
אכגילס 0ללו מוושינגטון UA2069 ת0י0_______________________22:08
2017 נובבזבד 10 שיש■ □1•

2017 נובמבר 11 שבת

12:52:39 בשעה 12/03/2018 בתאויך הודפםרותם •ובל



■yaw ■ומן 2017 נובמבר 18 - נובמבר 12__________________________רותם ■גבל

2017 נובמבר 12 ראשון יום

 אנגילט בלום היהודיות הפדרציות 0כנ
לפרנקפורט אנגילם מלוט LH457 מיטת
 השתתפות ביקשנו / בעזה המכשול הקמת מימוש לטובת ביטחון לתקציב מקורות - קבינט

קפלן תמי של

 - היום כל -
15:15

17:00-15:30

2017 נובמבר 13 שני יום

 אנגילט בלוט היהודיות הפדרציות 0פנ
 בפרנקפורט נחיתה
 לנתב״ג מפרנקפורט LH694 טיסת

LH694 - בנתב״ג נחיתה

 - היום כל -
11:10 
14:00 
19:10

2017 נובמבר 14 שליש■ יום

 יואב + פורת יובל + גוטמן אור׳ + כץ נעם + אושפיז - לממשלה ידע העמקת לטקירת הכנה
 מירב + דור + אדלר

יחיל ;מיקום
 תמר אור■ + שמר)ללא( ן1אל + בהר חגי + כהן גלית + כץ נעם + אושפיז - לועחו״ב הכנה

 מירב + אסף + דור + פורת יובל + רודגולד מרדכי + לולו בן משה +
יחיל :מיקום

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ׳היל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
 ף0א + לינק ליביה + מורב רפי + ניו-זילנד שגריר

רה״מ פ״ע
 רה"מ לשכת :מיקום

 ז״ל נזריאן פרויז יצחק של לזכרו ערב
הפלמ״ח מוזיאון :מיקום

10:45-10:00

11:30-10:45

11:50-11:30
15:30-15:00

21:00-18:00

2017 נובמבר 15 רביע• יום

 אטף + אלון + גיורגי + דור + מירב - לשכתית התייעצות
 מירב + דור + ב״טנר)ללא( שי קוטמי, ר' טגן + ברקן זאב מי,0קו ר'

 יחיל :מיקום
 בניטט׳ זיוון פ״א
ארי בן יפה

 אלון + ’גיורג + אטף + דור + מירב
 LY 333 טיסת - לבריסל ממריאה מירי

הטורקי החוץ משח־ מנכ״ל עם טלפון שיחת
 עקוב דוד + עמבור איריט + רודיקה + במקומו( בן אושפיז)ללא, - באתונה לדיאלוג הכנה
 אלי + אדם רוני + רגב)ללא( חיים + קפלן תמי + בקר)ללא( טל + ויטברוד אמיר + )ללא(

 + פלד אבנר + אורון אמירה + אטרף חיים + שניר אלון + מילר יונתן + בר אלון + לב
 רג'1ג' + אטף + כוכבי בוני + אילן)ללא( בר אביבית
יחיל :מיקום

 א@משרד_החוץ ת/בנין1ישיב יחיל-אולם ח״ם ע״ש : חדר
 בכנטת המשרד נציג כהן, שי

 מנכ״ל חדר :0/׳7מי
 שלמי1יר אלי

 איכילביץ אטף
 אבו-חיה וליד
 רוזנבליט רועי פייא
 ק״ט עד! בת פ״א
רונן גלית פ״א

09:45-09:15
11:00-10:00

11:10-11:00
11:25-11:15

12:30- 13:00 
14:00-13:30 
14:15-14:00 
16:30-15:30

17:30-17:00

18:10-18:00
18:20-18:10
18:30-18:20
18:40-18:30
18:50-18:40
19:00-18:50

2017 נובמבר 16 חמישי יום

 מצפת הונגריה יהדות מוזיאון מעבר בנושא התנעה ישיבת - הורוביץ יואב בראשות
 תרבות משרד מנכ״ל + לוטטיג רוני + ליבנת דורון + בישראל הונגריה שגריר + להרצליה

שרעבי יוסי וטפודט
 מש״א באחריות זימונים / מנהל• חוץ דרגים ועדת
 ץ1א@משרד_הח ישיבות/בנין יחיל־אולם ח״ם ע״ש :חדר

 משייא באחריות זימונים / מדיני דרגים וועדת
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר

10:00-09:00

15:00-11:00

19:00-15:00

2017 נובמבר 17 שיש• יום

10:52:51 בשעה 12/03/2016 בתאריך הודפםרותם יובל1 עמוד



2017 נובמבר 18 שבת

10:52:51 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפס רותם יובל 2 עםור



שבוע■ ■ומן 2017 נובמבר 25 - נובמבר 19___________________________________________רותם בל1י

2017 נובמבר 19 ראשון ם1י

 מירב + אלון + ארנון רמי * מסווגת פגישה
מנכ״ל :מיקום

 + בורגל בן + כץ נעם + כהן גלעד + ב1עק דוד + בקר סל + אושפיז - מננ״ל התייעצויות
 מירב + ביובל[ הלל + אסף + גיורגי + דור + אליאב

יחיל :מיקום
 א@משח־_החוץ ישיבות/בנין ימיל-אולם חיים ע״ש :חדר

 שרוף + איילת + אלון + אסף + ירג1יג + דור + מירב - הבא לשבוע "ז1ל
 מדיניים יועצים בנס פתיחת
 )צפון( 3 קומה דקל, אולם / מיקום

 דגן מבני פרידה אירוע
אבריאל ;/ם׳7מי

 דור + אלון + כץ נעם + גבאי דרור + בורנל בן + סומך זיוה + לולו בן משה - 2019 תקציב
יחיל :מיקום

 + אטליק אור[ + בהר הגי + ארגתית יועצת סלם-אופז, יעל + טימר אמנו[ מנכ״ל"דיאלוג",
 דור + ברפי-מיכאל׳ שרון

יחיל ;מיל,/ם
המשפטים שרת עם טלפון שיחת

09:15-08:15

10:00-09:30

10:20-10:00
11:30-11:00

12:30-11:30

14:00-13:00

17:00-16:00

17:15-17:00
2017 נובתבד 20 שני יום

 + רפורמית רבנית מנהיגות לסמינר HUC־n של הרבנית התוכנית בוגרי עם בוקר ארוחת
 גיורג' + בר-אל אורן + תור עקיבא
אבריאל :מיקום

 + הכלכלה מנכ״ל + רה"מ של נסיעתו לקראת הודו, עם הקשרים חיזוק - רה"מ מנכ״ל אצל
 + תיירות מנכ״ל + בריאות מנכ״ל + אנרגיה מנכ״ל + החדשנות רשות רי + חקלאות מנכ״ל
 דקות 15ב- יאחר מנכ״ל II כהן גלעד + אוצר מנכ״ל + המדע מנכ״ל

 רה"מ מנכ״ל לשכת :מיקום
סגנית שוטף

 דור + האריס הסנאטורית עם צהר״ם ארוחת
הזית)לובי( אולם - דיויד קינג :מיקום

 נוח סימה לולו)ללא(+ בן משה + תמר אורי + ועדים1ה "ר1י - מס תקרות1 שכר הסכם יישום
 יעקב + יוסף אידו + כץ נעם + גבאי דרור + שמר אלון בהר)ללא(+ חגי + לביאן עודד +

 אלון דור+ + מירב לבנה+
 פלוס אילן פ״א
 ינוקא איזי פ״א
 פלג רן פ״א
 שמר אלון פייא
 גיל אורלי פ״א
בירן דני פ״א

 משתתף לא מנכ״ל / בוורמן קריסטינה השף עם האיטלקי השגריר של אירוע
גן רמת ,6 אלונים רח' - האיטלקי השגריר בית :מיקום

08:00 - 08:45 

10:30-08:30

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

15:00-14:30

15:15-15:00 
15:25-15:15 
15:40-15:30 
15:50-15:40 
16:00-15:50 
16:10-16:00 

20:00 - 21:30

2017 נובמבר 21 שליש• •ום

 סאדאת לביקור שנה 40 לציון אירוע
 1 קומה - כנסת שפרינצק, יוסף ע״ש אולם :מיקום
 גיורג' + ליבנה יעקב + שאיין רוסיה-אלכסנדר שגריר
 מש״א באחריות זימונים / 2018 נציגויות ראשי מינויים וועדת
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :הדר

דוד אלון עם צהר״ם ארוחת

12:00-11:00

12:45-12:15
13:00- 14:30 

15:30-14:30
2017 נובמבר 22 רביע• יום

 ישתתף לא מנכ״ל / אקוודור של החוץ שרת - רה"מ בראשות
 רה"מ לשכת :מיקום

 נואם המנכ״ל / סאדאת לביקור שנה 40
הנשיא בית :מיקום

 תמר אור׳ + שמר אלון + בהר חגי + כהן גלית + כץ נעם + אושפיז)ללא( - לועחו״ב הכנה
 מירב + אסף + דור + פורת יובל + רודגולד מרדכי + 1לול בן משה +

 יחיל :מיקום
 גרסטנפלד רון פ״א
 כהן עמיר פ״א
 ו״ס-מעודי שרה פ״א
מנצור בהיג' פ״א

11:00-10:00

11:00-10:00

13:00-12:00

13:10-13:00
13:20-13:10
13:40-13:30
13:50-13:40

t 1Mi110:53:08 בשעה 12/03/2018 בתאריך תודפםרותם •ובל



 0הד יעקב פ״א
 AZ822 לאתונה טיסה

באתונה נחיתה

14:00-13:50
19:45
21:55

2017 נובמבר 23 חמישי 01■

באתונה מדיני דיאלוג - היו□ כל -
2017 נובמבר 24 שישי 01•

AZ823 ת0נוי 07:30
בנתב״ג נחיתה 09:25

2017 נובמבר 25 שבת

10:53:08 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפםרותם ■ובלnnif־£



שבוע■ ■ונון________________________2017 דצמבר 2 - נובמבר 26___________________________רותם ■ובל

2017 נובמבר 26 ראשון יום

 מלכה, דורון + הממפכ״ל רל״ש ,1אליה עי1ר + דביר זהר סמפכ״ל, - בכירה בצינות הקמת
 המשטרה נציגויות ראש שטרית, אלדד דיאן + מ”קש ראש מגן וינקוב, ורד + סמפכ״ל עוזר

 + דור + מירב + בבטייפ תקציבים סמנכ״ל קריבו, דני + "פ0ב קש״ה ראש רוטנברג, כתן +
אלון

יחיל :מיקום
 דויד׳ + במקומו( אמרף מ״ם שניר)ללא, רוט אלון + אושפיז + בקר טל - לקבינט הכנה
 מירב + ר1ד + רגב מ״ם + בר אלון + ויסברוד אמיר + עקוב

■חיל :מיקום
 + אסף + מירב + דור + בורגל בן + כהן גלעד + עקוב דוד + אושפיז + בקר טל - התייעצות

ג־ורג־
 גיורג' + אוקריאנה של החוץ שר עם צהר״ם ארוהת
הזית)לובי( אולם - דיויד קינג :מיקום

 אסף + וז״ם בן תמי + רונן מיכאל + גלעד - להודו לנסיעה הכנה
מנכ״ל הדר :מיקום

 שלימציק, אדם + ויחב״ל תכנון סמנכ״ל כהן, גלית + אלקין זאב השר - לקניה לנסיעה הכנה
 + לינק ליביה + טל צבי + בר אלון + לשר מקצועית יועצת קבדל, שיאלה + יחב״ל אגף ר'

גיורג'
 ירושלים ,5 נשרים כנפי :מיקום

בהר חג■
 יעקב יהודה של בתו ויפעה, ג׳חף של חתונתם
ת״א "איסט", ;מיקום

10:45-10:15

11:45-11:00

12:15-11:45

14:30-13:00

15:45-15:30

17:15-16:15

18:00-17:30 
21:00-19:00

2017 נובמבו 27 שג• יום

 הצפונית הזירה מצב הערכת - קבינט
רה"מ :מיקום
 אוקראינה של החוץ שר עם מ”רה פגישת
 ממשלה ישיבות חדר ־. מיקום

 בר1חניצ יוסף
מנכ״ל :מיקום
 + רודד שמעון + מזר עפר + מילר יונתן + קרסנה בנג'׳ + בהר חגי + גוטמן אורי - 2025

 + מירב + קרני שגיא + אנוליק אורן + נחשון עמנואל + רוט דוד + סימון אלונה + הגלר של■
 אלון + דור

 •חיל :מיקום
דור + מירב
אסף + גיורג' + דור + מירב

12:00-09:30

13:15-12:15

14:30-14:00

15:30-14:30

15:45-15:30
16:15-15:45

2017 נובמבר 28 שליש• •ום

לקניה נסיעה - סגור - היום כל -
2017 נובמבר 29 רביעי יום

 שמר אלון + בהר חגי + כהן גלית + כץ נעם + במקומו( בן אושפיז)ללא, - לועחו״ב הכנה
 + פורת בל1י + רודגולד מרדכי + לולו בן משה + בחו״ל( תמר)ללא, אור׳ + בחוייל( )ללא,
 מירב + גיורג' + אסף + דור + אדלר יואב

■חיל :מיקום
 נעם + צעירה למנהיגות הישראלי מרכז דולב, הילה + צעירים שגרירים בנושא קול ארתור

 גיורגי + כץ
מנכ״ל :מיקום
 דור + ת1מפרצי רשל״ח ויצמן, משה + קוץ גל - הנסיעה לקראת
מנכ״ל :מיקום

11:45-11:00

12:45-12:00

15:00-14:30

2017 נובמבר 30 חמישי יום

 שט״ניץ אבי + כץ מיכאל
 טורקיז ;מיקום

 חריש מיכה
טורקיז ;מיקום

 + רביע-צדוק יעל + ויסברוד)בחוייל( אמיר + דור בן ליאור + רגב חיים - לקהיר הכנה
 מירב + דור + גיורג' + אלון + גבאי דחר + זרוק עמית + אורון אמירה
יחיל :מיקום
 + אסטרטגיה בכיר אגף ר' הנץ, לירון + כהן אבי חברתי, שוויון מנכ״ל ־ רכוש השבת סטטוס

)ללא, רודיקה + ליאון יואל + האזרחי דן + תור עקיבא + הרכוש השבת חיצוני יועץ ובר, אבי

08:30 - 09:30 

10:15-09:30 

13:30-13:00

13:30- 14:00

10:53:29 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0הודפרותם בל1י*Tua־ 1



’גיורג + רגב חיים + ליבנה •עקב + במקומה( רובין עדנה
יחיל :מיקום

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
מש״א באחריות זימונים / שנייה מינויים וועדת 15:45 -14:15

א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
  רה"מ פ״ע 16:00-15:30

2017 דצמבר 1 שיש׳ □1•

2017 דצמבר 2 שבת

£ 10:53:29 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפםרות□ ■ובלnav־



שבועי ■ומן_2017 דצמבר 9 - דצמבר 3_______________________________________________________________________________רותם ■ובל

2017 דצמבר 3 ראשו! •ום

חיסונים
36 יפו רח' - הבריאות לשכת ־. מיקום
 חגון+ אלעד אדלר+ •ואב + נעם + ממשלת ישיבת במסגרת לממשלה ידע העמקת סקירת
 11:00 בשעה להגיע צריך מנב״ל / גיורג'

הממשלה מזכירות :מיקום

 שפירא ר1ד + כץ נעם + לולו בן משה + בהר חגי + לועחו״ב הכנה - רה"מ בראשות
רה"מ לשכת :מיקום

 + בורגל בן + כץ כעם + כהן גלעד + עקוב דוד + בקר טל + אושפיז - מנכ״ל התייעצויות
 מירב + אסף + גיורג' + דור + אליאב

 אושפיז אלון - ף0שו
 סגנית שוסף

הסגנית לשכת ;מיקום

09:15-08:15

13:00-10:30

14:00-13:45

15:30-15:00

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

2017 דצמבר 4 שני •ום

 אסף + דור + כץ בעם + לולו בן משה + בהר חגי + לועחו״ב הכבה - רה"מ בראשות
כנסת ;מיקום
 אלעד + אדלר יואב + כץ נעם + מורן אסף + שפירא דור + מירב + בועחו״ב רה"מ הופעת

 פורת יובל + תמר אורי + רודגולד מרדכי + לולו בן משה + בהר חגי + רצון
כנסת ;מיקום

 צדוק)ללא, רביע יעל + זיו תמי + מאיר ירון + רונן מיכאל + גלעד + אושפיז - להודו הכנה
 שניר)ללא, אלון + במקומו( פוקס יובל השכל)ללא, גיל + חיים בן תמי + במקומה( זיו תמי
 מירב + דור + אסף + קרסנה בנג'׳ + בר אלון + במקומו( אסרף חיים

יחיל :מיקום

12:00-11:00

14:00-12:00

16:00-15:00

2017 דצמבר 5 שליש• ■ום

 דיגיטלית דיפלומטיה כנס
 שחף + איילת + אלון + אסף + דור + מירב - לו״ז
 אלון + אסף + דור + מירב - לשכה צוות
שחף + איילת ־ לו״ז

 שכטר + גולדין משפחת + בלום ירון + נחכ״צ - פורמולה אר״ה בנושא ועידה שיחת
 ישתתף לא מנכ״ל / דיגיטלית דיפלומטיה כנס פתיחת
אטריום ;מיקום
 מילר יונתן + לבריסל מ”רה נסיעת לקראת שטיינברג, גיראלד
שמואל בגבעת קפה, קפה ;מיקום

 ־ היום כל -
12:15-12:00 
13:00-12:15 
13:15-13:00 
16:30-16:00 
18:30-17:30

19:30-18:30

2017 דצמבר 6 רביעי יום

דיגיטלית דיפלומטיה כנס
 בן + כץ נעם + כהן גלעד + עקוב דוד + בקר)בחו״ל( טל + אושפיז - מנכ״ל התייעצויות

 מירב + אסף + גיורג' + דור + רגל1ב
יחיל ;/מ׳7מי

 דיגיטלית דיפלומטיה לכנס ברכה דברי
 אודיטוריום ;מיקום
 ארגוב פרויקט
אבריאל ;מיקום

 + מילר יונתן + עקוב דוד + רודיקה + יגיע( אושפיז)לא - לבריסל רה"מ לנסיעת הכנה
 + אסף + בורגל בן + פ״נמסר רחל + כץ נעם + קריב פיר1א + רובין עדנה + שמיר כרמלה

 מירב + דור
יחיל :מיקום

מש״א באחריות זימונים / מדיני שנייה + עליונה ומ״ן
 + בורגל בן + כץ נעם + כהן גלעד + עקוב דוד + בקר טל + אושפיז - מנכ״ל התייעצויות

 מירב + אסף + ’גיורג + דור + אליאב
ועידה-רוה״מ שיחת

 ‘גיורג + גלעד + משלחת + ויקטוריה רה"מ עם ערב ארוחת
ת״א קרלטון, מלון - מינה1ל מסעדת :מיקום

 היום- -כל
08:30 - 09:00

09:00 - 09:30 

10:30-10:00 

12:00-11:00

16:00-12:00
14:30-14:00

16:00
21:00-19:30

2017 דצמבר 7 חמישי יום

דיגיטלית דיפלומטיה כנס
 + בר אלון + בקר)ללא( טל + ויסברוד אמיר + דוידי + גלעד + בן + אושפיז - מצב חיתוך

אסף + גיורג' + דור + מירב + זיוון + ארנון רם + בר-אל אורן + רגב חיים + יוש + נעם

 - היום כל -
09:15-08:45

I unu10:53:49 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם •ובל



 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יהיל-אולם ח״ם ע"ש :חדר
 באוסטרליה ויקטוריה נח־יגת של הפרמייר עם רה״ם פגישת
קבינט חדר :מיקום

אמיר את לעדכן רר!מ אצל מתעכב ויובל במידה / אילון אמיר

14:00-13:00

15:00-14:30
2017 דצמבר 8 שישי יום

2017 דצמבר 9 שבת

בפריס רה"מ ביקור - היום -כל

o

10:53:49 בשעה 12/03/2018 בתאריך 03הודרות□ יובלinn!־ 2



שבוע■ מן1■_______________________2017 דצמבר 16 - דצמבר 10___________________________רותם ■ובל

2017 בו11דצ 10 ן1ראש ■!ם

בפריס רה"מ ביקור - היום -כל
2017 דצמבר 11 שני 01■

 בבריסל רה״נו ביקור
70 וווגגת שליש שרה

בפסאז' 29 סקולוב - הרצליה סיכגוסק :מיקום

 - היום כל -
20:30 - 22:00

2017 דצמבר 12 שליש• □1׳

חנוכה ערב
 לנתב״ג מבריסל LY334 טיסת

בנתב״ג נחיתה

 - לציון ם1י -
12:15 
17:50

2017 דצמבר 13 רביע• יום

חנוכת
 הלל + גיורג' + אסף + אלון + מירב

בהר חגי
 מירב + בעיי + דוידי - הלאומי הצי״ה גיבוש

 המשרד לעובדי חנוכה מסיבת
ירושלים רמדה, מלון :מיקום

 - לציון יום ־
12:30-12:00 
14:00-13:30 
15:45-15:30 
21:30-19:30

2017 דצמבר 14 וומיש• יום

 חנוכה
 עדיני רונן

 צור בן איתן
רה"מ פ״ע

 מ“רה לשכת :מיקום
 הורוביץ יואב

רה״מ לשכת :מיקום
 מירב + אלון + לולו בן משה - 2019 תקציב

 בחמן יצחק פייא
לב אלי פ״א

- לציון יו□ -
08:45 - 09:45 

11:00-10:00 
11:30-11:00

14:15-14:00

15:15-15:00
16:50-16:40
17:00-16:50

2017 דצמבר 15 שיש• יום

חנוכה - לציון יום -
2017 דצמבר 16 שבת

חנוכה - לציון יום -

10:54:06 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם ׳וגלTFJatf ז



שבוע■ pii■ _______________2017 דצמבר 23 - דצמבר 17___________________________רותם ■ובל

2017 דצמבר 17 ראשון יום

חנוכה
 דור + בורגל בן + כץ נעם + כהן גלעד + עקוב דוד + בקר ל1נ + אושפיז - מנכ״ל התייעצויות

 מירב + הלל + ף0א + ’גיורג +
יהיל ;מיקום

 א@משרד_הוווץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר
 שחף + איילת + אלון + אסף + גיורג' + דור + מירב - הבא לשבוע לו״ז

 אנגילם 0לו קונכ״ל גרוונדוורג, אם0
 גרג קפה :מיקום

 בייקר דיוויד
 מנכ״ל חדר :מיקום
 מזרחי אורנה

 מנכ״ל :מיקום
 שמר אלון - לומיין הכנה
הדם יעקב

 - לציו[ יום -
10:00-09:30

10:20-10:00
12:30-11:30

13:10-13:00

15:00-14:30

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

2017 דצמבר 18 שני •ום

חנוכה
פורום

יחיל ;מיקום
 א@משח־_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר

סגנית שוטף
 אפרת מועצת יו"ר רביבי, עודד

גרג קפה :מיקום
 אלון + ף0א + גיורג' + דור + מירב + בורגל בן + אושפיז - 2018 מנכ״לים דיאלוג׳ צפי

דור + מירב + קפלן תמי - למנכ״ל משנה

 - לציון יום -
11:00-10:00

12:00-11:00
13:15-12:15

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

2017 דצמבר 19 שלישי יום

חנוכה
 ציכיה רה"מ עם רה"מ שיחת
 הלל + ן1אל + גיורג' + אסף + דור + מירב

 תפקידו( את האוסטרלי)מסיים 2 מסי מקגארי, גייימס
 מנכ״ל :מיקום

 מצווה ובנות בני טקס
ריום10אודי :מיקום
 זיוה + נח סימה + לביאן עודד + לולו בן משה + מנכייל פורום חברי - 2019 תקציב הצגת
 צביה + ארנון רמי + שמר אלון + ראפ סטלה + במקום( ברוקס שגיא)נתי מאירה + סומך

 +רונית לוטם מיכאל + אסרף חיים + רודד שמעון + אילן בר אביבית + זמיר שמעון + שמעון
 אלון ו+0י0 א״ל לבנון+ גליה קפויה+
אבריאל ־. מיקום
מירב + דור + עקוב דוד - שנתית דיעין1מ הערכת קבינט לקראת

 - לציון יום -
11:30-11:00 
12:00-11:30 
13:45-13:10

14:15-13:45

15:45-14:45

17:00-16:00
2017 דצמבר 20 רביעי יום

חנוכה
דוד לאלון הולדת יום

 + בורגל בן + כץ נעם + כהן גלעד + עקוב דוד + בקר טל + אושפיז - מנכ״ל התייעצויות
 מירב + אסף + גיורג' + דור + ניומן הלל + אליאב
 יחיל :מיקום

 גולד דורי
 מנכ״ל ;מיקום

אילון אמיר
 אבי + ענבים עודד + זקן אריה + ברגר גלעד + נול גלעד + סורקים איתן + שלאין עינת

+דור+מירב אלון + רשף יפעת + רגב חיים + מזרחי
 אמיר + + במקומה( טל )צבי רודיקה + כץ נעם + שניר אלון + אושפיז - איראן פורום

 דנה + קרסנה בנגיי + עקוב דוד + אסרף ח״ם + בקר טל + פיימנםר רחל + ויסברוד
 + קנטור כריס + דביר ניל״י + גת טל + שלף שחר + הרצל ליאורה + זרקא יוש + בנבנישת׳

 מירב + דור + הלל + בורגל בן
 יחיל :מיקום

רה"מ
 גיורג' + הורוביץ יואב

רה"מ לשכת ־. מיקום

- לציון יום -
 - לציון יום -

10:00-09:30

11:30-10:30

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

15:30-14:30

19:20-18:50
19:50-19:20

10:54:25 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0הודפ0רות יובל1 עמוד



2017 דצמבר 21 חמישי □1•

פרם׳ 09:30 - 08:30
מש״א באחריות זימונים / מנהלי חוץ + מדיני שנייה ומ״ן 15:00 -12:00

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ׳חיל־אולם ח״ם ע״ש :חדר
ישתתף לא מנכייל / מלטה של החוץ שר עם רה"מ פגישת 18:30 -17:30

 קבינט חדר רה"מ, לשנת ;מיקום
האוצר שר 18:15-17:45

________________________הקי°רי ד! מלון :מיקום 
2017 דצמבר 22 שיש׳ יום

2017 דצמבר 23 שבת

10:54:25 בשעה 12/03/2018 בתאריך 09הודרותם •ובל2 ד1עם



שבועי pni■_______________________2017 דצמבר 30 - דצמבר 24___________________________רותם יובל

2017 דצמבר 24 ראשו! יום

 החוץ בשירות למינויים שרים וועדת
ממשלה ישיבת

 ף0א + סרביה של החדשנות שר עם א"צ
 השגרירים גן דיויד, קינג :מיקום

Young People + ויסברוד אמיר 
 אבריאל ;ם מיק/
 החוץ משירות לפורשים טקס

אודיטוריום :מיק/ם

10:00-09:45
13:00-10:30
14:30-13:15

17:15-16:00

19:30-18:00

2017 דצמבר 25 שני •ום

בדלה׳ ביקור
 ראובינוף ניר + יוסף יאיר + בראל אבי

פורום
יחיל :מיקום

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
 שוטף במקום טלפון שיחת
 לאיסטנבול TK787 טיסת

 באיסטנבול נחיתה
 גבעתיים בתאטרון הצגה
לדלה׳ TK716 טיסת

 - היום כל -
10:00-09:30 
11:00-10:00

11:30-11:15
15:20
18:45
20:00 - 21:30 
20:55

2017 דצמבר 26 שליש• יום

 בדלה• ביקור
בדלה׳ נחיתה

 /שבתית מודיעין הערכת - לקבינט ההצגה !מיקוד ם1לתיא הכנה דיון - המל״ל ר' בראשות
 משתתף( עקוב ישתתף)דוד לא מנכ״ל

המל״ל ל לשנת :מיקום

 - היום כל -
05:15

18:30-15:30

2017 דצמבר 27 רביע• יום

בדלה■ ביקור - היום כל -
2017 דצמבר 28 וומיש• יום

,בדלוז ביקור היום- -כל
בנובת יי צום - לציון יום -

לאיסטנבול TK717 טיסת 06:55
באיסטנבול נחיתה 11:25
לנתב״ג TK786 ת0טי 13:15
בנתב״ג נחיתה 14:25

+ לולו בן משה + בהר חגי + קפלן תמי + 2018 לשנת החוץ משחר פעילות תקציב דרת0ה 17:45 ־ 16:15
 עופר1 המל״ל ,ר עם המנכ״ל רק ראשונה שעה /רבע דור + נעם + כהן גלעד + שמר אלון

מהאוצר מרגלית
_____________________________________________ירושלים המלייל, ל לשכת :0//7מי 

2017 דצמבר 29 שיש• יום

2017 דצמבר 30 שבת

,I Tran10:54:51 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם •ובל



jn r 2017 דצמבר 31 רותם •ובל
I | ש I [ ״

2017 דצמבר 31 ראשוו ■ום
בן + כץ)ללא( נעם + כהן)ללא( גלעד + עקוב דוד + בקר נול + אושפיז - מנכ״ל התייעצויות 10:00 - 09:30

 מירב + הלל + אסף + גיורג' + דור + בורגל
יחיל .מיקום

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

מירב + בהר חגי + המדינה שירות בנציבות הבטחון מערכת על הממונה אשרי, גונן איילה 10:45 -10:00

דור + בורגל בן + כהן)ללא( גלעד + עקוב דוד + בקר טל + אושפיז - מנכ״ל התייעצות המשך 11:30 -11:00
מירב + הלל + ף0א +

חלבני עדנה + רה"מ 15:00 -14:30
רה"מ לשכת .מיקום

פ״ערה״מ 15:30-15:00
רה"מ לשכת . מיקום

דור + שגיא אהרון + הרצל ליאורה + אושפיז - וושינגטון דיאלוג לקראת 17:00 -16:30
מנכ״ל :מיקום

10:57:03 בשעה 12/03/2016 בתאריך הודפסרות□ יובלי ענווי


