
שבוע■ ■ומן ooiaiw 2017 26 - אוגוסט 20___________________________רותם ■ובל

o 2017 20 ראשון יום o u ik

מירב + גיורג' + ף0א + אלון + גלעד - לשכה צוות
 שחף + א״לת + אלון + אסף + ,גיורג + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז
 דוד אבד• פ״א
שגיב אורנה פ״ע

10:00-09:30
10:20-10:00
15:40-15:30
16:30-16:00

00M1K 2017 21 י1ש יום

 גבאי דרור
 שקד :יקום0

אלון + גלעד + משפט
 מש״א באחריות זימונים / מדיני שנייה + עליונה ומ״ן
 א@משרד_ההוץ •שיבות/בנין •חיל-אולם חיים ע״ש :חדר
 מש״א באחריות זימונים / מינהלי חוץ שנייה ומ״ן
א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר

09:15-06:15

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

19:15-16:15

2017 אוגוםם 22 שליש■ יום

 בחופש •ובל - לקבוע לא
 קול וארתור לנט אצל ערב ארוחת
12 כרם עין או 3 הצופית שביל :מיקום
 ישתתף לא מנכ״ל / USIEA ארגון מטעם קונגרס חברי משלחת עם רה"מ פגישת
רה"מ לשכת :מיקום

 - היום כל -
19:30-18:00

22:00-21:00

2017 אוגוםם 23 רביעי יום

 אסף + קריב אופיר + הבריטי המז״ת שר עם פגישה
שקד :מיקום
 גלעד + מונגוליה עם מדיני דיאלוג פתיחת

העגול האולם :/ם׳7מי
 ■ששכרוף מג׳רמי פרידה

אבריאל אולם :מיקום
 המנכ״ל בראשות / תואתיקן לשגריר פרידה ארוחת
ציון הר מלון :מיקום

 פותח מנכ״ל / השירות בנות סיום טקס
דיטוריום1א :מיקום

■ו כהן גלית + גוטמן אורי + כץ נעם + אושפיז - לממשלה החוץ משרד על לסקירה הכנה
 גלעד)ללא( + אליאב + ברני + אדלר יואב + פורת יובל + שמר אלון + אלרון יורם

יחיל :מיקום
 Lord Polak + הבריטית החוץ סיוע מזכירת עם א״ע

הרצליה דניאל, מלון :מיקום

08:00 - 09:00 

10:30-10:00 

11:30-10:30 

15:00-13:00 

16:30-15:30 

17:30-16:30

21:30-20:00

2017 אוגוםט 24 וומישי יום

 פש1בח ברני
 פש1בח יובל - לקבוע לא

 מנצור בהיג' + הדרוזית העדה ,ר עם מפגש
העדה של הרשמי המעון ;מיקום

- היום כל -
 - היום כל -

13:00-12:00

d 2017 25 שיש■ יום o u in

בחופש יובל - לקבוע לא - היום כל -
2017 אוגוסס 26 שבת

10:48:18 בשערי 12/03/2018 בתאריך הודפסחתם •ובל1 עטוד



שבוע■ יומן_______________________2017 מבד0פ0 2 - 00אוגו 27___________________________רותם ■ובל

ooiain 2017 27 ראש!{ •ום

האו״ם מזכ״ל ביקור
 גלעד + ’גיורג + רודיקה + תור עקיבא + צבי בן 0אלכ + אושפיז - סוביבור

גלעד + מירב + דגן בני + אושפיז - התייעצות
 איתן + ויסברוד דגן/אמיר בני + רשף)ללא( יפעת + רגב וויים + אושפיד ־ ירדן מצב היתוך

 גלעד + אליאב + בקר סל + 0רקי10
יחיל :מיקום

 שחף + איילת + אלון + ף0א + ’גיורג + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז
 משרד נציג + בט"פ נציג + שב"כ נציג + מת"מ ראש חיים, מיכאל - משסרה נציג - אינטרפול

 ארב״ל מדור ראש טטלביץ, מוטי - מתפ״ש נציג + מדינית זירה ר' ,ד0מו נציג + המשפטים
 ישראל + דגן/נציג בני + בקר טל + בר אלון + אושפיז + מלייל נציג + אמ״ן נציג +

 + מעוז חני + פריש אביגיל + ויים-מעוד׳ שרה + בורגל בן + זרקא יוש + טיקוציינסקי
 גלעד + אליאב + גיורג' + אילן בר אביבית
יחיל :מיקום

רה"מ פ״ע
רה"מ לשכת :/ם(7מי

 מירב + גלעד + קריב אופיר + השכל גיל - אנגליה עם מש״ב טרילטרלי
 אלון + ברנע + ף0א + גיורג' + אליאב + מירב + גלעד

בהר חגי

 - היום כל -
09:00 - 09:30 

10:00-09:30 
10:30-10:00

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

14:15-13:45

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

oomim 2017 28 שני •ום

האו״ם מזכ״ל ביקור
 / מדיניות ל”מנכ0 רייך, גיל + וא״א ל שניר, זאב - םבא״א הכללית הועידה לקראת הערכות

נוטפים ללא
 אביב רמת ,24 לבנון חיים :מיקום

 אלון + ברנע + אטף + ’גיורג + אליאב + מירב + גלעד
 רה"מ בראשות האלם מזכ״ל עם א"צ
רה"מ לשכת :0/׳7מי

גיורג' + אדלר יואב + והנבחרת כספי עומרי
 (9 שער מול אליהו)חניה יד ,51 אלו[ יגאל - מבטחים מנורה היכל :מיקום
 ישתתף לא מנכ״ל / רה"מ בהשתתפות האו״ם מזכ״ל ביקור במטגרת חדשנות אירוע

ישראל מוזיאון :מיקום

 - היום כל -
09:15-08:15

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

19:15-18:15

20:00-18:25

00U1K 2017 29 שליש• •ום

האויים מזכ״ל ביקור
 גלעד + מירב + גיורג' + דור + אפרים מוד׳

 המשפחה + קפליט טב0
 מנכ״ל חדר :מיקום

טגנית שוטף
 בפועל ביצוע אחוזי ־ שנתי חצי דו״ח / הנהלה
אבריאל :מיקום

 + כהן גלית + גוטמן אורי + כץ נעם + אושפיז - לממשלה החוץ משרד על לסקירה הכנה
גלעד + מירב + אליאב + ברני + אדלר יואב + פורת יובל + די.גי. + שמר אלון + בהר חגי

 - היום כל -
09:15-09:00 
10:30-10:00

11:30-11:15
13:00-11:30

15:00-14:00

 גלעד + אלון + לביאן עודד + לולו בן משה
 דמן אריה למינהל, מסמנכ״ל פרידה אירוע

אבריאל אולם :מיקום
 ף0א + ירושלים עיר״ת מנכ״ל מרחב, אמנון + ירושלים העיר ר' ברקת, ניר

6 קומה ,1 בנין פרא0 ככר :מיקום

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

19:00-18:00

2017 אוגוםט 30 רביעי יום

 ישראל + ויםבורד אמיר + דגן בני + בקר טל + אושפיז + בר אלון - ■וניפי״ל מנדט חידוש
 + גלעד + מירב + בורגל בן + יוסף עודד + דוני! יובל + שפרנטק׳ אריאל + טיקציינםק׳

ניורג' + אליאב
 אבו וליד + רשף יפעת + רגב ח״ס - הפלסטינית הזירה בנושא רה"מ אצל להתייעצות הכנה
 אבנר + ויסברוד אמיר + בקר טל + דגן בני + אילן בר אביבית + בר אלון + אושפיז + חיה
 + מירב + אליאב + גונן נתן1י + כץ נעם + גוטמן אור■ + זרקא יוש + הרצל ליאורה + פלד

גלעד
 מירב + גלעד + ברני
 שושני קוב׳
לב אל• פ״א

09:45-09:15

11:00-10:00

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

10:48:36 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0דפ1ר.רותם ■ובל1 עמוד



רוט דוד פ״א
 + המל״ל ראש + השירות ראש + המוטד ראש ־ מ“רה מזכ״צ אצל ירדן בנושא התייעצות

 על יהיה ־ בתל-אביב הפגישה ישתתף לא מנכ״ל רגב// חיים + שנטר יונתן + מולנו עו״ד
הקו

 נחנ״צ לשנת :מיקום
רודגולד מרדני פ״א

 אורלי + קפלן תמי + בקר סל + מרי n ליועמ״ש, המשנה בראשות - האוצר משרד פעולות
 ישתתף לא מננ״ל / גלעד + מירב + ארליך
 אלון + ראפ טלה0 + האוכלוסין רשות מנכ״ל ף,0יו מור שלמה פרוסי

 מננ״ל חדר ;מיקום
לנק ר1ארת פ״א

12:45-12:30
13:45-13:15

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

16:30-16:00

17:40-17:30
ooniN 2017 31 תמיש• יום

 משהב״ט נהן, אורי ד״ר
 שמואל גבעת קפה, קפה ;מיקום

 עמנואל + 0ויי דנה
 שמואל גבעת קפה, קפה :מיקום

לוי דוד
שא! בית :מיקום

 גיל + בר אלון + הגלר שלי + עמבור אירים + רודיקה + אושפיז - לרומא לנסיעה הכנה
 אסף + אמיר!יסברוד + דגן בני + שניר אלון + ארי בן יפה + השנל

יחיל ;מיקום
 + אפרים מודי + פראגווא׳ שגריר + ארגנטינה שגריר + קולומביה שגריר + מקסיקו שגריר
גיורג'

מנכ״ל חדר ;מיקום

07:30 - 08:30 

10:00-08:30 

13:00-12:00 

17:30-17:00

18:30-18:00

2017 ספסמבר 1 שיש• יום

2017 ספטמבר 2 שבת

 21:30 בשעה יתחיל המשחק / ליטא נגד ישראל ־ היורובסקט משחק
אביב תל מבטחים, מנורה היכל :מיקום

20:45 - 23:00

Sunn10:48:36 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפס01רוו יובל



שבועי יומן 2017 ספטמבר 9 - ספטמבר 3 רותם יובל

2017 םפמתבר 3 ראשון יום

עיניים 4ב- / החקלאות משרד מנכייל אליהו, בן שלמה 09:30 - 09:00
מנכ״ל חדר :מיקום

+ בורגל בן + כץ כעם + כהן גלעד + עקוב דוד + בקר טל + אושפיז - מנכ״ל התייעצויות 10:00 ־ 09:30
 מירב + ניומן הלל + אסף + גיורגי + דור + אליאב

יחיל :מיקום
שחף + איילת + אלון + אסף + גיורג' + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז 10:20 -10:00
ברוודמן, ואדים + הכנסת מנכ״ל סחרוביץ', אלברט - הכנסת עם עבודה יחסי - הסגנית אצל 13:00 -12:00

ו הכנסת ליו״ר יועצת הלמן, פלורינה + קש״ח מנהלת כהן, מאיה + הכנסת למנכ״ל יועץ
 אסף + אליאב

הסגנית לשכת ;מיקום
עופר + בכר משה + נתן בר קוב׳ + השכר הסדר בנושא כהן איציק האוצר ס/שר אצל 14:00 -13:00

 גלעד + אלון + ספרי לוי יוסי + אמסל ניר + מרגלית
האוצר שר סגן לשכת :מיקום

מנכ״ללא / בכר גדעון + אלרון יורם + קפון נועם + המשפטים שרת + הפנים שר - מסתננים 15:15-14:15
ישתתף
ירושלים -,1 ת1ישיב חדר - הפנים משרד :מיקום

בהר חג■ 15:00-14:30
מנכ״ל ;מיקום

מנהלת ליבוביץ, אביטל + הצוות ראש סגנית בילסקי, שרלוט + AJC מנכ״ל האריס, דיויד 17:15 -16:30
גיורג' + מנכ״ל עוזרת אברהם, דורין + תחום

______________________________________________________________יחיל :מיקום
2017 ־anoso 4 שני 01׳

ברומא מנכ״לים דיאלוג - היום כל -
פורום 10:30 - 09:30

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
ליטא של שה״ח עם רה"מ פגישת 11:30 -10:30

 מ“רה לשכת :מיקום
טווח" ארוך 2025"פתיחת 12:15 -12:00

ירושלים אולם :מיקום
ישתתף לא מנכ״ל / מקדוניה ממשלת ר' עם צהריים ארוחת - מ“רה בראשות 13:30 -12:00
לרומא A2807 טיסת 15:40
 ישראל( שעון 19:30) ברומא נחיתה_________________________________________________________________________________________________________________18:30

2017 םפםםבר 5 שלישי יום

ברומא מנכ״לים דיאלוג - היום כל -
לנתב״ג מרומא AZ814 טיסת 22:35

2017 ספטמבר 6 רביע■ 01׳

משתתף לא שהמנכ״ל מביקורים לשירלי נמסר / הצל״א נשיא עם רה"מ פגישת 14:00 - היום כל -
בנתב״ג נחיתה 02:55

ו בורגל בן + כץ נעם + עקוב דוד + דגן בני + בקר טל + אושפיז - מנכ״ל התייעצויות 10:00-09:30
גלעד + מירב + אסף + גיורג' + דור + אליאב
יחיל :מיקום
רה"מ ת1בראש המשרד עובד■ עם כוסית הרמת 10:30-10:00

אודיטוריום :מיקום
רה"מ פ״ע 11:00-10:30

השר לשכת :מיקום
ריבקינד אבי פרופ' 11:50-11:30
סגנית שוטף 12:40-12:10

לפספורט צילומים 13:50-13:20
רודד שמעון פ״א 14:30-14:15

אסף + אליאב + ראובן מירון + גולדפרב דוד - כבוד קונסול׳ חתימות פורמט 14:45-14:30
ושיר סברני פרידה 15:30-15:00

א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ׳חיל־אולם חיים ע״ש :חדר
YPO International בפני הרצאה 21:00-18:00

11 קומה ת״א, אינטרקונטיננסל מלון מיקום:
YPO ערב ארוחת 22:30-21:00
הרצליה שגב, מסעדת :מיקום

2017 בר00פ0 7 חמיש* 01•

10:49:26 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם יובל̂ עמוד



מהוליווד משלחת עם בוקר ארוחת 09:00 - 08:00
 ת״א אינטרקתטיננטל, מלון :מיקום

וולף ודנה לואים םקוט 11:30 -11:00
הונליין מלקולם 12:00 -11:30

 מנכ״ל חדר :מיקום
ליבלר מארק עם א"צ 13:30 -12:15

הרים ורד החלפת - שושני יפית 15:15 -15:00
עיניים 4ב- / והספורט התרבות משרד מנכ״ל שרעבי, יוסי 18:15 -17:30

מנכ״ל הדר :מיקום
 י_UA 91 למקסיקו טסה רעות_________________________________________________________________________________________________________00:00 - 23:00

2017 ספטמבר 8 שיש• יום

2017 טפטמבר 9 שבת

10:49:26 בשעה 12/03/2018 בתארין הודפסרותם יובל2 עמוד



onn שבוע■ ■ומן2017 ספטמבר 16 - ספטמבר 10■ובל

2017 טפסמבד 10 ראשו[ יום

בביירס רה"מ ביקור
 בהר חגי + תמי + החוץ בשירות מימי - שרים ועדת

 (3/9מה- רבל)נדחה סמי + ישראל-צרפת יהסי - ממשלה ישיבת
 רמנוכ״ל + השב״ב ,ר + הביםווון שר + מ”רה בראשות הפלסטינית הזירה בנושא התייעצות

 בקר סל + המל״ל ל + מתפ״ש + אמיין ר' +
רה"מ לשנת :מיקום

 נוכה לא מננ״ל / לפרסומים התר למתן שרים ועדת
התייעצויות הדר ;מיקום

 + מירב + דור + אלו! + אליאב + בורגל בן + מך10 זיוה + אושפיז ־ נציגויות ראשי כנס
 מירב בראשות / גלעד
יוסף יאיר
 גלעד + מירב + אליאב + ברבי + בורגל בן + גוטמן רי1א + אושפיז - המשרד יעדי

 יהיל :מיקום
רה"מ במטוס המראה

 - היום כל -
10:30-09:45 
12:30-10:30 
13:00-12:00

13:00-12:30

14:30-14:00

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

22:00
2017 ספטמבר 11 שני 01•

בביירס רה"מ ביקור - היום כל -
2017 םפטמבו 12 שליש■ ם1■

בב״רס מ”רה ביקור - היום כל -
2017 טפטטבר13 רביע■ ם1י

 בביירס רה"מ ביקור
 פרס שמעון של לזכרו אירוע

יפו ,132 קדם - ולחדשנות לשלום פרס מרכז :מיקום

 - היום כל -
12:00-10:30

2017 טפטמבד 14 וונוישי יום

סיטי במקסיקו מ רה" ביקור - היום כל -
2017 טפסמבר 15 שיש• •ום

בניו-יורק רה״מ ביק!ר - היום כל -
2017 ספטמבר 16 שבת

בניו-יורק מ”רה ביקור - היום כל -

10:49:56 בשעה 12/03/2018 בתארין 0הודפרותם יובל1 עמוד



מן__________________2017 ממבר9ם 23 - ספטמבר 17_________________________רותם יובל שבוע* •ו

2017 טפטמבר 17 ראשון יום

רק1בניו-י רה״בו ביקור - היום כל -
9 שני •ום 0 2017 סמבר18

רק1בניו-י רה"מ ביקור - היום כל -
2017 טמבר9ט 19 שליש• יום

בניו-יורק רה"מ ביקור - היום כל -
dl48 בטיסת בארץ נחיתה 16:15

2017 מבד09ם 20 רביע• •ום

השנה ראש ערב - לציו( -יום
2017 טמבד90 21 חמישי יום

ראש-השנה - לציון יום -
2017 טמבד9ם 22 שיש• •ום

ראש-השנה - לציון יום -
2017 טפטמבר 23 שבת

1 -ttnlf10:50:17 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0דפ1הרותם •ובל



שבוע■ יום!______________________2017 ספטמבר 30 - ספטמבר 24 רותם יובל

2017 םפםםבר 24 ראשון יום

גדליה צום
 + בורגל בן + נץ נעם + כה! גלעד + עקוב דוד + בקר טל + אושפיז - מננייל התייעצויות

 מירב + ניומן הלל + ף0א + גיורג' + דור + אליאב
 •חיל מיקום

אנוליק אורן פ״א
 שחף + איילת + אלון + ף0א + גיורג' + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז
 רהיימ פ״ע

ללוויה יציאה
 אליאב + מירב + דוניו יובל + אבולעפיה אמיר אלוף אג״ת, ר'

9 קומה צה״ל, בניין קר״ה, ת״א מיקום

 - לציון יום -
10:00-09:30

11:10-11:00
13:05-12:45
15:00-14:30

15:00
19:15-18:15

2017 םפםמבר 25 שגי יום

 מחו״ל החוזרים לשליחים אוריינטציה יום פתיחת
ו קומה שומרון, אולם ;מיקום

פורום
יחיל :מיקום

 א@משרד_החוץ ת/בנין1ישיב •חיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
קשתו״ם אגף עם מפגש

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר
האגר ויד דיו עם א"צ

 ירושלים ,11 צבי בן שדרות - הים אהבת מסעדת :מיקום
קשתו״ם בנושא ועד

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

 בט"פ + מל״ל + מפכ״ל - אינטרפול בנושא ועידה שיחת
 גלעד רועי פ״א
 בחמן יצחק פ״א
 חיים בן תמי פ״א
 אלבז מאור פ״א

 מננ״ל :מיקום
 גולדשטיין בני פ״א
 אדם רוני פ״א

מנכייל :מיקום

09:00 - 09:30 

11:00-10:00

12:45-12:00

15:00-13:30

16:30-15:30

16:45-16:30
17:30-17:00
17:40-17:30
17:50-17:40
18:00-17:50
18:10-18:00

18:20-18:10
18:30-18:20

2017 םפםםבד 26 שלישי יום

 בני + רף0א חיים + בלבד( דקי 20)בקר טל + שניר אלון + אושפיז - מיוחד איראן פורום
 + גת טל + שלף שחר + הרצל ליאורה + זרקא יוש + בנבנישת׳ דנה + קרסנה בנגיי + דגן

 גלעד + מירב + אליאב + דביר ניל"•
יחיל אולם ;מיקום

 א@משרר_החוץ ישיבות/בנין ■חיל-אולם חיים ע״ש :חדר
ממשלה ישיבת
 רגב ח״ם + השגריר של 2 ‘מם + המצרי השגריר עם צהר״ם ארוחת
 האלון חדר דיויד, קינג :מיקום

 אלון + גבאי דרור
 לוי י0יו פ״א

 מננ״ל :מיקום
 לינק ליביה פ״א
 ספיר םילבי פ״א

 מננ״ל :מיקום
רה"מ פ״ע

רה"מ לשכת :מיקום

10:30-09:30

12:00-10:30
14:00-12:30

17:00-16:30
17:20-17:10

17:30-17:20
17:40-17:30

19:00-18:30

2017 ספטמבר 27 רביעי יום

 + בורגל בן + כץ נעם + עקוב דוד + דגן בני בקר)ללא(+ טל + אושפיז - מננ״ל התייעצויות
 גלעד + מירב + ף0א + גיורג' + דור + אליאב
יחיל :מיקום
 11:00 בשעה פותח מנכ״ל ,10:30 בשער. התכנסות / מטורקיה לעמז״ית הוקרה הענקת
אבריאל :מיקום

 שניר רוט אלון + ארי)בחו״ל( בן יפה + אידלמן ראובן + קפלן תמי - קצא״א בוררות הליך
 גלעד + מירב + דור + אליאב + רסנה ק בנגיי + בקר טל + )בחו״ל(
■חיל :מיקום

09:30 - 10:00

11:30-10:30

13:00-12:00

I HDJJ10:50:35 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפםרותם יובל



לשבה צוות
מש״א באחריות זימוניים / מינויים וועדת
החוץ א®משרד ישיבות/בבין יחיל-אולם היי□ ע״ש :חדר

13:30-13:00
19:00-15:00

2017 מפגומבר 28 וומיש• 01•

חומשה - סגור - היום כל -
בו0פ0 29 שיש• □1• 2017 מ

חומשה - םגור - היום כל -
יום־כיפור ערב ־ לציון יום -

2017 מפסמבו 30 שבת

חומשה - גור0 - היום כל -
כיפור יום - לציון יום ־

10:50:35 בשעת 12/03/2018 בתאריך הודפםרותם יובל2™־ 11



שבוע■ ■ומן_______________________2017 אוקטובר 7 - אוקטובר 1___________________________רותם ■ובל

2017 אוקטובר 1 ראשון 01■

חוהשה - סגור - היום כל -
2017 אוקטובר 2 שב• •ום

חופשה - סגור - היום -כל
דגן בני בראשות פורום 11:00-10:00
¥1א@משרד_הח ישיבות/בכין יהיל-אולם חיים ע״ש :חדר

2017 אוקטובר 3 שליש■ 01•

חופשה - סגור - היום כל -
2017 אוקטובר 4 רביע• 01•

חופשה - סגור - היום כל -
סוכות ערב - לציון יום -

or 2017 אוקטובר 5 חמישי

חופשה - סגור - היום כל -
סוכות - לציון יום -

2017 אוקטובר 6 שיש• 01•

חופשה - סגור - היום כל -
סוכות חוה״ם - לציון יום -

2017 אוקטובר 7 שבת

חופשה - סגור - היום כל -
סוכות חוה״ם - ן1לצי יום -

10:50:56 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם יובל1 עטור



שבוע■ ■ומן______________________2017 אוקטובר 14 - אוקטובר 8 _____________________רותם יובל

2017 אוקטובר 8 ראשון יום

חופשה - גור0 - היום כל -
סוכות חוה״מ - לציון יום -
בוקר זאביק 20:00 - 21:00
קפה קפה ;0,/מיל

2017 אוקטובר 9 שני יום

סוכות חוה״מ - לציון יום -
השכל גיל 08:00 - 09:00

שמואל גבעת ,26 נתניהו ■וני מול - קפה קפה ;מיקום
תורגימן שלום 09:00 - 09:30

שמואל גבעת ,26 נתניהו יוני מול - קפה קפה :מיקום
AC 84 מטורונטו נוחתת רעות 11:00-10:00
050-6203018 - שלאין עינת 16:00-15:00

שמואל גבעת ,26 1 נתניה יוני מול - קפה קפה ;מיקום
הרצל ליאורה 17:00-16:00
שמואל גבעת ,26 נתניהו יוני מול - קפה קפה ;מיקום

2017 אוקטובר 10 שליש• יום

וכות0 חוה״מ - לציון יום -
סוכות חוהיים - לציון יום -
הסורק׳ השגריר עם בוקר ארוחת 08:30 - 09:30
טורקיז ־. מיקום

2017 אוקטובר 11 רביע• יום

2017 אוקטובר 12 חמישי יום

רבה הושענה - לציון יום -
2017 אוקטובר 13 שיש• □1•

תורה שמחת - לציון יום -
2017 אוקטובר 14 שבת

1 THly10:51:21 בשער. 12/03/2018 בתאריך הודפסרותם יובל



שבועי יומן______________________2017 אוקטובר mopiw■ - 21 15 רותם ■ובל

2017 אוקטובר 1enn| 15 *ום

אסף + גיורג' + אליאב + דור + מירב + גלעד - לשכתית התייעצות 09:00 - 08:30
+ בורגל בן + נץ נעם + נהן גלעד + עקוב דוד + בקר טל + אושפיז - מנכ״ל הת״עצועת 10:00 - 09:30

 מירב + ביומן הלל + אסף + רג'1ג' + דור + אליאב
יחיל :מיק/ם

שחף + איילת + אסף + לורגי + אליאב + דור + מירב + גלעד - הבא לשבוע לו״ז 10:20 -10:00
גירמייששכרוף 11:15-11:00

נציג + בכר גדעון + אושפיז + גלעד רוע׳ + חסיד ברנע + אלרון יורם - לאא״פ משקיף מעמד 12:45 -12:00
 מירב + דור + סימון אלונה + ליאורה + ממ״ד
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר

יורם + כהן גלית + גוטמן אורי + כץ בעם + אושפיז - ידע העמקת - הממשלה לישיבת הכנה 14:00 -13:00
 גלעד + אליאב + ברני + אדלר יואב + רת1פ יובל + שמר אלון + אלרון

 יחיל :מיקום
דניפפרמן 15:30-15:00

שרה + הרצל ליאורה + בקר טל + גת טל + אסרף חיים + שניר אלון - איראן בנושא דיון 17:00 -16:00
יוש + שלף שחר + ויסברוד אמיר + בנג׳י + עקוב ד1ד + דגן בני + בורגל בן + אושפיז + וייס

 גלעד + מירב + דור + אליאב + גוטמן אורי + זרקא
יחיל :מיקום

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
לענייני המשרד ומננ״ל מ“רה משרד מנכייל רה"מ, בהשתתפות נוצרית תקשורת כנס פתיחת 20:30 -19:30

ירושלים
________________________________________אודיטוריום אולם ישראלי מוזיאון : 01/7*0

2017 אוקםובר 16 שגי ■ום

’גיורג + אלון + אסף + דור + אליאב + מירב 09:15 - 08:45
סופר ממרק פרידה - פורום 11:00 -10:00

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

מגלעד פרידה 12:30 -11:00
אבריאל :מיקום

טראמפ הנשיא החלטות לחמא״ס; הרש״פ בין הפיוס הסכם בעקבות עדכונים - קבינט 14:00 -12:00
 הכורדי בחבל המצב הגרעין; והסכם איראן בנושא

 רה"מ לשכת קבינט, חדר :מיקום
חפץ צביקה 16:30-16:00
גילאון נאור 17:00-16:30

איריס + Mrs. Alejancfra del Rio - 2 מסי + Mr. Manuel Gomez-Acebo ספרד שגריר 17:20 -17:00
אסף + עמבור

________________________________________________________מנכ״ל חדר :מיקום 
2017 ובד0ק1א 17 שליש■ יום

שחר אילון מירב עם בוקר ארוחת 09:15 - 08:15
גן רמת חן, רמת ,40 דוד אלוף רח' - שקד :מיקום

מירב + גלעד + דווידסון חני + אלקלעי שרון + אוסטרליה בנושא ציר אייל 10:00 - 09:30
שקד :מיקום

סופר ממרק פרידה 12:00 -11:00
העגול האולם :מיקום

שיאלה + יחב״ל אגף ר' שלימציק, אדם + ויחב״ל תכנון סמנכ״ל כהן גלית + אלקין זאב השר 13:30 -12:45
גיורג' + לינק ליביה + טל צבי + בחו״ל( בר)ללא, אלון + לשר מקצועית יועצת קרדל,

 שאול גבעת ,5 נשרים כנפי ’רח השר, לשכת :מיקום
המשך קבינט 17:30 -14:30
ספרד של הלאומי היום 21 ;00 -19:30

________________________________________פיתוח הרצליה ,133 האשל רח' ;מיקום
2017 אוקטובר 18 רביעי יום

כהן גלעד 08:30 - 09:30
טורקיז :מיקום

פותח מנכ״ל / 2018 צרפת-ישראל השותפות לשנת היגוי ועדת 12:30-11:00
אבריאל :מיקום

+ עקוב דוד + דגן בני + בקר טל + אושפיז - מנכ״ל התייעצויות 12:30-12:00
גלעד + מירב + אסף + גיורג' + דור + אליאב
■חיל :מיקום

סגנית שוטף 14:15-13:45

ד01נ 10:51:41 בשעת 12/03/2018 בתאריך 0הודפרותם יובל1 !



 בראל אבי של 1בנ ויהונתן, מאור של חתונתם
נחשונים קיבוץ מיה", האירועים"גיויה גן :מיקום

21:00-19:30

2017 אוקטובר 19 חמישי יום

 שגיב אורנה
בהר חגי

 + טמן1ג אורי + אושפיז + ברוד0י1 אמיר + דגן דוידי/בני - מצב וחיתוך התפתחויות - וריה0
 + מס-שניר אלון + קפלן תמי + בקר)ללא( טל + 0ויי שרה + רשף יפעת + רגב)ללא( ח״ם
מירב + דור + אליאב + במקום( ליבנה יעקב - צבי)ללא בן אלכם + ליאורה + בנבנישתי דנה

11:45-11:30
12:45-11:45
14:00-13:00

יחיל :מיקום
 לוי-םפרי ׳0יו פרידה אירוע

אבריאל אולם :מיקום
 מירב + ף0א + רפפורט שרון + EMANUEL GLAUFRENT לא״א החדש השגריר
 מנכ״ל חדר :מיקום
 האיטלקיה המנכ״לית עם טלפון שיחת

 רבל מי0 פ״א
 זידמן ירון פ״א
 כהן אלעזר פ״א
 זרוק עמית פ״א
 מרמורשט״ן אורן פ״א
 עזרא עליזה פ״א

ויםבורד אמיר

15:00-14:00

15:45-15:00

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
19:15-19:00

2017 אוקטובר 20 שיש׳ יום

2017 אוקטובר 21 שבת

2 TtBU12/03/201 בתאריך 0דפ1הרותם •ובלB ו 0:51:41 בשעה



שבוע■ ■ומן  _______2017 אוקטובר 28 - אוקטובר 22__________________________רותם ■ובל

2017 אוקטובר 22 ראשון יום

בהשתלמות ’גיורג
 + בורגל בן + כץ כעם + כהן גלעד + עקוב דוד + בקר טל + אושפיז - מנכ״ל התייעצויות

 מירב + ניומן הלל + ף0א + גיורג' + דור + אליאב
יחיל :מיק/ם

 א@משרד_החוץ ישיםת/בנין יתיל-אולם חיים ע״ש : וודר
 אסף + אפרים מודי + ציילה של משה״ח מנכ״ל עם פגישה

 שחף + איילת + אלון + אסף + דור + מירב ־ הבא לשבוע לוייז
 גיל־אור נן1ר פ״א
 הרפז רפי פ״א
 רודגולד מרדכי פייא
לב אל■
 קריב אופיר פ״א
 רגל בו בן פ״א
 שושני קוב׳ פייא

הבחכ״צ עם טלפון שיחת
 עיכ״ם 4ב- / שליחים בנושא התיירות משרד מנכ״ל הלו׳, אמיר
 אלעד + שגיא אהרון + הרצל ליאורה + בורגל בן + אושפיז - קנדה עם לדיאלוג הכנה

 + קרסנה בנגיי + עקוב דוד + מועד עדו + רוט־שניר אלון + זרקא •וש + שטרומאיר)ללא(
 פלד/אמירה אבנר + בן-ארי יפה + השכל גיל + במקומו( אילן בר אביבית בר)ללא, אלון

 מירב + אסף + רביד בן + שחר קר! + בקר טל + רגב חיים + אורון
יחיל ;מיק/ט

א@משרד_החוץ ישיבות/בנין ■חיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
 מירב + שניר אלון + בט"פ שר■ של בינ״ל כנס בנושא בט"פ מנכ״ל מ"מ רוזנבאום אליעזר
 מנכ״ל :מיקום

סרנגה דוד פ״א

 - היום כל -
10:00-09:30

09:15-08:45
10:20-10:00
12:00-11:50
12:10-12:00
12:20-12:10
12:30-12:20
12:40-12:30
12:50-12:40
13:00-12:50

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

10:00-17:30

18:10-18:00
2017 אוקטובר 23 שגי •ום

 בהשתלמות גיורג'
 פורום

■חיל :מיקום
 ץ1א@משרד_הח ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר

סגנית שוטף
 ירושלים מרחב ההסתדרות ■ו״ר בונפיל, דני + אלקלעי אופיר לחו״ל, עמיתים עמותת מנכ״ל

 אלון + מזכיר לוי, אייל +
מנכייל :מיקום

 + נפגעים ענף ראש גפן, כהן- אורלי + בכר אל■ + פנטה יונית טליינש + מנגיסטו משפחת
ר1ד

 אסף + קריב אופיר + הבריטי השגריר
אליאב אצל ביקור
 נשיא במעמד ,20ה- הכנסת של הרביעי המושב של הפתיחה ■שיבת / הולך לא מנכ״ל

 האופוזיציה וראש העליון המשפט בית נשיאת הכנסת, יו״ר הממשלה, ראש המדינה,
בכנסת 1 מסי מיוחד יציע :מיקום

 - היום כל -
11:00-10:00

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

14:30-14:00

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

2017 אוקטובר 24 של>שי •ום

 ציבורית דיפלומטיה קורס פתיחת
 וילן אבו כ”ח

 שקד :מיקום
 רביד אילנה

 גיורג' + קפלן תמי
 מירב + אלון + הוועדים ראשי
גיורג' + בורגל בן + דוזורץ קרין + קפלן תמי

 + קפלן תמי + בקר טל + ויסברוד אמיר + רגב חיים - המל״ל ,ר אצל ירדן בנושא ן1לדי הכנה
 מירב + דור + אסף + שלאין עינת + רשף יפעת + ארנון רמי + במקומו( בן אושפיז)בחו"ל,

יחיל :מיקום
 האופוזציה ראש1 רה"מ במעמד ז״ל, זאבי רחבעם של לזכרו הכנסת של מיוחדת ישיבה

 בכנסת 1 מסי מיוחד יציע :מיקום
כהן מרשל

ירושלים פלאזה קראון מלון :מיקום

 - היום -כל
08:00 - 09:00

11:30-11:15
11:45-11:30
13:00-12:30
14:30-14:00
16:30-16:00

18:00-16:30

21:00-20:00

2017 אוקטובר 25 רביע■ ■ום

אלון + אסף + גיורג' + דור + מירב 10:00-09:30

10:51:57 בשעה 12/03/2018 בתאריך ווודסס0רות •ומי1 עסמי



רה"מ פ״ע 12:45-12:15
כנסת :מיקום

אלון + אסף + גיורג' + דור + מירב 14:30 -14:00
מש״א באחריות זימונים / שנייה + עליונה ומ״ן 20:00 -16:00

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

_______________________________________________________________רר."מ פ״ע______________19:00-18:15
_________________________________2017 אוקטובר 26 תטיש■ 01■ 

/ 42-45 דרגות מתח - בכנסת ואירועים טקסים אגף ,ר פנימי למכרז בוחנים ועדת 12:00 - היום כל -
 במקומו ראובן מירון ישתתף לא מנכ״ל

שפירא דור 09:00 - 08:00
שקד :מיקום

ליבלר מארק עם צהרים ארוחת 13:00 -11:30
הורוביץ אב1י 13:40-13:30

רה״מ לשכת :מיקום
איל + אלדור דינה + סמל נועם + ורד׳ יאיר + התרבות מוסדות פורום יו״ר גורביץ, איתמר 14:30 -14:00

 מירב + דור + נעם)ללא( + שעל עדי + ישראל פסטיבל מנכ״ל שר,
יחיל :מיקום

לקש״ח, החינוך שר יועץ + מיניביצק׳ אפרת - מל״ל - מאונסק״ו פרישה לקראת הערכות 16:00 -15:00
 דיר החינוך, ממשרד לאונסק״ו הישראלי הוועד ומזנ״לית לקש״ח סמנכ״לית + קלמן אהרון
בר)ללא, אלון + מעוז חני + אברהם בן פריש אביגיל + בקר)ללא( טל + אטקציי דלית

 גלית גוטמן)ללא, אורי + בורגל בן + אושפיז)ללא( + טל צבי + במקומו( אילן בר אביבית
 מירב + דור + גיורג' + אל-על פנינה + גולדפרב דוד + ליאורה + במקומו( רונן

______יחיל :מיקום 
2017 אוקטובר 27 שיש■ ■ום

2017 אוקטובר 28 שבת

10:51:57 בשעה 12/03/2018 בתאריך הודפסann יובל2 עםוד



שבוע■ !ni׳_______________________2017 נובמבר 4 - אוקטובר 29___________________________דומם יובל

2017 אוקטובר 29 ראשון 01•

 האוסטרלי הצוות עם פגישה
העגול האולם :מיקום

 + בורגל בן + בץ נעם + כהן גלעד + עקוב דוד + בקר סל + אושפיז - מנכ״ל התייעצויות
 מירב + ניומן הלל + אסף + ’גיורג + דור + אליאב
יחיל :מ׳ל,/ס

 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר
 מירב + דור + אלון + מזר עפר + פישר סימה + גבאי דרור - שכר הסכם יישום
 סופר מרק

סיסי סינמה ־. מיקום

 09:30 ־ 09:00

10:00-09:30

13:20-13:00
15:00-14:00

2017 אוקטובר 30 שני יום

 ניו-זילנד ומושלת אוסטרליה רה"מ ביקור
פורום

•חיל :מיקום
 א@משרד_החוץ •שיבות/בנין •חיל־אולם חיים ע״ש :חדר

ניו-זילבד מושלת
 הקבינט חדר - רה"מ לשכת :מיקום

 אוסטרליה רה"מ לכבוד פנים קבלת סקס
רה"מ משרד :מיקום
 לשכת ויו״ר בישראל אוסטרליה שגריר בראשות אוסטרליה ממשלת ואש לכבוד פנים קבלת

 ישתתף לא מנכ״ל / רליה00ישראל־או המסחר
דיויד קינג :מיקום
 אוסטרליה רה"מ פמליית לכבוד ערב ארוחת
השגרירים אולם דיויד, קינג :מיקום

 - היום כל -
11:00-10:00

15:00-14:00

18:00-17:00

19:30-18:00

20:30 - 22:00

2017 אוקטובר 31 שלישי 01■

אוסטרליה פמליית ליוו■
ניו-זילבר ומושלת אוסטרליה רה"מ ביקור

- היום כל -
- היום כל -

2017 נובמבר 1 רביע• 01•

 ניו־זילנד ומושלת אוסטרליה רה"מ ביקור
 אוסטרליה רה״מ ביקור במסגרת ושם ביד ביקור

אוסטרליה רה"מ בהשתתפות שבע באר דיאלוג
 ת״א ,121 הירקון ־ SP קומה אולם"אמריקה" - רנסנס רמדה מלון :מיקום
 ז״ל רבין יצחק של לזכרו מיוחדת ישיבה

בכנסת המליאה אולם :מיקום

 - היום כל -
12:30-11:00 
16:45-15:30

18:30-17:00

2017 נובמבר 2 חמישי 01■

פרטי
 שוסטר :מיקום

 050-5074874 כהנוב רות׳
מנכ״ל :מיקום

 מירב + דור + גיורג' + בנג'י)ללא( + ליאורה + יוש - לקנדה לנסיעה הכנה
א@משח־_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם ח״ם ע״ש :חדר
 הרצל ליאורה + בקר טל + גת)ללא( טל + רף)ללא(0א ח״ם + שניר אלון ־ איראן בנושא דיון

 ויסברוד אמיר + י)ללא(יבנג + עקוב דוד + דגן)ללא< בני + בורגל בן + אושפיז + וייס שרה +
 רחל + בנבנישתי)ללא{ דנה + דביר ניל"׳ + גוטמן)ללא( אורי + זרקא •וש + שלף שחר +

 מירב + דור + אסף + גיורג' + פיינמסר
 יחיל ־. מיקום

 גלעד ענת פ׳יא
 לוי דוד פ״א
 ראפ סטלה פ"א
לב אלי פ"א

 המנכ״ל השתתפות אושרה טרם / ההודי השגריר בבית סופר ממרק פרידה ערב ארוחת
הרצליה :מיקום

09:15-08:15

12:30-12:00

16:00-15:00

17:30-16:30

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

2017 נובמבר 3 שיש• 01•

 אלון + חן דני
טורקיז ;מיקום

08:30 - 09:30

1 n o s10:52:15 בשעה 12/03/2018 בתאריך 0הודפרותם יובל



חפץ צביקה10:30-09:30
__________________טורקיז : 007*0

2017 נובמבר 4 שבת

10:52:15 בשעה 12/03/2016 בתאריך 03הודרות□ יובל2 עניוד



שבוע■ *ומ!_______________________2017 נובמבר 11 - נובמבר 5___________________________רומם ■ובל

2017 נובמבר 5 ראשון יום

 ישראל מדיכת של הכבוד קונסול׳ של שכת■ תלת 0כנ
 נואם רימנכ״ל 11:30 / הדיפלומט■ המירוץ
סאקר גן :מיקום

 ן1אל + אסף + ’גיורג + דור + מ<רב
דור + נעם - לועחו״ב הכנה

 נציג + אינטרפול רמ״ד בץ', גל - משטרה נציג + מניבצק■ אפרת - מל״ל נציג - אינטרפול
 אביגיל + וייס שרה + בקר טל + במל״ל שב"כ נציג + מזר מרלין עו״ד - המשפטים משרד
 + נתן יעל + סיקוציינסק■ ישראל + אילן בר אביבית + בר אלון + בורגל בן + אושפיז + פריש

 גיורג' + דור + מירב + רגב חיים + רשף)ללא( יפעת + עקוב דוד
 א@משרד_החוץ ■שיבות/בנין ■חיל־אולם חיים ע״ש :חדר
 אלון + גבאי דרור

nמנכ״ל חדר : 01׳7׳
 בר, רן + חאן פרץ המדע, משרד מנכ״ל - לישראל 70ה- שנות אירועי לקראת מדע שר■ כנס

 ליבי + מטה ראש1 יועץ ספרן, אריק + חוץ קשר■ אגף מנהלת לוי, אילנה + משא״ב סמנכ״ל
 ראשי מדע '0 שווימר, חגית + סל״ע בסוכנות חוץ לקשרי יועץ וינובסקי, לאו + הדוברת עוז,

 גיורג׳ + דור + כץ נעם +
יחיל :מיק/ם

 לא מנכ״ל / ישראל מדינת של הכבוד קונסול׳ של שנתי תלת כנס פתיחת אירוע - א״ע
ישתתף
R קומה ירושלים, ממילא מלון ־. מיקום

 - היום כל -
12:30-08:30

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

15:45-15:00

16:45-16:00

20:30-19:00

2017 מבמבר 6 שני •ום

 ישראל מדינת של הכבוד קונסול׳ של שנתי תלת כנס
פורום

יחיל :יקום0
 א@משרד_החוץ ישיבות/בנין יחיל-אולם חיים ע״ש :חדר
 נעים בן אורי + לוי משה

 מנכ״ל :מיקום
 שוטף - עקיבא

ב״גיינג קצ״מ עבודי, דורון
 ’ורגיג + זרקא יוש + הרצל ליאורה + הינטון אנתונ• + הקנרית השגרירה

מנכ״ל :מיקום
 עיניים 4ב- / ב!-שבת מאיר המל״ל, ר'

המל״ל רי לשכת ;מיקום

 - היום כל -
11:00-10:00

12:30-12:00

13:00-12:30
13:20-13:00
14:45-14:00

17:00-16:00

2017 נובמבו 7 שליש• ■ום

 ישראל מדינת של הכבוד קונסולי של שנתי תלת כנס
 הארמני שה״ח עם רה״מ פגישת
 מ”רה לשכת :מיקום

רה״מ פ״ע
 רה"מ לשכת :מיקום
 רשמית רשום לא / הורוביץ ■ואב המשך
 מ”רה לשכת :מיקום
 גרמניה עם דיגיטלי דיאלוג פתיחה
 מצב חדר אולם :מיקום

ר״ף גיל
 שמואל גבעת קפה, קפה :מיקום

לניו-יורק UA091 טיסת

 - היום כל -
11:30-10:30

12:00-11:30

12:30-12:00

13:45-13:30

18:00-17:00

23:10
2017 נובמבר 8 רביע■ ■ו□

 ישראל מדינת של הכבוד קונסול• של שנתי תלת כנס
 בקנדה מנכ״לים דיאלוג
בני-יורק נחיתה
 למונטריאול מניו-יורק AU3923 טיסת

במונטריאול נחיתה

 - היום כל -
 - היום -כל

04:35 
07:23 
08:53

2017 נובמבר 9 חמישי 01•

 בקנדה מנכ״לים דיאלוג
 לוושינגטון מאוטבה UA6308 טיסת

בו!שינגטון נחיתת

 - היום כל -
19:20 
20:58

12:52:39 בשעת 12/03/2018 בתאריך הודפםרותם •ובל1 עיזוז־


