:30

 )ידיעות אחרונות( פגישה עם רועי ברגמן – 10:00-11:00

 שי רינסקי + רועי פישר + מיכל פינק – 13:00-14:00

 נחום איצקוביץ – 14:00-14:30

 צילומים לסרטים צו יבוא אישי – 16:30-17:00

 

 יום שלישי – 11/06

 ריאיון לרדיו צפון עם ליאת רון – 10:15-10:30

 משה בנימין + רמי פירו + דין ג'דה – 10:30-11:30

 הודעה לזוכים בחממה פודטק עם עמי אפלבום – 12:30-13:00

  הרצל סלמן– 14:15-15:15

 

 יום רביעי – 12/06

 ריאיון לקלמן וליברמן ברשת ב' – 08:15-08:30

 ברות הציבוריותכנס איגוד הח – 09:15-09:30

 , צילום ממתחם הכנסYnetריאיון לייב יו ישיר לאולפן  – 09:30-10:00

 תורנות שרים – 11:00-14:00



 

 דוד צביאל – 13:00-13:30

 )רה"ע מעלה אדומים ( בני כשריאל – 13:30-14:00

 ענאן סמסום – 14:00-14:30

 אלעד מלכה – 14:30-15:00

 בני דרייפוס )מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון( – 15:00-15:30

 יעקב גנון – 15:30-16:00

 ריאיון בגל"צ עם יעקב ברדוגו – 17:10-17:25

 קבלת פנים לציון החסות של בית חולים לנבחרת השחייה של ישראל  – 19:45-20:10

 

 יום חמישי – 13/06

 עדיאל שמרון + רונן פלוט – 10:30-11:00

 איציק סניור – 11:00-11:30

 אלי שטרית – 11:30-12:00

 שלי בן גור – 12:30-13:00

 יהודה שרוני – 13:15-14:15

 נעמה וייסבורד גוטליב – 15:00-15:30

 אלי סבתי  + נריה צוקרמן )צילום סרטון צו יבוא אישי( – 16:30-17:00

 רמי פירו – 17:30-18:00

 טקס קבלת תעודות ארגון חזון לאומי )דור חרלפ( – 20:00-20:30

 

 יום שישי – 14/06

 נתי ביאליסטוק )מנכ"ל המרכז לעיוור בישראל( – 08:40-09:10

 (09:55)נאום בשעה  2019כנס התאחדות קבלני השיפוצים  – 09:30-10:30

 

 יום ראשון – 16/06

 משה בנימין – 08:30-09:00

 ל פינק + רועי פישרשי רינסקי + מיכ – 09:00-10:00

 מנכ"ל + זיוה איגר )סקירה כנס נשים( – 09:45-10:15



 

 פורום יוקר המחייה  – 10:00-11:00

 )הגבלים עסקיים ( מיכל הלפרין – 10:30-11:00

 כרם רמת הגולן-המראה ממנחת מסוקים עין – 14:35-15:00

 ישיבת ממשלה – 16:00-18:00

 דב צבאישדה -המראה מרמת הגולן – 18:25-18:50

 

 יום שני –17/06

 יואל אסתרון – 09:00-10:00

 ריאיון לערוץ הכנסת – 13:50-14:45

 

 יום שלישי  – 18/06

 )ר.מ חבל מודיעין( שמעון סוסן – 10:00-11:00

 עופר גולן – 16:30-17:30

 

 יום רביעי – 19/06

 כנס מיזוגים ורכישות של דה מרקר – 09:05-10:00

 דני גלבוע – 11:00-11:30

 עמית הורסקי – 11:30-12:00

 ביקור באהל מחאה נגד סגירת שדה דב מאיר יצחק הלוי – 15:00-15:30

 מאיר פנחסוב – 16:30-17:00

 משה בנימין + רמי פירו + דין ג'דה – 17:00-18:00

 

 יום חמישי – 20/06

 ריאיון לאתר סרוגים – 09:00-09:30

 ריאיון לאתר כיכר השבת – 09:30-10:00

 העסקים של יו"ש עידתו – 11:00-11:45

 חזי צאיג – 13:00-14:00

 יהל זילברברג + אלי סבתי – 14:30-15:30



 

 עדי הלפרין – 14:30-15:00

 משה שמעוני – 15:00-15:30

 ברמשוויליגבי א – 16:00-16:30

 רועי כהן )להב( – 16:30-17:00

 ריאיון הכל כלול – 17:00-17:30

  דודו מורח"כ לשעבר  – 17:30-18:00

 יוסי כהן – 18:00-18:30

 נציג הממשלה –יום לאומי קנדה  – 19:15-20:15

 

 יום שבת – 22/06

 ארוחת ערב עם שגרירת נאורו )דוד בן בסט( – 19:30-20:30

 

 יום ראשון – 23/06

 משה בנימין – 09:00-09:30

 שי רינסקי + רועי פישר + מיכל פינק )פ.ע. שוטף( – 10:30-11:00

 ירה קוהקי + רועי פישר + נעמה קאופמן + ששי רינספ.ע  – 11:00-11:30

 עוז כץ )טקסטיל(פ.ע מנכ"ל+ – 11:30-11:45

 )מנהלת הרשפ"ת( זיוה איגר – 11:45-12:15

 שי רינסקי + יעקב וכטלפ.ע  – 12:15-12:30

 בת הנהלהייש – 12:30-13:30

 ( )המדען הראשי עמי אפלבום – 13:30-14:00

 עופר מרום – 14:00-14:30

 דוד אדרי + אבי לוי )איגוד קציני הים( – 19:00-19:30

 

 יום שני – 24/06

 משה פטל – 09:00-09:30

 ישיבת ממשלה  – 10:30-14:00

 בת כנסת בנושא "הגירעון בתקציב"ישי – 12:00-13:00



 

 ות המיסים()רש ערן יעקב – 14:15-14:30

 צילום סרטון צו יבוא אישי – 15:00-15:30

 משה בנימין – 15:30-16:00

 (13צילומים לברקוד עם נגה ניר נאמן )ערוץ  – 16:00-16:30

הוועדה לתיאום הפעולות בין הממשלה להסתדרות הציונית ובין הממשלה   - 17:00-18:00

 לסוכנות היהודית

 

 יום שלישי – 25/06

 + סהאר אסמעיל ראבחאחמד  – 10:00-11:00

 )ר.מ כיסרא( יאסר גדבאן – 12:00-13:00

 כרמיאל  ",אירוע פתיחת משרד של קבוצת "תגלית – 16:30-17:15

 )רה"ע כרמיאל( משה קונינסקי  – 17:15-17:30

 יום רביעי – 26/06

 ראיונות לתקשורת  – 07:15-09:30

 )ניגריה( Dele Momoduדלה מומודו  – 10:00-10:30

 אבנר משרקי – 10:30-11:00

 קבינט דיור – 12:30-14:00

 

 יום חמישי – 27/06

 מירב בן ארי – 09:00-09:30

 איציק דריקס – 09:30-10:00

 מסיבת פרידה לנתן – 09:45-10:15

 אמיר גנס – 10:00-11:00

 משה נאמן – 11:30-12:00

 שלמה בוחבוט – 12:30-13:00

 משקיעים מיפןיואל לביא + קבוצת  – 13:00-13:30

 אקטואליה 7ריאיון טלפוני עם ערוץ  – 14:00-14:15

 איציק קוגמן – 16:30-17:00

 גיל סמסונוב – 17:15-18:00



 

 רותם קקון – 18:00/18:30

 שי רינסקי – 18:30-19:00

 מפגש קצינים טדי לב – 19:30-20:30

 ארה"ב-אירוע ישראל היום לציון יחסי ישראל – 20:00-21:00

 

 יום ראשון – 30/06

 ריאיון ברשת ב' עם קלמן וליברמן – 08:00-08:15

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

הלוויה אימו של סילבן שלום – 18:00-17:00  

 01/07 – יום שני

מנכ"ל+רועי אלרום – 09:00-08:15  

שמעון כצנלסון – 09:30-09:00  

רמי דרזיה – 10:00-09:30  

פירו+חפציבה דרעימשה בנימין+רמי  – 10:30-10:00  

מירי שמואלי – 11:00-10:30  

פ.א מיכאל וידל+ביקור בקורס נוער יזמות – 12:30-11:30  

יאיר כץ – 14:00-13:00  

'י+מאיר פנחסוב סטטוס היערכות משה בנימין+מוריס אינצ – 17:00-16:30  

 

 02/07 – יום שלישי

שמשון עידו – 09:45-09:15  

ביקור אלעד אטיאס – 10:45-10:00  

)סגן רה"ע חיפה( דוד עציוני – 11:30-11:00  

רועי לוי רה"ע נשר – 12:45-12:15  

של ארה"ב 243אירוע קבלת פנים לכבוד עצמאות  – 20:30-19:00  

 

 03/07 – יום רביעי

טקס הענקת תארים מכון טכנולוגי חולון – 18:00-17:25  



 

במעמד רה"ע רמי גרינברג חנוכת כיכר כ"ש נשיא ארה"ב דולנד טראמפ – 20:15-19:45  

 

 04/07 – יום חמישי 

אילן כרמיתי – 08:30 -09:00 

קובי גבריאל – 11:00-10:30  

אסי יצחקי – 12:30-12:00  

)רה"ע מודיעין(  חיים ביבס – 14:00-13:00  

דודי סעדה – 15:00-14:0  

אבי ברזני – 16:00-15:30  

גידי שובל – 16:30-16:00  

 

 07/07 – יום ראשון

 פרטי

 

 08/07 – יום שני

טיסה לאילת – 09:00-08:00  

כנס לשכת רואי חשבון – 10:15-09:45  

ת"א-טיסה אילת – 13:30-12:45  

 

 09/07 – יום שלישי

(להבים)אלי לוי  – 11:45-11:15  

שיחה טלפונית מנכ"ל+יהל זילברברג – 13:15-12:45  

רט הלאומיביקור בס – 14:30-13:00  

ר.מ אזורית שפיר( ) אדיר נעמן – 19:00-18:30  

  

 10/07 – יום רביעי

ריאיון ברדיו ירושלים עם מאיה חסון – 08:15-08:00  

יהל זילברברג+אלי סבתי – 10:00-09:00  



 

גיה תקשורתיתטישיבת אסטר – 11:00-10:00  

מצודת זאב -11:00  

מנכל+רועי פישר+מיכל פינקפ.ע  -  12:30-11:30  

שלום אדרי – 13:00-12:30  

ראיון בגלי ישראל עם איציק מצרפי – 13:15-13:00  

בת השחר שובל – 13:30-13:00  

אילן בן הרוש+אלעד גולדנברג – 14:00-13:30  

תומר אוזן+שמעון אוזן – 14:30-14:00  

רה"מ אפ. – 17:15-16:45  

 

 11/07 – יום חמישי

נורית דיין – 09:15 -09:45 

רפי פרץ – 11:00-10:30  

לוטל ש – 12:00-11:00  

מאיר פנחסוב+דין ג'דה+מוריס אינצ'י+מוריס אינצ'י – 14:00-13:00  

איציק מויאל+צביקה שבירו – 15:30-15:00  

מנכ"ל+יגאל צרפתי – 17:30-16:30  

 

 14/07 – יום ראשון

ישיבת ממשלה – 12:30-10:30  

משה בנימין – 13:00-12:30  

אוהד כהן – 13:30-13:15  

פישר מנכ"ל+מיכל פינק+רועי – 14:00 -16:00 

שיחה טלפונית שילה אדלר – 16:45-16:30  

20ראיון ערוץ  – 20:30-120:00  

 

 

 15/07 – יום שני



 

ועידת האנרגיה – 10:30-09:30  

  אסף דעבול – 11:30-11:00

טל אליהו – 12:00-11:30  

כנס השקעות עודד לוינסון – 14:30-14:00  

כנס הנהלה משרד הכלכלה – 15:30-15:00  

שיחה טלפונית שילה אדלר – 16:30-16:00  

רה"מפ.ע  – 17:30-17:00  

 

 16/07 – יום שלישי

צילום להכל כלול עם סיון כהן – 09:00-08:50  

ליאור וורצלבסקי – 10:00-09:00  

יהודה בן יוסף – 10:30-10:00  

יהודה פרץ חדרה – 11:30-11:00  

עידן מזרחי – 12:30-12:00  

כוכב יאיריום סיור  – 17:30-16:30  

 

 17/07 – יום רביעי

ראיון בגלי ישראל אצל שרה שרה ב"ק – 08:00-07:30  

ניחום אבלים אריאלה מלכה – 08:30-08:00  

ראיון לערוץ הכנסת יובל קרני – 09:00-08:30  

תכנית עבודה  –משה בנימין  – 10:00-09:00  

ראיון ברדיו דרום – 09:30-09:15  

פלסקובטלי ח"כ לשעבר  – 10:30-10:00  

ראיון בגל"צ עם אמיר אבגי – 12:15-12:05  

אפרים שוקרני – 13:00-12:30  

אלי עזור – 14:30-13:30  

אלי סבתי+יהל זילברברג – 15:00-14:30  

משה בנימין+רמי פירו – 16:00-15:00  



 

דרעיחפציבה  – 17:00-16:00  

)ר.מ שדות נגב(  תמיר עידאן – 17:45-17:15  

ם עוטף עזה בהשתתפות ראשי מועצות דרוםיריד עסקי – 19:00-18:00  

 

 18/07 – יום חמישי

ראובן שליסל – 08:30-08:00  

שמשון עידו+אבי גולן – 09:00-08:30  

אלי בן יצחק+שלומי סלמה – 09:30-09:00  

אייל בצר – 10:00-09:30  

מוריס אינצ'י – 10:30-10:00  

שלום הלוי – 11:30-11:00  

ניסים הדס– 13:15-12:15  

סיור בראש פינה – 16:30-15:30  

חיים אזולאי – 17:15-16:45  

טקס סיום עבודות פיתוח באז"ת צפוני במעמד רה"ע – 18:00-17:30  

 19/07 – יום שישי

כנס התאחדות המלאכה והתעשייה אחד על אחד יהודה שרוני – 11:00-10:30  

 

 21/07 – יום ראשון

אפלבוםעמי  – 11:0-10:30  

אריאל כהנא – 12:00-11:00  

פורום יוקר המחיה חיצוני – 13:00-12:00  

מנכ"ל+רועי פישר+מיכל פינקפ.ע  – 16:00-15:00  

ישיבת יועצים – 17:00-16:00  

)מתפ"ש(  כמיל אבו רוקוןאלוף  – 17:30-17:00  

 

 22/07 – יום שני

)תמר אבוחצירא(  פתיחת כנס עולות חדשות – 11:00-10:00  



 

  יובל אלגד – 12:00-11:30

רסמן )כתיבת אות בספר תורה(פהרב דוד  – 12:30-12:00  

קובי וחניש – 13:00-12:30  

יהודה גליק – 14:30-14:00  

יואב רפאל – 16:30-16:00  

עידו נורדן – 17:00-16:30  

 

 23/07 – יום שלישי

יום סיור נשר – 11:30-09:30  

אלכס גופמן – 13:15-12:15  

 

 24/07 – יום רביעי

הנחת אבן הפינה לפרוייקט היי פורט שוהם – 10:15-09:30  

( ראובן טיטואנירגולציה )כנס תלפיות פנסיה  – 11:30-11:00  

חנן מאנה – 12:00-12:00  

ועדת שרים למינויים בשירות חוץ – 16:30-16:00  

 25/07 – יום חמישי

 פרטי

 27/07 – יום ראשון

ישיבת ממשלה – 13:00-10:30  

משה בנימין – 14:30-14:00  

מנכ"ל+רועי פישר+מיכל פינקפ.ע  – 16:30-14:30  

2019טקס יקירי תעשיית היהלומים  – 16:30-16:00  

 

 29/07 – יום שני

)רה"ע נתיבות( יחיאל זוהר – 10:00-09:00  

אלי חזן – 13:30-13:00  

)רה"ע צפת( שוקי אוחנה – 14:00-13:30  

יוסי חביב – 14:30-14:00  



 

מיקי שמואל – 15:00-14:30  

ברוך עייש – 15:30-015:0  

)ר.מ ירוחם ( טל אוחנה – 16:30-16:00  

 

 30/07 – יום שלישי

(והתעשייה משרד הכלכלה כנס נשים )רשפ"ת – 09:30 -10:00 

השר חיים כץ+יוסי וילגר – 10:300-10:00  

סיור בית אריה – 13:00-12:00  

א.צהריים בועז ביסמוט – 15:00-14:00  

יואל מוגמי – 18:45-18:15  

 

 יום חמישי – 01/08

 אדיב חמזה – 09:00-09:30

 אלי חן – 09:30-10:00

 שלומי אוחנה + אלון אזולאי – 10:00-10:30

 אוריאל לין – 11:00-11:30

 אמנון מרנדה – 11:30-12:00

 ריאיון ברשת ב' עם ליאת רגב – 12:30-12:45

 איציק דריקס – 15:30-16:00

 13ריאיון ב"לפני החדשות" עם שרון כידון ערוץ  – 18:45-19:15

 20ריאיון בערוץ  – 19:50-20:15

 

 יום ראשון – 04/08

 אילת-המראה פלמחים – 10:25-10:55

 ישיבת ממשלה  – 13:00-15:30

 פלמחים  -המראה אילת – 16:30-17:30

 

 יום שני 05/08



 

 13ם הבוקר, ערוץ ריאיון בעול – 07:00-07:15

 ריאיון אצל פתחי וזמרי – 10:15-10:30

 א. צהריים אבי דהן – 12:30-13:30

 לפריןמיכל ה – 14:00-14:30

 מחמוד שאענן  – 14:30-15:00

 רפתצמ עוליםאבי ללוש +  – 15:00-16:00

 מנכ"ל + רועי אלרום + יהל  – 16:00-16:30

 שי רינסקי + רועי פישר + מיכל פינק – 16:30-17:00

 אוהד כהן + משה בנימין – 16:30-17:00

 ריאיון כלכלי עם עודד לבינסון גל"צ – 17:00-17:15

 

 יום שלישי – 06/08

 לשכת שר ולשכת מנכ"ל – 2019סיור לימודי  – 09:00-16:00

 

 יום רביעי – 07/08

 ביקור בקורס נוער "לעוף על היזמות" עם יאיר רביבו )רה"ע לוד( – 10:30-11:00

 קורס יזמות לבני נוער עם יואל גמליאל )ר.מ. גדרה(ביקור ב – 11:30-12:00

 ריאיון אצל נחמה דואק – 12:20-12:35

 שיחה טלפונית אוהד כהן + משה בנימין )סטוס דרום קוריאה( – 16:30-17:00

 

 

 יום חמישי  – 08/08

ראל זאדה + דין ג'דה + מוריס ן + רמי פירו + מאיר פנחסוב + אומשה בנימי – 08:30-09:00

 אינצ'י

 גבי זרוק + ליאב אליהו + יוחאי זרוק – 09:00-09:30

 קובי וחניש + משה סלמי – 09:30-10:00

 אלי בן דיין + ניר משגב – 10:00-10:30

 הנרי דמרי – 10:30-11:00

 שושי כחלון קידור )ר.מ. כפר יונה( – 11:30-12:00



 

 אלי שבירו )רה"ע אריאל( + יוסי חן – 12:00-12:30

 שרון מארק )סגנית ר.ע. אשדוד(– 14:30-15:00

 איציק מויאל + דדו כהן + יוסי בננו – 16:00-16:30

 יאיר דוידי – 16:30-17:00

 קובי יצחק – 17:00-17:30

 

 יום שישי – 09/08

 ריאיון לתכנית הנדל"ן של רדיו חיפה  – 08:15-08:30

 ריאיון עם אלי לוי – 10:25-10:40

 

 יום ראשון  – 11/08

 ריאיון ברדיו דרום עם אמנון סופר – 08:15-08:30

 (Mr. Dong Bin Shin)יו"ר קבוצת לוטה  – 11:00-11:45

 אוהד כהן + משה בנימין )סטטוס דרום קוריאה( – 11:45-12:00

 דרעי חפציבה – 12:15-13:15

 )רשם האגודות השיתופיות( מירון הכהן – 15:30-16:00

 ל ההיטלים( )ממונה ע דני טל – 16:00-16:30

 

 יום שני – 12/08

 ריאיון בגל"צ עם אפי טריגר – 07:10-07:25

 צורי סיסו + שילה אדלר + יואב קיש + יואב רפאל – 11:00-12:00

 ריאיון לערוץ הכנסת – 13:45-14:00

 אבירם דהרי )רה"ע קרית גת( – 16:00-16:30

 

 יום שלישי – 13/08

 ניחום אבלים משפחתו של החייל דביר שורק ז"ל – 10:00-10:30

 רוה"מ וראשי רשויות – 13:30-14:30

 



 

 

 יום רביעי – 14/08

 יואב שמחי )יו"ר ההסתדרות לאומית( – 11:30-12:00

 

 יום חמישי – 15/08

 קובי גבריאל – 10:30-11:00

 אריק מויאל – 11:30-12:00

 ריאיון ברדיו קול הים האדום עם אודי שכטר – 11:35-11:50

 יהודה שרוני – 12:30-13:30

 רמי רחמים + יהודה סופר – 14:00-14:30

 ספי עובדיה – 15:10-15:30

 הגמר של תכנית קורסי היזמות "לעוף על יזמות"אירוע  – 16:45-17:15

 הכנסת ספר תורה מגיא צור מרחובות – 17:00-20:00

 תדמור דני כץחוג  – 18:30-19:30

 

 יום ראשון – 18/08

 פטין מולאח"כ  – 09:30-10:00

 אריה שאשא + יפעת שאשא – 10:30-11:30

 כהן ריאיון ל"הכל כלול" לסיון – 11:00-11:15

 מיכל פינקפ.ע שי רינסקי+ – 12:00-13:00

 פורום יוקר המחייה )פנימי( – 13:00-13:30

 דןד פדלון + משה אוחנה – 13:30-14:30

 אלי סבתי )אסטרטגיה( – 15:00-16:00

 משה בנימין + אוהד כהן – 16:00-17:30

 משה בנימין – 17:00-17:30

 מואמרפאל הרב  – 19:00-19:30

 

 יום שלישי – 19/08



 

 סיור במפעל ק.מ.מ. מפעלי מחזור – 08:30-09:15

 Ynet-ריאיון ב – 09:30-09:45

 חיים צורי )רה"ע ק. מוצקין( – 15:30-16:30

 אבי לוי – 17:00-17:30

 

 יום שלישי – 20/08

 ראיונות רדיו לתקשורת – 07:10-08:25

 טל גלבוע – 09:00-10:00

 אושרית סטבון – 10:00-10:30

 ריאיון ברדיו צפון עם ליאת רון – 10:00-10:15

 גדי בשארי – 11:00-11:30

 ניידת השידור של הליכוד עם מירי רגב – 17:00-18:00

 ריאיון טלפוני לרדיו קול חי בהנחיית ובהגשת אבי ממרן – 18:40-18:55

 

 יום רביעי – 21/08

 אוהד כהן + משה בנימין + אלי סבתי – 09:00-10:00

 אירוע סיום מו"מ על הסכם אזור סחר חופשי סין ישראל וקוריאה – 11:00-14:00

 ריאיון טלוויזיה לתכנית "לפני החדשות" עם שרון כידון – 13:30-13:45

 ((MRS. YOO MYUNG-HEE פגישה רה"מ+שרת הסחר של קוריאה - 14:00-14:30

 )מנכ"ל הליכוד(צורי סיסו  – 16:00-17:00

 )פוליטי(  עירית וגן – 16:00-17:00

 

 יום חמישי – 22/08

 שמעון סוסן – 10:00-11:00

 ריאיון למגזין הצרפתי "ישראל מגזין" – 11:30-12:30

 אמיר בר דיין – 13:00-13:15

 ריאיון בפרלמנט צהריים עם רועי כץ – 14:00-15:00

 



 

 

 יום שבת – 24/08

 שבת תרבות עם יעקב ברדוגו – 11:00-12:00

 

 יום ראשון – 25/08

 )הרשות לחדשנות(  אהרון אהרון – 09:00-09:30

 ריאיון ברדיו צפון עם גדי נס – 09:10-09:25

 רמי פירו + מאיר פנחסוב + אוראל זאדה + מוריס אינצ'י – 11:00-11:45

 שמעון אזולאי + אלונה פישביין + מיכאל בן הרוש + יותם לדר – 12:00-12:30

 ריאיון בגלי צה"ל עם אמיר אבגי ליומן צהריים – 12:10-12:25

 השר יואב גלנט + שבתאי יוסף– 13:15-14:15

 ובן כספית עם אריה אלדד 103fmרדיו  – 17:10-17:25

 אירוע קבוצת בשבע דודו סעדה  – 18:00-20:00

 

 יום שני – 26/08

 ועידת החינוך של ערי ישראל חולון – 09:15-09:30

 אלי אבידר– 13:30-14:00

 מהדי נאסראדין – 14:00-14:30

 בני ליפשיץ – 14:30-15:00

 חיים עמר – 16:00-16:30

 יהכנה מובילאי –יהל זילברברג  – 16:00-16:30

 )ישראל היום( שיחת טלפון עם גלעד צוויק – 16:30-17:00

 כנס פתיחת מערכת הבחירות בחולון – 19:00-20:30

 

 יום שלישי  – 27/08

 תוכנית הבוקר של רשת עם טלי מץ ומירי נבו – 06:45-07:00

 ריאיון ברדיו גלי ישראל – 08:05-08:20

 מאיה כץ – 08:15-09:00



 

 ריאיון לאלי לוי ברדיו חיפה – 09:05-09:20

 כנס המועצה לצרכנות – 09:00-09:30

 הנחת אבן הפינה קמפוס מובילאיי בירושלים במעמד רה"מטקס  – 10:30-11:30

 ניחום אבלים משפחת הנרצחת רינה שנרב ז"ל – 12:30-13:30

 רה"מ + אכרם חסון + פנטהון סיום – 16:30-17:30

 נימין )ישראל גנץ(ת מטה באירוע הרמת כוסי – 18:30-19:30

 

 יום רביעי – 28/08

 ריאיון בגלי צה"ל עם אפי טריגר – 07:15-07:30

 ג'קי לוי – 11:00-11:45

 פרוספר דהן + יורם קרין )ר.מ. עמק המעיינות( – 12:00-13:00

 כנס ליכוד במגזר הרוסי במעמד רה"מ – 19:30-20:30

 אמסלם ושמעון סוסןבחירות בהשתתפות דודי כנס  – 20:15-21:00

 

 חמישייום  – 29/08

 צבי זרחיה – 15:00-15:30

 )בלפור( ערב גיבוש עם רה"מ – 19:00-20:00

 יום שישי – 30/8

 יום שבת – 31/8

 

 יום ראשון – 01/09

 ראיון טלפוני כלכלי לתכנית "השורה התחתונה" בגלי צה"ל – 09:45-10:00

 תש"פ עם ניסים גוזלן )ר.מ באר יעקב(אירוע פתיחת שנת הלימודים  – 10:00-11:00

 אלי סבתי+יהל זילברברג )אסטרטגיה( - 12:30-13:00

 פ.ע ליכוד צורי סיסו+שילה+אורן עמרם – 12:30-13:00

 נריה צוקרמן - 13:30-14:00

 שיחה טלפונית פרופ' דניאל הרשקוביץ - 14:00-14:30

 זאדה+מוריס אינצ'י משה בנימין+רמי פירו+מאיר פנחסוב+אוראל - 14:30-15:00



 

 יונס נאסראדין - 19:00-19:30

 כנס פתיחת מטה הליכוד בכרמל )אכרם חסון+עטא פרחאת( - 19:30-20:00

 

 יום שני – 02/09

 ישי שמרלינג - 08:30-09:00

 שלום אדרי - 09:45-10:15

 תמיר עידאן )ר.מ שדות נגב( - 13:00-13:30

 איתן כהן - 14:00-14:30

 גש רה"מ + ראשי רשויותמפ - 19:00-20:00

 כנס בחירות ליכוד לעולים חדשים - 20:30-21:00

 

 יום שלישי – 03/09

 טלפוני עם איילה חסון 103fmריאיון ברדיו  - 09:00-09:15

 ריאיון טלפוני ברדיו דרום עם אמנון סופר - 09:20-09:30

 2019קומרס -ועידת אשדוד לחדשנות ויזמות בעידן האי - 09:30-10:00

 ישיבת ממשלה - 10:30-12:00

 אלי סבתי+יהל זילברברג )אסטרטגיה+הכנה לכנס גלובס( - 12:30-13:00

 אלי דבי + משה גרין - 15:45-16:15

 יוסי כהן - 16:15-16:45

 כנס בחירות של "להב" - 17:00-18:00

 (9ריאיון לערוץ הרוסי )ערוץ  - 18:30-19:00

 ירושליםכנס מערכת בחירות ליכוד  - 19:30-20:30

 

 יום רביעי – 04/09

 נאום בכנס ההסתדרות הלאומית )יואב שמחי( - 10:30-11:15

 זאב קם  - 12:00-12:30

 שי רינסקי+רועי פישר+מיכל פינק - 12:30-13:00

 משה בנימין+נריה צוקרמן- 14:30-15:00



 

 נאום בועידת גלובס – 16:15-18:00

 מזכירות הליכודהוועדה להתיישבות וחקלאות של  - 18:15-19:00

 

 יום חמישי – 05/09

 הליכודהטלפוני של ביקור במוקד  - 10:00-10:30

 ועידת בשבע להתיישבות קדם - 11:50-12:50

 רמי פירו+משה בנימין+מוריס אינצ'י+מאיר פנחסוב+אוראל זאדה - 13:00-13:30

 ניצה כהן - 13:30-14:00

 יואב קרקובסקי  - 14:30-15:00

 ר קאידבהסמי - 15:30-16:00

 צבי מרום - 16:30-17:00

 גיל ברמי - 17:00-17:30

 13ריאיון לברקוד ערוץ  - 18:45-19:15

 

 יום שישי – 06/09

 שישי תרבות עם שרון כידון - 11:00-12:00

 סיור בשוק התקווה עם ח"כ מאי גולן - 12:00-12:30

 

 יום שבת – 07/09

 שבת תרבות עם ספי עובדיה - 11:00-12:00

 שבת תרבות עם יואב לימור - 12:00-13:00

 

 


