
שעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

אליהו גפני– ראש מועצת עמנואל 
01/01/202009:00:0010:00:00

(ראש מועצת מרחבים)ג 'שי חג
01/01/202010:30:0011:00:00

01/01/202011:00:0011:30:00אחמד דבאח ראש מועצת דיר אל עסד

01/01/202011:30:0012:00:00 טל סיגרון - 11:30

01/01/202012:00:0012:30:00ירון אברהם - 12:00

01/01/202013:00:0014:30:00בטחוני-קבינט מדיני - 13:00

02/01/202010:00:0011:00:00  מנהלי רשתות השיווק - 10:00

02/01/202013:30:0014:00:00מנכל המועצה לצרכנות עופר מרום- 13:30

02/01/202014:00:0015:00:00שלמה קוק - 14:00

02/01/202016:00:0016:30:00 שלום הלוי הסתדרות העובדים

02/01/202019:10:0019:40:00 תוכנית חיסכון  - 19:10

05/01/202010:30:0012:30:00 ישיבת ממשלה - 10:30-12:30

05/01/202010:30:0011:30:00כ מיקי זוהר"ח  - 10:30

05/01/202014:00:0015:30:00ישיבת הנהלה - 14:00

05/01/202015:30:0016:00:00 ישיבת אסטרטגיה - 15:30

05/01/202016:00:0017:00:00 פורום יוקר המחייה חיצוני - 16:00

05/01/202017:30:0018:00:00רונית לב - 17:30



06/01/202016:00:0018:30:00ביטחוני-ישיבת קבינט מדיני - 16:00

ש"סיור ברצועת עזה בהשתתפות המתפ - 12:00    07/01/202012:00:0015:00:00

2007/01/202019:50:0020:20:00ראיון מהדורת חדשות  - 19:50

08/01/202012:15:0012:45:00טל סיגרון+נתן+יהל - 12:15

08/01/202014:00:0017:00:00ביטחוני-ישיבת קבינט מדיני - 14:00

09/01/202012:00:0012:30:00ב"רועי כהן לה - 12:00

09/01/202016:00:0016:30:00עמי כחלון משנה לראש העיר קרית אונו - 16:00

09/01/202018:00:0018:45:00נעמה קאופמן מגיעה" - 2019תעשייה יפה ומקיימת בישראל "טקס הענקת אותות וכוכבי יופי תחרות  - 18:00

09:15 - ט חדשנות עידו נורדן"רמ  10/01/202009:15:0009:45:00

11/01/202011:00:0012:00:00 שבת תרבות - 11:00

12/01/202009:00:0009:30:00(בית שמש)" אחים כהן"ביקור במפעל מזון  - 09:00

12/01/202010:30:0011:30:00ישיבת ממשלה

12/01/202012:30:0014:00:00 קבינט דיור - 12:30

12/01/202014:00:0014:30:00אהרון אהרון מנכל הרשות לחדשנות - 14:00

ר מיכאל כהן"ד  - 14:30   12/01/202014:30:0015:00:00

12/01/202015:15:0015:45:00אסף וסרצוג משרד האוצר - 15:15

12/01/202016:00:0016:30:00אביב איטח - 16:00

12/01/202016:15:0016:30:00ריאד אבראהים סמנכל מחוזות - 16:15



12/01/202017:00:0017:30:00נעמה קאופמן+ל "מנכ - 17:00

12/01/202017:30:0018:00:00 ישיבת יועצים - 17:30

13/01/202012:00:0012:15:00ל"ריאיון בגלי צה - 12:00

14/01/202009:00:0009:15:00בתוכנית קלמן ליברמן' ריאיון ברשת ב - 09:00

14/01/202015:50:0016:50:00(נעם אדרי)ראיון בסוגרים חשבון  - 15:50

14/01/202016:30:0017:00:00כנס קהילת הפינטק - 16:30

(ע בת ים"רה)צביקה ברוט  - 09:00  15/01/202009:00:0010:00:00

15/01/202010:30:0011:30:00כ מיקי זוהר"ח - 10:30

90ריאיון ברדיו  - 12:00 FM 15/01/202012:00:0012:30:00עם נחמה דואק ואטילה שומפלבי

15/01/202012:30:0013:00:00עמיחי שטיין - 12:30

15/01/202013:00:0013:30:00חיים רוקח ראש מועצה אזורית גולן - 13:00

15/01/202013:30:0014:30:00פגישה עם סגנית השר ציפי חוטובלי - 13:30

15/01/202015:00:0016:00:00 השר ישראל כץ - 15:00

15/01/202016:30:0017:00:00(ידעת'ראש מועצה בוענינה נוג)מוניר חמודי  - 16:30

15/01/202017:00:0017:30:00 שוקי קובלנץ איקאה - 17:00

15/01/202018:00:0018:30:00שלומי מגנזי סגן ראש מועצה מטה יהודה - 18:00

16/01/202008:45:0009:15:00(חיים) YNETריאיון באולפן  - 08:45  

16/01/202011:30:0012:30:00 יעקב ברדוגו



(ל הפדרציה למוזיקה"מנכ)ניר בוסקילה  - 14:00  16/01/202014:00:0014:30:00

16/01/202015:30:0016:00:00 כנרת כהן סגנית ראש מועצה הוד השרון - 15:30

16/01/202018:00:0018:30:00 אריאל שמידברג - 18:00

19/01/202009:00:0009:15:00ראיונות רדיו

19/01/202013:00:0015:30:00 השר ישראל כץ - 13:00

זרח יהב (רשם האגודות)  19/01/202015:30:0015:45:00

19/01/202016:15:0016:45:00 אוהד כהן ראש מנהל סחר חוץ - 16:15

20/01/202009:00:0010:00:00 הנחת אבן הפינה למעונות סטודנטים בראשון לציון - 09:00

ע נחום איצקוביץ"פ - 11:00  20/01/202011:00:0011:30:00

ע נתן מור"פ - 11:30  20/01/202011:30:0012:00:00

827אילת רמון -ג"טיסה ארקיע נתב - 17:10  IZ20/01/202017:10:0018:15:00

20/01/202020:15:0020:55:00 נאום בכנס תלפיות אילת - 20:20

20/01/202021:00:0021:30:00(ע אילת"רה)מאיר יצחק הלוי  - 21:00

802ג "נתב-טיסה אילת רמון - 08:05  IZ21/01/202008:05:0009:00:00

21/01/202011:00:0011:45:00 עובדיה עלי - 11:00

2020אירוע פתיחת קמפיין הליכוד בחירות  - 18:00  21/01/202018:00:0019:30:00

22/01/202009:00:0010:30:00מטה יהודה ולכיש, בין שלושת הרשויות הר חברון, ת משותף בתרקומיא"אירוע טקס חתימת הסכם הקמת אז - 09:00

22/01/202011:30:0012:00:00 אסנת מארק - 11:30



22/01/202012:00:0012:15:00ל עם אמיר אבגי"גלי צה" יומן צהריים"ריאיון טלפוני  - 12:00

22/01/202012:15:0012:45:00 אוהד כהן - 12:15

22/01/202012:30:0013:00:00 עמית הלוי - 12:30

22/01/202013:30:0014:00:00 רן כהן - 13:30

מ"נשיא המדינה ורה, במעמד נשיא רוסיה" נר זיכרון"טקס חנוכת האנדרטה  - 11:00  23/01/202011:00:0012:00:00

23/01/202013:00:0016:30:00בהשתתפות מנהיגים מרחבי העולם,אירוע פורום השואה הבינלאומי החמישי - 13:00

23/01/202017:00:0017:30:00ראיונות

23/01/202018:00:0019:00:00(לוד. ע.ר)יאיר רביבו  - 18:00

23/01/202019:00:0021:00:00ע שמעון סוסן ראש מועצת חבל מודיעין"פ - 19:00

26/01/202010:30:0010:45:00ל רועי אלרום "ט מנכ"רמ

26/01/202014:00:0014:30:00(ע לוד"רה)יאיר רביבו +השר ישראל כץ - 14:00

אוסטריה, וינה-א בן גוריון"ת - 16:15  (El Al Israel Airlines / LY363)26/01/202016:15:0019:10:00

27/01/202008:00:0020:00:00יום השואה הבינלאומי - נאום בפרלמנט באוסטריה (27-29.01)נסיעת עבודה לוינה 

א בן גוריון"ת-אוסטריה, וינה - 20:10  (El Al Israel Airlines / LY364 )27/01/202020:10:0023:45:00

29/01/202010:00:0011:00:00רונן פלוט, ע נוף הגליל"אירוע הנחת אבן פינה במפעל אקלימטיק במעמד רה - 10:00

רונן פלוט, ע נוף הגליל"אירוע הנחת אבן פינה למפעל חברת טרי די סנטר במעמד רה - 11:00  29/01/202011:00:0011:45:00

29/01/202013:30:0014:30:00(ראש מועצת חריש)יצחק קשת  - 13:30

30/01/202010:00:0010:30:00קובי נודלמן - 10:00



30/01/202012:00:0012:30:00(ר פורום הגמלאים"יו)ראובן קורמן +שלום הלוי - 12:00

30/01/202013:15:0013:45:00נדב שיינברגר - 13:15

30/01/202015:00:0015:30:00(ור'ראש מועצת סאג)אבר 'חמוד ג - 15:00

30/01/202016:30:0017:00:00(ראש עיריית טירה)עבד מאמון  - 16:30

ס הרצוג"צילום סרטון בי  - 08:30  02/02/202008:30:0009:00:00

02/02/202010:45:0011:00:00רועי פישר סמנכל משאבי אנוש - 10:45 

02/02/202011:00:0011:30:00ציון זוארץ - 11:00

02/02/202011:30:0011:45:00רועי אלרום - 11:30

02/02/202011:45:0012:00:00איילת זלדין - 11:45

02/02/202013:00:0013:15:00 נחום איצקוביץ - 13:00

02/02/202013:30:0014:00:00ישיבת אסטרטגיה - 13:30

(ראש מועצת יבנאל)שניר אהריש  - 14:00  02/02/202014:00:0014:30:00

02/02/202014:30:0015:00:00(פנימי)פורום יוקר המחייה  - 14:30

02/02/202015:30:0016:00:00ורוניקה רוזנברג איגוד חברות הניקיון - 15:30

03/02/202015:45:0016:15:00 מתן דיל - 15:45

זיגריד קאך' הגב, השרה לענייני סחר חוץ ושיתוף פעולה של הולנד - 17:30  03/02/202017:30:0018:00:00

04/02/202011:30:0012:30:00 יום סיור בלהבים - 11:30

04/02/202019:00:0019:30:00 ריאיון עם שרוני - 19:00



05/02/202011:00:0011:30:00סחייק-נועם וויינברג - 11:00

(ר צומת"יו)משה גרין  - 12:30  05/02/202012:30:0012:45:00

05/02/202013:00:0013:30:00ריאד אבראהים - 13:00

05/02/202013:30:0014:00:00 נועם דומיניק - 13:30

1205/02/202015:00:0015:30:00ערוץ , צילומים לתוכנית חיסכון - 15:00

05/02/202015:30:0016:00:00משה סוויל - 15:30

06/02/202008:30:0009:00:00משה רווח - 08:30

06/02/202009:30:0010:00:00גדעון מיטשיק+יוסי אחימאיר - 09:30

06/02/202010:30:0011:00:00(אילת. ע.ר)מאיר יצחק הלוי  - 10:30

06/02/202011:00:0011:30:00ר אשרא"יואל לביא יו - 11:00

06/02/202012:00:0012:30:00(יפלאפון)יחיאל שמן  - 12:00

13:00 - 06/02/202013:00:0013:30:00קי'סגן ראש עיריית ראשלצ מקסים בביצ

06/02/202014:30:0015:00:00אריאל אלמוג סגן ראש עיריית נס ציונה - 14:30

06/02/202016:30:0017:00:00טלי פלוסקוב - 16:30

07/02/202010:00:0010:15:00ברק הרשקוביץ - 10:00

07/02/202010:15:0010:30:00אלון קדם - 10:15

07/02/202010:30:0010:45:00יגאל מסיקה+ דני בנישו - 10:30

(דואר)ון 'שמעון פרג - 08:30  09/02/202008:30:0009:00:00



09/02/202013:45:0016:00:00ישיבת סיעה - 13:45

הכנה לשיחה עם השר הבריטי; אוהד כהן - 16:30  09/02/202016:30:0017:00:00

10/02/202009:30:0010:30:00 אבי וייס - 09:30

10/02/202011:00:0011:45:00 דניאל רוט - 11:00

10/02/202012:00:0012:30:00מתן דיל -  12:00

10/02/202014:30:0015:00:00קרן אידלזון, ריאיון טלפוני עם כתבת חדשות חדרה - 14:30

11/02/202008:30:0009:00:00 ביקור במפעל ניצני העמק - 08:30

11/02/202009:15:0009:45:00 שיחה טלפונית מיכל הלפרין - 09:15

12/02/202009:00:0010:00:00 ישיבה מקצועית עם הנהלת משרד ירושלים ומורשת - 09:00

12/02/202010:00:0010:30:00אמציה סמקי - 10:00

12/02/202013:55:0014:30:00(כלכלת ישראל לאור הגלובליזציה)נאום בכנס קהלת לכלכלה  - 13:55

12/02/202016:15:0017:00:00(ראש מועצה שלומי)גבי נעמן  - 16:15

12/02/202018:45:0019:45:00(קרית ים)דוד אבן צור ראש העיר  - 18:45

13/02/202008:00:0009:00:00 ציון כהן - 08:00

13/02/202009:00:0009:30:00(Yogesh Bhattarai) שר התיירות הנפאלי - 09:00

13/02/202009:30:0010:00:00(PROF. PAOLA PISANI) שרת החדשנות של איטליה - 09:30

13/02/202010:45:0011:15:00(א שומרון.מ.ר)יוסי דגן  - 10:45

13/02/202011:30:0012:30:00יהודה אבידן+כ דוד ביטן"ח - 11:30



13/02/202014:00:0015:00:00 יהודה שלזינגר - 14:00

13/02/202015:00:0015:30:00דרור שטרום - 15:00

13/02/202015:30:0016:00:00צבי מרום - 15:30

13/02/202016:30:0017:00:00 גדי אריאלי - 16:30

13/02/202018:00:0019:00:00אירוע גומעה אזברגה לוד - 18:00

16/02/202008:30:0008:45:00ראיונות

מ"רה - 10:00  16/02/202010:00:0010:30:00

16/02/202013:00:0013:15:00משנה למנכל נעמה קאופמן פס- 13:00

16/02/202013:45:0014:45:00כ קטי שטרית"ח  - 13:45

16/02/202015:30:0016:00:00 מתן דיל - 15:30

16/02/202017:00:0017:30:00נילי אהרון - 17:00

16/02/202018:00:0019:00:00כנס מגזרי צרפתים הליכוד - 18:00

קול ברמה"ריאיון ברדיו  - 19:00 "16/02/202019:00:0019:15:00

16/02/202019:30:0020:30:00כנס בחירות סניף גבעת שמואל - 19:30

ח"מינהל סח, טקס פתיחת קורס צוערים - 09:30  17/02/202009:30:0010:15:00

17/02/202010:30:0011:30:00(ע מעלה אדומים"רה)בני כשריאל  - 10:30

17/02/202012:00:0012:30:00מופיד מרעי - 12:00

17/02/202012:30:0013:00:00הסתדרות העובדים יואב שמחי- 12:30



17/02/202018:45:0019:15:00  אצל אודי סגל13ריאיון בערוץ  - 18:45

17/02/202020:00:0021:00:00טלי אלבז+מתן דיל+ש בהשתתפות השר ישראל  כץ"מפגש עם יושבי ראש הסניפים ביו - 20:00

18/02/202009:00:0010:00:00 ונציגי חברות סיניות בישראל Mr. Dai Yuming סגן שגריר סין - 09:00

18/02/202021:15:0022:15:00 מפגש התנעה ליום הבחירות עם השר כץ וראשי סניפים מחוז שפלה - 21:15

19/02/202015:30:0016:15:00(ראש מועצה אליכין)עזורי שרוני  - 15:30

19/02/202017:00:0017:30:00(Minister Conor Burns) שיחה טלפונית עם שר הסחר של בריטניה - 17:00

1220/02/202007:00:0007:30:00ריאיון בערוץ  - 07:00

20/02/202008:00:0008:30:00כפיר אלמסי - 08:00

20/02/202008:30:0008:45:00ראיון טלפוני ליובל קרני בערוץ הכנסת - 08:30

20/02/202008:30:0009:00:00דודי סעדה חוף אשקלון -  08:30

103ראיון  9:30 fm 20/02/202009:30:0009:45:00גיא פלג וניסים משעל

20/02/202010:00:0010:30:00 ישראל גולדשטיין - 10:00

202020/02/202010:20:0011:05:00מוניאקספו - נאום בוועידת השלטון המקומי לחדשנות  - 10:20

20/02/202011:30:0022:30:00יום סיור דרום 

90FM20/02/202012:00:0012:30:00ראיון רדיו 

20/02/202014:00:0014:30:00 שניר אריש ראש מועצת יבניאל -14:00

20/02/202016:00:0016:30:00 מירי בן נעים - 16:00

20/02/202017:00:0017:30:00(ראש העיר דימונה)ביקור במאיץ עם בני ביטון  - 17:00



22/02/202023:00:0000:00:00מ"רה - 23:00

23/02/202010:00:0010:45:00(עורך אתר מידה)אמיר לוי  - 10:00

23/02/202010:00:0010:30:00 גדעון בן דוד - 10:00

23/02/202011:30:0013:00:00 דיון הערכת מצב בנוגע לנגיף הקורונה - 11:30

מ"רה - 14:15  23/02/202014:15:0015:00:00

23/02/202016:30:0017:00:00 מתן דיל - 16:30

23/02/202019:00:0019:30:00ראיונות

23/02/202019:30:0021:00:00אירוע רוני פתאל - 19:30

2023/02/202020:00:0020:30:00 ריאיון בערוץ 

24/02/202008:00:0008:15:00ראיון בגלי צהל אצל ישי שנרב - 08:00

ר ועד עובדים"יו, סמי שלום+ל מכון התקנים"מנכ, גלעד גולוב - 08:30  24/02/202008:30:0009:00:00

24/02/202009:00:0009:30:00משה גרין - 09:00

24/02/202010:00:0012:00:00סגור" - מלחמת הסחר"ממשקים כלכליים בין ישראל לרשות הפלשתינית נוכח -  "ועדת החוץ והביטחון  - 10:00

24/02/202011:00:0011:30:00הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף  - 11:00

אחד על אחד עם קובי פינקלר, כנס בשבע - 11:50  24/02/202011:50:0012:30:00

בכנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם- אחד על אחד - 13:30  24/02/202013:30:0014:05:00

103ריאיון ראיון ברדיו  - 16:15 FM 24/02/202016:15:0016:30:00בנושא הקורונה

הכנה כנס חולון; שיחת ועידה עם היועצים - 16:30  24/02/202016:30:0017:00:00



24/02/202019:00:0020:00:00 כנס בהשתתפות ראש העיר מודיעין - 19:00

25/02/202007:25:0007:40:00ריאיון ברדיו גלי ישראל עם אבי רצון - 07:25

YNET 25/02/202009:45:0010:00:00 ריאיון ל - 09:45

25/02/202012:00:0012:15:00 ריאיון לערוץ הכנסת - 12:00

25/02/202012:30:0014:00:00מ בנושא היערכות המשקית לקורונה"דיון בראשות רה - 12:30

25/02/202015:30:0016:30:00שי רינסקי מנכל - 15:30

26/02/202009:10:0009:40:00ועידת עסקים של מעריב - 09:10

26/02/202014:45:0015:00:00ראיונות טלויזיה

26/02/202015:30:0016:30:00 השר יואב גלנט - 15:30

9ריאיון בערוץ  - 18:00  26/02/202018:00:0018:30:00

26/02/202018:30:0019:30:00כנס הליכוד בירושלים - 18:30

27/02/202011:00:0011:30:00 שיחת ועידה עם היועצים - 11:00

27/02/202011:30:0012:15:00(ע קריית ים"רה. ס)אנו פאלאס 'ג - 11:30

27/02/202016:00:0016:45:00 ועידת עסקים של להב בצפון - 16:00

27/02/202017:30:0018:30:00 כנס הליכוד מגזרי אתיופים - 17:30

01/03/202008:00:0008:30:00מנכל+ ישיבת אסטרטגיה  - 08:00

01/03/202009:00:0010:00:00יוסי וולף, ת"נציג אג, אמיר הלוי,שרון בן יצחק,גונן אושיסקין, (ר אל על"יו)אלי דפס "- קורונה"סיוע לחברת אל על בשל אירוע נגיף ה

01/03/202009:30:0010:00:00ריאד אבראהים+שי רינסקי - 09:30



01/03/202010:00:0012:00:00 צוות שרים בנושא הקורונה בהיבט הכלכלי - 10:00

01/03/202011:30:0012:30:00מתן דיל+השר ישראל כץ - 11:30

01/03/202017:00:0018:30:00 ישיבת סיעה - 17:00

02/03/202007:00:0007:30:00ריאיון בחדשות הבוקר עם ניב רסקין - 07:00

02/03/202008:30:0009:00:00הצבעה בקלפי - 08:30

02/03/202009:00:0010:30:00 ביקור במטה - 09:00-10:30

04/03/202017:30:0018:30:00 ישיבת סיעה - 17:30

05/03/202009:00:0009:30:00ל"מנכ - 09:00

05/03/202009:30:0010:00:00(ראש מועצה מיתר)שמעון מזוז  - 09:30

05/03/202010:00:0010:30:00בלה סטולר - 10:00

05/03/202012:00:0012:30:00תמיר עידאן ראש מועצת שדות נגב - 12:00

05/03/202013:30:0014:30:00 אלי עזור 

05/03/202015:00:0016:30:00ל"מ וראש המל"דיון חירום בעניין הקורונה בהשתתפות רה - 15:00

05/03/202018:30:0019:15:00סילבן שלום

06/03/202010:30:0010:45:00ראיונות

08/03/202009:00:0009:30:00 סטטוס היערכות המשרד בעניין הקורונה - 09:00

08/03/202009:30:0010:00:00מיכל נידם,מיכל,נעמה,רן,רון תומר,צבי מרום,דובי אמיתי,אוריאל לין- השפעות הקורונה - 09:30

08/03/202010:00:0010:30:00בנימין ליפשיץ+מ שדות דן.ר, דוד יפרח - 10:00



08/03/202010:30:0011:30:00ישיבת ממשלה

ל עם אמיר אבגי"בגלי צה" יומן הצהריים"ריאיון ב - 12:00  08/03/202012:00:0012:15:00

08/03/202012:30:0013:00:00(פנימי)פורום יוקר המחייה  - 12:30

08/03/202013:00:0014:00:00אירוע פרישה לרשם האגודות השיתופיות מירון הכהן - 13:00

צבע הכסף"בתוכנית ' ריאיון ברשת ב - 16:00 "08/03/202016:00:0016:15:00

08/03/202017:00:0017:30:00רונית לב - 17:00

יעקב וכטל+אוהד כהן+איילת זלדין+גבי בר+עוז כץ+נעמה קאופמן+רן קויתי+מיכל פינק+שי רינסקי+רונית לב: שיחת ועידה עם צוות המשרד בעניין הקורונה
09/03/202010:00:0010:30:00

09/03/202012:00:0012:15:00 ריאיון ברדיו ירושלים - 12:00

מ בעניין נגיף הקורונה"צוות שרים בראשות רה - 12:30  09/03/202012:30:0014:00:00

מ"דיון עם רה - 16:00  10/03/202016:00:0017:00:00

1310/03/202019:15:0019:45:00ראיון מהדורה מוקדמת אצל אודי סגל ערוץ  - 19:15

ראיון רדיו צפון מגיש גדי נס - 09:15

11/03/202009:15:0009:30:00

מ בעניין משבר הקורונה"דיון המשך בראשות רה - 10:00  11/03/202010:00:0012:00:00

11/03/202019:10:0019:40:00ראיונות

ל ומנהלי המשרד בעניין נגיף הקורונה"שיחת ועידה עם המנכ - 08:30   12/03/202008:30:0009:00:00

12/03/202009:00:0009:30:00עמוס מימון - 09:00

12/03/202010:30:0011:30:00 רועי יעקב

12/03/202013:00:0014:00:00ראש העיר קרית שמונה אביחי שטרן  - 13:00



13/03/202011:30:0013:30:00מ בעניין נגיף הקורונה"דיון בראשות רה - 11:30

פגוש את העיתונות"ריאיון ב - 18:00 " 14/03/202018:00:0018:30:00

14/03/202018:30:0023:30:00מ בעניין נגיף הקורונה"דיון בראשות רה - 18:30

15/03/202007:05:0007:20:00 עם איילה חסון גולן יוכפז103ראיון ברדיו  - 07:05

15/03/202008:00:0008:30:00ביקור בסניף שופרסל יכין סנטר פתח תקווה - 08:00

15/03/202009:00:0009:45:00ר החברה"יו, ל תנובה וחיים גבריאלי"מנכ, צילומים עם אייל מליס - 09:00

15/03/202009:30:0009:45:00אצל קלמן ליברמן' ראיון ברשת ב - 09:30

15/03/202010:15:0010:45:00ביקור במאהל מחאה של משפחות שכולות בבית הנשיא - 10:15

ל עם אמיר אבגי"ראיון בגלי צה - 12:00  15/03/202012:00:0012:15:00

ל ומנהלי המשרד בעניין נגיף הקורונה"שיחת ועידה עם המנכ - 13:30   15/03/202013:30:0014:00:00

15/03/202014:00:0015:00:00מיכל, מוטי אלישע,מאיר שפיגלר,רון תומר,אוריאל לין, שי בירן, רועי כהן, יוסי וולף,ארנון בר דוד,רמי גראור, דובי אמיתי-השפעת נגיף הקורונה בראשות השר

15/03/202015:30:0016:00:00מיכאל אטלן - 15:30

מ"דיון המשך עם רה - 17:30  15/03/202017:30:0019:00:00

16/03/202010:15:0010:45:00משה גרין - 10:15

16/03/202011:40:0012:10:00ל קימברלי"מנכ, טל רבן - 11:40

16/03/202012:30:0015:45:00מ בעניין נגיף הקורונה"דיון בראשות רה - 12:30

16/03/202016:00:0017:00:00  והצהרת אמונים של חברי הכנסת23-ישיבת הפתיחה של הכנסת ה  - 16:00

מ בעניין נגיף הקורונה"ישיבת המשך בראשות רה - 17:00  16/03/202017:00:0018:30:00



16/03/202019:00:0019:30:00ראיונות

17/03/202008:30:0009:15:00(ע חיפה"סגן רה)דוד עציוני  - 08:30

17/03/202010:00:0010:30:00יוסי עזריאל סגן ראש מועצה קרית ביאליק - 10:00

18/03/202011:30:0012:00:00(נשיא התאחדות התעשיינים)רון תומר  - 11:30

18/03/202014:30:0015:30:00נגיד בנק ישראל+השר כחלון+מ"דיון כלכלי בנושא הקורונה עם רה - 14:30

19/03/202007:20:0007:35:00ראיון רדיו גלי ישראל - 07:20

19/03/202010:00:0010:30:00סגנית ראש עיריית הוד השרון כנרת כהן 

ל ומנהלי המשרד בעניין נגיף הקורונה"שיחת ועידה עם המנכ - 12:30  19/03/202012:30:0013:00:00

19/03/202016:00:0017:00:00מ ושר הביטחון"וועידת וידאו בנושא משבר הקורונה עם רה - 16:00

1219/03/202018:45:0019:15:00ריאיון למהדורה מוקדמת חדשות  18:45

20/03/202013:45:0014:45:00 שיחת ועידה טלפונית של חברי הממשלה - 13:45

1321/03/202018:15:0018:45:00ערוץ " המטה המרכזי"ריאיון בתוכנית  - 18:15

22/03/202009:00:0009:15:00ראיונות

22/03/202012:45:0013:00:00חניכת מוקד משרד הכלכלה והתעשייה - 12:45

22/03/202012:45:0013:15:00אילן בן הרוש+צופיה נהון+רועי כהן להב - 12:45

22/03/202013:15:0014:30:00רונן פרץ+אבי שמחון+נגיד בנק ישראל+השר כחלון+מ"דיון כלכלי משבר הקורונה עם רה - 13:15

ל ומנהלי המשרד בעניין נגיף הקורונה"שיחת ועידה עם המנכ - 15:30  22/03/202015:30:0016:00:00

22/03/202016:00:0016:30:00 צילומים לצינור לילה - 16:00



22/03/202017:00:0017:30:00ראיונות

23/03/202010:00:0018:30:00מ בעניין משבר הקורונה"דיון בראשות רה - 10:00

23/03/202010:05:0010:20:00ראיונות

מ והשרים"שיחת ועידה תידרוך רה - 16:30  23/03/202016:30:0017:00:00

1223/03/202019:00:0019:30:00ראיון ערוץ  - 19:00

23/03/202023:00:0000:00:00 ישיבת ממשלה - 23:00

24/03/202013:45:0014:15:00ארנון בר דוד+רון תומר - 13:45

2024/03/202020:00:0020:30:00ריאיון מהדורה ערוץ  - 20:00

24/03/202020:30:0003:30:00ישיבת ממשלה טלפונית - 20:30-02:00

חזון לאומי המרכז למנהיגות ציונית"שיחה אחד על אחד עם ערן ברטל במסגרת השידורים של  - 21:00 "24/03/202021:00:0021:30:00

25/03/202009:30:0010:00:00אלעד מלכה - 09:30

25/03/202011:00:0011:30:00כ ניר ברקת"ח - 11:00

25/03/202011:00:0012:00:00 תורנות שרים - 11:00-12:00

25/03/202015:00:0015:30:00ר איתן לסרי"ד - 15:00

ל ומנהלי המשרד בעניין נגיף הקורונה"שיחת ועידה עם המנכ - 17:30  25/03/202017:30:0018:00:00

26/03/202009:30:0010:00:00יואב קרקובסקי - 09:30

26/03/202011:30:0012:00:00ר מכון היצוא"אדיב ברוך יו - 11:30

26/03/202012:00:0012:30:00רענן מור - 12:00



2326/03/202016:00:0017:00:00-ראש כנסת קבוע לכנסת ה-בחירת יושב- ישיבת כנסת - 16:00

26/03/202021:00:0022:30:00ל"ראש המל+נגיד בנק ישראל+שר האוצר+מ"דיון התייעצות כלכלית בעניין משבר הקורונה בראשות רה - 21:00

מ"דיון בנושא הקורונה בראשות רה - 13:00  27/03/202013:00:0014:00:00

נחום איצקוביץ+שי רינסקי+שיחה טלפונית רונית לב - 12:30  29/03/202012:30:0013:00:00

ל ומנהלי המשרד בעניין נגיף הקורונה"שיחת ועידה עם המנכ - 16:00  29/03/202016:00:0016:30:00

30/03/202010:00:0011:00:00 נשיא המדינה - 10:00

30/03/202012:30:0013:00:00מתן דיל - 12:30

אהרון אהרון+עמי אפלבום - 13:30  30/03/202013:30:0014:00:00

30/03/202016:00:0016:30:00נגיד בנק ישראל+שר האוצר+מ"רה: דיון כלכלי בנושא משבר הקורונה; ועידה טלפונית - 16:00

30/03/202020:15:0021:15:00ישיבת ממשלה ועידה טלפונית - 20:15

1231/03/202019:10:0019:40:00ריאיון במהדורה המוקדמת של חדשות  - 19:10 

31/03/202021:30:0023:00:00 ישיבת ממשלה בוועידה טלפונית - 21:30


