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שבוע* ■ותן__________________________2017 ו«ר1י 7 - *נואר 1______________________________רותם בל1■

2017 •נואר 1 ראשון יום

אירופה אגף - נציגויות ראשי כנס - היום -כל
חנוכה - לציון יום -
החוץ בשירות למינויים שרים ועדת ישיבת 10:30-08:30
הממשלה מזכירות :מיקום
ממשלה ישיבת 12:00-10:30
הממשלה מזכירות ;מיקום

הירשון פול 13:25-13:15
מנכ״ל :מיקום

לוי-ספר• •וסי + אשר משה + שכטר יונתן + גרוכר אלי רהיימ, מנכ״ל - המשרד עובד■ מיסוי 16:00-15:00
אילון אמיר +

רה"מ מנכ״ל לשנת :מיקום
פלג ליאורה 16:40-16:30
מנכ״ל :מיקום
כץ נעם + גבריאל׳ צח■ + וואקנין סימה עם טלפון שיחת 17:30-17:00

2017 •נואר 2 שני יום

אירופה אגף ־ נציגויות ראשי כנס - היום כל -
מזר עפר + פוקס •ובל + הראל זאב + בהר חג■ + ברוקס נת■ + כץ נעם - 2017 פרוייקטים 08:30 - 09:00

מננ״ל ־. מיקום
פורום 11:00-10:00
+ רדומסק׳ דניאל + ו״נבאום לורנס ד״ר + העולמי היהודי הקונגרס מנכ״ל זינגר, רוברט 13:45-13:00
איל 4 פינקלשט״ן יעקב

יחיל :מיקום
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר
שחף + א״לת + איל + אלון + אסף + חגי + ברנע + אליאב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז 14:50-14:30
פלמור •גאל 15:30-15:00

מנכ״ל חדר :מיקום
גלעד + רגב חיים + אליאב + לי בר שרון + אושפיז + גירמי - המתפייש עם לפגישה הכנה 16:00-15:30

•חיל :מיקום
הדס ■עקב 16:40-16:30

2017 ינואר 3 שלישי יום

אירופה אגף - נציגויות ראשי כנס - היום כל -
גלעד + מרדני פולי המתפ״ש, 09:00 - 10:00

9 קומה משהב״ט, בנין ;מיקום
אירופה נציגויות ראשי כנס 15:00-14:30
לואתיקן שגריר דוד, אורן 16:00-15:50
ריגה שגרירת שדה, בר לירון 16:10-16:00
האג / און שיר אביב 16:40-16:30
לחמישי לקבוע / פרשר לדור טליה 16:50-16:40

ופני צבי 17:25-17:15
מנכ״ל :מיקום
אירופה שגרירי בכנס רה"מ הופעת 20:00 - 21:00
אודיטוריום :מיקום

2017 ינואר 4 רביע* יום

אירופה אגף - נציגויות ראשי כנס - היום כל -
סרביה ר"מ ביקור - היום כל -

גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + גירמי - התייעצות 10:00-09:30
למוסקבה יציאתו לקראת קורן גרי 11:00-10:45

דיין דני - פ״ע + פ׳יא 12:30-12:00
מחלקות מנהל• לקורס שיחה 13:00- 13:30

שומרון אולם ־. מיקום
בן-נון עליזה 14:00-13:50

מנכ״ל ;מיקום
גלעד + נעם + העובדים ועד ־ חו״ל שנר 14:15-14:00

מנכייל :מיקום
בראון קמרון א״פאק, מנכ״ל 17:45-17:00

גרג קפה ;מיקום
מוס ומאיר חיים 18:45-18:00

גרג קפה . מיקום

l  Tinuonn 12:46:32 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפס•וגל
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2017 •נואר 5 חמישי יום

סרביה שה״ח ר1ביק - היום כל -
אירופה אגף - נציגויות ראשי כנס - היום כל ־
בוא״א מדיניות אגף ור* סמנכ״ל רייך, גיל 09:15-08:15

גן רמת 40 ד1ד האלוף רה' שקד, :מיקום
הרצל ליאורה + רודיקה + אושפיז + רמי’ג + דגן בני + מזרחי אורנה - פריס ועידת לקראת 12:30-11:30

גלעד אליאב+ + אסף + איל + כץ +נעם בן + הגי + בקר סל + גוסמן אור׳ + בר אלון +
ספרי לוי יוסי + אילון אמיר 12:40-12:30
פריס קמ״א ר,1בן-ד איתן 13:10-13:00
נאה איתן 13:20-13:10
פרשר לדור סליה 13:30-13:20
גלעד + הגי + אליאב + אפרים מוד׳ 14:15-14:00

מנכ״ל :מיקום
אליאב + גלעד + חגי + אמל״ט אגף עם מפגש 15:15-14:15

יחיל :מיקום
world vision - איל + בנבנישת׳ דנה + [1קפ נועם + בקר סל 15:30-15:15

איל + דודיך גל - טוויטר 16:30-16:00
קפלן תמי 17:10-17:00
אברהם׳ ניר 20:00-19:15

שקד :מיקום
2017 •בואר 6 שיש• יום

סרביה שהייה ביקור - היום כל -
מגיד רוברט 11:00-10:00

בוקר זאב 13:00-12:00
2017 •נואר 7 שבת

סרביה שהייה ביקור - היום כל -

12:46:32 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרות□ יובל2 עטור
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שבוע* ■ומן_________________________2017 ואר1■ 14 - *נואר 8 רותם ■ובל

2017 יגואר 8 ראשו! יום

 גימ״קה מ”רה ביקור
 סרביה שהייה ביקור

 מז״ת נציגויות ראשי כנס
בטבת י' צום

 מז״ת - נציגויות ראשי כנס פתיחת
אבריאל ;מיקום
 הרצל ליאורה + רודיקה + אושפיז + גירמי + דגן בני + מזרחי אורנה - פריס ועידת לקראת

 גלעד + אליאב + אסף + איל + כץ נעם + בן + חגי + בקר סל + גוטמן אור׳ + בר אלון +
יחיל :מיקום

 א@משרר_החוץ ישיבות/בנין יחיל־אולם חיים ע״ש :חדר
מהאוצר עדכון - שניר אלון

 איל + נעם + גיוש + אלעזר + הרצל - עדכון •שיבת - אסטנה אקספו
 מנכייל :מיקום
 שגיב אורנה
 אמיר שוטף

שוץ רפי
גלעד + רמ•’ג + אילון אמיר שוטף

 + אושפיז + בר אלון + מורב רפי + פוקס •ובל + סופר מרק ־ לפיגיי המנכ״ל נסיעת לקראת
 אסף + לוף אליעז + שפירא אדי + שלוסר טיב•

יחיל :מיקום

- היום כל ־
- היום כל -
- היום כל -
 - לציון יום -

09:00 - 09:30

10:30-09:30

12:00-11:45
13:00-12:30

13:45-13:30
14:30-14:00
14:40-14:30
15:30-15:00
16:00-15:30

2017 *נואר 9 שני □1•

 גימייקה מ“רה ביקור
 נח״ת נציגויות ראשי כנס

פורום
 סגנית שוטף

מ“רה
 מש״א באחריות זימונים / שנייה + נציגויות ראש■ ומ״ן
א@משרד_החוץ •שיבות/בנין יחיל־אולם ח״ם ע״ש :חדר
 אילנה + נחשון עמנואל + ראפ ססלה + איכילביץ אסף + שגיב אורנה + נחום ורוני תמר
גלעד + רביד

- היום כל -
 ־ היום כל -

11:00-10:00 
13:15-12:30 
14:30-14:00 
17:00-15:00

18:30 19:00

2017 •נואו 10 שלישי 01•

 נורבגיה שה״ח ביקור
 גימ״קה רה"מ ביקור
 לאון סיירה נשיא ביקור

מז״ת נציגויות ראשי כנס
 הרצל ליאורה + רודיקה + אושפיז + רמ•’ג + דגן בני + מזרחי אורנה - פריס ועידת לקראת

 אליאב + אסף + איל + נץ נעם + בן + חגי + בקר טל + עמנואל + גוטמ! אור■ + בר אלון +
 גלעד +

 יחיל :מיקום
 דגן בני - ממ״ד

 אבריאל :מיקום
 עינ״ם 4ב- האוצר שר אצל

 אביב תל 23 קומה ,125 בגין מנחם ;מיקום
אדמם סילבן

 23 אלעזר דוד פינת הארבעה רח' - שרונה מרכז קלארו, מסעדת ־. מיקום
שלום שרון

 /14 קומה הביטחון, משרד של בצד החדש הבניין שאול, שער דרך - ת״א קריה :מיקום
-1 בקומה ממתין הנהג

- היום כל -
- היום כל -
- היום כל -
 - היום כל -

10:00-09:15

11:00-10:00

15:00-14:30

17:30-16:30

19:00-18:00

2017 ינואר 11 רביע• 01׳

 נורבגיה שה״ח ביקור
 ג׳מ״קה רה"מ ביקור
 לאון סיירה נשיא ביקור

 מז״ת נציגויות ראשי כנס
 •ם בועז ד״ר

שמואל גבעת קפה, קפה :מיקום
 נעם + אילון אמיר + כהן ׳01׳ + נתן בר קוב• + מרגלית עופר - האוצר משרד + קורן ניסן אב•
 גלעד + שמר אלון + קפלן תמי + ספרי יוסי + נץ

2 קומה התקציבים, באגף הישיבות חדר - האוצר משרד :מיקום

- היום כל -
- היום כל -
- היום כל -
 - היום כל -

09:15-08:15

13:00-10:00

09:55:19 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפ□רות□ יובל־1 וד0ע
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למנכייל המינויים וועדת
 תייא ,8 קומה ,125 בגין מנהם דרך רה' ־ הממשלה קרית בניין :מיקום

 בקר טל + פרים לועידת הכנה * רה"מ בראשות
רה"מ לשכת ־. מיקום

 רשף שוש׳ + כץ נעם + מחליטים הצעת - וואקנין ימה0
רה"מ משרד ;מיקום

12:30-11:30

14:15-13:15

16:30-15:30

2017 •נואו 12 חמישי יום

נורבגיה שה״ה ביקור - היום כל -
קנדה שהייה ביקור - היום כל -
לאון ם״רה נשיא ביקור - היום כל -

מז״ת נציגויות ראשי כנם - היום כל ־
מגיד ברט1ר 08:30 - 09:30

טורקיז :מיקום
הרצל ליאורה + רודיקה + אושפיז + לרמי + דגן בני + מזרחי אורנה - פריט ועידת לקראת 12:00-11:00

אליאב + ף0א + איל + כץ נעם + בן + הגי + בקר טל + עמנואל + גוטמן אור׳ + בר אלון +
גלעד +

•היל :מיקום
גלעד + אליאב + בקר טל + אופק אמיר + כץ נעם BDS-1 ICC שא1בנ לקבינט הכנה 12:30-12:00
עופר מודיעין ענייני מזכייצ ע. + שפלר אמנון הרל״ש + טולדנו אליעזר מ“רה מזכ״צ פ״ע 13:30-12:30

אליאב + גוטמן
יחיל ־. מיקום

גוטמן אורי 14:15-14:00
גלעד + כץ נעם + יצחק גלי + ליבנה יעקב + גודר חנן - העובדים ועד 14:30-14:15
שחף + א״לת + איל + אלון + אטף + חגי + ברנע + אליאב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז 14:50-14:30

מתחילה ק"פ / ראשון מדבר מנכ״ל / ארגמן נדב השב״כ ר' בנוכחות מלכא׳ ן1מאל פרידה 17:00-16:30
17:00 בםביבות לרדת צריך מנכ״ל 16:30ב-

אודיטוריום ;מיקום
טולדנו אהוד פרופ' 20:00-19:00

שקד :מיקום
2017 •נואר 13 שישי יום

קנדה שה״ח ביקור ־ היום כל -
לאון ם״רה נשיא ביקור - היום כל -

2017 ינואר 14 שבת

קמרה שהייה ביקור - היום כל -

09:55:19 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם יובל2 עמוד
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____________________________________2017 ■נואר 15 ראשון ■ום 

קנדה שה״ח ביקור - היום כל -
הקיץ לווו״ל היוצאים נציגויות ראשי קורס פתיחת 09:30 - 09:00

איתן וולסר ;מיקום
בר אלון + הרצל ליאורה + רודיקה + אושפיז + גירנז׳ + דגן בני + סף1י עודד - פריס ועידת 10:00 - 09:30

גלעד + אליאב + אסף + איל + כץ נעם + בן + חגי + בקר נול + עמנואל + גוסמן אורי +
יחיל :מיקום

השואה מתקופת תורה ספר הכנסת 11:45 ־ 10:45
אטריום ;מיקום

זאב - ם“או גופי במימון הקיצוץ בגין משה״ח של הפעולות לתקציב ש״ח מיליון 30 קבלת 13:30 ־ 12:30
+ פישר סימה + אילון אמיר + דנון אריה + שגיא מאירה + נעם + אושפיז + ג'רמי + הראל

גלעד + בהר חגי + סומך זיוה + עזרא עליזה + בר ן1אל
______________________________________________________________יחיל :מיקום 

2017 ינואר 16 שני יום

שבוע■ ■ומן_________________________2017 תואר 21 ינואר- 15_____________________________רותם ■ובל

קנדה שה״ח ביקור - היום כל -
ישראל כל של הבוקר לתוכנית ראיון 08:00 - 07:00

בר אלון + הרצל ליאורה + רודיקה + אושפיז + גירמי + דגן בני + יוסף עודד ־ פריס ועידת 10:00 - 09:30
גלעד + אליאב + אסף + איל + כץ נעם + בן + חג• + בקר טל + עמנואל + גוטמן אור׳ +

פורום 11:00-10:00
סגנית שוטף 11:45-11:00

שפירו דן ארה״ב משגריר פרידה צהריים ארוחת 14:00 -12:30
דוד המלך מלון ;מיקום

שחף + איילת + איל + אלון + אסף + חג■ + ברנע + אליאב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז 14:50 -14:30
בניסטי זיוון + ארנון רמי 16:30 -15:30
כוסית הרמת 17:20 -17:00

טנטטיבי // בת.ת הזמנה I פרס שמעון של לזכרו מיוחדת ישיבה 19:00 ־ 18:00
____________________________________________________________כנסת ־. מיקום 

2017 ינואר 17 שלישי יום

פולין נשיא ביקור - היום כל -
סגור 11:30-10:00
גלעד + אסף + אליאב + סופר מרק 11:45-11:30

גלעד + אליאב + אסף + אושפיז + ופאסיפיק אסיה אגף עם מפגש 12:45-11:45
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר

הסוף לקראת מצטרף בל1י ויסבורד/ אמיר ע״י אורתודוכסים סטודנטים ותדחך סקירה 15:00-14:00
אבריאל :מיקום

שוטף אילון אמיר 15:45-15:15
גוטמן אור• 16:45-16:30

גלעד עמוס 20:00-19:00
גן רמת ;מיקום
המנכ״ל השתתפות אישרנו טרם / כהונתם סיום לרגל ק"פ - שפירו וגיולי דן של אירוע 21:00-19:00

אביב תל 8 לבנון חיים רח' רבין, ■צחק מרכז :מיקום
2017 ינואר 18 רביעי יום

חלבני עדנה / רה"מ לשכת 11:30-10:45
הוואתיקן עם דיאלוג פתיחת 12:00-11:30
אבריאל :מיקום
אסף + אקוניס אופיר 15:00-14:00

1237 אקוניס של חדרו - כנסת ־. מיקום
קריאה לפי / בקר טל + רה"מ אצל 16:15-15:45

רה"מ לשכת :מיקום
יאיר + קיז דוד + רוה״ס מזכייצ שכטר+ + נגל + מולכו + רוה״מ בראשות התייעצות 16:45-16:15

טל + יובל + הורוביץ
רה"מ לשכת :מיקום

2017 ינואר 19 יש■1תנ יום

רצון אלעד + מילטש״ן אדם 09:30 - 08:30
טורקיז ;מיקום

גלעד + רע״נים + ראובן אייל + כהן עמית + ארנון רמי - בטמ״ח בחפ״ק סיור 12:30 -12:00
השכל גיל פ״א 13:40-13:30

10:36:39 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפטרותם ■ובל1 שאד



אירים + רודיקה + אושפיז)ללא( + גירמי - המנכ״ל לנסיעת הכנה + טורקיה מצב חיתוך 15:00 -14:00
 בן- יפה + שניר אלון + במקומה( פלד בר-לי)אבנר שרון + אדם רוני + בורגל בן + עמבור

■ו דגן בני + עקיבא + בקר טל + עמנואל + נעם + השכל גיל + גמזו רפי + לב אלי ■+ ארי
 גלעד + אליאב + חגי + צירינסקי)צוער( אורי + הלו׳ דניאל

יחיל אולם :מיקום
איל + עקיבא - שוטף 16:30-16:00
 פ״איומישל■ 17:15-17:00

2017 ינואר 20 שיש׳ יום

2017 •נואר 21 שבת

10:36:39 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם יובל2עםוד



o

שבוע• מ!1•_________________________2017 ואר1■ 28 - ינואר pnn_____________________________22 יובל

2017 ינואר 22 ראשון 01•

 גלעד + אליאב + בקר נול + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + גירמי - התייעצות
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יוויל־אולם חיים ע״ש :הדר

 3 סעיף אנטישמיות - ממשלה ישיבת
World Vision - בנבנישתי דנה + קפון נועם + בקר טל 

מזר עפר
 AIPAC - ליאורה + אושפיז

עיניים 4 ב־ פישר סימה

09:30 - 10:00

12:00-10:30
15:15-15:00
15:45-15:30
16:15-16:00
17:30-17:00

2017 ■נואר 23 שגי 01•

 מינהל צוערי - מבת0ה קורס פתיחת
 גליל אולם ;מיק/ס
 אנרגיה בנושא פורום

אבריאל :מיקום
 שחף + איילת + איל + רמית + אסף + חגי + ברנע + אליאב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז

 רה"מ טוגו\בראשות של שה״ח
רה"מ לשכת :מיקום

 ארני ניצן + מע״ן מיכל + סיוון מול׳ + השכל גיל + אלרון יורם + טוגו של שה״ח עם א"צ
 ברני + )צוער(
דיוויד קינג :מיקום

 גלעד + שמר אלון + כץ נעם + ספרי יוסי + אילון אמיר + קפלן תמי - ועד נושאי
 אליאב + גלעד + סופר מרק + אושפיז - אינדונזיה

 הורוביץ יואב
 כנסת ־. מיקום

ישראל-סין ליחסי שנים 25
הרצליה ,15 זיאבוטיסק׳ רח' - בהרצליה הבמה לאומניות המרכז :מיקום

09:00 - 09:30

11:30-10:00

12:05-11:45
14:00-13:00

16:00-14:30

16:35-16:15
17:15-17:00
18:30-17:30

22:00-19:00

2017 ינואר 24 שלישי 0יו

 קפור פאבן ההודי, השגריר עם בוקר ארוחת
טורקיז :מיקום
 קרואטיה רה"מ סגל ראש ,,בוזינוביץ דאבור

דיוויד קינג ;מיקום
 דוד + קפלן תמי + בקר טל + טיקוציינסקי ישראל + בר אלון * או״ם כנויות1ס מצב הערכת

 ירדן טרצקי+0בי •ואב מתפ״ש- +נציג כץ נעם + בורגל בן + אושפיז + לרמי + גולדפרב
 גלעד + +חגי דגן בני + אהובה + גוטמן אורי + ותיקאי
יחיל :מיקום
 במשרד לביקור המגיעים מב״ל חניכי בפני הרצאה
 אבריאל :מיקום

וקסמן ם ח״ פ״א
 איל + עקיבא + כספי בקי + סילברמן לר• בצפ״א, הפדרציות מנכ״ל
 רה"מ אצל לדיון הכנה

רה"מ לשכת ־. מיקום

08:30 - 09:30 

13:15-12:15 

14:15-13:15

15:40- 16:40

17:10-17:00 
18:30-17:30 

21:30 - 22:30

2017 •נואר 25 רביעי 01•

 קרואטיה רה"מ ר1ביק
 שאילתות ן1די - רה"מ עם הכנה

רה"מ לשכת :מיקום
 גלעד + אסף + שגריר חגי + רונן מיכאל + סופר מרק + מרגל בן + אושפיז - וסין הודו

CREATIVE EUROPE - אל-על פנינה + גמזו רפי + אילן בר אביבית + רדיאן רודיקה + 
 גלעד + חג• + פרידמן שי + קפלן תמי
 בכנסת רה"מ ותשובות שאלות דיון
 לחו״ל יציאתו לקראת מרון, דניאל פ״א
וילנאי מתן

 - היום כל ־
13:00-10:00

12:30-12:00
13:20-13:00

16:00-14:00
18:00-17:50
19:00-18:00

2017 •נואר 26 חמישי •ום

 קרואטיה רה"מ ביקור
שפירא שמעון עם א״ב

אפעל רמת 2 החוגה רחי ומיכאלה, חן ;מיקום
 פוייר. מרווין דייר + הישראלי המנכ״ל בראון, קמרון - אייפא״ק נציגי עם בוקר ארוחת

 זידמן •חן + איל + בכיר מחקר יועץ גוטסמן, דניאל + בוושינגטון הבכיר הלוביסט
שקד ־. מיקום

 ־ היום כל ־
08:30 - 09:30

11:00-10:00

10:36:56 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0הודפחתם •ובל1 עמוד



אהודטולדכו 12:15-11:15
שקד :מיקום

מיכאל + פ׳0כ עומר + שגריר חגי + טופר מרק - והודו ין0 במשא ממשלה לישיבת הכנה 15:45 -14:45
__________________________אליאב + ף0א + בן + אושפיז פלג p + רונ!  _ _ _ _

2017 ינואד 27 שיש• יום

2017 יגואר 28 שבו!

10:36:56 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפםרותם יובל2 עמוד
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שבוע■ יומן 2017 פברואר 4 - ינואר 29____________________________רותם ■ובל

2017 ינואר 29 ראשון יום

 סלובקיה רה"מ סגן ביקור
אוסטריה קנצלר ביקור
 אושפיז + נחשו! עמנואל + כץ נעם - תקשורתי היבט - לתורכיה המנכייל לנסיעת הכנה

 גלעד + איל + חגי + צירינסקי אורי + דגן בני + איריס + +רודיקה
 + דגן בני + איריס + רודיקה + אושפיז + מקצועית הכנה - לתורכיה המנכ״ל לנסיעת הכנה
גלעד + חגי + איל + צירינסקי אור׳

 + אילן בר אביבית + והודו סין על סקירה + Creative Europe בנושאים: ממשלה ישיבת
חגי + פלג רן ־*־ שגריר חגי + סופר מרק + בן-עמי שחר קרן

 הנדרש ההישג הייחוס, ותרחיש איום והצגת 2017 לשנת מודיעין הערכת לקבינט הכנה
 אורי + קרסנה בנג'׳ + ויסברוד אמיר + אושפיז + גירמי + דגן בני - 2017 צה״ל ת״ע ועיקרי
 גלעד + הררי מיקי + גוטמן

יחיל :מיקום
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
 עזרא אביב פ״א

רה"מ
טלפון שיחת ־ נאה איתן

- היום כל -
 - היום כל -

08:45 - 09:00

09:00 - 09:30

13:00-10:30

16:15-14:45

16:10-16:00
19:10-19:00
19:30-19:00

2017 •נואר 30 שני •ום

 סלובקיה רה"מ סגן ביקור
 אוסטריה קנצלר ביקור
פורום

 דפ"צ צהר״ם ארוחת
 הורוביץ יואב

רה"מ לשכת ;מיקום
 003614581070 השיחה את נקשר אנחנו ההונגרי המנכ״ל עם טלפון שיחת
גלעד + רמית + ראפ סטלה
 גלעד + רמית + ראובני ירון + דמן אריה + קתסולרית אגף עם מפגש

אבריאל :מיקום
שחף + א״לת + איל + אלון + אסף + חגי + ברנע + אליאב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז

- היום כל -
 - היום כל -

11:00-10:00 
13:30-12:00 
14:30-14:00

14:45-14:30
15:00-14:45
16:00-15:00

16:20-16:00
2017 •נואר 31 שליש• •ום

 ואיסטנבול לאנקרה נסיעה
 סלובקיה רה"מ סגן ביקור
 אוסטריה קנצלר ביקור
 לאיסטנבול TK795 טיסת

 באיסטנבול נחיתה
 לאנקרה TK2168 טיסת

באנקרה נחיתה

 - היום -כל
 - היום כל -

 - היום -כל
10:35 
13:55 
15:55 
17:05

2017 פברואר 1 רביע• •ום

ואיסטנבול לאנקרה נסיעה - היום -כל
2017 פברואר 2 חמישי 01•

ואיסטנבול לאנקרה נסיעה - היום כל -
2017 פברואר 3 שיש• •ום

 ועיקרי הנדרש ההישג הייחוס, ותרחיש איום והצגת 2017 לשנת המודיעין הערכת קבינט
 2017 ת״עצה״ל

ירושלים רה"מ, לשכת :מיקום

14:30-10:00

2017 פברואר 4 שבת

Eric Roozendaa! -0061413055188
שקד ;מיקום

20:00 - 21:00

12:47:11 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפטרותם יובל1 ד10ע
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שבועי יומן_______________________2017 פברואר11 - פברואר 5___________________________רותם ■ובל

2017 פברואר 5 ראשון יום

אפריקה אגף - נציגויות ראשי 0כנ - היום כל -
אפריקה שגרירי כנם פתיחת 08:45 - 09:30
אבריאל :מיקום

גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + גירמי - התייעצות 10:00-09:30
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יהיל-אולם חיים ע״ש :חדר
+ קפלן תמי + שמר אלון + כץ נעם + פר׳0 לוי י0יו + אילון אמיר - האוצר מול המו״מ צוות 10:30-10:00
גלעד

ממיאמי סלבריטאים פוטו-אפ 11:15-11:00
מנכ״ל :מיקום

שמר אלון + p נעם + פר׳0 לוי ׳01׳ + אילון אמיר + ליבנה יעקב + גודר הנן - הועדים נציגי 12:00-11:30
גלעד + קפלן תמי +

הפץ צביקה 13:45-13:30
אמיר שוטף 15:00-14:30
סגנית שוטף 15:45-15:15

הרצל על התערוכה פתיחת 17:15-16:45
אטריום ;מיקום

מודעי בועז פ״א 17:40-17:30
וילן יהל 18:10-18:00

2017 פברואר 6 שב• יום

בלגיה ממשלת ראש עם רה"מ פגישת - היום כל -
אפריקה אגף - נציגויות ראשי כנס - היום כל -

גלעד + ארנו[ רמי + קרמר גידו ,760 ראש + בלדב קוב׳ אבטחה, אגף ראש 08:30 - 09:30
מנכ״ל :מיקום

גולשט״ן קן פרופ' + מאייר אלן המנהל הוועד יו"ר + The Israel Project נשיא בלוק גיוש 10:50-09:50
•י ספר• י1ל יוסי + אילון אמיר + ניסנקורן אב• + נתן בר קוב׳ + מרגלית עופר - באוצר פגישה 11:30-10:30

גלעד + קפלן תמי + שמר אלון + כץ נעם
באוצר :מיקום
פורום 12:00-11:00
א@משרד_החוץ •שיבות/בנין ׳חיל-אולם חיים ע״ש :חדר

אסטנה אקספו - היגוי וועדת פתיחת 13:00-12:30
מצב חדר אולם :מיקום
הכלכלה אגף מנכ״ל בירן ש׳ + בונפיל דני - ליבנה ויעקב גודר חנן בנושא 14:00-13:30

שחף + איילת + איל + אלון + אסף + חגי + ברנע + אליאב + גלעד ־ הבא לשבוע לו״ז 14:50-14:30
+חגי איריס Thessalia Salina Shambos קפריסין שגרירת 15:30-15:00

+איריס+חגי Konstantinos Bikas יוון שגריר 16:30-16:00
אילון אמיר שוטף המשך 17:10-16:40
אלרון יורם ־ הודים עסקים לאנשי ואשרות אריתריאה בטשא הפנים שר אצל לפגישה הכנה 18:00-17:30

גלעד + ברנע + קפון נעם + סופר מרק + ראפ סטלה +
כץ נעם - פ״ע 18:50-18:30

2017 פברואר 7 שלישי •ום

אפריקה אגף - נציגויות ראשי כנס - היום כל -
זאב + סיסו אייל + ראפ סלה0 + שמעון צביה + ראובני ירון + דמן אריה - מינהל פורום 12:00-11:00
דני + זמיר שמעון + שמר אלון + אילון אמיר + קורן אב• + ארנון רמי + הראל רוני + הראל

+ •וסף 1איד + בראל אבי + ישראל אמנון + מזר עפר + פרכטמן סופי + פישר םימה + בירן
גלעד + רמית + רביד אילנה
א@משרד_החוץ •שיבות/בנין ׳חיל־אולם ח״ם ע״ש :חדר

שחר + דגן בני + גת טל + אסרף חיים + רוט אלון + אהובה + גירמי + מצב חיתוך - איראן 15:00-14:00
גלעד + דיק גיורג י+’בנג + בורגל בן + אושפיז + שלף
חגי + בר אלון + מלדינוב ניקולא׳ למזה״ת האויים מזכ״ל שליח 15:30-15:00
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר
רה"מ עם פ״ע 17:00-16:30
מורד יורם פ״א 17:50-17:40
ר1גילא רונן פ״א 18:00-17:50
טאוב דניאל פ״א 18:10-18:00
פלאח ויסאם פ״א 18:20-18:10

2017 פברואר 8 רביע• יום

אפריקה אגף - נציגויות ראשי כנם - היום כל -
תונל״ן מלקולם עם בוקר ארוחת 08:00 - 09:00

t imu11:08:51 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0דפ1הרותם •ובל



o

ענבל מלון ;מיקום
 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + ג'רמי - התייעצות

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין לם1יוויל-א ח״ם ע״ש :חדר
 גלעד + ף0א + השכל גיל

 גלעד + אסף + גרמי + מש״ב אגף עם מפגש
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ׳היל-אולם ח״ם ע״ש :חדר

 אפריקה שגריר■ עם מ“ה1ר פגישת
 כנסת :מיקום
 ף0א + אילטוב רוברט

בכנסת 1407 חדר :מיקום
 ו0י0 א״ל + ראפ לה00 + ההודי השגריר + הפנים שר אצל - הודים עסקים לאנשי אשרות

 אסף + ופר0 מרק +
2 קפלן רחי הפנים, שר לשכת :מיקום

 אסף + קפון נועם + אלרון יורם + ראפ םטלה - אריתריאה בנושא הפנים שר אצל
2 קפלן רח' הפנים, שר לשכת :מיקום

 אישרנו טרם / 054-6738462 יון0 / טוב ועשיית חדשנות אמנות, - לאפריקה בנוגע
 המנכ״ל השתתפות

 לאמנות ת״א מוזיאון :מיקום
רבנים עם מפגש

שמואל בגבעת קפה קפה ;מיקום

09:30 - 10:00

11:15-11:00
12:15-11:15

15:30-14:30

17:00-16:00

18:00-17:30

18:30-18:00

21:00-19:30

21:30-20:30

2017 פברואר 9 חמישי 01•

 אפריקה אגף - נציגויות ראשי כנם
 הגרמני השגריר עם א״ב

שקד :מיקום
 LESLIE M. TSOU האמריקאית הממונה
שקד :מיקום

ף0א + פלמור יגאל + שרנסקי נתן
 207 חדר 2 קומה ירושלים, ,48 גיורג קינג רחי ־ היהודית הסוכנות :מיקום
 נעם + מזר עפר + בהר חגי + רזניק אור׳ + סימון אלונה + קונן אדי + גוטמן אור׳ - 2025

 גלעד + אליאב + איל + ברנע + אסף + חגי + בורגל בן + צדקה יהונתן + כץ
■חיל ;מיקום

 - היום כל -
09:15-08:15

10:15-09:15

13:00-12:00

17:00-15:30

2017 פברואר 10 שיש׳ 01׳

בשבט ט״ו ערב - לציון יום -
2017 פברואר 11 שבת

בשבט ט״ו - לציון יום -

11:08:51 ה1בש» 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם •ובל3 עסה*



V-

O

שבועי יומן_______________________2017 פברואר 18 - פברואר 12__________________________וותם ■ובל

או 12 !1ראש יום 2017 פבוו

 אמלייט אגף - נציגויות ראשי כנס
 אמל״ט נציגויות ראשי כנס פתיחת
אבריאל :מיקום

 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + ג'רמי - התייעצות
 א@משרד_ההוץ ישיבות/בני! ׳וויל-אולם חיים ע״ש :חדר

 אסף + שגריר חגי + פלג רן + סופר מרק + הסיני השגריר
יחיל :מיקום

 סטלה + עמנואל + זינגר רפי השגריר + אפרים מודי + אושפיז - טולדו בנושא דחוף דיון
 גלעד + חגי + מרקם מרב + ראפ
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ׳חיל-אולם חיים ע״ש :חדר

 גלעד + איכילביץ' אסף + שושני קובי + שגיב אורנה - מפכ״ל עבודה תכניות אישור
 ברנע + אסף + חגי + איל + אליאב + גלעד
סגור

 בלבד שרים / טראמפ הנשיא עם הממשלה ראש פגישת לקראת קבינט
רה"מ לשכת :מיקום

 - היום -כל
08:45 - 09:30

10:00-09:30

11:30-11:00

12:00-11:30

13:00-12:00
14:30-14:00
16:30-14:30
19:00-16:30

2017 פברואו 13 שני יום

 אמל״ט אגף - נציגויות ראשי כנס
פורום
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ׳חיל-אולם ח״ם ע"ש : חדר
 דוד אלון

סגנית שוטף
 + סביון)ללא( מירי + חוייל במיסוי רפורמה - אשר משה + כהן איציק האוצר שר ס/ אצל
 כץ נעם + ספרי לוי יוסי + אילון אמיר + אמסל ניר + סמיש דורון

 1 קומה האוצר משרד השר, סגן לשכת :מיקום
 איל + תור עקיבא + מייזל גרג היסוד קרן מנכ״ל - הכרות פגישת
מנכ״ל :מיקום

 גלעד + בירן דני + זמיר שמעון + תקשוב שוטף
מנכייל :מיקום

 דת ואנשי עסקים אנשי עם מפגש - א״ע
ת״א 146 הרצל ירח כהן שמוליק :מיקום

 - היום כל -
11:00-10:00

11:30-11:00
12:30-12:00
14:30-13:30

15:30-15:00

16:30-16:00

21:30-20:00

2017 פברואר 14 שליש• 01■

אמל״ט אגף - נציגויות ראשי כנס
 גלעד + כת שאו 590 ראש + השב"כ ראש סגן רולי - הטיפול חלוקת
 שב"כ :מיקום

צור בן איתן
 ת״א ,25 גרינברג אורי רח' ביסטרו, גרינברג :מיקום

 אילון אמיר
מנכ״ל ;מיקום

 איל + חגי + אסף + אליאב + גלעד
לרמי

 - היום כל -
10:00-09:00

11:45-10:45

16:30-16:00

17:00-16:30
17:30-17:00

2017 פברואר 15 רביעי יום

 אמל״ט אגף - נציגויות ראש■ כנס
בוקר ארוחת

דוד אלון + ברני + חגי + אסף + איל + גלעד - התייעצות
 בני + אמיתי עירית + קריב אופיר + רודיקה + אושפיז + לרמי - בריטניה עם לדיאלוג הכנה

 חגי + ברוקס נתי + מעודי וייס שרה + בקר טל + גוטמן אורי + שניר אלו[ + בר אלון + דגן
לי בר שרון + גלעד +

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ■חיל-אולמ 0ח״ ע״ש :חדר
 דוד אלון + איל + ואינטראקטיב דאטא-פרו בנושא פרופר אייל
 המשרד גמלא׳ סיטון, אבי פ״א
 גיל אורלי פ״א
 יוסף עודד פ״א
קופמן שלומי פ״א

איל + זידמן ירון + ליאורה + פרי אשל■ + פס פ״ דניאל
 מנהל בלסברגר, אבי + המדע משרד מנכ״ל ואזן, פרץ - החלל סוכנות עבור חוץ קשרי איש

 רפי + חוץ קשרי יועצת בסוס, לימור + חוץ קשרי אגף מנהלת לוי, אילנה + החלל סוכםת
 איל + אל-על פנינה + גמזו

מנכ״ל :מיקום

 - היום כל -
09:15-08:15 
11:00-10:30 
12:00-11:00

13:00-12:30
13:10-13:00
13:20-13:10
13:40-13:30
13:50-13:40
15:00-14:00
15:30-15:00

1 fip1t10:38:02 בשעת 12/03/2018 בתאריך הודפםרותם יובל



ברני + ראובן מירון + ישראל במדינת הכבוד קונסול■ דיקן - נשיץ' גד עו״ד 16:30 -16:00
 מנכ״ל וודר :מיקום

אוסטרליה מהדסה כרם איתן 17:30 -17:00
מנכ״ל ;מיקום

 _  צלם + מרדכי / לסרטו! צילום_______________________________________________18:00 -17:30
2017 פברואר 16 תמ*שי •ום

אמל״ט אגף - נציגויות ראש■ כנס - היום כל -
ר״ך גיל 09:00 - 08:00

שקד :מיקום
שפירא שמעון ד״ר 10:30 - 09:30

אפעל רמת ,2 ההוגה רם' ומיכאלה, חן :מיקום 
2017 פברואר 17 שיש• □1•

2017 פברואר 18 שבת

10:38:02 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0הודפחתם •ובל2 עמוד



שבוע■ ■ומן_______________________2017 פברואר 25 - פברואר 19__________________________רותם ■ובל

2017 פברואר 19 ראשון יום

בסינגפור רה"מ ביקור - היום כל -
אירו-אסיה אגף - נציגויות ראש• כנס - היום כל -

רה"מ במטוס לסינגפור המראה 13:00
2017 פברואר 20 שג• יום

בסינגפור רה"מ ביקור - היום כל ־
אירו-אסיה אגף - נציגויות ראשי כנס - היום כל -

גירמי בראשות / פורום 11:00-10:00
א@משרד_החוץ •שיבות/בנין •חיל־אולם חיים ש”ע :חדר

2017 פברואר 21 שליש• יום

לסידני מסינגפור מעבר - בסינגפור רה"מ ביקור - היום -כל
אירו-אסיה אגף - נציגויות ראשי כנס - היום -כל

2017 פברואר 22 רביע• יום

בסידני מיירה ביקור - היום כל -
אירו-אסיה אגף - נציגויות ראשי כנס - היום כל -

2017 פברואר 23 תמישי יום

בסידני רה״מ ביקור - היום כל -
אירו-אסיה אגף - נציגזיות ראש• כנס - היום כל ־

2017 פברואר 24 שישי יום

בסידני רה"מ ביקור - היום כל -
2017 פברואר 25 שבת

בסידני רה"מ ביקור - היום כל -

10:38:23 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם •ובל1 עםוד
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שבועי יומן 2017 מרץ 4פברואר- 26 רותם •ובל

2017 פבוואר 26 ראשון יום

 בסידני רר."מ ביקור
צפייא נציגויות ראשי כנס

 - היום -כל
- היום כל -

2017 פברואר 27 שני □1•

 בסידני מנכ״ל
 צפ״א נציגויות ראשי כנס

 לבנגקוק מסידני QF23 טיסת
בבנגקוק נחיתה

- היום כל -
 - היום כל -

09:45 
15:35

2017 פברואר 28 שלישי •ום

 צפ״א נציגויות ראשי כנס
 לנתב״ג מבנגקוק LY82 טיסת
 בנתב״ג נחיתה
רב-נר מצבי פרידה + פורום
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
 גלעד + דוד אלון + ליבנה יעקב + גודר חנן

 בוורמן צחי הממשלה מזכיר
 הממשלה מזכירות :מיקום

גלעד + איל + דוד אלון + ספרי לוי יוסי + אילון אמיר

 - היום כל -
00:20 
07:00 

12:00-11:00

15:00-14:30
16:00-15:30

18:00-17:30
2017 מרץ 1 רביע• יום

צפ״א נציגויות ראשי כנס
 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + לרמי - התייעצות

א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר
WORLD VISION התאגידים רשות ר' גלובוס אייל + פלמור איימי משפטים מנכלית + 

 שולי + מנכלי״ת עוזר הרן עמיר + פלילי דרום מחוז לפרקליט משנה פרקליט קישון יואב
 אביטל + כלכלית אכיפה המדינה לפרקליט משנה שפר יהודה + התאגידים רשות אבני

 תור עקיבא + בנבנישתי דנה + קפון נועם + יעקב בן יהודה + העמותות מרשם עו״ד שר״בר
חגי +

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ׳חיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
 ליבלר מארק עם צהריים א.

 דוד מצודת מלון :מיקום
 אמיר שוטף
 סגנית שוטף
ספרי יוסי + אוצר מנכ״ל

 - היום כל -
10:00-09:30

11:30-10:30

13:30-12:30

15:00-14:00
17:00-16:30
18:15-17:15

2017 מרץ 2 חמישי יום

 צפ״א נציגויות ראשי כנס
 צפייא נציגויות ראשי עם מפגש

 אבריאל :מיק/ם
אנללס לוס קונכ״ל
מש״א באחריות זימוניס / שנ״ה מינויים ועדת
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
 + וועד + מרגלית עופר + נתן בר קובי + יעקב ערן + משה״ח מו"מ ־ ניסנקורן אבי אצל

 איל + דוד אלון + גלעד + ספרי יוסי + אמיר
בת״א ההסתדרות בית ־. מיקום

 - היום כל ־
08:45 - 09:30

11:00-10:00
13:00-12:00

20:00-16:30

2017 מרץ 3 שיש• יום

2017 מרץ 4 שבת

1 TIOJJ10:38:43 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפםרותם יומי
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שבועי יומן _______________2017 מרץ 11 - מרץ 5_______________________רותם יובל

2017 מרץ 5 ראשון יום

אסיה אגף - נציגויות ראשי 0ככ - היום כל -
אסיר. נציגויות ר' כנס פתיחה דברי 09:15-08:45

אבריאל ־. מיקום
 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + גירמי - התייעצות

 א@נושח־_התוץ ישיבות/בגין •חיל-אולם חיים ע״ש :חדר
זכרי בן בתיה

10:30-10:00

11:00-10:30
שניר אלון פ״ע

תשלום ללא 1 ממשלתי רכב - עיניים בדיקת
11:10-11:00
12:30-11:30

 אופטיקנה :מיקום
בכר ישראל 14:00-13:15
גרג קפה ;מיקום

השכר על הממונה עם הפגישה לקראת הסגנית אצל 16:00-15:15
 ניר + ממן אלישיב + אשר משה + חו״ל במיסוי רפורמה המשך כהן איציק האוצר ס/שר אצל

כץ נעם + ספרי לוי •01• + אילון אמיר + בכר משה + מרגלית עופר + בכר קובי + אמסל
17:00-16:00

ספרי לוי יוסי + השר סגנית + יעקב• רן באוצר- השכר על הממונה 17:45-17:15
 הסגנית לשכת ;מיקום

איל + •שי רן עם הפגישה לקראת ברוקם נת■ 18:10-18:00
רה"מ פ״ע 19:00-18:45

 •ורק ניו מושל עם רה״מ פגישת
רה"מ לשכת .מיקום

20:00-19:00

2017 מרץ 6 שני יום

התפוצות כנס - היום כל -
אסיה אגף - נציגויות ראשי כנס - היום כל -

רתיים בהשתתפות א״רס בבואנוס לפיגוע שנה 25 אירוע 11:30-10:00
 אודיטוריום :מיקום
אסיה שגרירי עם רה"מ מפגש 12:00-11:15

 אבריאל ;מיקום
LA קונכ״ל עם צהר״ם ארוחת 13:45-12:45
גרג קפה ־. מיקום

איל + גרסטנפלז־ רון + ברוקס נתי + מורשת1 ירושלים משרד מנכ״ל ישי, רן 14:00-13:30
חן דני 14:30-14:15

שחף + איילת + איל + אלון + אסף + חגי + ברנע + אליאב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז 14:50-14:30
 חגי + בהר חגי + איל + אליאב + פנים לביטחון המל״ל ראש סגן צוקרם, זאב - במנ״ל ר1סי
גלעד + דוד אלון + אסף +

16:30-15:00

2017 מרץ 7 שלישי •ום

התפוצות כנס - היום כל ־
אסיה אגף - נציגויות ראשי כנס - היום כל -

מגנוס קארל השבדי השגריר 09:15-08:15
 שקד :מיקום

רובינשטיין יעל 11:45-11:30
כהנוב רות 12:00-11:45

 + עמנואל + INTV ננס במסגרת העולמית התקשורת תעשיית בכירי עם צהריים ארוחת
וייס איתן + רצון אלעד

14:00-12:30

 6 קומה סוויט רויאל דיוויד, קינג ;מיקום
 דנון)אישי( אריה
גלעד + אביבי ופיני טבת סמי

16:00-15:30
16:30-16:00

 אמיר שוטף
כרמון דני

17:30-16:30
18:00-17:45

 תפוצות כנס במסגרת ערב ארוחת
אודיטוריום :מיקום

20:30- 1B:45

2017 מוץ 8 רביעי ם1י

התפוצות ננס - היום כל -
אסיה אגף - נציגויות ראשי כנס - היום כל -

אישי - האוסטרי משה״ח למנכ״ל המשנה 09:00-08:15
 שקד ־. מיקום

ינקולביץ גלעד 09:00 - 09:45
שקד :מיקום

+ ציון אוהב דפנה + הראל רוני + אפרים מוד׳ + אושפיז - לביירס המנכ״ל לנסיעת הכנה 12:00-11:00

10:39:03 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0הודפרותם •וכל1 עטור



+ גרסטנפלד רון + אבירם ׳01׳ + מע״ן מיכל + בירן דני + שפירא מדר0 + ראובן מירי
גלעד + חגי + נחשון עמנואל

שה״ח סגנית + גיונסון הבריטי שוז״ח עם רה"מ פגישת 15:30 -14:30
רוה״מ בלשכת :מיקום

■ו ספרי לו• +יוסף + השכר על ממונה בכיר נתן-סגן בר קובי + האוצר מנכ״ל אצל פגישה 17:00 -16:30
 גלעד + אלון + קפלן תמי + אילון אמיר

אוצר מנכ״ל לשכת :מיקום
מיקסר האססוני שה״ח עם רה"מ פגישת / משתתף לא מנכ״ל 17:30 -16:30

רה״מ לשכת ;מיקום
בקר +טל והמענה העדכני האתגר ICC וה- הדה-לגיסימציה מול המערכה קבינט 20:15 -17:45

_____________________________________________________רה"מ לשכת :מיקום 
 or ■2017 מיץ 9 תגפש___________________________________

אסיה אגף - נציגויות ראשי כנס - היום כל -
אסתר תענית צום - לציון יום ־

אלון + איל + צדקה יהונתן + בהר הגי - 2025 12:30 -12:00
מנכ״ל :מיקום

 חגי + לב אלי » אביבית + רודיקה + אושפיז - א״אה שגרירי עם א״בל הכנה__________________________________________________________________________________________________________13:15-12:30
2017 מרץ 10שיש^ יום

2017 מרץ11 שבת

10:39:03 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפםרותם יובל2 עמוד



שבוע■ ן■ומ 2017 מיץ 18רץ-מ 12 ________רותם יובל

2017 מרץ 12 ראשון יום

פורים
 גלעד + אליאב + בקר טל + נץ נעם + דגן בני + אושפיז + גירמי ־ התייעצות

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם וז״ם ע״ש : וודר
 דושן חיים
 זרקא יוש פ״א
 יפרח אלי פ״א
 ולצר דוד פייא
יעקב בן עפרה פייע

 גלעד + איל + צדקה יהונתן + בהר חגי - 2025 התייעצות
בכר גדעו! פ״א
 + הראל זאב + ספרי לו• י0יו + שמר אלון + אילון אמיר + אושפיז ־ בית ואחזקת ייצוג דמי
 גלעד + איל + קפלן תמי + מזר עפר

עינ״ם 4 \ זרה לתקשורת צה״ל דובר - לרנר פיטר א"ל0

 - לציון יום -
10:00-09:30

12:10-12:00
12:20-12:10
12:30-12:20
12:40-12:30
12:50-12:40
13:30-13:00
14:00-13:45
16:30-16:00

17:15-16:30
2017 מרץ 13 שני יום

 פורים שושן
פורום
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין •חיל-אולם ח״ם ש”ע :חדר
רה"מ עם פ״ע
 חגי + עתמנה ראשה + אמיתי עירית + קריב פיר1א + רודיקה + הנורבגי המנכ״ל עם א"צ

דיוויד בקינג הזית חדר : מיקום
 שחף + איילת + איל + ף0א + חגי + ברנע + אליאב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז

 גלעד + המננ״ל עוזר + הבטהון משרד מנכ״ל
14 קומה הבטחון משרד בנין ת״א קריה :מיקום

 םפרי+ יוסי אילון+ אמיר + יעקוב׳ +ערן נתן בר קובי + קורן ניסן אב• - משה״ח ומתן משא
 משה״ח ועד + א״ל + שמר אלון קפלן+ תמר

בת״א ההםתררות בית :מיקום

 - לציון יום -
09:00 - 10:00

12:00-11:30
13:45-12:15

14:50-14:30
17:30-16:45

19:00-18:00

2017 מרץ 14 שלישי ם1י

לב״רם נסיעה
 במקומו גירמי משתתף. לא מנכ״ל / גמלאים כנם
 ללונדון BA164 ת0טי

 בלונדון נחיתה
לביירם BA245 ת0טי

 - היום -כל
16:30-15:30 

16:35 
20:05 
22:10

2017 מרץ 15 רביעי יום

 לב״רם נסיעה
בב״רס נחיתה

 - היום כל -
09:00

2017 מרץ 16 חמישי יום

לביירס נסיעה - היום כל -
2017 מרץ 17 שישי יום

לביירס נסיעה
בבואנוס-איירס ישראל בשגרירות לפיגוע השנה יום

־ היום כל -
- לציון יום -

2017 מרץ 18 שבת

לב״רס נסיעה - היום כל -

10:39:26 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפטרותם ינבל1 עמוד
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2017 מרץ 19 ראשון יום

0לב״ר כסיעה - היום כל ־
ללונדון BA244 טיסת 14:15

2017 מרץ 20 שני יום

בבריסל א״א השתלמות - חיום כל -
בלונדון נחיתה 06:30
לנתב״ג BA165 טיסת 08:05

בנתב״ג נחיתה 14:55
אמיר שוטף 18:45-18:15

2017 מרץ 21 שליש• יום

בבריסל א״א השתלמות - היום -כל
Herman Melzer / 054-6195763 09:15-08:15

שקד :מיקום
איל + ,גיורג + חגי + אסף + גלעד - הלשכה צוות 12:00-11:30
הדס יעקב פ״א 12:15-12:00
לוי- יוסי + ארליך אורל• + כץ נעם + שמר אלון + אילון)ללא( אמיר + אוצר / מו"מ צוות א"צ 14:00-12:30

גלעד + שחף + איל + כהן אבישג + ספרי
אמא מסעדת :מיקום

ו איילת + איל + אלון)ללא( + אסף + חגי + ברנע + אליאב + גלעד - הבא ע1לשב לו״ז 14:30- 14:50
שחף
ליבנה יעקב פ״א 17:25-17:15
הרפז רפי פ״א 17:40-17:30

מנכייל :מיקום
שגיא מאירה 17:50-17:40

2017 מרץ 22 רביע• •ום

בבריסל א״א השתלמות ־ היום -כל
שפירא שמעון 09:15-08:15

אפעל רמת ,2 התוגה ירח ומיכאלה, חן ;מיקום
מש״א באחריות זימונים / שנייה מינויים ועדת 13:00-11:00
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר

איל + אסף + חגי + אליאב + גלעד + בורגל בן + אושפיז - 2017 צפויים מדיניים דיאלוגים 14:45-14:00
איילת + ברני +

מנכ״ל ;מיקום
אלון + מזר עפר 14:55-14:45
אלון + איל + זק״א משאבים איגום בנושא זהב משי ■הודה - זק״א יו״ר 15:30-15:00

שרה + אדם רוני + דגן בני + לב אלי + איריס + רודיקה + אושפיז - לקפריסין לנסיעה הכנה 17:00-16:00
חג■ + בנבנישת׳ דנה + כוכבי בוני + מעוד׳ ו״ס

•חיל :מיקום
שוטף אושפיז 17:20-17:00
מנכ״ל ;מיקום

כץ נעם 18:00-17:30
2017 מרץ 23 חמישי 01•

בבריסל א״א השתלמות - היום כל -
העמקה תדרוך - הוא״א ר' שניר, זאב 07:00 - 09:00

אביב רמת ,24 לבנון חיים :מיקום
מש״א באחריות זימונים / דרגים ועדת 14:00-11:00
א@משרד_החוץ ■שיבות/בנין יחיל-אולם חיים ש”ע :חדר

מש״א באחריות זימונים / דרגים ועדת 18:00-16:00
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולמ חיים ע״ש :הדר

2017 מרץ 24 שיש• יום

2017 מרץ 25 שבת

10:39:45 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם ■ובל1 עגטד
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2017 מרץ 26 ראשו] יום

 גלעד + אליאב + בקר טל + נץ נעם + דגן בבי + אושפיז + לרמי - ת1התייעצ
א@משרד_החוץ ישיבות/בנץ יוזיל-אולם חיים ע״ש :הדר

 רונן + טיקוציינסקי ישראל + בר אלון + בקר טל + אושפיז - והאו״ם ישראל - מהדש הערכה
 אליאב + גלעד + לורל + חגי רונן+ גלית + גוטמן אור• + דגן +בני טל צבי + גילאור

 א@משרד_החוץ ישיבות/בבין •חיל-אולם חיים ע״ש :חדר
 ון0ח ון0ח אלוף תת

 מנכ״ל ;מיקום
 הדרכה + פלאפון שדרוג

 חלאדי איסמעיל
ביבם ח״ם

 1 קומה - מודיעין ,1 תלתן - העיר ,ר לשכת :םיקום
 054-8040090 / הטרברג׳ השגריר
שמואל גבעת קפה, קפה ;מיקום

10:00-09:30

12:30-11:00

13:00-12:30

13:30-13:00
15:40-15:30
19:30-18:30

21:00-20:00

2017 מוץ 27 שני יום

 איל + חג• + לב אלי + אביבית + רודיקה + הא״א שגרירי עם א״ב
 (Kaete Hall) ת״א דן, מלון :מיקום

פורום
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין •חיל-אולם חיים ע״ש :חדר
קרבי שגיא פ״א
שחף + איילת + איל + אלון + ף0א + חגי + ברבע + אליאב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז

10:00-08:30

13:00-12:00

14:00-13:50
14:50-14:30

2017 מרץ 28 של*ש• יום

 לשכה יור0
רה"מ פ״ע

 - היום כל -
16:30-16:00

2017 ורץ129 רביעי יום

 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + לרמי - התייעצות
 אםף + זיו צביקה + כםפי עומר + שגריר חגי + שנגחא׳ של משה״ח ל“מנכ עם א"צ

 השגרירים חדר דיוויד, קינג :מיקום
 איל + נעם + עודד + מאירה

 נעם + אלון + עודד + איל + שגיא מאירה + גמזו רפי
 ף0א + ת0הכנ מנכ״ל

 כנםת :מיקום
אלון + שוטף דנון אריה

 נעם + מזר עפר + בהר חגי + חניק אורי + סימון אלונה + קוגן אדי + גוטמן אורי - 2025
 גלעד + אליאב + איל + ברנע + ף0א + חגי + בורגל בן + צדקה יהונתן + נץ

יחיל :מיקום
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר

10:00-09:30 
12:00- 13:30

14:15-14:00
14:45-14:15
15:45-15:00

17:00-16:30
18.00-17:00

2017 מרץ 30 חמישי יום

בדיקות
 משתתף לא מננ״ל / סלובקיה נשיא עם א"צ - רה"מ בראשות
 מ“רה לשכת ;מיקום
 פלאפון טכנאי

 רה"מ פ״ע
 נגל מיעקב פרידה

רה"מ בלשכת קבינט חדר :מיקום
 חגי + ויסברוד אמיר + עמבור איריס + חדיקה + אושפיז - לקפריסין לנסיעה הכנה
שגיב אורנה
 10:30 עד נמצא - להזיז / ליבנה יעקב

ופני צבי

08:15-07:15
13:30-12:00

13:30-13:00
14:45-14:00
16:00-15:15

17:00-16:30
17:15-17:00
17:30-17:15
18:30-18:00

2017 מרץ 31 שיש• יום

2017 אפריל 1 שבת

10:40:02 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסחתם •ובל1 עמוד
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2017 אפריל 2 ראשון יום

 גלעד + איל + הצוערים עם בוקר ארוחת
 אבריאל ־. מיקום

 אילון אמיר
 טילנ<0 צילומי

 ערבה :מיקום
 עקיבא שוטף
 ללרנקה LY2431 טיסת

בלרנקה נחיתה

09:15-08:15

11:00-10:30
12:15-12:00

12:45-12:15
16:05
1715

2017 אפריל 3 שני <ום

 בניקוסיה מנכ״לים דיאלוג
 לנתבייג מלרנקה LY2432 ת0טי

בכתבייג נחיתה

 - היום כל -
18:15 
19:10

2017 אפריל 4 שלישי יום

 הבריטי השגריר עם אייב
שקד :מיקום
 אםסרטגיח סמנכ״לית בונשט״ן מרב + החברה מנב״ל מור •רון - באזילה חברת ־ שת"פ

 גיורג' + איל + אלעד + נעם + לקוחות קשרי מנהלת קינן לילך + ומוצרים
שקד ;מיקום

 שחף + איילת + איל + אלון + אסף + חג• + ברנע + אליאב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז
 אמיר שוטף
אלון + גבאי דרור
 + Nicos Christodoulides קפריסין של הדיפלומטי המשרד וראש הנשיאות דובר עם א״ע

 גיורג' + אסף + ר1עמב איריס
פרטי חדר ת״א, ביץ' רויאל מלון : 01/7*0

09:15-08:15

10:15-09:15

13:20-13:00
14:30-14:00
16:00-15:30
20:30-19:00

2017 אפריל 5 רגיעי יום

 מש״א באחריות זימונים שנייה/ + נציגויות ראשי מינויים ועדת
 א@משרד_החוץ •שיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר

 ■פן מחליטים הצעת
אבריאל :מיקום
 והסגנית המננ״ל בראשות הפסח חג לקראת לעובדים ברכות
 אודיטוריום :מיקום
מי-זהב מחגי פרידה

א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר
 בן- תמי + רונן מיכאל + סופר מרק + ההודים( מטעם 6 ההוד•)סה״ב ER מנכ״ל עם א"צ
 גלעד + אסף + חכים מעה + חיים

דיוויד קינג ־. מיקום
 דודיך גל + דיג׳י + נעם + רצון אלעד - Masschallenge של המתכנתים של הפיתוח הצעת

 בהר חני + בן + אדלר יואב + רבל סמי + וייס איתן + קינן ליאור + קריב אופיר + מרדכי +
 אליאב + אסף + גיורג' + איל +

 יחיל :מיקום
AIJAC של משלחת

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין •חיל-אולם חיים עייש :חדר
טף1ש אושפיז

10:00-08:30

11:15-10:30

12:15-11:15

13:30-13:00

16:00-14:00

17:30-16:30

18:15-17:30

19:15-19:00
2017 אפריל 6 חמישי יום

בחופש מנכ״ל
 איל + אלעד + דיק גיורג' פ״ע

 טורקיז :מיקום
סגנית שוטף
 + אסרף + תמי + שניר אלון + ויסברוד אמיר + דגן בני + אושפיז + גירמי - לקבינט הכנה
 גלעד + אליאב + נעם + טל + גוטמן אור׳ + אלכם + ח״ם

 יחיל :מיקום
רה"מ פ״ע

 - היום -כל
08:30 - 09:30

12:00 12:30 
13:15-12:30

14:30-13:30
2017 אפריל 7 שישי יום

מיטשל גיונתן 14:00-13:00

10:40:22 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם יובל1 עמוד
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2017 אפריל 8 שבת

10:40:22 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם •ובל2 עטוד
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2017 אפויל 9 ואשון יום

גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + גירנז׳ - התייעצות 10:00-09:30
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ■וזיל-אולם וז״ם ע״ש :נודר

+ אסרף + תמי + שניר אלון + ויטברוד אמיר + דגן בני + אושפיז + גירמי - לקבינט הכנה 11:00-10:00
+ אליאב + קי0טיקוצ'ינ ישראל + בר אלון + נעם + טל/תמי + גוטמן אורי + אלכם + חיים
גלעד + אסף + ורג'יג + איל

יחיל ־. מיקום
שכטר •ונתן + רה"מ מזכייצ 12:30-11:15

מזכ״צ :מיקום
גלעד + שמעון ה צב• 13:00-12:45
חומריים משאבים אגף 13:00 14:00

יחיל ־. מיקום
א@משרד_החוץ •שיבות/בנין •חיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
פרנקל סימונה פ״א 14:10-14:00

רגב ח״ם + קבינט 19:00-16:00
מ“רה לשכת :/םזמיד

2017 אפריל 10 שני יום

פטח ערב - לציון יום -
2017 אפריל 11 שלישי יום

בחופשה מנכ״ל - היום כל -
ה0פ - לציון יום -

2017 אפריל 12 רביעי יום

בחופשה מנכ״ל - היום כל -
ח0פ מ”חוה - לציון יום -

2017 אפריל 13 חמישי יום

בחופשה מנכ״ל - היום כל -
ח0פ חוה״מ - לציון יום -

2017 אפריל 14 שיש• יום

בחופשה מנכ״ל - היום כל -
ח0פ מ“חוה - לציון 01׳ -

2017 אפריל 15 שבת

בחופשה מנכ״ל - היום כל -
פסח חוה"מ - לציון יום -

10:40:39 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפםרותם ■ובל1 עמוד
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2017 אפריל 16 ראשון יום

 בחופשה מנכ״ל
פסח חוה״מ

 - היום כל ־
- לציון -יום

2017 אפריל 17 שני יום

 בחופשה מנכ״ל
פסח של שביעי

 - היום כל -
- לציון יו□ ־

2017 אפריל 18 שלישי יום

מ׳׳גוונה
 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + גירמי - התייעצות

 א@משח־_החוץ ישיבות/בנין ׳חיל־אולם חיים ע״ש :חדר
 איל + אלון + ברני + גיורג' + אסף + אליאב + גלעד
פישר סימה
 סיוון מולי + פורמן נועה + אלרון יורם + אושפיז + אפריקה ואיחוד ישראל של משקיף מעמד

 רגב +ח»ם + השכל גיל + בכר גדעון + גלעד ארי+רועי בן יפה סימון+ +אלונה גוטמן אורי +
 גלעד + אליאב + ברני + דור בן ליא!ר + עזר יפית +

 א@משח־_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
 מרסר-ווד שמעון פ״א
ברלין( גולדשטיין)קצ"מ בני פ״א

 - לציון יום -
10:00-09:30

11:30-11:00
11:45-11:30
13:30-12:00

17:00-16:50
17:10-17:00

2017 אפריל 19 רביעי יום

 כהן ינעם פ״א
 ראובנ׳ ירון פ״א

 מנכ״ל מיקום:
אילן בר אביבית פ״א
 גלעד + ”איתן מבצע"צוק בנושא: רה"מ, בהשתתפות המדינה ביקורת לענייני בועדה דיון

 נגב אולם - כנסת ;מיקום
 ואילון ויקלמ! ביטוח חברות
(0 )קומה סוף ים אולם ;מיקום

 צוער/ת + זינגר לי + הלפרין סימונה + בילהארי לשעבר הסינגפור׳ משה״ח מנכ״ל עם א"צ
אסף +

דיוויד קינג ;מיקום

09:30 - 09:40 
09:40 - 09:50

10:00-09:50
13:00-10:00

11:30-11:00

14:45-13:15

2017 אפריל 20 חמישי יום

 לפולין לסיור הכנה מפגש במסגרת באואר פר!פ' של הרצאה
ושם יד :מיקום

 לפולין לסיור הכנה במסגרת גליל נעמה עם ושם יד במוזיאון מודרך סיור
 + ופר)ללא(0 מרק + שכטר יונתן + ראובן)+משלחת( ניסים ־ הודו רוה״מ ביקור לקראת
 איל + אסף ++ סלומון אתי + כהן גלית + חיים)ללא( בן תמי + רונן מיכאל

 יחיל :מיקום
סגנית שוטף
 תמי + ופר)ללא(0 מרק + חלבני)ללא( עדנה + ף)ללא(0יו עודד - הודו מ”רה לביקור הכנה

 + זיו תמי + בן-ארי •פה + סלומון אתי + ראובן מירון + כהן גלית + רונן מיכאל + ח״ם בן
 מירית + גוטמן אור׳ + עמנואל + בר אלון + דנון אריה + שחר קרן + השכל גיל + שניר אלון

 איל + אסף + שטרנברג
יחיל אולם :מיקום

א@משרד_החוץ •שיבות/בני! יחיל-אולם חיים ע׳יש :חדר

11:00-09:30

13:00-11:00
13:00-12:00

14:00 14:30 
16:00-15:00

2017 אפריל 21 שיש׳ יום

2017 אפריל 22 שבת

1 HDJJ10:40:57 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם יובל
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2017 אפריל 23 ראשון יום

ולגבורר. לשואה הזיכרון יום ערב - לציון יום -
 איל + אלון + מנהל צוערי - הסמכה קורס עם בוקר ארוחת
אל אברי :מיקום

08:00 - 09:00

גלעד + נעם + אלון + אבי + גלי + אידו - ועד 09:25 ־ 09:10
 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + גירמי - ת1הת״עצ

א@משרד_ההוץ ישיבות/בנין ׳חיל-אולם ה״ם ע״ש :חדר
10:00-09:30

 השכל)ללא(+ גיל + בכר גדעון + אלרון יורם + אושפיז ־ באפריקה רה"מ ביקור לקראת
 מולי + שמר אלון + ׳,דיג + מרדכי + כץ נעם + רגל1ב בן + ברנע + נדות דני פוקס+ יובל
 + דודיך גל + כספי אופיר + מרציאנו עיד! + בכר)מל״ל( שמוליק + סומך זיוה + מיון

 אלו! + גלעד + אליאב + איל + גל נח + שחר קרן + מזר עפר + איסמעיל
יחיל ־. מיקום

א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ׳חיל־אולם חיים ע״ש : חדר

11:30-10:30

 + לחשב( הבכיר רז)הסגן יובל + חזקיהו רוני הנכנס, הכללי החשב עם הכרות פגישת
 דוד אלון + פישר סימה

מנכ״ל חדר :0,/7מי

12:30-11:30

שוסף אילון אמיר 14:15-13:15
 חלבני עדנה

רה"מ לשכת :מיקום
15:30-14:30

 + גוסמן אורי + מך1ס זיוה + רביד אילנה + בהר חגי - עבודה לקבוצות התנעה ישיבת
 שפירא סמדר + שמר אלון + זרקא יוש + מזר עפר + סימון אלונה + קריב אופיר + ליאורה

 + איל + בורגל בן + עמנואל + נעם + קרנץ-נייגר עינת + דגן בני + בר־אילן אביבית +
 גלעד + ברני + ’גיורג + אסף + אלון + אליאב
יחיל :מיקום

א@משח־_החוץ •שיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר

16:45-15:45

 יפן של חוץ לענייני המדינה שר ־ רה"מ אצל
מ”רה לשכת :מיקום

18:00-17:00

2017 אפר*ל 24 שני יום

גרמניה שהייח ביקור - היום כל -
ולגבורה לשואה הזיכרון יום - לציון יום -

בר אלון 10:00-09:30
 ולגבורה לשואה הזיכרון יום 0□ק

אודיסוריום ־. מיקום
11:00-10:00

 בית- לנשיאת והמשנה המדינה נשיא ירה"מ במעמד לשואה הזיכרון יום לציון ממלכתי טקס
 העליון המשפט
הכנסת טרקלין ־. מיקום

12:00-11:00

רום1פ
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל־אולם ח״ם ע״ש : חדר

13:00-12:00

סגנית שוטף 15:15-15:00
 מיטשל גיונתן

שקד :מיקום
18:00-17:00

 איל + אופק אמיר + פורת יובל + נעם
שקד :מיקום

18:00 18:45

 גילאון נאור
שקד :מיקום

19:00- 20:00

2017 אפריל 25 שלישי ם1■

גרמניה שה״ח ביקור - היום כל -
 דנמרק שגריר

שקד ־. מיקום
09:00-08:15

 ׳שראל-אוסטרליה המסחר מלשכת משלחת עם פגישה
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר

11:30-10:30

 רה"מ בראשות א"צ - Christian Kem אוסטריה קנצלר
רה"מ לשכת :מיקום

14:00-12:00

שחף + איילת + איל + אלון + אסף + גיורג׳ + ברנע + אליאב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז 14:50-14:30
 פורת דינה פרופסור
מככ״ל :מיקום

15:30-15:00

 גיורג' + ליבנה יעקב + בן-צבי)ללא( אלכס + Alexander SHEIN הרוסי השגריר
מנכ״ל חדר :,/ס7מי

16:15-15:30

 משתתף לא מנכ״ל / הגרמני שה״ח עם מ“רה פגישת
רה"מ לשכת :מיקום

18:00-17:00

10:41:16 בשעה 12/03/2016 בתאריך הודפסחתם •ובל1 עמוד
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 אוסטרליה בממשלת שר פריידכברג גיוש
 אינטרקונטיננטל דיוויד מלון :ויקוםנ

SAVE A HEART - בישראל ,הקרדיולוג האיגוד הרח׳, יזהר פרופ' של אירוע 
ת״א איכטרקונטיננסל, דיויד מלון :מיקום

18:30-18:00

19:45-18:30

2017 אפריל 26 רביעי יום

 דיפלומטי( דרכון להנפיק חזקיהו)מגיע רוני הכללי החשב
 ץ1הח בשירות הנופלים למשפחות ק"פ

אטריום :מיקום
 החוץ בשירות לנופלים זיכרון טקט

 למשפחות צהר״ם ארוחת
 אודיטוריום :מיקום

 אילון אמיר
 רה"מ אצל פ״ע

רה"מ לשכת :מיקום
 עיריית ראש בהשתתפות בארץ המוצבים צעירים זרים דיפלומטים לפורום השקה אירוע
ת״א

ת״א עיריית גג :מיקום

08:15-08:00
10:00-09:00

11:00-10:00
12:15-11:15

14:30-13:30
17:00-16:30

20:30-19:30

2017 אפריל 27 חמישי 01׳

 התורכי השגריר עם בוקר ארוחת
ת״א טאן, אנד ׳0 מתחם ,6 רוזנבלום הרצל טורקיז, :מיקום
 אבנר + יפה + אושפיז + רמ•יג + אורן מייקל /השר0 ת1בראש זרים שגרירים עם מפגש

 משתתף לא מנכ״ל / אליאב + רגב חיים + פלד
אבריאל :מיקום

 + קפלן תמי + אלון גד• + שמר אלון + אילו! אמיר + לוי-טפרי י0יו - השכר על ומתן משא
 גלעד + אלון + איל + כץ)ללא( נעם + ארליך אורלי
 א@משח־_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר
 ליפטקי טאם

 אמא מסעדת :מיקום
 בלאיי אלכט פרופ'

שקד :מיקום

09:15-08:20

11:30-10:00

13:00-12:30

15:00-13:30

19:00-18:00

2017 אפריל 28 שיש׳ יום

2017 אפריל 29 שבת

10:41:16 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם •ובל2ד1עפ


