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2017 אפריל 30 ראשו[ יום

הזיכרון יום ערב
 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + גירמי - ת1הת״עצ

 א@משחר_החוץ ישיבות/בנין יוויל-אולם חיים ע״ש :הדר
 טפרי יוטי + תמי + שמר אלון + אילון אמיר + נעם + ועד

יחיל ;מיקום
 תמי + בן-ארי יפה + פר10 מרק + מל״ל נציג רוזן ף0יו ־ בישראל הודו רה"מ ביקור לקראת

 לביאן עודד + בן-עמי שחר קרן + כהן גלית + בן-חיים תמי + השכל גיל + רונן מיכאל + זיו
 גלעד + ף0א + מועד עדו + בנבנישתי דנה + מזר עפר +

יהיל ;מיק/ם
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים עייש :חדר

גנית0 שוטף
 קרנץ-נייגר עינת + דוניו בל1י - גולדין ולאה שמחה גולדין, הדר של 1הורי עם לפגישה הכנה

אליאב +
מנכ״ל חדר :מיקום
 + אושפיז + ואפריקה מז״ת רמ״ח בכר שמוליק ־ מל״ל נציג - באפריקה מ”רה ביקור לקראת
 גלעד רוע׳ + השכל גיל + בכר גדעון + ן1אלר יורם + שמר אילון/אלון אמיר + חדגולד מרדכי

 1עד + בנבנישתי דנה שריד+ צחי במקומה בן-ארי)ללא( יפה + לביאן עודד + מזר עפר +
 + בורגל בן + אלון + ברנע + גדות דני + ירם שאול במקומה בן-עמי)ללא( שחר קרן + מועד

 גלעד + אליאב + איל + שניווים דיגייי + איסמעיל
יחיל :מיקום

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יהיל-אולם חיים ע״ש :הדר
 טראמפ דונלד ביקור לקראת - רה"מ אצל

רה"מ לשכת :מיקום

 - לציון יום -
10:00-09:30

11:30-10:30

13:00-12:00

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

16:00-15:00

20:00-19:00

2017 מאי 1 שני יום

לקבוע לא
 איבה פעולות ולנפגעי ישראל מערבות לחללי הזיכרון יום

 יודע( פרטי)יובל
 מור אילן

 טורקיז ;מיקום
־רכון דני

טורקיז ;מיקום
 גיל יום׳ נהג 18:15 בסביבות מהמשרד יציאה
 המשואות טקם

הרצל הר :מיקום

- היום כל -
 - לציון יום -

08:30 - 09:30 
11:30-11:00

12:30-11:30

18:00
21:30-19:30

2017 מאי 2 שלישי □1•

העצמאות יום
 ישראל למדינת 69ה- העצמאות יום לכבוד הדיפלומטי לסגל ק"פ

הנשיא בית :מיקום

 - לציו! יום -
19:00-17:00

2017 מאי 3 רביעי □1•

 + פ״נמסר רחל + ליאורה + אושפיז + בישראל ארה״ב נשיא ביקור לכבוד התנעה ישיבת
 יםו0 א״ל + ראובן מירון + פישר סימה + ארנון רם + רביד אילנה אילון+ אמיר + סרנגה ד1ד
 גיורג' + אלון + אייל + כץ נעם + עמנואל + ניצה + בראל אבי + משה אורית + כהן גלית +
 גלעד + ף0א +

 אבריאל אולם :מיקום
אונסק״ו - רה"מ בראשות

 + שריד צחי + גלעד רוע׳ + השכל גיל + אלרון יורם + אתיופיה עם דיאלוג במםגרת א"צ
 ברני + ב״ז גיל עמית + פורמן נועה + פילוסוף מיכל + רוט-שניר אלון + טיקוציינסקי ישראל
 הזית חדר דיוויד, קינג ;מיקום

גלעד + ף0א + גיורג' + טל צבי + בר אלון
 שחף + איילת + אלון + אסף + גיורג' + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז

 אליאב + דוניו יובל + גולדין ולאה שמחה גולדין, הדר של הוריו עם פגישה
מנכ״ל חדר ;מיקום

10:30-09:30

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

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

2017 מאי 4 חמישי 01•

 פסיק מקסים + אבוחצירה אבי
רה"מ אצל

עיניים 4ב- האיסלנדי המנכ״ל

10:45-10:00
11:00-10:45
11:45-11:30

10:41:33 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0דפ1הרותם ■ובזי1 עטוד



דיוויד קינג ־. מיקום
 + אסף + פרי אמיטל + אמיתי עירית + קריב אופיר + רבל סמי + האיסלנדי המנכ״ל עם א"צ
איל

השושנים גן דיוויד, קינג :מיקום
 הברת■ שיוויון ומנכ״ל גמליאל השרה הנשיא, בנוכחות איל״ר עם דה1העב תכנית על חתימה
הנשיא בית :מיקום

 שמואל׳ אמנון האוכלוסין, רשות מנכ״ל מ"מ - בטיביליסי הקונסולרי לדיאלוג הכנה במסגרת
 ראפ סטלה + דוכן יגאל בישראל, הגבול מעברי מנהל +

 מנכ״ל חדר :מיקום
נחום גבי

מנכ״ל חדר :מיקום

13:15-11:45

15:00-13:30

15:15-15:00

16:00-15:15

2017 מאי 5 שישי יום

מק״אורי מבנק אורחים 2 + וולמן יובל עם א"צ 13:30-12:30
2017 מאי 6 שבת

10:41:33 בשער. 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם יובל2 עמוד



שבוע■ «ומ!n• 2017» 13 • מאי 7רותם ■ובל {

2017 מא• 7 ראשון יום

 גלעד + אליאב + בקר נול + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + ג'רמי - התייעצות
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ׳היל-אולם חיים ע״ש :חדר

 גיורג' + תמי + בקר סל + ממשלה ישיבת
רה"מ לשכת :מיקום

 ’גיורג + פלד מרנוין + זידמן ירון + החנל ליאורה + AIPAC משלוות
יחיל :מיקום
 גרמניה נשיא עם רה"מ פגישת
 רה"מ לשכת :מיקום

רה"מ פ״ע
רה"מ לשכת :מיקום

10:00-09:30

11:30-10:30

15:00-14:00

17:30-16:30

19:30-19:00

2017 מאי 8 שני יום

פורום
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יוויל־אולם חיים ע״ש :חדר
 ליבנה יעקב

 גרג קפה :מיקום
 054-5328981 לו■ דוד בנגיי

 מנכ״ל חדר ;מיקום
 עיניים 4ב- / אריאל אור■ פ״ע

0200 חדר - כנסת :מיקום
 שחף + איילת + אלון + אסף + גיורג' + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז

 יפה + מכבי בוני + רודיקה + אושפיז - וקפריסין יוון עם כורילנורל׳ מנכ״לים למפגש הכנה
 בן- שחר קרן + אדם רוני נול+ צב■ + ברח״ד נבו + גונושל הלוי דניאל + לב אלי + בן־ארי

״שרה עמבור+ איריס + עמי אסף + 0!

11:00-10:00

11:30-11:00

12:15-11:45

13:45-12:45

14:50-14:30
17:15-16:15

2017 מאי 9 שלישי יום

 גלעד עמוס
טורקיז :מיקום
 ר' סגנית + הביקור צוות ור' השגרירה סגן + האמריקאית הממונה - טראמפ ביקור לקראת

 הרצל ליאורה + משה אורית + כהן גלית + הביקור ות1צ ר' וסגנית בשגרירות המדיניות אגף
 אלון + גיורג' +

מנכייל :מיקום
■י פיינמסר רחל + ליאורה + אושפיז + בישראל ארה״ב נשיא ביקור לכבוד המשך ישיבת
 + בראל אבי + משה רית1א + כהן גלית + סיסו אייל + לוי ח״ם + בירן דני + ראובן מירו!
 אסף + גיורגי + אלון + א״ל + כץ נעם + עמנואל + ניצה + זמיר שמעון + הראל זאב

 אבריאל ־. מיקום
iPad^ על הדרכה
גיורג + הרפז רפי + ברודסק׳ מיכאל - אסטנה שגריר

10:00-08:15

13:00-12:00

14:00-13:00

16:15-16:00
16:40-16:30

2017 מאי 10 רביעי יום

 אסף + בהודו החוץ משרד מנכלי״ם למשלחת ברכות דברי
עגול אולם ;מיקום
 + רה״מ - דובאי 2020 אקספו היגוי ועדת / ואליאב נעם בהנחיית - משתתף לא מנכ״ל
 תיירות + התרבות( במשרד משה״ח איטם)נציג אוד׳ - תרבות + קופרשטוך איתן - כלכלה

 הביטחון אגף )מנהל ברק אמיר איתו יגיע ואזן פרץ המדע, משרד מנכ״ל + נציג( אוצר)אין +
■ו שגב( מישל גמזו)במקומו רפי + נעם + כהן אלעזר + נציג( שב"כ)אין ״בר(+0וה החרום

 רמי + אברהם איתן + דמן אריה + גבע( מרגלית במקומו - רגב)בחו״ל חיים + בן־אר׳ יפה
 איל + אליאב + גלעד + קפלן תמי + זאביק + ארנון

אבריאל ;מיקום
 אפריקה מרכז של הרפובליקה נשיא

רה"מ לשכת ־. מיקום
 + תקציבים אגף אמסל, ניר + יעקב ערן השכר, על הממונה + שכר בנושא אוצר מנכ״ל אצל
 אלון + איל + כץ נעם + קפלן תמי + לוי־ספרי יוסי + שמר אלון

אוצר מנכ״ל לשכת :מיקום

13:10-13:00

14:30-13:00

16:45-15:45

20:30-19:30

2017 מאי 11 חמישי יום

 גיורג' + איל + אלעד + סינגפור׳□
 טורקיז :מיקום

 גנדלר נח
טורקיז ־. מיקום

08:30 - 09:30 

10:30-09:30

10:41:53 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם יובל1 ד1עט



 אלון + כץ נעם + העובדים ועד
 טראמפ ביקור לקראת וולבני עדנה + רה"מ אצל
 רה"מ לשכת :0יקו0

דיכטר אב•
(2 וביטחון)קומה חוץ וועדת - ת0כנ / מיקום

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

16:30-15:30

N1112• 2017 שיש• יום

 מוזר ויריב פרלוב יעל של רטם0 אפילוג" "בן-גוריון רס0ה הקרנת
הול יטי0ה אולם - גלילות יטי0 ינמה0 :,/ם7מי

14:00-12:30

Nn• 2017 13 שבת

בעומר ל״ג ערב
 גיורג' + משה אורית + כהן גלית + הלבן הבית של המקדימה המשלחת עם תאום פגישת
אוליב אולם דיוויד, קינג מלון :מיקום

 - לציון יום -
22:15-21:15

10:41:53 בשעת 12/03/2018 ריך1בת( הודפסרותם •ובל2 ז־11ון)



שבוע■ ■ומן__________________________2017 מאי 20 - מא■ 14______________________________רותם ■ובל

2017 מאי 14 ראשון ■ום

בעומר ל״ג - לציון יום -
כהן גלית בטיפול מוזמנים // גיורג' + הלבן הבית צוות ע□ טראמפ ביקור תאום פגישת 11:00-09:00
אבריאל :מיקום
 ביקורים ממחלקת שגב לירון + בכר שמוליק - מל״ל נציג - נרוביה1במ רה"מ ביקור לקראת

 גיל + בכר גדעון + אלרון יורם + שמר אילק/אלון אמיר + רודגולד מרדכי + אושפיז + רה"מ
 + מועד עדו + בנבנישת׳ דנה + בן-ארי יפה + לביאן עודד + מזר עפר + גלעד רוע׳ + השכל

 + שניווים דיגייי + איסמעיל + בורגל בן + אלון + ברנע + גדות דני + בן-עמי שחר קרן
 גלעד + אליאב + איל + מרציאנו עידן + אברהם איתן + נחשון עמנואל
יחיל אולם :מיקום

12:00-11:00

גלעד + גיורגי + קפלן תמי + בקר טל פ״ע 14:30-14:00
 יעקב + האוקריאנ׳ השגריר + המנכ״ל של 2 י0מ + אוקראינה של משה״ח מנכ״ל עם פגישה
 גיורג' + ליבנה

יחיל :מיקום

16:30-15:30

2017 מא• 15 שני יום

פורום
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין •חיל-אולם חיים ע״ש :חדר

 עדנה + צחי + הורוביץ יואב אצל התייעצות
 רה"מ לשכת :מיקום

 רה"מ בראשות אוקראינה רה"מ עם א"צ
 רה"מ לשכת :מיקום

סגנית שוטף
 שחף + איילת + אלון + אסף + גיורג' + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז

 האוסטרלי והשגריר אוסטרליה רה"מ - איחע
תל-אביב 45 רוטשילד ,שד , Social Club:מיקום

09:00 - 09:45

11:00-10:00

13:00-12:00

15:00-14:30 
15:20-15:00 

19:00- 20:00

Kn■ 2017 16 שלישי יום

משתתף לא מנכ״ל 1 תאילנד ספרד, ארה״ב, שגרירים: אמנה- כתבי 9:30 - היום כל -
הונגריה שה״ח ביקור - היום כל -

 מונרוביה לקראת חיסונים
36 יפו רחי - הבריאות לשכת :מיקום

08:00 - 08:30

 + דורית + פלורית + טלי + עדנה - רה"מ ביקורים - טראמפ ביקור לקראת הכנה ישיבת
 + פ״נמסר רחל + עמנואל + נעם + הרצל ליאורה + בירן דני + משה אורית + כהן גלית
 + גבאי דרור + סיסו אייל + לוי חיים + לוי אילנית + ברפי שרון + דדון שרון + דובדבני סימה
 גלעד + אלון + גיורג' + )צוערת( גנאטק דידי + בר-לי שרון

יחיל :מיקום

10:30-09:30

 של הפוליטי יועצו + אבוט של רעייתו מרגרט + אבוט לשעבר אוסטרליה רה"מ אירוח א"צ
 ,גיורג + דגן בני + שרמה ד״ב האוסטרלי השגריר + Samuel JACKSON HOPE ט אבו

OAK חדר יד, דיו קינג :מיקום

14:30-13:00

 פלורית + טלי + עדנה - רה"מ ביקורים + האמריקאי הצוות - טראמפ לביקור הכנה ישיבת
 חן+דוד +ניצן גלית( )בטיפול משטרה דודו + גלית( שב"כ)בטיפול + דורית אוחיון-*- +אבי

 + עמנואל + הרצל ליאורה + משה אורית + כהן גלית קשת+ יובל רצאבי+ סרנגה+מירה
 + לוי אילנית + בדפי שרון + דדון שרון + דובדבני סימה + בירן דני + נעם + פ״נמסר רחל
 גלעד + אלון + גיורג' + גבאי דרור + סיסו אייל + לוי חיים

אבריאל :מיקום

17:00-16:00

 פרידמן דיויד האמריקאי, השגריר
השגריר של בחדרו דיוויד קינג :מיקום

19:30-18:30

2017 מאי 17 רגיע׳ יום

הונגריה שה״ח ביקור - היום כל -
גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + ג'רמי - התייעצות 10:00-09:30

א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר
גלעד + אלון + גיורג' + אורית + גלית + האמריקאי הצוות 12:15-11:15

יונתן + יואב + עדנה + רה"מ אצל 14:00-13:30
רה"מ אצל :מיקום
משתתף לא ל“מנכ 1 דנמרק של שה״ח עם רה"מ פגישת 19:00-18:00
רה"מ לשכת :מיקום

מנחל מתמח׳ קורס סיום טקס 18:30- 20:00
אטריום :מיקום
לשעבר אוסטרליה מ“רה של לכבודו ערב ארוחת 20:00-19:00
ת״א הילטון מלון קלאליס-כשר, מסעדת ;מיקום

10:42:11 בשעה 12/03/2018 בתאריך רודפםרותם •ובלז עסוד



2017 מאי 18 וומיש• יום

 אבוס סוני עם רה"מ אצל
רה"מ לשכת :מיקום

11:15-10:30

 ף0א + חנן מיכאל + ארי בן יפה + מרק + אושפיז + ההוד• משה״ח מככ״ל עם א"צ
הזית חדר יד,1דיו קינג :מיקום

13:00-11:30

 + שמחון אבי + גרונר אלי + מולכו עו״ד + בישראל הודו רה"מ ביקור לקראת - רה"מ אצל
 אליהו בן שלמה + אריאל רי1א השר

רה"מ לשכת ־. מיקום

13:30- 14:30

 להשתתף צריך לא מככ״ל / ההונגרי שה״ח עם רה"מ פגישת
רה"מ לשכת ־. מיקום

16:15-15:15

 גלעד + אלון + גיורג' + אורית + גלית + האמריקאי הצוות
יחיל :מיקום

16:30-15:30

 + רה"מ מדוברות דורית + ותיקא׳ ירדן + רה"מ מביקורים ריכתיה - סראמפ ביקור לקראת
 + עמנואל + הרצל ליאורה + משה אורית + כהן גלית + ח! ניצן + רה משנו דודו + שב"כ
■ו לוי אילנית + ברפי שרון + דדון שרון + דובדבני ימה0 + בירן דני + נעם + פיינמםר רחל
 גלעד + אלון + ’גיורג + גבאי דרור + לוי חיים
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר

17:30-16:30

צוות + מרדכי - סדאמפ ביקור לקראת צילומים 17:45-17:15
 שוריין מרק ־ משתתף לא מנכ״ל / ההודי המנכ״ל עם רה"מ פגישת
רה"מ לשכת :מיקום

20:15-19:15

2017 »א• 19 שישי יום

2017 מא• 20 שבת

10:42:11 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסחתם יובל2 עמוד



■yaw מן1י__________________________2017 מאי 27 - מאי 21______________________________תם1ר ■ובל

Nn• 2017 21 ראשון יום

 לירון - מ”רה ביקורים נציג + בכר שמוליק - מל״ל נציג - במונרוביה רה"מ ביקור לקראת
 גיל + בכר גדעון + אלרון רם1י + שמר אילון/אלון אמיר + רודגולד מרדכי + אושפיז + שגב

 + מועד עדו + בנבנישתי דנה + בן-ארי יפה + לביאן עודד + מזר עפר + גלעד רוע׳ + השכל
 עמנואל + שניווים דיג'״ + איסמעיל + בורגל בן + לוי ח״ם + גדות דני + בן-עמי שהר קרן

 גלעד + אליאב + אלון + איל + ברנע + רבל ■no + מרציאנו עידן + אברהם איתן + נחשון
 יחיל אולם :מיקום
לירושלים שנה 50 לפתיחת אירוע

12:00-11:00

20:00-18:00
2017 מאי 22 שגי יום

טראמפ ביקור
מצדה( בחניון חונים )רכבים 2 '0מ שער 1 סרמינל לנתב״ג 10:00 השעה עד להגיע יש

 - היום כל ־
10:00

2017 מאי 23 שליש• יום

 נוראמפ ביקור
 ארה״ב נשיא נאום

ישראל מוזיאון :מיקום

 ־ היום כל -
15:00-14:00

2017 מא• 24 רביעי יום

ירושלים יום
 מש״א באחריות זימונים / שנייה מינויים עדת1ו

יחיל :מיקום
 יפה + כוכב■ בוני + רודיקה + אושפיז - וקפריסין יוון עם סרילטרלי מנכ״לים למפגש הכנה

 בן- שחר קרן + אדם חני + מל צבי + ברח״ד נבו + גוטשל הלו■ דניאל + לב אלי + בן-ארי
 גלעד + ף0א + איל + לוי)צוערת( נעמה + o״1 שרה + עמבור אירים + עמי

יחיל :0מ׳ל,/
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ׳חיל-אולם חיים ע״ש :חדר
לאתונה הנםיעה לקראת - איל + אברהם איתן

 בית-המשפט נשיאת המדינה, נשיא רה"מ, במעמד ירושלים של לאיחודה יובל לציון ישיבה
 מנכ״ל השתתפות אושרה טרם / ירושלים עיריית וראש האופוזיציה ראש העליון,
 הכנםת מליאת :מיקום

בהר חג■
 לאתונה A3925 טיסת

באתונה נחיתה

 - לציון יום -
11:00-10:00

12:30-11:30

12:45-12:30
13:30-12:30

15:30-15:00
19:20
21:20

2017 מאי 25 וזמיש■ יום

באתונה וקפריסין יוון עם טרילטרל׳ מנכ״לים דיאלוג - היום כל -
2017 מאי 26 שיש• יום

 לנתב״ג מאתונה LY542 טיסת
בנתב״ג נחיתה

10:20
12:15

2017 מא• 27 שבת

1 T1W10:42:30 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפםרותם יובל



שבוע■ ]01■___________________________2017 ,■וג 3 - מאי 28______________________________רותם ■ובל

2017 מאי 28 ראשון יום

 גלעד + אליאב + בקר טל + בץ נעם + דגן בני + אושפיז + ג'רמי - התייעצות
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יתיל-אולם וז״ם ע״ש :וזדר
 טראמפ בביקור שטיפלו לעובדים ת1ברנ

אבריאל :מיקום
 מנכ״ל השתתפות אושרה טרם / 2017 טנה0א פו0אק לנושא מסכמת היגוי ועדת

מצב חדר :מיקום
 דיין משה מר המדינה, שירות מנציב פרידה טקס

 ריום1דיט1א :מיקום
 סגנית שוטף
אמיר שוטף

10:00-09:30

10:45-10:15

11:30-11:00

14:00-13:00

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

2017 מאי 29 שני יום

אדמה רעידת בתרוזיש לאומי תרגיל לקראת חירום מחי של תדרוך ראשונות דקי 15 / פורום 11:00-10:00

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנץ ׳חיל-אולם חיים ע״ש :חדר
 הצוערים קורסי בוגרי עם פורמלי לא מפגש

אבריאל :מיקום
 הארוחה תחילת 13:00 התכנסות -12:30 / האוסטרלי מהשגריר פרידה א"צ

 דיויד קינג :מיקום
קריאה לפי // הוועד עם פגישה

 שחף + איילת + אלון + אסף + גיורג' + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז
 ■רו! + בילירקיס גאס + הולדינג גיורג' + גטס מאט + רוס-להטינן אליאנה - קונגרס משלחת

 איל + גיורג' + כרמלי-זומר מאיה + זידמן
יחיל :מיקום

 ביסאו גינאה ממשלת ראש עם פגישה רה"מ בראשות
כנסת ;מיקום

 משתתף לא מנכ״ל / קונגרס חברי משלחת ־ רה"מ בראשות
כנסת :מיקום

11:45-11:00

12:30- 14:30

15:00-14:30
15:20-15:00
16:30-15:45

18:00-17:00

19:30-18:30

2017 מאי 30 שליש■ יום

שבועות ערב - לציון יום -
2017 מא• 31 רביעי יום

שבועות - לציון יום -
2017 •ונ• 1 חמישי ם1י

שיננית
 השרון רמת מכבידנט, מרפאת :מיקום

רוה״מ פ״ע
 יפה + אושפיז אלון + סופר מרק + בכר-מל״ל שמעון - בישראל הודו רה"מ ביקור לקראת
 בן-עמי שחר קרן + כהן גלית + בן-ח״ם תמי + השכל גיל + רונן מיכאל + זיו תמי + בן-ארי
 בנבנישת׳)נבו דנה + במקומו( מזר)רוני עפר + לביאן עודד + במקומה( אלימלך )נעמי

 + אסף + בורגל בן + סלומון את■ + במקומו( חורסנדי מועד)מרב עדו + במקומה( ברח״ד
גלעד

יחיל :מיקום
 + גוטמן אור׳ + סומך זיוה + רביד אילנה + בהר חגי - העבודה קבוצות תוצרי סיכום הצגת

 + שמר אלון + זרקא ■וש + מזר +עפר צדקה יהונתן + סימון אלונה + קריב אופיר + ליאורה
 רגל1ב בן + עמנואל + נעם + קרנץ-נ״גר עינת + דגן בני + בר-אילן אביבית + שפירא סמדר

 גלעד + ברני + ,גיורג + אסף + אלון + אליאב + איל +
 אבריאל ־. מיקום

 עמנואל + מוואלה שליו טל
 מנכ״ל :מיקום
גורדון רדיאן רודיקה
 שרמה ד״ב האוסטל׳ מהשגריר פרידה ארוחת
השגריר בית ;מיקום

08:00 - 08:30

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

15:00-13:00

16:45-16:00

17:15-17:00
22:00-19:00

2017 יוגי 2 שיש׳ יום

עזר ראובן
שמואל גבעת קפה, קפה ;מיקום

12:45-12:00

1 linn10:42:48 בשעה 12/03/2018 בתאריך וזודפסרותם •ובל



2017 יוג• 3 שגת

O

O

10:42:48 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפםרותם •ובל



שבועי יו»ן2017 יוני 10 ־ יוני 4רותם יובל

pw 4 יום n 2017 יוני

2017 ■וני 5 שני יום

ורעייתו סטיוארט רוברט השר עם צהר״ם ארוחת 14:30-12:30
אמא מסעדת ;מיקום

כהן גלית 16:00-15:45
שגיב אורנה 16:30-16:00
דייאנ׳ שלומי 16:40-16:30
קרסנה בנגיי 17:10-17:00
סומך זיוה 17:30-17:15

מקל עמית 17:40-17:30
2017 •וני 6 שליש• יום

אתיופיה מ”רה ביקור - היום כל -
לחו״ל ליוצאים משפחות ביום איל - היום -כל

גלעד + אליאב + אלון + ברני + אסף + גיורגי 09:30 - 10:00
אלרון יורם 10:15-10:00
•ובל חצי סקס 11:00-10:30

אבריאל אולם :מיקום
סטיוארט רוברט 12:15-11:30

רביד אילנה + קפלן תמי 14:00-13:30
סגנית שוטף 16:00-15:30

אתיופיה ממשלת ראש - טנטטיבי 19:00-16:30
רה"מ לשכת :מיקום
היובל צילומי תערוכת השקת 20:00-19:00
התחמושת גבעת ;מיקום

2017 יוני 7 רביעי יום

אתיופיה מ“רה ביקור - היום כל -
גיורג' + הרוסי החוץ שר סגן עם דיאלוג פתיחת 09:30 - 09:00

מנכייל הדר ־. מיקום
ף0א + רודיקה + { 5)הפינית המדינה מזכירת 11:45 -11:00

עדו• ■ונתן 12:15-12:00
אורנה + גולדפרב דוד - גירבי שלום שר הלאומי, השירות רשות מנכ״ל עם הפגישה לקראת 14:00 -13:30

 ברני + שגיב
מנכ״ל חדר :מיקום

משתתף לא מנב״ל / אדמה ורעידת שריפה תרחיש תדרוך 14:30 -14:00
אודיטוריום :מיקום

+ ליאורה + בראון קמרון + קור הווארד AIPAC מנכ״ל + פינקוס לילאן AIPAC נשיאת 15:00 -14:30
 איל + גיורג'

מנכייל :מיקום
רה"מ משרד של בכירים מנהלים לקורם הרצאה 16:30 -15:15

יחיל :מיקום
אורי + ארי בן ■פה + רגב חיים + דגן בני + אושפיז + גירמי - עזה בנושא לקבינט הכנה 17:45 -17:00

גלעד •1• אליאב + איל + ,גיורג + אסף + מעוד׳ וייס שרה + בקר טל + פלד אבנר + גוטמן 
2017 יוני 8 חמישי יום

•צחק• מאיר 11:30-10:30
מנכ״ל :מיקום

במונרוביה רה"מ בביקור שטיפלו לעובדים ברכות 12:00 -11:30
אבריאל :מיקום

+ אדלר יואב + מנהל ועד חבר יהב, צור + הארגון וראש מייסד ש׳, •זהר - ן"צהלה"1ארג 13:45 -12:45
גיורל + איל + אלון

מנהל אלמליח מוט׳ + ׳ועמ״ש ארבל יואב + גירב׳ שלום שר הלאומי, השירות רשות מנכ״ל 15:00 -14:00
אלון + ברני + סיסו א״ל שגיב)ללא<+ רנה1א + גולדפרב דוד + תקציבים אגף

יחיל :מיקום
וסגניתו שוודיה שגריר 16:05 -16:00

מנכ״ל :מיקום
ל״ג צוערים קורס סיום טקס 20:00 -17:45

____________________________________________אטריום :מיקום 
2017 •וני 9 שיש• יום

10:43:24 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0דפ1הרותם •ובל1 עטור



2017 •וני 10 שבת

 בסט ב! מדוד התקבלה ההזמנה / נאורו נשיא של ביקורו במטגרת ערב ארוחת
הרצליה ,75 היטוד קרן פינת צבי, בן יצחק הנשיא רח' טאבולה. מטעדת :מיקום

21:30-20:00

ד1ו 10:43:24 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0הודפרותם יובל2 סן



שבועי יומן  2017 •וני 17 ־ •!ני 11 רותם יובל

2017 ׳11׳ 11 ראשון יום

גלעד + אליאב + בקר טל + כץ כעם + דגן בני + אושפיז + גירמי - התייעצות 10:00 ־ 09:30
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :הדר

גלעד + בנבנישת■ דנה 11:15 -11:00
בהר הגי 11:30-11:15

+ קפלן תמי + לוי-טפרי יוטי + לוי אמיר + באבד ש׳ + ההוץ משרד עובד■ של השכר הסכמי 13:00 -12:00
הוחביץ ■ואב בראשות / גלעד + אלון + שמר אלון + יעקב ערן + כץ נעם

רה"מ לשכת :מיקום
מול מדיניות - יב הלק השתתפות(, חובת )ללא אדמה לרעידת מוכנות - א' חלק קבינט: 19:30 -15:30

 16:15 מהשעה החל עזה רצועת
מליל ־. מיקום

19:00- 21:00 OZRAELI 2.0 -1- A Farewell to Aussie Ambassador Dave SHARMA
___________________________________________Peres Center for Peace:מיקום 

2017 •וני 12 שני יום

וניו-זילנד מאוסטרליה נוצרים ומרצים עסקים אנשי קבוצת 10:00 ־ 09:00
 אבריאל :מיקום

נאורו נשיא עם רה"מ פגישת 11:00 -10:00
פ־ערה״ס 11:30-11:00

+ גוטמן אור׳ + סימון אלונה + צדקה יהונתן + בהר חגי - החוץ משרד מבנה חשיבת קבוצת 13:00 -12:00
+ אסף + גיורג' + אלון + איל + סומך זיוה + רביד אילנה + קריב אופיר + הרצל ליאורה
 גלעד + אליאב
יחיל :מיקום

כהן- דקלה מנכ״ל, יועצת + הלו׳ אמיר תיירות, מנכ״ל ת״רות- בנושא שגרירים עם שת"פ 15:00 -14:15
+ ארי בן יפה + פרבר ליאור לשר, •ועץ + מגד-ברגברמה הילית שיווק, סמנכ״לית + שינפלד

אסף
יחיל :מיקום

שחף + א״לת + אלון + אסף + ‘גיורג •1• אליאב + דור ■+ מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז 15:20 -15:00
2017 •וני 13 שליש• •ום

בן-לולו משה + זאביק + אמסל ניר + מרגלית עופר - חומריים משאבים לאגף תקציב תגבור 11:45 -11:00
אלון +

 האוצר משרד תקציבים, אגף ישיבות חדר :מיקום
רוזאן ף+יוסף0יו עודד + רינתיה - רה״ס רים1ביק + בישראל הודו רה"מ ביקור לקראת 13:00 -12:00

+ ראפ סטלה + סופר מרק + בר-עם זיוה משהב״ט כהן+ המשטרה-דודו מפכ״ל מל"ל+
 כהן גלית + בן-ח״ם תמי + השכל גיל + רונן מיכאל + זיו תמי + בן-אר■ יפה + אושפיז אלון

■ו סלומון אתי + מועד עדו + בנבנישת׳ דנה + מזר עפר + לביאן עודד + בן-עמי שחר קרן +
 אסף + בורגל בן

אבריאל ;מיקום
אלון + פישר סימה 14:30-14:00

גוטמן אור׳ פ״ע 15:00 -14:30
בקר טל_________________________________________________________________________________________________________17:30-17:00

2017 יוני 14 רביעי יום

לסלוניקי רה"מ עם לנסיעה אפשרות - היום כל -
ברומא הואתיקן עם מו״מ - היום כל -

גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + לרמי - התייעצות 10:00 - 09:30
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר

סגנית שוטף 11:00 ־ 10:30
■ו אוקראינה שגריר + (Hanna HOPKO + (4 אוקראינה של הפרלמנטרית החוץ ועדת יו"ר 11:30 -11:00

גיורג' + קינן אנה + במקומו( אמיתי ליבנה)טליה יעקב + ציר
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ׳חיל-אולם חיים ע״ש :חדר

ליבנה יעקב + בן־צב׳ אלכס + הרצל ליאורה שפיז)ללא(+1א - הבריטים עם לדיאלוג הכנה 13:00 -12:00
 אמיר + דגן בני + בנבנישת■ דנה + אסרף ח״ם + קריב אופיר + אביבית + רודיקה +

■ו אליאב + אסף + בורגל בן + מועד עידו + בן-ארי יפה + כץ נעם + בר אלון + ויסברוד
גלעד

______________________________________________________________יחיל :מיקום 
2017 •וני 15 חמישי יום

ביוון רה"מ של מדינות ראשי טרילטרל׳ מפגש - היום כל -
ניק׳1ל0ל רה"מ עם לנסיעה אפשרות - היום כל -

12:48:41 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפטחתם יובל1 עמוד



 ברומא הואתיקן עם מו"מ
 עמנואל + רביד ברק - ראיון

 שקד : מיקום
אנשים וקבוצת ביבם חיים

 ת״א המילניום, מגדל 17 הארבעה ,m * ארקמה :מיקום
 WORLD VISION בסוגיית מקרומק טים פרופסור
ת״א הארבעה רח' - ארקפה :מיקום

 Miguel Moro השגריר סגן + Manuel Gomez-Acebo הספרדי השגריר
שקד :מיקום
 בן-שמואל שמואל השגריר
 שקד ־, מיקום

 זגורי ליאור עו״ד
שקד :מיקום

 - היום כל -
08:30 ■ 09:30

11:15-10:30

12:15-11:15

18:00-17:00

19:00-18:00

20:00-19:00

2017 •11* 16 שישי יום

קיז דיויד - חתונה 12:30-11:00
בד1ע בית הנחלה, :מיקום

2017 •31• 17 שבת

12:48:41 בשעה 12/03/2018 בתארץ־ 0דפ1הרותם יובלnon־ 2



שבוע■ יומן  2017 יוני 24 - יוני 18 תם1ר יובל

2017 •וני 18 ראשון יום

 ישראל + בר אלון + בן-אברהם אביגיל + אושפיז + בקר טל - אינטרפול בנושא דיון
גיורג' + טיקוציינסקי

08:45 - 09:30

 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + גירמי - התייעצות
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים עייש :חדר

10:00-09:30

עקיבא שוטף 12:00-11:30
 חגי + שמר אלון + לביאן עודד + לוי-ספר׳ יוסי + אושפיז + דבון אריה - שליחים ייצוג דמי

 גלעד + אלון + עזרא עליזה + חזן ריקי + מזר עפר + כץ נעס + בהר
יחיל :מיקום

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

13:00-12:00

שץ ענת ד״ר
תקווה גני 78 הגליל רחוב :מיקום

15:15-15:00

 מרדכי + ההתאחדות דובר + יח"צ ,ר + גרשון פיני + הכדורסל איגוד מנכ״ל עם פגישה
!רג'יג + אדלר יואב + רודגולד

 להתקשר - (3 )קומה ת״א ,36 יהודית שדרות - בישראל הכדורסל איגוד התאחדות :מיקום
לשער כמגיעים ליפית

18:00-17:00

 נוימן דני
שקד :מיקום

20:00-19:00

2017 יוגי 19 שגי □1•

 "Hate Speech on the Internet" 0כג
 איל + צעירה יהודית למנהיגות סמינר פתיחת
אבריאל ;מיקום

 0ויי איתן של לרשת/בטיפולו ראיון
 איל + Hate Speech on the Internet 0הכנ פתיחת
 ירושלים אולם :מיקום

פורום
א@משרד_החוץ בות/בנין יש ׳חיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר

 + הגרמני השגריר + ברשת ההסתה כנס במסגרת Julia Klockner עם צהריים ארוחת
 בארץ הקרן מנהל + צמוד עיתונאי בריק, דיטמר + קלוקנר יוליה של אישי עוזר שמיט, רובין

 גיורג' + סגרון אמיר - צוער + בן-דב אילן + פרויקטים מנהלת קראו, אווה +
OAK חדר - דיויד קינג :0,/מיל

 אסף + James Cannan השגריר סגן + Chris Cannan החדש האוסטרלי השגריר
מנכ״ל :מיקום

 שחף + איילת + אלון + אסף + גיורג' + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז
 מרים + הרפז רפי + ראפ טלה0+ צבי בן אלכס + אושפיז + קזחסטאן עם ג1לדיאל הכנה
 נעם ירס(+ שחר)שאול קרן + שניר אלון + השכל גיל + בר אלון + אברהמוב ויטלי + פאונץ

גיורג' + פרחי עופרה + כץ
 גלעד + אלון + קפלן תמי + ספרי לוי יוסי + כץ נעם + שמר אלון + העובדים ועד

 אסף + עמבור איריס + הספרדי השגריר + +(2 ספרד) רה"מ רמ״ט
א@משרד_החוץ ישיבות/בני! יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר

______________________________________________________________שלי ׳01׳ א“פ
2017 •ונ• 20 שלישי ם1י

דניאל בכפר החוץ משרד יום - היום כל -
רייך גיל 09:00 - 08:00

שקד ־. מיקום
/ והמנכ״ל הסגנית בראשות לחו״ל מהיוצאים פרידה + מצטיין עובד טקס - החוץ משרד יום 10:50 -10:00

ומתנות תעודות ומחלק פותח המנכ״ל
דניאל כפר :מיקום
 הדיפלומטית הבמה של נעילה מפגש - ת״א באוניברסיטת הרצאה
5 קומה נפתלי, בנין :מיקום

19:00-18:00

2017 •וני 21 רביע■ יום

 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + ג'רמי - התייעצות
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר

10:00-09:30

דרמר רון 11:30-11:00
שמר אלון פ״ע 15:30-14:30
מילשטיין אדם א״ע

ת"א פרי אליעזר רח' ,15 מה1ק קרלטון מלון סקיי, בלו מסעדת :מיקום
20:00-19:00

2017 •וני 22 חמישי 01■

 ־ היום -כל
09:00 - 09:30

09:45 - 09:50 
10:30-10:00

11:30-10:30

13:30-12:00

14:30-14:00

15:00-14:40
16:00-15:00

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

18:45-18:30

12:50:09 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם יובל1 עמוד



כאן הבריטים עם דיאלוג - היום כל -
+ קריב אופיר + פיינמםר רחל - גלובלים טשאים + פתיהה - בריטניה עם מנכ״לים דיאלוג 09:40 - 08:30

 ף0א + מור רשף שושי + ארליך דנה + ליבנה יעקב + אילן בר אביבית
אבריאל ;מיקום

ויטברוד אמיר + רף0א חיים + קריב אופיר - אזוריים נושאים - בריטניה עם מנכ״לים דיאלוג 11:00 - 09:50
 אסף + ארליך דנה + בנבנישתי דנה + רגב ה״ם +

אבריאל ;מיק/ם
+ ויסברוד אמיר + אסרף חיים + קריב אופיר - שלום תהליך - בריטניה עם מנכ״לים דיאלוג 11:30 -11:00

 אסף + ארליך דנה + בנבנישת׳ דנה + רגב ח״ם + פלד אבנר
העגול השולחן אולם ;מיקום

וייס שרה + בר אלון + קריב אופיר - בילטרלים נושאים - א"צ - בריטניה עם מנכ״לים דיאלוג 12:30 ־ 11:30
+ ארליך דנה + גוטמן אורי + בהר חגי + אדלר •ואב + מועד עידו + בן-ארי יפה + מעודי
אסף

אבריאל :מיקום
שטרסבורג -בנושא הורוביץ יואב 15:30 -15:15

פ״ערה״מ 16:00-15:30
_______________________ רה"מ לשנת :מיקום 

2017 •ונ• 23 שיש• יום

2017 •וני 24 שבת

12:50:09 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם יובל2 עמוד



שבוע• »ו»ן___________________________2017 ■ולי 1 - ׳11׳ 25_______________________________רותם יובל

2017 •וני 25 ראשו[ יום

גלעד + אליאב + אלון + איל + ברני + ,גיורג + אסף 09:00-08:30
 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + גירמי - התייעצות

א@משרד_הוווץ ישיבות/בנין •וזיל-אולם חיים ע״ש :חדר
10:00-09:30

העגול באולם םיטלםן מאילנה פרידה 11:00
לורג' + אדלר יואב + נעם)ללא( + מטורין שחר + אורין דן 11:45-11:00

 חלבני עדנה + יעקב בן חגית - מל״ל ־ בטוגו אפריקה ישראל פסגת לקראת התנעה ישיבת
 קידר גרשון + בכר גדעון + אלרון יורם + פייסט לירן - 730 נציג + )ללא( מטעמה נציג/ה או
 פוקס יובל + השכל גיל + בשן עידית + גלעד רוע• + צימר רוע׳ + עידן עדיה + ארני ניצן +
 מרדכי + שניוויס גי״ ד׳ + מעיין מיכל + נחשון עמנואל + כץ)ללא( נעם + לוין אדם +

 עדו + מרמורשט״ן אורן + בנכנישת׳ דנה + שריד צח + ארי בן יפה + רודיך גל + רודגולד
 אלון + נחר עפר + רגב חיים + הרצל ליאורה + בורגל בן + סומך זיוה + אושפיז + עד1מ

 + אלון + בירן דני + מרציאנו עידן + לביאן עודד + הראל זאב + גבאי שבע בת + שמר
 ברנע + גלעד

אבריאל :מיקום

13:00-12:00

■ו פאונץ מרים + צבי בן אלכס + הרפז רפי - באסטנר■ לאקספו המנכ״ל נסיעת לקראת הכנה
 גיורג' + עמנואל + רודגולד מרדכי + כץ)ללא( נעם

יחיל ;מיקום

13:45-13:00

אל-פיטר עיד לכבוד צילומים 14:15-13:45
■ו מצידם( 8)לורובה ורה האירופי, מהאיחוד מגדר׳ ושוויון המשפט נציבת עם פגישה
 איל + בי1יעק רן + אביבית + עקיבא
מננ״ל :מיקום

א@משרד_החוץ ישיבות/בנין •חיל-אולם חיים ע״ש :חדר

15:00-14:30

באנטישמיות למאבק האירופי האיחוד עם תף1המש הסמינר פתיחת 15:30-15:00
שמר אלון שוטף 16:30-16:00
 אסף + מורב רפי + באנקרה היושב לישראל ניו-זילנד שגריר

מנכ״ל חדר :מיקום
16:50-16:30

יער לשנו רוני 17:15-17:00
השכל גיל פ״ע 18:00-17:30

 בן-ארי •פה של ביתה ארי, בן ומיכל אלי של חתונה
קיסריה ים, שדות קיבוץ הים" אירועים"על גן :מיקום

21:00-19:30

2017 •11• 26 י1ש יום

ארי בן יפה + זיו תמי + רונן מיכאל + מון1סל אתי + כהן גלית + סופר מרק - עיצומים 09:30 - 10:00
אילון מאמיר פרידה ־ פורום 11:00-10:00

אלון + בהר חגי + רביד אילנה + שמר אלון + מהנציבות קדוש איילת עם הפגישה לקראת 12:00-11:30
’גיורג + אברהם איתן - לאסטנה הנסיעה לקראת קב״ט תדרוך 12:45-12:30

יוסף עודד פ״א 13:10-13:00
ולצר דוד פ״א 13:20-13:10
גיל אורל• פ״א 13:30-13:20
דגולד1ר מרז־כ׳ פ״א 13:40-13:30
מנצור בהיג' פ״א 13:50-13:40
הראל רוני פ״א 14:10-14:00
שחף + א״לת + אלו! + אסף + גיורגי + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז 14:00- 14:20

 פינקל( רון בוב)דרך קן
מנכ״ל חדר :0/׳7מי

15:30-15:00

סגנית שוטף 17:00-16:30
עשור עמרם פ״א 17:30-17:20
פרחי עפרה פ״א 17:40-17:30
לביאן עודד פ״א 17:50-17:40
סיסו אייל פ״א 18:00-17:50
 פלטי אור׳

מנכ״ל :מיקום
18:10-18:00

2017 ■11• 27 שליש• יום

 ברוד׳ טל של סרטו הקרנת
דיטוריום1א :מיקום

11:30-11:00

 גלעד + אלון + בהר חג■ + רביד אילנה + שמר אלון + המדינה שירות מנציבות קדוש איילת
מנכ״ל :מיקום

12:15-11:30

 אבריאל( אולם ZE2 in 14:00 יונ 27)אילון אמיר פרידה הזמנה:
אבריאל אולם :מיקום

15:30-14:00

יציאה 16:00

10:45:06 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם •ובל1 עמוד



2017 יובי 28 רביעי יום

באטטגה ביקור - ישראל" ם1"י - לקבוע לא - היום כל ־
לפרנקפורט מנתב״ג LH695 טיטת 08:00

בפרנקפורט נרויתה 11:30
לאטטנה מפרנקפורט LH646 סיטת 13:20
מנכ״ל השתתפות אושרה לא / צעירה יהודית מנהיגות טמינר 0יו0 לקראת פנים קבלת 19:00- 20:00
אטריום ־. 0מיק/

אמרכלות גמלאי כנט 20:00-19:00
באטטנה נחיתה 22:55

2017 יוני 29 םמיש■ •ום

באטטנה ביקור - ישראל" "יום - לקבוע לא ־ היום -כל
2017 אטטנה אקטפו - ישראל יום 12:30-08:00

2017 •וגי 30 שישי יום

באטטנת ביקור - ישראל" "יום - לקבוע לא - היום כל -
לפרנקפורט מאטטנה LH649 טיטת 05:05

בפרנקפורט נחיתה 07:10
לנתב״ג מפרנקפורט LH686 טיטת 10:20

בנתבייג נחיתה 15:20
2017 •ולי 1 שבת

10:45:06 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפטרותם יובל2 עגזת



שבועי ■ומן____________________________2017 ■ולי 8 - ■ול■ 2_______________________________רותם יובל

2017 •ול• 2 ראשון יום

 יוסף + ף01י עודד - מל״ל + חזן בנימיני רוה״מ-טל׳ ביקורים - הודו רה"מ לביקור הכנה
 אלבז אשר - 730 קרבי+ ארבר+ערן משהב״ט-מאיר + כהן דודו - המשטרה מפכ״ל + רחאן

 רונן מיכאל + זיו תמי + בן-ארי יפה + אושפיז אלון + ראפ סטלה + סופר מרק + ששון גיא +
 + מזר עפר + לביאן עודד + ב!-עמי שהר קרן + כהן גלית + בן-ח״ם תמי + השכל גיל +

 גלעד + אסף + בורגל בן + סלומון אתי + מועד עדו + בנבנישת׳ דנה
אבריאל :יקום11

 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + לרמי - התייעצות
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ׳וויל-אולם ה״ם ע״ש :הדר

 יהודים עסקים אנשי לקבוצת בכר ישראל - צהר״ם ארוהת
 אמא מסעדת ;מיקום

 רביד אילנה + שמר אלון
 קק״ל מנכ״ל עמי, בן- אמנון

מנכ״ל :מיקום

08:00 - 09:00

10:00-09:30

13:00-12:00

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

2017 יולי 3 שגי יום

פורום
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולס ח״ם ע״ש :חדר
 YPO נשיא׳ קרוליס, ולורל תום א״צ

אמא מסעדת / מיקום
 שחף + איילת + ן1אל + אסף + לורל + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז

 פותח מנכ״ל / כרמון ודני סופר מרק בראשות הודו רה"מ ביקור לקראת תדרוך
 ירושלים אולם :מיקום
 מסינגפור למשלחת תדרוך

אבריאל :מיקום

11:00-10:00

13:15-12:00

14:50-14:30
15:45-15:00

16:30-15:45

2017 יולי 4 שלישי יום

הודו רה"מ ביקור
 טולדנו אליעזר - רוה״מ מזכייצ פ״ע

 רה"מ לשכת :מיקום
 יתקשרו הם / דמן דני טלפון שיחת

קורן רות׳ פ״א
 בסוף התקיים לא 1 הורוביץ יואב

רה״מ לשכת ;מיקום
 ולהכנס מצדה לטרקלין 14:30 עד להגיע רשמי)יש קבלה טקס - בנתב״ג נוחת הודו רה"מ
 לטרקלין( לכניסה משמאל הנמצא שער דרך רגלית
 גלעד + והמנכ״ל המל״ל ,ר בראשות ההודית המשלחת חברי עם ערב ארוחת
דיויד קינג :מיקום

 - היום כל -
11:15-10:15

12:15-12:00
12:25-12:15
13:30-13:15

16:00

22:15-20:45

2017 יולי 5 רביעי יום

 הודו רה"מ ביקור
 הודו רה"מ עם רה"מ א"צ

 דיוויד קינג הנשיאים, אולם ;מיקום
 הודו רה"מ + רה״מ - הצהרות
הנשיאים אולם :מיקום

 היום- -כל
13:30-12:00

14:30-13:30

2017 לי1י 6 חמישי יום

הודו רה"מ ביקור
 חדשנות חברות של המנכ״לים עם א״צ - הודו רוה"מ של הביקור במסגרת - רוה״מ בראשות

תייא דן מלון :/ם׳7מי
 חברות של מצ״גים הצגת - תערוכה - הודו רוה״מ ביקור במסגרת רוהיימ בראשות

 והודיות ישראליות
ת״א דן מלון :מיקום

 - היום כל -
14:30-13:00

15:15-14:30

2017 יולי 7 שישי יום

2017 יולי 8 שבח

10:45:27 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם יובל1 עטוד



2Q17 ■ולי 9 !1ראש יום

י״ד מחזור החוץ בניהול שירות קורם עם בוקר ארוחת 09:00 - 08:00
אבריאל :מיקום

גלעד + אליאב + בקר □ל + נץ נעם + דגן בני + אושפיז + ג'רמ• - התייעצות 10:00 - 09:30
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ׳חיל-אולם ח״ם ע״ש : חדר

+ ויםברוד אמיר + חתן רמי + ברום + דגן בני + אושפיז אלון + רגב חיים - לנסיעה הבנה 11:30 -11:00
גלעד + אליאב

+ גודר חנן + קפלן תמי + שמר אלון + ספרי ׳01׳ + האוצר מנכ״ל עם פגישה לקראת הכנה 13:00 -12:00
גלעד + כץ נעם

ו גוטמן אור׳ + בקר טל + עקיבא + רודיקה + אושפיז - באירופה הימין מפלגות ישראל: 14:00 -13:00
+ אסף + גיורג' + עמבור איריס + בן-דב אילן + רבל סמי + אביבית + בורגל בן + רונן גלית
 גלעד + אליאב + איל

יחיל ;מיקום
סולטן-דדון ענת פ״א 15:10 -15:00
ברבת-עמון השגרירה שלאין, עינת פ״א 15:25 -15:15

 שוץ רפי_________________________________________________________________________________________________________16:30-16:00
2017 ■ולי 10 שני יום

פורום 11:00 -10:00
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר

- מל״ל + חז[ בנימיג׳ רוה״מ-טל׳ ביקורים - הודו רה״ס בביקור שעסקו לעובדים ברכות 11:20 -11:00
 קרני +ערן1ארבר משהבייט-מאיר + כהן דודו - המשטרה מפכייל + חזאן יוסף + •וסף עודד

 אושפיז אלון + ראפ סטלה + סופר מרק שבו+ ן1-צי +נתב"ג ששון גיא + אלבז אשר - 730 +
 ניצה + ראובן מירון + בן-ח״ם תמי + השכל גיל + רונן מיכאל + זיו תמי + בן-ארי יפה +

 עדו + בנבנישתי דנה + מזר עפר + לביאן עודד + בן־עמי שחר קרן + כה! גלית + זילביגר
 מנו + בירן דני + לוי אילנית + בורגל בן + בראל אבי אלימלך+ נעמי + סלומון אתי + מועד

■ו עמר מיטל + זערור רחלי + לוי רפאל + איגנה מיטל + שמני אושרת + אסף שלום + לוי
 גלעד + אסף פינטו+ טרנר+מור שושנה
אבריאל :0מיק/

מש״א באחריות זימונים / שנ״ה ומ״ן 12:00 -11:30
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין לם1יחיל-א חיים עייש : חדר

באתונה השגרירה אבא, בן אירית 12:15 -12:00
מנכ״ל ;מיקום

כץ נעם בראשות / רצון ואלעד וייס איתן אופק, מאמיר פרידה 13:30 -12:30
אבריאל :מיקום

אסף + כספי עומר + יפן שגריר 14:30 -14:00
 מנכ״ל חדר :מיקום

דמן אריה 15:15-15:00
שחף + איילת + אלון + אסף + גיורג' + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז 15:20 -15:00
עיניים 4ב- הפגישה תחילת / רואנדה נשיא עם רה"מ פגישת 18:00 -16:30

 רה"מ לשכת :מיקום
הורוביץ יואב 18:15-18:00

למחר מסמך הסבר - בנבנישת׳ דנה 19:00 -18:50
עיניים 4ב- באב״ד ש• 21:00 - 20:00

__________________________________________1 קומה - האוצר מנכ״ל לשכת :מיקום 
2017 יול■ 11 שלישי •ום

בתמוז ׳"ז ם1צ - לציון יום -
רה״מ פ״ע 10:00-09:45

אסף + רודיקה + הכלכלית הנספחת קאפוטו, קריסטינה דרי + האיטלקי)פרידה( השגריר 13:00-12:30
מנכייל :מיקום

המשרד גמלאי נבו, דני 13:10-13:00
אליאב + דוניו יובל + בורשטיין מרים מיקי + הרשקוביץ מיכל + חבר גיא של אמא חבר רינה 14:00-13:30

ולדמן מארק 14:30-14:00
מנכ״ל :מיקום

אישי - ג'רמי 15:00-14:30
עיניים 4ב- במלייל/ביקשה המוצבים המשרד עובדי בנושא מזרחי אורנה 16:15-15:30

מנכ״ל חדר :מיקום
דגן בני 17:20-17:00

2017 יול• 12 רביע• 01•

כלום לקבוע לא - סגור__________________- היום -גל

שבוע■ ■ומן2017 •ולי 15 - יולי 9 רותם •ובל

10:45:45 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפםרותם יובלנ ענווד



2017 •ולי 13 חמישי יום

כלום לקבוע לא - םגור - היום כל -
2017 •ולי 14 שיש׳ □1•

לפרים רה״ם נסיעת - היום -כל
2017 •ולי 15 שבת

לפריס רה״נו נסיעת - היום כל ־

10:45:45 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפםרותם ■ובל2 ענזוד



שבוע■ ■ומן__________________________2017 ■ול» 22 - ■ול■ 16______________________________רותם ■ובל

2017 יולי 16 )1 ראש יום

לפרים רה"מ יעת0נ - היום -כל
 פז-פינס אופיר

טורקיז :מיקום
08:30 - 09:30

ויםברוד אמיר 14:45-14:30
 + כץ נעם + הלפרין נה1םימ + רוכן מיכאל + ופר0 מרק + אושפיז - לסינגפור לנסיעה הכנה
 השכל גיל + גילאור רונן + בר אלון + ארי בן יפה + שניוויס גי״ ד׳ + רצון אלעד + אדלר יואב

אסף + רובינס מאיה + מועד עדו + בנבנישת׳ דנה + רוס־שכיר אלון +

15:45-15:00

 סופר)רפי מרק + נוספים 5 + באוסטרליה ויקטוריה מדינת של האופוזיציה ■ו"ר עם פגישה
 אסף -1- במקומו( מורב

יחיל :מיקום
א@משרד_החוץ ישיבות/בכין ׳חיל-אולם חיים ע״ש :חדר

16:45-16:00

 אסף + מורב רפי + באוסטרליה ויקטוריה מדיכת פרלמנט חבר - סאותיוויק דיוויד
מנכ״ל :מיקום

17:00-16:45

כהן שלומי פ״א 17:10-17:00
אסרף ח״ם פ״א 17:20-17:10
בכר גדעון פ״א 17:30-17:20
ראובן מירון פ"א 17:40-17:30
זרקא יוש פ״א 17:50-17:40
גבאי בנבנישתי- דנה פ״א 18:00-17:50
בס שמוליק פ״א 18:10-18:00
בירן דני פ״א 18:20-18:10
רבל סמי פ"א 18:30-18:20
 משתתף לא מנכ״ל 1 וועד + ההסתדרות עם מו"מ - אוצר מנכ״ל אצל

ירושלים צר1א מנכ״ל לשכת :מיקום
20:00 - 21:00

סנה אפרים ד״ר
שמואל גבעת קפה קפה ;מיקום

21:30-20:30

2017 יולי 17 שני יום

לבודפשט( להנעה משוערת שעה ידועה )טרם לבודפשט מעבר + בפריס רה"מ ביקור - היום כל -
 מחלקות מנהלי פורום

אבריאל :מיקום
11:00-10:00

סגנית שוטף 11:30-11:00
 אסף + התורכי השגריר
מנכ״ל :מיקום

12:30-12:00

 רחל + הרצל)ללא( ליאורה + בורגל)ללא( בן + אושפיז)ללא( ־ קנדה עם לדיאלוג הכנה
 בר)ללא, אלון + מועד עדו + שלמה מאיר + רוט-שניר אלו[ + שטרומא״ר אלעד + פ״נמסר

 רגב ח״ם + פלד אבנר + בן-ארי יפה + השכל גיל + במקומו( יגיעו טל צבי1 לינק ליביה
 בן-עמי)ללא( שחר קרן בקר)ללא(+ טל מו+1במק דור בן )ללא,ליאור

יחיל :מיקום
א@משרד_החוץ ת/בנין1•שיב •חיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר

13:45-13:00

שחף + איילת + אלון + אסף + גיורג' + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא ע1לשב לו״ז 14:50-14:30
נ״גר קרנץ עינת 15:30-15:00
מורנו עופר פ״א 15:40-15:30
עזרא עליזה פ״א 16:00-15:50
אדם רוני פ״א 16:15-16:05
שטרומאיר אלעד פ״א 16:30-16:20
לב אלי פ״א 16:40-16:30
מילר יונתן פ״א 16:50-16:40

רביד אילנה 17:30-17:00
2017 יולי 18 שלישי יום

לבודפשט מ“רה נסיעת - היום כל -
 באזילה מנכ״ל מור ירון

טורקיז :מיקום
08:30 - 09:30

 Megan צוות ראש + Jaala Lee Pulford אוסטרליה ויקטוריה מדינת של החקלאות שרת
Louise Berry + כלכליים לפרוייקטים מזכיר סגן Methew Gerard Carrick + צוות 

Kenneth John Ryan + הביקור מתאמת Amanda Judith Joske + רפי + סופר מרק 
 אסף + מורב

יחיל :מיקום

13:00-12:30

מאוסטרליה ולגן1 בן 16:20-16:00
לוטרשט״ן גיורא פ״א 17:10-17:00

1 Timr10:46:09 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0הודפרותם יובל



 שגריר חגי פ״א
 שריד צח פ״א
 יפרח אלי פ״א

 ליבנה יעקב
ויסברוד אמיר פ״א

31ה- הישראלי המרמים פממיבל לכבוד פנים קבלת

17:20-17:10
17:30-17:20
17:40-17:30
17:50-17:40
18:00-17:50
20:00-18:00

2017 יולי 19 רביעי יום

לבודפשט מ”רה נמיעת
 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + רמייג ־ התייעצות

א@משרד_החוץ ישיבות/בנין לם1יחיל-א חיים ע״ש :חדר
 מודיעין איש + רגב( חיים )במיפול ירושלים מחח נציג - הבית הר בנושא מיוחדת התייעצות

 + ד1וימבר אמיר + דגן בני + בורגל)ללא( בן + אושפיז)ללא( + לרמי + רגב( חיים )בטיפול
 ליאורה + בר אלון + אלרון)ללא( יורם + צבי)ללא( בן 0אלכ + רשף יפעת + רגב חיים

 + קפלן תמי + בקר טל + מופר מרק + רודיקה + כץ נעם + זקרא( יוש - הרצל)במקומה
 גלעד + אליאב + איל + אמף + גיורג' + נחשון)ללא( עמנואל + אפרים)ללא( מוד׳

 •חיל ־. מיקום
יוסף אידו

 אליאב + ’ורגיג + אמף + גולדפרב דוד + בקר טל + השבועית הממשלה מעטפת
 מורב רפי פ״א
 רונן גלית פ״א
 חאלד׳ איסמעיל פ״א
 גבאי דרור פייא

הבית הר ועידה שיחת

 - היום -כל
10:00-09:30

11:30-10:30

14:00-13:30
15:15-15:00
16:10-16:00
16:20-16:10
16:30-16:20
16:40-16:30
19:15-19:00

2017 יול• 20 חמישי יום

 לבודפשט רה"מ נמיעת
 מאלעד פרידה

טורקיז :!/מ7מי
מש״א באחריות זימונים / עליונה ומ״ן
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין •חיל-אולם ח״ם ע״ש : חדר

 + דגן בני + רשף יפעת + רגב ח״ם + ג'רמי + אושפיז + רה"מ אצל מצב להערכת הכנה
 גלעד + אליאב + עמנואל + כץ נעם + וימברוד אמיר

 הגרמני השגריר בראשות מגירמי פרידה
 הרצליה .100 האשל רח' - השגריר בית :יקום0

 הבית הר במשא מצב הערכת
ת״א קריה, :מיקום

 - היום -כל
09:30-08:30

15:30-12:00

17:30-16:30

20:30-19:30

20:00 - 21:30

2017 יולי 21 שיש■ •ום

 רגב חיים + עמנואל + נעם + ארנון רמי + וימברוד אמיר + דגן בני + אושפיז - מצב הערכת
גלעד + אליאב + גיורג' + בקר טל + רשף יפעת +

12:00-11:00

2017 ■ולי 22 שבת

10:46:09 בשעה 12/03/2018 בתאריך 09תודרותם יובל2 ו!נחד



שבוע■ •ומן__________________________2017 ■ול■ 29 - ■ולי 23______________________________רותם יובל

2017 ■ולי 23 ראשון יום

 הרצל רה1ליא + רגב חיים + רודיקה + אלרון יורם - המדיניות והשלכותיהם הבית הך אירועי
 + דגן בני + ארנון רמי + גירמי + אושפיז + צבי בן אלכסנדר + סופר מחן + אפרים מוד׳ +

 רשף יפעת + חדגולד מרדכי + כץ נעם + בקר טל + בר אלון + גוטמן אור׳ + ויסברוד אמיר
 גלעד + אליאב + גיורג' + אסף + מנצור בהיג' + עמנואל +

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

 אושפיז
סגור
 גלית + גוטמן אורי + כץ נעם + אושפיז + רמי’ג + לממשלה ץ1הח משרד על סקירה / הכנה

 + ברני + רצון אלעד + אדלר)ללא( אב1י + רת1פ יובל + שמר אלון + אלחן יורם + כהן
 גלעד + אליאב

 יחיל :מיקום
כוסית הרמת

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

 חיים + דגן בני + עמבור איריס + רודיקה + אושפיז - תורכיה בנושא רה"מ אצל לדיון הכנה
 + אסף + קפלן ,תמי + בקר טל + רשף יפעת + בנבנישתי דנה + ויסברוד אמיר + רגב

 גלעד + אליאב
המשך קבינט

_______________________________________________________רה"מ לשכת :מיקום
2017 •ול• 24 שני יום

 שגריר עם א"צ בשל ישתתף לא שהמנכ״ל לים נמסר I רגיה1גיא רה"מ עם רה"מ א"צ 12:00
אפריקה

■ו רגב חיים + אושפיז + ויסברוד אמיר + דגן בני + זיוון + ארנון רמי - עמון רבת התייעצות
 גלעד + אליאב + ’גיורג + עמנואל + קפלן תמי + בקר טל + רשף יפעת

 משה + נתן בר קובי + כהן איציק האוצר שר סגן + שה״ח סגנית - החוץ משרד שכר הסכמי
 משתתף לא מנכ״ל / נעם + שמר אלון + ספרי לוי יוסי + בכר

 השר סגן לשכת האוצר, משרד :מיקום
 רה"מ בלשכת מצב חיתוך

רה"מ לשכת :מיקום
 עדיה + בנבנישתי דנה + השכל גיל + שריד צח + אלרון רם1י + אפריקה שגרירי עם א"צ
ברני + עידן

 הזית חדר דיוויד, קינג ;מיקום
רה"מ אצל התייעצות

 + רגב חיים + אושפיז + ויסברוד אמיר + דגן בני + זיוון + ארנון רמי - עמון רבת מצב חיתוך
 + איל + אסף + אלון + גיורג' + עמטאל + קפלן תמי + כץ נעם + בקר טל + רשף יפעת

גלעד + אליאב
א@משרד_החוץ •שיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר

_____________________________________________________________קבינט _ _ _
2017 יולי 25 שליש• יום

המאבטח זיו + שלאין עינת - רה"מ אצל 11:30-10:30
רה"מ לשכת ;מיקום
שר + שכטר + מתפ״ש + השב״כ ל + מולם + הרמטכ״ל + מפכ״ל + ארדן - ועידה שיחת 13:30-13:15

הורוביץ + הביטחון
אלון + ’גיורג + אסף + אליאב + גלעד - צוות ישיבת 14:30-14:00

נמסר פ״ רחל פייא 15:10-15:00
גודר חנן פייא 15:20-15:10
בסון איילת פ"א 15:40-15:30
דובדבני סימה פ״א 15:50-15:40

אליאב + רחמימוב תמי - בק"! בנושא סקירה 16:30-16:00
אליאב + מועד עדו 16:50-16:30
כהן אמיר פ״א 17:10-17:00

2017 •ולי 26 רביע■ יום

פ״ערה״מ 13:00-12:00
רה"מ לשכת :מיקום

+ בקר טל + רגב חיים + דגן בני + אושפיז + גירמי - בסוריה התפתחויות לקבינט הכנה 16:30 -15:30
 אריאל + ויסברוד אמיר + רשף יפעת + שניר אלון + במקומו( נציג גוטמן)ללא, אורי

גלעד + אליאב + שפרנסק׳

 - היום כל -

10:15-09:45 

11:30-10:45

11:30-11:00

13:30-12:00

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

20:30 - 22:00

10:00-09:00

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

15:15-15:00

15:35-15:15
17:30-16:30

20:30 - 21:30

אד 10:46:32 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0הודפרות□ יובל1 ענ



 יחיל :מיקום
אסף + ,גיורג + גלעד

 + עקיבא + קרגזנסי יוגב + אליצור חגי + תפוצות מנכ״ל כהנא דביר - האנטישמיות הגדרת
 גיורגי + יעקובי)ללא( רן

מנכייל ;מיקום
¥1א@משרד_הח ישיבות/בני[ יהיל-אולם חיים ע״ש : חדר

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

2017 •ולי 27 וומיש• יום

איטם אודי 10:00-08:15
שקד :מיקום

ן1אל + איל + גיורג' + ף0א + אליאב - לשכה צוות 11:30-11:00
איילת + אלון + איל + גיורג׳ + ף0א + אליאב - לו״ז ישיבת 11:50-11:30

ראובן מירי פ״א 14:10-14:00
טל צבי פ״א 14:20-14:10
בייז גיל עמית פ״א 14:30-14:20
ולצר דוד פ״א 15:00-14:45

2017 יולי 28 שיש• יום

2017 •ולי 29 שבת

2 Tm*f10:46:32 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0הודפרות□ יובל



שבועי מן1י  ooiaiw 2017 5 - ■ולי 30  רותם יובל

2017 •ולי 30 ראשו! יום

 גלעד + אליאב + בקר מל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + לרמי - התייעצות
א@משרד_החוץ ישיבות/בגין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר

 עדני חלבני)רינתיה עדנה בנר(+ מל״ל)שמוליק נציג - במוגו רה"מ לביקור הכנה ■שיבת
 רועי + עידן עדיה + ארני ניצן + בכר גדעון + אלרון יורם + נציג אין - 730 + נציג תגיע(/
 דנה + שריד צח ארי/ בן ■פה + לוין אדם + פוקס ■ובל + השכל גיל + בשן עידית + גלעד

 איתן + בורגל בן + סומך זיוה + אושפיז + מועד עדו + מרשרשטיין אורן + בנבנישתי
 + גבאי שבע בת / שמר ן1אל + מזר עפר + עזר •פית + רגב ח״ם + הרצל ליאורה + אברהם

 גלעד + אלון + ברנע + עזר •פית + בירן דני + מרציאנו עידן + לביאן עודד הראל/ זאב
 אבריאל אולם :מיקום

 מ“רה בראשות תורכיה בנושא דיון
רה"מ לשכת ;מיקום
 הצבאית הנוכחות להרחבת למענה בדגש בסוריה ההתפתחות בעקבות מצב הערכת קביננו:

 גירמי + האיראנית
קבינט חד״ן :םיקום

09:30 - 10:00 

12:00-11:00

16:30-15:00

22:00-18:00

2017 ■ולי 31 שני יום

מנהלי חוץ ועד
 א@משרד_החוץ •שיבות/בנין •חיל-אולם חיים ע״ש :חדר
ם1פור

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ׳חיל-אולם חיים ע״ש :חדר
סגנית שוגוף
 למומבא■ יציאתו לרגל פינקלשמיין מיעקב פרידה ־ כוסית הרמת

(4 חרמון)קומה אולם :מיקום
 סמנכ״ל + שטיינברג ארי למנכ״ל, משנה + דולברג שלמה המקומי, השלטון מרכז מנכ״ל
 )ללא( כץ נעם + טולקציר ענבל בעם, מופעים חברת סמנכי׳ל + וסרמן-לנדה רות חוץ, קשרי

 איל + גיורג' + בורגל בן + גרסטנפלד רון + נודלמן רונית +
■חיל ־. םיקום

 + קרסנה בנגיי + דגן בני + אסרף חיים + שניר אלון + גירמי - עדכון - איראן התייעצות
 גלעד + אליאב + לורל + וייס שרה + בקר טל + שלף שחר + בנבנישת• דגה + אושפיז
•חיל :מיקום

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ■חיל-אולם חיים ע״ש :חדר
 מ“רה אצל התייעצות

 צבי בן אלכס
טל צב■

10:00-09:30

11:00-10:00

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

12:45-12:00

14:00-13:00

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

2017 אוגוסט 1 שליש• יום

 באב '0 צום
 שפירא דור

 שקד :מיקום
מינהלי חוץ ועד

 + רודיקה + רגב חיים + אושפיז + ג׳רמי - C בשטחי ישראל מדיניות שא1בנ לקבינט הכנה
 בן + ויסברוד אמיר + דגן בני + פלד אבנר + ארי בן יפה + בקר טל + אילן בר אביבית

 גלעד + אליאב + בורגל
■חיל ־. מיקום

 סימונה + רונן מיכאל + סופר)ללא( מרק + אושפיז - לסינגפור המנכ״ל לנסיעת הכנה
 אלון + השכל גיל + גילאור רונן + בר אלון + ארי בן יפה + אדלר יואב + כץ נעם + הלפרין

 אסף + חבינס מאיה + מועד עדו + בנבנישת׳ דנה + רחמימוב תמי + רוט-שניר
 יחיל :מיקום

 דייקר דן
 מנכייל חדר :מיקום

 מאבט״מ עאמשה ספי
לוף אליעז

 - לציון 01• -
09:15-08:15

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

14:00-13:00

15:30-15:00

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

ooiain 2017 2 רביעי •ום

 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + לרמי - התייעצות
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ■חיל-אולם חיים ע״ש :חדר
 •צחק גלי פ״א
רה"מ פ״ע

רה"מ לשכת :מיקום
 + אלון + זאביק + שמר אלון + זמיר שמעון + מזר עפר + פישר סימה - מרכב״ה עדכון
גלעד

10:00-09:30

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

15:30-14:30

10:46:51 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם •ובל1 עטוד



יחיל :מיקום
קריאה פ׳ על - אושפיז 16:00-15:30

2017 00אוגו 3 חמישי יום

תייא קריה 12:00-10:30
ביץ1הור יואב 15:30-15:00

רה"מ לשכת :מיקום
שני רהל 15:45-15:30

ראפ סנולה 16:00-15:45
oouin 2017 4 שיש■ □1•

00LUK 2017 5 שבת

דב בן מאילן פרידה 20:00 - 22:00

10:46:51 בשעת 12/03/2018 בתאריך 0הודפרותם •ובל2 ענאד



שבוע■ יומן________________________2017 אוגוסט 12 - אוגוסט 6___________________________רותם »ובל

2017 אוגוסט 6 ראשון 01■

 וגו0 נשיא ביקור
בהר הגי
 שחף + איילת + אלון + ף0א + ’גיורג + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז

 אידלמן ראובן + קפלן תמי + בקר טל - בוררות בטשא
 מאיל פרידה

יחיל :מיקום
 ף0א + ,גיורג + אלון + מחשוב צוות - תלפנוופ על הדרכה

גור0
 + שרמן יאנה + שפרנסק׳ אריאל + דגן בני + זרקא יוש + אושפיז + לרמי - סוריה איראן

 + רשף יפעת + כץ נעם + בנבנישת׳ דנה + רוט-שניר אלון + פיינמסר רחל + הרצל ליאורה
 גלעד + אסף + ,גיורג + אליאב + צבי בן אלכס + רודיקרי + גוטמן אורי + בורגל בן

 א@משרד_ההוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ש”ע :חדר
 הסלפון על נוספת הדרכה
יציאה
לבנגקוק LY081 טיסת

 - היום כל -
09:00 - 09:45 

10:20-10:00 
10:50-10:30 
12:00-11:00

12:15-12:00
14:00-12:30
15:30-14:30

15:45-15:30
17:00
22:30

2017 אוגוסט 7 שני □1■

 טוגו נשיא ביקור
 בסינגפור ביקור

 באב ט״ו
בבנגקוק נחיתת
לסינגפור מבנגקוק TG409 טיסת

 במקומו תמי בחו״ל מנכ״ל / הנציב בארמון האלים מטה - רה"מ בראשות
בסינגפור נחיתה

 - היום כל -
- היום -כל

 - לציון יום -
13:45 
16:25

18:00-17:00
19:40

2017 אוגוסס 8 שליש■ •ו□

 טוגו נשיא ביקור
בסינגפור ביקור

- היום כל -
- היום כל -

2017 ס0אוג! 9 רביע• יום

בסינגפור ביקור
הסברתית מדינית תכנית את להציג יש / סוריה מצב הערכת בנושא המשך קבינט

 - היום כל -
19:00-16:00

2017 ס0גו1א 10 חמישי 01•

בסינגפור ביקור
 לבנגקוק ר1ינגפ0מ TG410 טיסת

בבנגקוק נחיתה

 - היום כל -
20:50 
22:10

2017 אוגוסט 11 שיש• 01•

 בסינגפור ביקור
 לנתבי־ג LY082 טיסת

 בנתב״ג נחיתה
 4 + נפרסטק שמוליק הרב

ת״א 147 הרצל כהן, שמוליק מסעדת :מיקום

 - היום כל -
00:10 
07:00

13:00-12:00

2017 אוגוסט 12 שבת

 ורעייתו חפץ צבי עם ערב ארוחת
71 רוטשילד - קנטינה ־, מיקום

20:00 - 22:00

י1עו 10:47:36 בשווה 12/03/2016 בתאריך 09הודרותם יובל1 ו



שבוע■ ■ומן________________________2017 00ו3או oomik - 19 13____________________________רותם יובל

o 2017 13 רעשו! יום o u in

רגב חיים
 גיורג' + אפרים מוד׳ - באמל״ט מ“רה ביקור לקראת

 גלעד + אליאב + בקר טל + כץ נעם + דגן בני + אושפיז + גירמי - התייעצות
א@משח־_החוץ ישיבות/בנין ■חיל־אולם ח״ם ע״ש :תדר

 גלעד + אליאב + ברני + בכר גדעון + אלרון •ורם + אושפיז - בטוגו רה״נו ביקור לקראת
הורוביץ יואב
 אפרים תודי + חלבני עדנה + ומקסיקו ארגנטינה בנושא רה״נז אצל

 רה"מ לשכת :מיקום
רה"מ פ״ע

רה"מ לשכת :מיקום

08:45 - 09:00 
09:00 - 09:30 
10:00 ־ 09:30

12:30-12:00
14:00-13:50
14:30-14:00

14:45-14:30

o 2017 14 שני יום o u in

 בהר חג•
כץ נעם

קרנץ-נ״גר עינת
 אלון + גיורג' + אסף + אליאב + ברני - משה״ת של העל יעד•
ם1פור

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין •חיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
 עיניים 4ב- / האוצר משרד מנכ״ל באב״ד, ש׳

 אוצר מנכ״ל לשכת :מיקום
 מש״א באחריות זימונים / שנייה + עליונה ומ״ן
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ■חיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר

08:45-08:00 
08:45 - 09:00 

09:15-09:00 
10:00-09:30 
11:00-10:00

12:30-12:00

18:00-14:00

2017 00גו1א 15 שליש• יום

 לעבודה הדין בבית דיון
 הראל מזאב פרידה מסיבת - תזכורת

 אבריאל אולם :/ם׳7מי
 טל צבי
סומך זיוה

11:30-09:30
12:00-10:30

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

2017 אוגוסט 16 רביע• יום

 שפירא שמעון
 אפעל רמת ־. מיקום

אילטוב רוברט ח"כ
ירושלים סיט׳ סינמה גרג, קפה :מיקום
 אסף אלוף סגן + חכם נביד - אבט״מ נציגי + שב"כ נציג + מוסד נציג - ירדן - מצב חיתוך
 דוד + מזרחי אורנה ־ מל״ל נציג + סופר משה אלוף סגן + קצנלסון מיכל - אג״ת נציג + זרמי

 + דמן)ללא( אריה + במקומו( זיוון ארנון)ללא, רמי + רגב חיים + אושפיז + )ללא( סרנגה
 איתן + דוניו יובל + הרצל ליאורה + בקר טל + רשף יפעת + שלאין עינת + גבאי דרור

 גלעד + אליאב + סורקים
יחיל :מיקום

 גלית + גוטמן אור׳ + כץ נעם + אושפיז + רמ•’ג - לממשלה ץ1הח משרד על לסקירה הכנה
 + אליאב + ברני + סלומון אתי + אדלר יואב + פורת יובל + שמר אלון + אלחן יורם + כהן

גלעד
יחיל ;מיקום

 גיורג' + אלון + נח סימה + בקר טל + בר אלון + אושפיז אלון + רמי’ג - לאו״ם תשלומים
יחיל ;מיקום

09:15-08:15

13:30-13:00

15:00-14:00

16:00-15:00

17:30-16:30

o 2017 17 חםיש• יום o u i n

 ג׳ורג' + אדלר יואב + מא״ר-רובינשט״ן קרין IATI מנכ״לית
שקד :מיקום

 גיל + בר אלון + הגלר שלי + עמבור איריס + רודיקה + אושפיז ־ לרומא לנסיעה הכנה
 אסף + ויסברוד אמיר + דגן בני + שניר אלון + ארי בן יפה + השכל

 יחיל :מיקום
 תמר אורי
 רובינשטיין יעל
פרוואר נדב
 הודו של לעצמאותה 70ה- השנה יום
פיתוח הרצליה ,30 תכלת גלי ;ם1/7מי

09:15-08:15

12:00-11:15

12:45-12:30
13:00-12:45
17:30-17:00
21:00-19:00

2017 00א!גו 18 שיש• יום

10:47:54 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסחתם יובלז עמוד



2017 oouim 19 שבת

10:47:54 בשעה 12/03/2018 בתאריך 00הוד ר!תם יובל 2 עמוד


