
   
 

 2017לוז שר הכלכלה 

 

 )יום הכניסה לתפקיד( יום שלישי  24/01

 טקס כניסה למשרד הכלכלה – 08:30-10:00

 2017כנס השנתי של הרשות להגבלים עסקיים  – 13:20-13:35

 ישיבת סיעת כולנו -14:45-17:00

 ציון יום הנגב-16:30-17:30

 יום רביעי-25/01

 הוועידה השנתית השישי המרכז לשלטון מקומי  -08:30-09:00

 לית אינטל מקסין פסברג "פגישה עבודה עם מנכ – 11:00-11:30

 הצגה לשר -מנהל משאבי אנוש  -13:00-13:45

  הצגה לשר -רשות חדשנות  -17:45-16:50

 יום חמישי -26/01

 פגישה עם ליאור קינן-12:00-13:00

 פגישה עם אורה קורן -13:00-14:00

 פגישה עם ישי צ'רניק-14:00-14:30

 הצגה לשר  -מנהל סחר חוץ  -14:30-15:00

 הצגה לשר מחלקה משפטית בראשות יועמ"ש מיכאל אטלן -16:00-16:30

 יום שישי-27/01

 ירושלים ויו"ר ארגון הנגב ובאר שבעפגישה עם נשיא התאחדות, יו"ר ארגון בוני  -09:00-09:30

 הרצאה בכנס ארגון הקבלנים -10:00-11:00

 יום שבת -28/01

 ראיון אחד על אחד עם יואב לימור -11:00

 יום ראשון 29/01

 ישיבת ממשלה -10:30-13:00

 פגישה עם שר הרווחה+מנכ"ל אוצר שי באבד -14:00-15:15

 הצגה לשר –הרשות להשקעות  -15:15-16:00

 היכרות עם הרשות להגנת הצרכן -16:00-17:45

 מנהל תעשיות הצגה לשר -17:45-19:15

 יום שני -30/01



 

 ראיון עם דניאל רוט אבנרי -09:00-10:00

 צילומים לראיון עם דניאל רוט -10:00-11:00

 הצגה לשר -מינהל יבוא  -11:00-13:30

 הצגה לשר -סוכנות לעסקים קטנים ובינונים  -13:30-14:15

 הצגה לשר -רשות להשקעות זרות  -14:15-16:00

 יום שלישי -31/01

 פ"א עם רה"ע דימונה בני ביטון -09:00-9:45

 בד בדימונה-ביקור במפעל על -09:45-10:45

 סן-ביקור במפעל דלק -10:45-11:40

 פ"א עם ראש מועצה התעשייתית נאות חובב אנדרי אוזן -11:40-12:00

 ים בנאות חובבשיח תעשיינ -12:00-13:00

 סיכום וארוחה קלה -13:00-14:00

 זמן הכרות עם עובדי מחוז דרום  -14:00-16:30

 ציון יום הצדעה למערך כבאות וההצלה -16:30-17:30

 דברי ברכה בהשקת ספרו של עו"ד אילן שרקון בנושא דיני בנייה -18:30-19:45

 יום רביעי  -01/02

 של כנס עסקים קטנים דבר פתיחה באירוע השקה -10:45-13:00

 פגישה עם שי רינסקי -13:00-14:00

 ניחום אבלים של אביו של ארז כהן )יו"ר ועד העובדים( -14:00-17:00

 תורנות שרים בכנסת -17:00-18:30

 אירוע השקה של הרשות הלאומית -18:30-19:30

 יום חמישי -02/02

 צילום למקומן תקשורת -08:00-09:00

 עבודה עם היועציםישיבת  -09:00-11:00

 פגישה עם נווית זומר -11:00-12:00

 פגישה עם עודד יו"ר הסתדרות מרחב רחובות 12:00-12:30

 יו"ר מבטח –פגישה עם ח"כ לשעבר רענן כהן  -12:30-16:00

 פגישה עם אילן שחר  -16:00-17:00

 פגישה עם שרגא ברוש יו"ר התאחדות התעשיינים -17:00-18:00

 ראשוןיום  -05/02



 

 ישיבת ממשלה -10:30-13:30

 ועדת שרים לחקיקה -13:30-16:00

 פגישה עבודה עם המנכ"ל -16:00-17:00

 פגישה עם ח"כ יואב בן צור בנושא תעסוקת חרדים -17:00-18:00

 יום שני -06/02

 פגישה עם נעמי)סוכנות עסקים קטנים ובינונים( ומשה בנימין  -10:00-10:30

 עם אסף מיכאלי )סגן ממונה שוק ההון( ומוטי מור בנושא ביטוח אופנועיםפגישה  -10:30-11:00

 פגישה עם אלי שלום סתוי ורמי לוי בנושא מיזם קמעונאים -11:00-12:00

 פגישה עם המנכ"ל + שירה קווה דוברת -12:00-12:30

 פגישה עם הרצל ארביב )מכון הייצוא( -12:30-14:30

 ומפגש עם צעירי כולנ -14:30-15:00

 ישיבת סיעה -15:00-17:00

 פגישה עם אלי מלכה והאלוף במיל' גיא צור -17:00-18:00

 יום שלישי -07/02

 הצגה לשר –מינהל סביבה ותעשייה  -09:00-09:45

 ראיון למאקו  -09:45-10:00

 הצגה לשר –אסטרגיה ותכנון מדיניות  -10:00-10:30

 ראש העיר מעלות תרשיחא. -ראיון עם שלמה בוחבוט -10:30-12:45

 מנהל מרכז השקעות-פגישה עם נחום איצקוביץ  -12:45-13:30

 הצגה לשר –תקציבים ופיקוח עם מחירים  -13:30-13:45

 פגישה נימוסין עם שמעון גואטה ואורחים מחו"ל -13:45-14:45

 פ.ע  השר עם המנכ"ל -14:45-15:00

 הצגה לשר –מנהל חרום -15:00-16:00

 לשר הצגה –מנהל יהלומים  -16:00-17:00

 הצגה לשר –מכון התקנים  -17:00-18:15

 הצגה לשר – -חשבות —18:15-19:00

 יום רביעי -08/02

 פגישה עם צוות לשכה +שרית בן ג'ויה)בנא"מ( 09:00-10:30

 טקס חילופי יו"ר בוועדות הרפורמות -10:30-11:30

 פגישה בנושא ניו מדיה -11:30-12:00



 

 הכדורסל ויו"ר מנהלת הליגה הלאומיתפגישה יו"ר איגוד  -12:00-13:00

 פגישה עם רמי רוזן  -13:00-15:00

 פגישה עם המנכ"ל ורן קיוויתי בנושא סיוע למפעל בשתולה  -15:00-15:30

 הצגת תוכנית להעצמת אתיופים בראשות המנכל -15:30-16:15

 הצגה לשר –אשרא  -16:15-17:00

 ל ההגבליםפגישה עם מיכל הלפרין הממונה ע -17:00-17:30

 פגישה עם הנהלת הרשות להגבלים עסקיים -17:30-19:00

 יום חמישי -09/02

 פגישה עם יהודה שרוני -09:00-10:00

 ראיון בגל"צ -10:00-11:00

 פגישה עם שאול אמסטרדמסקי -11:00-15:15

 פגישה יחד עם שר האוצר ויו"ר התאחדות הסטודנטים -15:15-16:30

 אורן חסוןפגישה עם  -16:30-17:00

 פגישה עם יניב גרטי+מקסין פסברג )אינטל( -17:00-18:30

 צבי חפץ –פגישה עם שגריר ישראל בסין  -18:30-19:00

 מנכל הרשות לחדשנות–פגישה עם אהרון אהרון  -19:00-20:30

 יום שישי -10/02

 פגישה עם אלי שני בנושא הרפורמה במס -09:00-10:30

 102FMדיו ראיון טלפוני ר -10:30-11:00

 פגישה עם חיים אביטן)ראש עיריית חדרה לשעבר,יו"ר התחדשות עירונית( -11:00-11:30

 חי-פגישה עם מאיר ביטון, מנכ"ל מכללה טכנולוגית תל -11:30-12:00

 פגישה עם המשנה לרה"ע גבעתיים -12:00-13:30

 טקס נטיעות עם פיני דבש בישוב עומר -13:30-14:00

 יום ראשון -12/02

 ישיבת ממשלה -10:30-13:00

 פגישה עם אלי לוי ראש מועצת להבים -13:00-14:00

 פגישה עם מיכאל אטלן יועמש -14:00-14:45

 הגנת הצרכן -פגישה עם אילת גולומב פלנר -14:45-15:30

 פ.ע עם המנכ"ל -15:30-15:40

 ישיבת הנהלה -15:30-17:00



 

 ח"כ בן צור ונחום איצקוביץ–החרדי  פגישה בנושא הגברת תעסוקה במגזר -17:00-17:30

 פגישה עם נחום איצקוביץ + צביקה ליבוביץ' בנושא יצואן עקיף -17:30-18:15

 ישיבה בנושא יוקר המחייה -18:15-19:30

 אירוע חתונה של ח"כ אורן חזן -19:30-20:40

 יום שני -13/02

 פגישה עם אמיר חאייק )מנכ"ל המשרד לשעבר( -09:00-09:30

 פגישה עם הנגידה קרנית פלוג  -09:30-10:30

 פגישה עם רועי כהן )להב( -10:30-11:00

 סיור במשרד עם יו"ר העובדים ארז כהן -11:00-12:00

 לתכנית הכל כלול 10ראיון בבערוץ  -12:00-12:10

 פגישה עם ראש מועצת מרום הגליל עמית סופר -12:00-12:30

 התעשייניםראיון למגזין התאחדות  -12:30-14:00

 ישיבת סיעה -14:00-15:45

 14-נואם בכנס ירושלים ה -15:45-16:30

 פגישה עם ח"כ רחל עזריה -16:30-17:00

 פגישה עם סגן השר ג'קי לוי -17:00-17:30

 פגישה עם ח"כ אוסמה סעידי -17:30-18:00

 פגישה עם תמיר עידאן ראש מועצת שדות נגב -18:00-19:00

 יום שלישי -14/02

 ביקור בעיריית מעלה אדומים -09:00-12:00

 מ"מ ראש מועצה גוש עציון -משה סביל -12:00-14:00

 השתתפות באירועי כנסת צעירה  -14:00-15:00

 סגן רה"ע טבריה -דודיק אזולאי -15:00-16:00

 לכינון הכנסת בט"ו בשבט 68ישיבה  מיוחדת לציון  -16:00-19:00

 יום רביעי -15/02

 יבת הערכות לקראת מפגש עם נשיא הבנק העולמייש -12:00-13:00

 פגישה עם ח"כ רוברט איטלוב + משה ז'ק בנושא הרפורמה בבנקים -13:00-15:00

 נתנאל איזק )רמ"ט המשרד לשעבר( -15:00-16:00

 יום חמישי -16/02

 המראה לאילת -08:00-09:50



 

 השתתפות בועדת איגוד התאגידים -09:50-14:00

 פגישה עם נשיא הבנק העולמי  -14:00-15:30

 פגישת עבודה יועצים -15:30-16:30

 2ראיון למהדורה ראשונה חדשות  -16:30-16:40

 פגישה עם דדי סוויסה -16:30-17:00

 פטרסבורג של ן"הנדל לתוכנית ראיון - 17:00-17:10

 (כלכליסט)ניר אוסנת עם פגישה - 17:00-18:00

שטאובר) דירקטורית  דלית(+לצרכנות המועצה ר"יו)אורנית רז +ל"מנכ+השר של פגישה - 18:00-21:30

 במועצה(

 יום שישי -17/02

 רשת ב -מיקי מירו -08:30-09:30

 יום שבת – 18/02

 וויס דנה בהנחיית תרבות שבת 11:00-13:00

 יום ראשון  -19/02

 ישיבת ממשלה -09:30-13:00

 Tisa הסכם: בנושא השר של פגישה - 13:00-13:30

 תעסוקה מסלולי ל"סמנכ - שטרית אשר - 13:30-14:00

 תקשורתית עבודה תוכנית הצגת בנושא השר של פגישה - 14:00-15:00

 הצגה לשר –מידע  מערכות -15:00-16:00

 פגישה עם המנכ"ל -16:00-17:00

 רובינשטיין אייל עם פגישה -17:00-18:00

 אזולאי חיים עם פגישה - 18:00-19:00

 יום שני -20/02

 (שמולי מאיציק הזמנה) הגמלאים שדולת כינוס: טנטטיבי -10:00-14:00

 ל"המנכ עמית+  פינק מיכל -הכלכלה משרד אסטרטגית תוכנית - 14:00-15:00

 סיעה ישיבת - 15:00-16:00

 (בברזיל ישראל שגריר) שלי יוסי פגישה - 16:00-18:45

 אורן מייקל השר סגן עם פגישה - 18:45-20:00

 פלוסקוב טלי כ"ח עם השר של פגישה - 20:00-22:00

 במליאה שרים תורנות -22:00-00:00



 

 יום שלישי-21/02

 סיור בצפון -09:00-17:40

 סיור בג'וליס 17:40-19:40

 יום רביעי -22/02

 (פלוסקוב טלי כ"ח) בעסקים נשים למען השדולה של ההשקה כנס - 10:00-11:00

 צזנה שלמה עם פגישה - 11:00-12:00

 הייצוא מכון עם פגישה - 12:00-13:00

 (איש 8) - וצוותו חיפה עיריית ראש-יהב יונה עם פגישה - 13:00-14:00

 מ"לפ עם דוברות +השר  של פגישה - 14:00-14:00

 שמופלבי אטילה עם ראיון - 14:30-17:00

 "כאחד כולנו" כנס - 17:00-18:00

 יום חמישי – 23/02

 יהב תלם עם פגישה - 12:00-13:00

 הלשכה צוות  עם מפגש - 13:00-14:30

 שלו טל עם פגישה - 15:00-16:00

 (פיתוח אזורי מינהל מנהל) צרפתי יגאל  - 16:00-18:45

 בנושא תעשיינים בפריפריה. –הראל  ירון+חייק אמיר עם פגישה - 18:45-19:30

 

 יום ראשון -26/02

 התעשיינים התאחדות מגזין לשער צילום - -8:30-10:30

 פ.ע מנכ"ל +שירה דוברת משרד – 10:30-12:00

  גלובס של הנדלן נאום בוועידת - 12:00-13:00

 פגישה עם המנכ"ל -13:00-13:45

 הפנים בוועדת האמוניה.בנו דיון פנימית לקראת היערכות ישיבת - 13:45-14:15

  ברוש שרגא+ל"המנכ+השר של פגישה - 14:15-15:00

 ניסנקורן אבי+ברוש שרגא עם פגישה - 15:00-16:15

 ברוש שרגא - התעשיינים מועצת פורום -16:15-18:00

 יום שני -27/02

 מעקב ישיבת -להשקעות הרשות 08:30-09:00

 ישיבת מעקב -תקינה -09:00-09:30



 

 ישיבת מעקב -הרשות לסחר הוגן  -09:30-10:00

 ישיבת מעקב -מינהל תעשיות  -10:00-10:30

 ישיבת מעקב -מינהל יבוא  -10:30-10:40

 (בוועדה חבר השר) המילואים לועדת השרים ועדת - 10:40-12:30

 כתב -שטרנליכט  חזי עם פגישה - 12:30-13:30

 מעקב ישיבת -זרות להשקעות הרשות -13:30-14:30

 אוסטרי בנושא חיזוק הקשר עם ישראל פרלמנט חבר עם פגישה - 14:30-15:00

 סיעה ישיבת - 15:00-16:00

 קדומים מקומית מועצה ראש - דורני חננאל עם פגישה - 16:00-16:45

 חוק. בנו ברקו ענת כ"ח'+איצקוביץ נחום עם כהן אלי-והתעשייה הכלכלה שר של פגישה - 16:45-19:00

 מועדפת עבודה

 כבל איתן כ"ח עם פגישה - 19:00-19:30

 יום שלישי -28/02

 פולקמן רועי כ"וח להב בשיתוף בכנסת והבינוניים הקטנים העסקים יום - 9:30-11:00

 (בוועדה חבר) הציונית ההסתדרות לבין הממשלה בין הפעולות לתיאום שרים ועדת - 11:00-12:00

 בדרום )נתיבות ופארק תעשייה נועם( סיור - 12:00-14:30

 "ניםהקט העסקים יום" במסגרת הכנסת במליאת לסדר הצעות - 14:30-19:00

 (המיוחדים הימים ז"לו במסגרת) שטרן אברהם של להירצחו שנה 75 ציון - 19:00-20:00

 מלהב כהן רועי אצל ראיון - 21:20-22:00

 יום רביעי -01/03

 (הצרכן להגנת רשות)יצחק אניטה עם פגישה - 9:45-10:30

 כתב -מילמן  עמרי עם פגישה - 10:30-11:30

 כנס איגוד הרוקחים -להב אפי עם פגישה-12:30-13:30

 (אתיופים קידום טבקה עמותת)דויט  אספה פנטאון  - 13:30-14:30

 סביל  משה עם פגישה - 14:30-15:00

 (בטכניון לכנס הכנה)דוקו  אלעד הרב - 15:00-16:00

 רשות.מ)ו'פלצ יואל(+התחבורה.מ)בלישטיין קובי+אדירי אודי+יצחקי אביגדור עם פגישה - 16:00-17:00

 רמון במצפה מנחת: בנושא( הארצית המועצה)חממי ראם(+התעופה ותשד

 ההשקעות בתי איגוד ר"יו - מרוז יוליה עם פגישה - 17:00-17:30

 אטלן מיכאל עם פגישה - 17:30-18:00

 יום חמישי -02/03



 

 אביב)הכנה לביקור בשפדן+ עסקים קטנים( תל ע"רה סגן גלעדי ארנון– 8:30-10:00

 דואק עמליה עם פגישה - 10:00-11:15

 וואלה של באולפן ראיון - 11:15-12:00

 "חשבון סוגרים"ל ראיון - 12:00-13:00

 קנה הדר עם פגישה - 13:00-15:00

 לארץ סיני מפעל העתקת -ISB פגישה חברת -15:00-16:30

 כיה'צ מ"רה סגן עם פגישה - 16:30-18:00

 והתעשייה המלאכה התאחדות יור - אלקובי יוסי - 18:00-18:30

 והתעשייה המלאכה התאחדות נשיאות ישיבת - 18:30-19:00

 יום שישי -03/03

 "וגיא אורלי" אצל ראיון - 7:00-8:00

 חולון לתושבי חולון פורום לאתר הכלכלה שר ראיון - 8:30-09:00

 קק"ל -שפיגלר מאיר עם פגישה - 09:00-10:00

 ד"ר שולמית ביסמנובסקי - 10:00-11:00

 

 יום ראשון -05/03

 כץ חיים השר עם פגישה - 9:00-10:30

 ישיבת ממשלה -10:30-13:00

 (חודורוב מתן) מצולם ראיון - 13:00-13:10

 איגר )רשפ"ת(  פגישה עם זיווה – 13:00-13:15

 לצרכנות המועצה ל"מנכ - גולדשמיד וש'ג עם פגישה - 13:15-14:40

 עיריית אשקלון. גלאם תומר עם פגישה - 14:40-15:00

 מעקב ישיבת -ל"למנכ משנה -15:00-16:00

 מעקב ישיבת -סחר חוץ מינהל -16:00-16:30

 בגין מורשת מרכז - מצא יהושוע+ילוסקי עמרי+מקוב הרצל עם פגישה - 16:30-17:30

 מסוכנים צעצועים ח"הצ -( 7/3)כלכלה בועדת דיון לקראת היערכות ישיבת - 17:30-18:05

 ל"מנכ+הכלכלה שר פגישה - 18:05-18:30

 (התקנים מכון ר"יו)דורי אורי עם פגישה - -18:30-19:00

 יום שני -06/03

 התעשיינים התאחדות.בנו ברוש שרגא עם האוצר שר של פגישה - 9:00-10:30



 

 + מנכ"ל +דוברת המשרד שירה קווה השר פ.ע  – 10:00-11:00

 (צ"גל) לוינסון עודד אצל ראיון - 11:00-11:30

 (סניור בן איציק) בלילה לכלכלי מצולם ראיון - 11:30-12:00

 (צ"גל)צרור רינו ראיון - 12:00-12:30

 אורנשטיין יורם+גלילי נאור+ביבס חיים+ביטן דוד כ"ח עם פגישה - 14:15-15:00

 סיעה ישיבת - 15:00-16:30

 זרחיה צבי אצל ראיון - 16:30-17:00

 ל"מנכ צבעוני שאול+ לוד עמק אזורית מועצה ראש יפרח דוד עם פגישה - 17:00-18:00

 אדלר שילה - ע"יש מועצת של הנהלה ישיבת - 18:00-19:00

 (בעברית+באנגלית נאום לקבל לדאוג) בולגריה - לאומי יום - 19:00-20:30

 יום שלישי -07/03

 מרציאנו קרן עם פגישה - 08:45-09:45

 Med In Israel 2017 תערוכת - 10:00-11:00

 (התעשיינים בהתאחדות צפון מחוז מנהל)צימרמן הנרי - תעשיינים כנס - 16:00-17:30

 בית חוג+ בהוסטל שואה ניצולי עם מפגש -18:00-21:00

 יום רביעי -08/03

 אתא קרית ע"רה טולדנו סגן עם פגישה  - 10:30-11:00

 2 לערוץ צילומים - 11:00-11:30

 מעבדות להסמכת פגישה עם הרשות -11:30-12:00

 כתב -אתאלי  עמיחי עם פגישה - 12:00-14:00

 "(מינרלים הנגב קורין" חברת) חן ועפרה רזין אלי עם פגישה - 14:00-14:30

 חסון אכרם כ"ח עם פגישה - 14:30-15:15

 אלאלוף אלי כ"ח עם פגישה - 15:15-15:30

 מתן, קטורזה יצחק, לוינגר מלאכי חברון ארבע קרית מקומית מועצה ראש -15:30-16:00

 חזן אורן כ"ח עם פגישה - 16:00-17:00

 חקיקה לענייני שרים וועדת - 17:00-18:00

 האוצר שר במעמד כולנו של נשים פורום השקת כנס - 18:00-20:00

 יום חמישי -09/03

 10 ערוץ - נאמן ניר נגה עם פגישה - 7:30-9:30

 שמידברג אריאל עם פגישה - 9:30-10:15



 

 קרקובסקי יואב -' ב ברשת ראיון - 10:15-10:30

 כתבת -סיקולר נעמה עם פגישה - 11:30-12:30

 "ממון" עורכת - צור בן אילאיל עם פגישה - 12:30-13:30

 מלסה )עמותת טבקה( בני עם פגישה - 13:30-14:00

 רשפ"ת –בכר  ישראל+קמיר אלי עם פגישה - 14:00-15:30

 אחרונות ידיעות צרכנות כתבת, חן שושנה -15:30-17:00

 (ל"צה נכי ארגון) ועקנין יוסי+ קליימן עידו עם פגישה -17:00-18:00

 אלטר ד"עו במשרד המסעדנות איגוד בנושא מפגש - 18:00-19:00

 יום שישי -10/03

 לוי ואלי מזרחי יוסי עם" החופשית זירה"ב ראיון - 9:45-10:00

 כחלון משה-האוצר שר עם פגישה - 10:00-12:00

 יום ראשון -12/03

 אין פגישות. –חג פורים 

 יום שני -13/03

 "פוליטי חיידק" תכנית - דואק נחמה עם ראיון - 10:30-11:30

 פ.ע מנכ"ל + שירה דוברת משרד – 12:00-12:20

 (שחר אילאיל מגישה) צ"גל-צרור רינו אצל ראיון - 12:20-15:00

 (לית"מנכ)אבטובי אבישג +שבע  באר עירית ראש-'דנילוביץ רוביק עם פגישה - 15:00-15:30

 דרור גד עם פגישה - 15:00-15:30

 (המשרד יועמש) אטלן מיכאל - 16:00-17:30

 (אנוש משאבי סמנכל) פישר רועי  - 17:30-18:30

 יום שלישי -14/03

 דותן מוטי - תחתון גליל סיור - 10:30-13:00

 דוקן עזרא בן וענת יצחק אניטה -הרשות להגנת הצרכן  עם פגישה - 15:00-16:10

 (טלפונית יריב) לסין לנסיעה הכנה פגישת -16:10-17:00

 !!המושב סיום לקראת להצבעות חובה נוכחות - מליאה - 17:00-17:30

 העולמית אינטל ל"מנכ+מ"רוה עם פגישה - 17:30-19:00

 הכלכלה משרד לעובדי ערב - 19:00-20:00

 יום רביעי -15/03

 "ברשת השיתוף בעידן צרכנות" - הוגן וסחר הצרכן להגנת הרשות של השנתי הכנס - 9:00-11:45



 

 (סגן)לוי משה+עפולה עיריית ראש-מירון יצחק עם פגישה - 13:30-15:00

 באומן בנושא חדשנות בספורט אייל+פרימור גיא עם פגישה - 15:00-15:45

 אורנית מועצת ראש - לנגר שלומי - 15:45-16:00

 לסין הנסיעה לקראת היערכות ישיבת - 16:00-16:30

 כהן איציק - האוצר שר סגן עם פגישה - 16:30-17:00

 הכסף צבע -' ב ברשת ראיון - 17:00-17:30

 כהן איציק - האוצר שר סגן עם פגישה - 17:30-18:00

 בישראל התעשייה. בנו ורבין נחמיאס איילת כ"ח עם פגישה - 18:00-18:30

 עוזרים 2-ו ושרים כים"ח, המפלגות ראשי כל) מ"רוה בהשתתפות קואליציוני גיבוש ערב 18:30-20:00

 (אחד לכל

 יום חמישי -16/03

 הממונה על ההגבלים לעסקים לשעבר. -שטרום דרור - 8:30-09:15

 (היהלומים מינהל ראש)מרדכי שמואל עם פגישה - 9:15-10:00

 יהל – מ"לפ עם ועידה שיחת 10:00-10:30

 ממשלה ישיבת - 10:30-12:00

 הפרטה לענייני שרים ועדת - 12:00-15:00

 "הפסקה ללא רדיו" צבי בן ישראל הרב עם ראיון - 15:00-15:30

 כתב -ברגמן רועי עם פגישה - 15:30-16:30

 ממעריב חורש הדר עם פגישה - 16:30-17:00

 יום שישי -17/03

 גבאי )סוגיית סוכני הביטוח (פגישה עם עזרא  -09:30-10:00

 יום ראשון -19/03

 נסיעה במשלחת לסין עם רוה"מ

 יום שני -20/03

 נסיעה במשלחת לסין עם רוה"מ

 יום שלישי  -21/03

 נסיעה במשלחת לסין עם רוה"מ

 יום רביעי -22/03

 נסיעה במשלחת לסין עם רוה"מ

 יום חמישי 23/3/2017



 

 טיסה משדה דב 8:00-8:45

 כנס מקצועי באילת  )נאום ואחד על אחד עם יהודה שרוני( 9:30-10:30

 טיסה מאילת לשדה דב 11:05-12:00

 + מנכ"ל +דוברת המשרד שירה קווה השר פ.ע  13:00-13:45

 פגישה באיגוד לשכות המסחר. 14:15-15:15

 ישיבת המשך רפורמות יוקר המחייה 15:30-16:30

 יםאלי אבידר מנכ"ל מכון היהלומ 17:00-18:00

 יום שישי 24/3/2017

 יום ראשון 26/3/2017

 ארה"ב –משלחת מסחרית אומת הצ'ירוקי  9:00-10:00

 ישיבת ממשלה 10:30-12:00

 סוגיית האמוניה -השר זאב אלקין+ שרגא ברוש+ אבי ניסנקורן  12:00-12:30

 סיור באינטל קריית גת 14:30-17:00

 יום שני 27/2/2017

 קראת ביקורו של הלורד מארק פרייסישיבת היערכות ל 9:00-9:30

 רה"ע קרית מוצקין חיים צורי + ממונה על התקינה 9:30-10:00

 שר מסחר ויזמות של רומני –אלכסנדרו פטרסקו  10:00-11:00

 הרמת כוסית משרד הכלכלה והתעשייה 11:00-12:00

 פגישה עם יוחנן לוקר יו"ר כיל 12:30-13:00

 לקראת אירוע הרמת כוסית של מפלגהישיבת הערכות  13:00-13:30

 ראש מועצת שפיר –אשר אברג'יל  13:30-14:30

 מיכל הלפרין הגבלים עסקים 14:30-15:00

 מיכל הלפרין + צוות הגבלים. 15:00-16:00

 יו"ר התאחדות כ"א רשתות המסחר –אלדד ניצן  17:00-17:30

 ח"כ איציק שמולי 17:30-18:00

 אימן מרעי ) מועצת פורדיס( 18:30-19:00

 ביקור ח"כ מירב בן ארי  20:00-20:30

 יום שלישי  28/3/2017

 סיור בנצרת עילית + נצרת + כנס ראשי רשויות 8:00-17:00

 כנס כלכליסט נצרת עילית. 9:00-10:00



 

 ראיון מוקלט ברדיו קול רגע 11:00-11:30

 יום רביעי 29/3/2017

 ארק פרייסלורד מ 8:30-9:00

 ראיון ברדיו דרום 9:00-9:30

 סיור בשדרות + מועצה מקומית חוף אשקלון 13:00-18:30

 יום חמישי 30/03/2017

 ישיבה בנושא פיצול משרדים 8:00-8:45

 מאיר שמיר 8:45-9:15

 השר חיים כץ 10:00-10:30

 ראיון בפרלמנט שישי בהנחיות רועי כץ 11:30-12:00

 של"צ אסף דעבולס. רה"ע רא 15:30-16:00

 ישי דוידי )התעשייה בישראל( 16:30-17:00

 פ.ע עם השגריר של איטליה בישראל 17:00-17:30

 מד בישראל(-חיים הורביץ )תעשיית הפארמה והביו 17:30-18:00

 יום שבת  01/04/2017

 שבת תרבות בהנחיית רועי כץ 11:00-12:00

 יום ראשון 02/4/2017

 עצת חבל מודיעין שמעון סוסןפגישה עם ראש מו 8:30-9:00

 ישיבת ממשלה 10:30-13:00

 ראסם נאטור )עובד המשרד( 14:00-15:00

 רועי כהן להב + אירגוניי העצמאיים. 15:00-16:00

 פגישה עם מנכ"ל. 16:00-17:00

 ראש מועצה שלומי. –גבריאל בבי נעמן  17:00-18:00

 יום שני 03/04/2017

 סיור במגדל העמק 9:00-11:30

 כנס דה מרקר, נדל"ן 14:15-15:15

 ישיבת סיעה 15:00-16:00

 כנס בנושא ייצור מתקדם במעמד שר האנרגיה האיטלקי 16:30-17:30

 כולנו –אירוע הרמת כוסית לכבוד חג פסח  19:00-20:00

 שלישי 4/04/2017



 

 ראיון למוסף החג של מקור ראשון 8:00-9:30

 ביקור במערכת גלי צה"ל. 10:00-12:00

 מפעל החסד "יד ביד" הרב יעקב גלויברמן 12:00-12:30

 נאום  –ועידת אנרגיה  13:00-14:00

 ארוחת צהריים עם צוות המשרד 14:00

 2צילום לחדשות  15:30-16:00

 הרשות לחדשנות 16:00-16:30

 +אופיר אייל בנושא: מקורות מימון לתעשייה שמוליק האוזר אבי חסון+ עמית לנג+ 16:30-17:30

 הסכם גג באור יהודה במעמד רוה"מ 18:30-20:00

 

 יום רביעי 5/4/2017

 מאיר חלבי -ארגון הקבלנים בחולון 08:30-10:00

 תורנות מליאה 11:00-13:00

 סיור במועצת יש"ע 14:15-16:30

 

 יום חמישי 6/4/2017

 פגישה היאלי יעקובי )כתבת צרכנות( 9:00-10:00

 דן פרופר 10:00-11:00

 ות לסחר הוגן + הגבלים בנושא עמלות.הרש 11:00-12:00

 (יו"ר הרשות השנייה)אוה מדז'יבוז'  12:3013:00

 יצחק מויאל +אורי רובין )יו"ר הסתדרות הבניין(. 13:30-14:00

 שלמה אייזק )סוגית סוכנות הביטוח ( 14:00-14:30

 שלומי סלמה )חבר מועצת בנימינה( 14:30-15:00

 שמחון יו"ר המועצה הלאומית הכלכלהפגישה עם אבי  15:30-16:00

 אליאב בן שמעון מנכ"ל התאחדות בוני הארץ 16:00-16:30

 מ"מ ראש עיריית אריאל יחיאל טועמי 16:30-17:00

 שלומי גבאי + עו"ד אורן סגל +עו"ד גבי זרוק )בנושא התחדשות עירונית( 17:00-17:30

 שיחת ועידה עם יניב גרטי מנכ"ל אינטל. 18:00-18:15

 יום שישי 7/4/2017

 גורו אקסטרים -אירוע תחרות קוד  12:30-13:00



 

 יום ראשון 09/4/2017

 ישיבת מעקב עסקים קטנים 8:30-9:15

 ישיבת ממשלה 10:30-13:00

 מנכ"ל + נעמה נושאים שעלו במסגרת סיורים 13:30-14:00

 חבר מועצת בית שמש. –שלום אדרי  14:00-14:30

 הצגה לשר מינהל חירום  14:45-15:30

 צביקה זרחיה וחיה פרי  15:30-16:30

 ישיבת המשך עסקים קטנים. 16:30-17:30

 פ.ע מנכ"ל 17:30-18:30

 ראיון ברדיו גלי ישראל 20:00-20:15

 פסח -יום שני  10/4/2017

 פסח -יום שלישי 11/4/2017

 פסח –יום רביעי  12/4/2017

 פסח –יום חמישי  13/4/2017

 פסח –יום שישי  14/04/2017

 פסח –יום ראשון  16/04/2017

 פסח –יום שני  17/04/2017

 יום שלישי 18/04/2017

 פגישה עם נחום ברנע - 10:30-11:30

 ביקור במערכת כלכליסט - 11:30-13:00

 ynetמירב  קריסטל, כתבת צרכנות  - 13:00-14:00

   פגישה עם אבי בנטל - 14:00-15:00

 אלון דוידי )רה"ע(-חגיגות מימונה בשדרות - 18:00-20:00

 יום רביעי 19/4/2017

 בנושא: שוטף מנכל המשרדפגישה עם  - 09:00-9:30

 פגישה עם  סגן רה"ע חיפה שמשון עידו - 9:30-10:00

פגישה עם איציק דנינו )ראש עיריית אופקים( בנושא: סבסוד פיתוח אזור תעשייה חדש  - 10:15-11:00

 אופקים

 סיור במועצה מקומית בית אריה - 12:30-14:15

 סיור בראשון לציון עם נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה - 16:15-17:30



 

 יום חמישי 20/04/2017

 איילת פריש )התאחדות התעשיינים( 9:00-10:00

 יותפגישה של השר+מנכ"ל+מיכל פינק+מיכאל אטלן+מיכל הלפרין בנושא: סוגיות צרכנ - 11:30-12:30

 פגישה עם מייקה מסטאי)פורום לפיתוח הגליל( בנושא: פיתוח הגליל - 13:00-14:00

 אלי כהן עם יואל בריס+יוג'ין קנדל-פגישה של שר הכלכלה והתעשייה - 14:00-15:00

 )מנכל חדשנות(אהרוןאהרון  - 15:45-16:00

 אהרון אהרון)חדשנות( + יאיר רביבו )רה"ע לוד( בנו.חיזוק לוד בנושא ההייטק - 16:00-17:00

 על-פגישה עם דוד מימון מנכ"ל אל - 17:30-18:00

 יום שישי 21/04/2017

 )אנרגיה מתחדשת( פגישה של שר הכלכלה והתעשייה עם ליאור דץ - 9:00-9:30

 עם דודי מייבלום בנושא: הייטקפגישה  - 9:30-10:00

 פגישה עם איציק חיימוב )בנושא תקנים ומכסים מוצרי תאורה( 11:00-11:45

 יום ראשון 23/04/2017

 +דוד בועז )נשיא בורסת היהלומים( +יורם דבש)מנכל יהולומים( פגישה עם אלי אבידר - 9:00-9:30

 פ.ע מנכ"ל + דוברת משרד – 9:30-10:00

 בת ממשלהישי 10:30-13:00

 שי בן יעיש )מכללת ספיר וכנס שדרות(  - 13:00-13:30

 פגישה של עמית לנג ויגאל צרפתי בנושא: שוטף - 13:30-14:00

יו"ר מרכז הבנייה הישראלי+עדי חורש)מנכ"ל הקהילה -פגישה עם ערן רולס - 14:00-14:30

 הגלובלית(+כרמל זמיר)סמנכ"ל מרכז הבניה הישראלי(

 פגישה עם עדיאל שמרון+יעקב קווינט)יועץ משפטי(+אריאל מזוז - 14:30-15:00

 חב' אינרום-פגישה עם אלדד בן משה - 15:00-15:30

 פגישה של השר עם ח"כ רועי פולקמן - 15:30-16:00

פגישה עם יצחק חלה+הרב פנחס גרוס)מנהל מפתח אלעד( בנושא: תחום היזמות  - 17:30-18:30 

 בעולם החרדי

 בנושא יזמות קמעונאית פגישה עם רמי לוי )שיווק השקמה( - 18:30-19:00

 עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה - 20:00-21:30

 יום שני 24/04/2017

מנכ"ל  -פגישה של שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן עם אורנית רז+ג'וש יהושוע גולדשמיד  - 8:00-9:00

 המועצה לצרכנות

 הוד מעלתו קוג'י טומיטה -פגישה עם השגריר של יפן  - 9:00-10:00



 

 ביקור במערכת דה מרקר - 11:00-12:30

 מרחבים+שדות נגב )לו"ז מעודכן בגוף הזימון(סיור  13:30-17:00

 +מנכל המשרד בנושא: האמוניה דיון  – 16:30-17:00

 יום שלישי 25/4/2017

 נהריה סיור בקרית אתא+ - 9:15-16:00

 שית עם ג'קי סבג)ראש עיריית נהריה(פגישה אי

 יום רביעי 26/04/2017

 סיור בבאר שבע - 8:30-11:30

  CDIסיור במרכז החדשנות  -12:30-13:30

מפגש של השר עם ראשי ענף היהלומים: יורם דבש)הנשיא הבורסה(+קובי קורן)נשיא  - 14:30-16:30

 ההתאחדות(+שמואל שניצר)יו"ר המכון(+שמואל מרדכי

 טקס אות היהלומן - 16:30-17:30

 אייל מדני -ערב "עמותת עתיד לצעירים" בסימן לא לאלימות  - 20:00-22:00

 יום חמישי 27/04/2017

 כנס התאחדות בוני הארץ - 9:30-10:30

 פגישה עם ד"ר שלמה קרעי 11:30

 ראש מועצת נאות חובב-פגישה עם אנדריי אוזן - 12:30-13:15

 תכנון ואסטרטגיה -ת מעקב ישיב - 13:15-14:00

 ראיון בתוכנית הפטריוטים - 14:15-15:00

 טקס אזכרה לחללי צה"ל - 17:30-19:00

 

 יום שבת 29/04/2017

 שבת תרבות בהנחיית נחמה דואק 10:30-11:30

 יום ראשון 30/4/2017

 גלצ - עודד לוינסוןפגישה   - 9:00-9:30

 מ.הבינוי והשיכון(פגישה עם חגי רזניק)מנכ"ל  - 11:00-11:30

 רייש בנושא שוטף )שאילתות(-פגישה עם נעמי הימיין - 11:30-12:00

 זיו יעיש )חבר מועצת העיר טבריה( - 12:00-12:30

 ראיון עם נוגה ניר נאמן - 13:30-14:00

 נציגי העדה הדרוזית פגישה עם - 14:00-14:30



 

 עי"שראש מועצת בני  -פגישה עם אריה גרלה  - 14:30-15:00

פגישה של שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן עם יוסי ורדי בנושא: תעשיית ההייטק  - 15:00-15:30

 בישראל

 יוקר המחייהפגישה של השר+מנכ"ל+מיכל פינק+משה בנימין בנושא:  - 16:00-17:00

 פגישה שר הכלכלה+מנכ"ל - 16:00-17:00

 ישראל סין.בנושא קידום יחסי  פגישה עם אבנר לושי - 17:00-17:30

 בעיר רחובות )רחמים מלול( -טקס מרכזי ליום הזיכרון לחללי צה"ל  - 19:45-21:15

 טקס "שירים לזכרם" לזכר חללי צה"ל וחללי פעולות איבה - 21:15-22:00

 יום שני 01/05/2017

 יום הזיכרון

 טקס האזכרה הממלכתי לחללי העפלהנאום  – 11:00-13:00

 המשואותטקס הדלקת  - 19:45-21:30

 יום שלישי 02/5/2017

 יום העצמאות

 יום רביעי 03/05/2017

 Hiroshige Seko -ביקור של שר הכלכלה היפני  - 8:00-10:00

 ישיבת ממשלה - 12:30-14:00

 קרית עקרון סיור – 15:00-17:00

 רשת ב -ראיון בצבע הכסף  - 16:00-16:15

 תורנות שרים במליאה עד סוף הישיבה  -20:00

 יום חמישי 04/05/2017

 ר השפדן וסגן רה"ע ת"א ארנון גלעדי"פגישת עבודה עם יו - 8:30-10:00

פגישה של שר הכלכלה והתעשייה עם רן קיוויתי+נעמה קאופמן+ארנון גלעדי בנושא:  - 9:00-10:00

 עסקים קטנים

 סיור של שר הכלכלה והתעשייה באיגודן - 10:00-11:00

 ארוחת צהריים עם רוה"מ +שגרירת ישראל ברומניה+רה"מ הרומני+שר הכלכלה הרומני - 12:30-14:30

 אווה מדז'יבוז' )יור הרשות השניה(  - 15:15-16:00

פגישה עם עדיאל שמרון+תמיר עידאן)ראש מועצת שדות נגב( בנושא: הרחבה ביישוב  - 16:00-16:15

 תושייה

 ()השר נושא דברים  - BLACKROCKה הסניף הישראלי  טקס אירוע פתיח - 17:00-18:00

 פגישה עם אלי דבי בנו.עסקים קטנים - 18:00-18:15



 

 יום שישי 05/05/2017

 פגישה עם שרגא ברוש בנושא: נסיגה בייצוא - 8:30-10:00

 עמוס ירון )מנכ"ל משרד הבטחון לשעבר( 10:30-11:00

 יום ראשון 07/05/2017

 עצים עם משה בנימין )ללא השר(ישיבת יו - 9:00-10:30

 ישיבת ממשלה - 10:30-11:30

 פגישה עם מיכל הלפרין+אורי שוורץ בנושא: שוטף - 14:00-14:30

 פ.ע מנכ"ל + שירה דוברת משרד – 15:00-15:30

 )עסקים קטנים( עמיחי גרינוולדדניאל דורין +  - 15:30-16:00

 פגישה של השר+מנכ"ל - 16:00-16:30

 יוקר המחייהפגישה של השר+מנכ"ל+מיכל פינק+משה בנימין בנושא:   - 16:30-17:00

 שירה גרינברג+אמיר רשף+עידו סופר - צוות האוצר - 17:00-17:45

 יועצים עם השר -שוטף חודשי  - 18:30-19:30

 יום שני 08/05/2017

 +מנכל חדשנות + נציג רשפת   ישיבה עם חברת מדטרוניק - 8:30-9:30

 סטטוס תקשורת -ישיבה  - 10:30-11:30

 פגישה עם צבי מרום בנושא: הייטק - 13:3014:00

 פגישה עם מנהלי לשכות המסחר של ארה"ב - 14:00-14:45

 ישיבת סיעה 15:00-16:00

ראש מ.א. נחל -פגישה של שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן+ח"כ דוד ביטן+אלי אסקוזידו - 16:00-17:00

 במושביםשורק בנושא: פיצול דירות 

 יו"ר מועצת אבו גוש-פגישה עם עיסא ג'אבר - 17:00-188:00

 פגישה עם רוני כהן )ראש מועצת יבניאל( - 18:00-18:30

 פגישה עם ח"כ דודי אמסלם ונציגי שכונת תל גיבורים בחולון - 18:30-19:00

י)יזם פגישה של שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן עם ח"כ אכרם חסון+אשר לו - 18:30-19:00

 הייטק(+מוניב באדר)יזם מכפר חורפש( בנושא: הקמת בית תוכנה בכפרים הדרוזים

 )בנושא מסלולי חדשנות( ברגר+ציון ספיזנישעיהו שי 19:00-19:45

 יום שלישי 09/05/2017

 ראיון בתוכנית הבוקר של אורלי וגיא - 07:00-7:15

 יום סיור בבית ג'ן+יקנעם - 9:15-15:30

 רביעייום  10/05/2017



 

 השר יואב גלנט - 11:00-12:00

 בנו. מעסיקים פליטים() פגישה עם ח"כ יואל רזבוזוב+עופר חמו - 12:30-13:00

 ח"כ עודד פורר +חיים אהרון בנו. לשכות מסחר דו לאומיות 13:00-13:30

 ג'קי לוי בנו.שוטף-סגן השר - 13:30-14:00

 פגישה עם יונתן גרופר בנושא: אגודות אשראי - 14:00-14:30

 ראיון לעיתון גלובס עם עמירם ברקת - 14:30-15:00

 פגישה עם שרת התעשייה והאנרגיה של אורוגואי - 16:00-16:30

 ראש מועצה מקומית אליכין -פגישה עם מוטי חי  - 16:30-17:00

 ת השרון(פגישה עם יעקב קורצקי )סגן ראש העיר ברמ - 17:00-17:30

 יום חמישי 11/05/2017

 פגישה עם שרת הכלכלה של גרמניה - 8:30-9:15

 אלי גרינמן)סגן רה"ע יהוד( - 10:45-11:00

 יו"ר מכון הייצוא – פגישה עם רמזי גבאי -  11:30-12:00

 )פגישת הכרות( פגישה עם מתן דיל+איתן יוחננוף - 12:00-12:30

 רה"ע נצרת עילית(+יזמי הייטקפגישה עם רונן פלוט) - 12:30-13:15

 פגישה עם משה סיני ותעשיינים מקרית גת ) מפעל לריהוט( 14:00- 13:15

 יהל זילברברג + שירה קווה פגישה עם משה דבי+ - 14:00-15:00

 הרצל ארביב )דירקטוריון מכון הייצוא( - 15:00-15:30

 מנכ"ל אזה"ת אזורי -מיקי בן איון + זנגריהראש מועצת טובה -פגישה עם חוסיין אלהייב - 16:00-16:30

 פגישת מטה דיגיטל - 16:30-17:00

 )נאום מרכזי(כנס עסקים קטנים  - 17:45-18:30

 

 יום ראשון 14/05/2017

 רשות להשקעות זרות -ישיבת מעקב  - 8:30-9:00

 עסקים קטנים -ישיבת מעקב  - 9:30-10:00

 ישיבת ממשלה - 10:30-13:00

 )מזכירת ועדת הרפורמות ( פגישה עם אריאלה מלכה - 13:00-13:30

 פגישה עם שלום זיידלר)יו"ר איגוד תעשיות המזון בהתאחדות( - 13:30-14:30

 פגישה עם השגריר הטורקי - 15:00-15:30

 פגישה שר הכלכלה+מנכ"ל - 16:00-17:00



 

 ראש מועצת דלית אל כרמל -פגישה עם רפיק חלבי  - 17:00-17:30

 בנושא שוק המלטפגישה עם סימנט אי אס  - 17:30-18:00

 יום שני 15/05/2017

 ביקור במועצה מקומית בית דגן - 8:00-10:00

 ארוחת צהריים עם ראש הממשלה+שרים+ראש ממשלת אוקראינה - 12:00-14:00

 ח"כ אלי כהן עם יאיר פריימן חבר מועצת עיריית יקנעם -פגישה - 14:30-15:00

 סיעהישיבת  15:00-16:00

 פגישה עם ח"כ אורלי לוי אבקסיס - 16:00-16:30

 פגישה ח"כ לשעבר דודו מור - 17:30-18:00

 פגישה עם ח"כ יעקב פרי בנושא: שיתופי פעולה אפשריים וקידום תוצרת כחול לבן - 18:00-18:30

 שי רינסקי - 19:00-21:00

 יום שלישי 16/05/2017

  עכו+תפן+כרמיאל -יום סיור  - 8:30-14:30

 אריה טל רה"ע טירת הכרמל +מוריס אסייג מ"מ רה"ע - 15:00-16:30

 פגישה עם יוסי עזריאל)סגן ומ"מ ראש עיריית ק.ביאליק( - 17:30-18:30

 אירוע משלחת עסקים טורקית קבלת פנים בבית השגריר הטורקי - 19:30-20:30

 האירוע השנתי איגוד הרוקחים -21:30-22:00

 יום רביעי 17/05/2017

 צילומים ל"הכל כלול" - 08:30-9:00

 מינהל תעשיות -ישיבת מעקב  - 08:30-9:00

פגישה עם עודד רביבי)ראש מועצת אפרת(+אדמונד חסין)מנהל החברה הכלכלית של  - 9:00-9:30

 החברה(+שמשון בלומנטל בנושא: אזה"ת באפרת

 ן + אליאב אסייגפגישה חב' רינובו + יצחק ביט - 09:45-10:00

 הרשות להסמכת מעבדות -ישיבת מעקב  - 10:00-10:30

 ישיבה עם נציב החדשנות האירופי במעמד רוה"מ - 12:00-13:00

 מינהל אזורי תעשייה -ישיבת מעקב  - 13:30-14:00

 פגישה עם שירה גרינברג+עמרי בן חורין+אסף וסרצוג בנושא: העברת סמכויות תקשורת - 15:30

פגישה של השר והמנכ"ל עם השר משה כחלון+שי באבד)מנכ"ל מ.האוצר(+אמיר לוי)ראש אגף  - 16:30

 תקציבים( 

 יום חמישי 18/05/2017

 ביקור במפעל תמ"ן עם עדי אדלר ומשה אופק  - 8:30-10:00



 

 פגישה עם שושנה חן)כתבת צרכנות ידיעות אחרונות( - 11:00-11:45

 אלון גולדשטיין - 12:30-13:00

 כתבת צרכנות, גלובס-פגישה עם מיכל רז חיימוביץ - 13:00-14:00

 פגישה עם שרגא ברוש בנושא: יוקר המחייה - 14:30-15:00

 פגישה עם שר החוץ ההונגרי - 17:30-18:30

 ביקור במטה ההסתדרות - 19:00-20:00

 יום שישי 19/05/2017

 אליסף שעייר )חבר מועצת בני עייש( 9:30-10:00

 ראיון לרדיו מעלות תרשיחא )שלמה בוחבוט( - 12:00-12:15

 יום שבת 20/5/2017

 שבת תרבות עם אלי לוי 11:00-12:00

 יום ראשון 21/05/2017

 ביקור הפרימייר של קוויבק - 9:00-10:00

 ישיבת ממשלה - 10:30-13:00

 פגישה עם מיכאל אטלן  - 13:00-13:30

 שי רינסקי– 14:00-14:30

פגישה עם רוני מרום)ראש מועצה אזורית מצפה רמון(+חנה רדו)יזמית חברתית  - 15:00-15:30

 עסקית(בנושא: קידום תעסוקה איכותית במצפה רמון

 ם-פגישה של שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן עם מאיר תורג'מן סגן רה"ע י - 16:00-16:30

 שלומי טופז + שייקה שינברגר 17:00-18:00

 

 

    22/05/2017שני  יום

 דונלנד טראמפ בישראל –לידיעה: ביקור נשיא ארה"ב  17:00– 8:00

 יוקר המחייהישיבת עדכון בנושא:  8:30-9:30

 ראש מועצת שומרון-יוסי דגן 14:30-15:00

 עסקים קטנים –ישיבת מעקב   15:30-16:30

 מינהל חירום –ישיבת מעקב 16:30-17:00

 מזכיר הקהילה היהודית בוינה 17:00-18:00

 צילומים למגזין גלובס 18:00-18:30



 

 תורנות שרים במליאה 22:00-2:00

 

 יום שלישי 23/05/2017

 שיחת הכנה לפגישה עם היועץ הכלכלי של נשיא ארה"ב 07:00-07:30

ארוחת בוקר עם גארי כהן )ראש המועצה הלאומית לכלכלה האמריקאית והיועץ הכלכלי  09:00-08:00

 של נשיא ארה"ב(

 אום מפי נשיא ארה"ב, דונלנד טראמפנ 12:15-15:30

 אירוע פתיחת בית חם לניצולי שואה בירושלים  17:00-16:00

                                        

 יום רביעי 24/05/2017

 אילת( -טיסה הלוך )ת"א, שדה דב  8:00-8:45

פאנל בכנס עורכי הדין באילת: "האם בית המשפט יכול להתערב בפירוק הריכוזיות  10:15-11:00

 במשק" 

 (11:30ראש עיריית אילת )נואם בשעה  -כנס עסקים קטנים  11:30-13:30

 ראיון לרדיו קול הים האדום 12:10-12:30

 סגן רה"ע אילת – יהודה מורדי 13:30-14:30

 יית אילתראש עיר-מאיר יצחק הלוי 15:00-16:00

 ת"א, שדה דב( -טיסה חזור )אילת  16:55-17:45

 

 יום חמישי 25/05/2017

 מפגש עם מרצים וסטודנטים במכללה למינהל ראשון לציון  08:00-09:00

 בלומברגהכלכלי ראיון לעיתון  09:15-10:15

 )דה מרקר( אבי בראלי 10:30-11:30

 '()מנכ"ל נמל חיפה מנדי זלצמן 11:30-12:00

 ביקור של שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן ברשות לחדשנות 11:30-15:00

 'ראיון ברדיו "קול ברמה" עם בני רבינוביץ  16:00-16:30

 טקס השבעה של דוד )הבן( 17:30-19:00

 

 יום שישי 26/05/2017

 רן כהן 09:30-10:00

 



 

 יום ראשון 28/05/2017

 ישיבת יועצים עם משה בנימין )ללא השר(  09:00-10:30

 ישיבת ממשלה לציון יום ירושלים09:15-13:30

 ועדת שרים לענייני חקיקה 13:00-15:00

 חיים מסילתי)יו"ר לשכת שמאי מקרקעין(+יעקב הלוי)שמאי( בנושא: שת"פ עם מ.  13:30-14:00

 הכלכלה

 שי רינסקי מנכ"לפ.ע  15:00-17:00

 רשות החברות מירה מינספ.ע  15:30-16:00

 בנושא: העברת סמכויות הגז ,אודי אדירי -אגף תקציבים   16:00-16:30

 ג'וש גולדשמידמנכל המועצה לצרכנות  17:00-17:30

)יו"ר ובעלים של מאפיית ברמן(+ירון אנג'ל)יו"ר ובעלים של מאפיית  יצחק ברמן  17:30-18:30

 )ה.תעשיינים( רעות קינן אנג'ל(+שייקה דוידוביץ)בעלים של מאפיית דוידוביץ(+

 

 יום שני 29/05/2017 

 ''הענקת פרס מפעל חיים למייסד "ביתילי -כנס עיצוב של ידיעות תקשורת   10:00-11:30

 אלי לוי )ראש מועצת להבים( 12:00-12:30

 )דוברות המשרד( אסטרטגיה תקשורתיתפנימית ישיבת  12:30-13:00 

 ''צילומים ל"הכל כלול 13:00-13:30

 ה זכרון יעקב(זיו דשא)ראש מועצ 13:15-13:30

 צילומים לתוכנית הכלכלית )כאן( 13:30-14:00

 ראיון בערוץ הכנסת 14:40-15:10

 מוטי פרנץ והנבחרת )סיור בכנסת לפני/אחרי המפגש( 14:45-15:00

 ישיבת סיעה 15:00-16:00

)חוף  )שדות נגב(+גדי ירקוני)אשכול(+יאיר פרג'ון ראשי מועצות עוטף עזה: תמיר עידאן 16:00-17:00

 )שער הנגב( אשקלון(+אלון שוסטר

 2טנטטיבי: צילומים למהדורה ראשונה ערוץ 16:30-17:00

 ציון פיניאן 16:45-17:00

 ית ביאליקיקר מנכ"לס – ליאור טרגן 17:00-17:15

 ד"ר איתן לסרי 18:00-18:30

 קבלת פנים לרגל חילופי מנכ"ל 19:00-20:30

 ישיבה בנושא: חוק הלאום 19:00-20:00



 

 

 יום שלישי 30/05/2017

 2 תוכנית הבוקר של ערוץ 07:00-07:30

 !חופש -חג שבועות 

 יום רביעי 31/05/2017

                               חופש –חג שבועות 

 

 יום חמישי 1/6/2017

 )חבר מועצת הרשות לחדשנות( חיים רוסו 08:00-08:30

 משה דבי 08:30:09:30

 איתי  בן חורין 09:30-10:00

( )ארגון הנכים אהרון ויינברג 11:30-10:30  

 כלכליסט( -ליאור גוטמן )כתב אנרגיה  11:30-12:00

 ליאור חורב 12:00-13:00

 רחיים אתג 13:00

 הרב מאזוז )בני ברק( 17:00

 יום שישי 2/6/17

 יום ראשון 4/6/17

 ישיבת אסטרטגיה תקשורתית 09:30-10:00

 קהועדת שרים לענייני חקי -13:00-15:00

 גלעד שרון 15:00-15:30 

 מנכ"לפ.ע  15:00-17:00 

 אביחי מנדלבליט 17:00-17:45

 (20:30גיא פרימור )השר עתיד לשאת דברים בשעה  -פתיחה חממה טכנולוגית לספורט  19:30-21:30

 

 יום שני 5/6/17

 אילת( -טיסה הלוך )ת"א, שדה דב  08:00-08:50

 שרוניכנס לשכת רו"ח עם יהודה  09:45-11:15

 לידיעה: קבינט חברתי כלכלי 10:00-10:15



 

 ישיבת קבינט דיור 10:30-12:30

 ראשי לשכות אזוריות איגוד לשכות המסחר+ 13:30-14:30

 ישיבת סיעה 14:45-16:00

 רייש-ח"כ רועי פולקמן+רן קויתי+נעמי הימיין 16:00-16:30

 יוחאי דימרי )ר.מ הר חברון( 16:30-17:00

 )ראש המועצה האזורית שומרון(וינברגר+יוני ישראלי+יוסי דגןיעקב  17:00-17:30

 ג'ונתן גרינבלט)מנכ"ל הליגה נגד השמצה(+קרול נוריאל)מנכ"לית בישראל( 17:15-17:45

 ניסים מלכה)ראש עיריית קרית שמונה( בנושא: הקמת חממה ביוטכנולוגית 18:00-18:45

 אלעד בנבג'י 18:30-19:00

 אופירה אסייג ברדיוראיון אצל  19:30-20:00

 תורנות שרים במליאה 19:00-22:00 

 יום שלישי 6/06/2017

 כנס איגוד החברות הציבוריות 09:00-09:30

 שיחת הערכות למצגת מסיבת עיתונאים 10:00-11:00

 יום סיור נתניה+קריית ים 11:30-16:00

 טקס לציון יובל למלחמת ששת הימים 14:00-16:30

 שיחה עם אורה קורן  16:30-17:00

 חיפה )לירון שמר( בנושא: בנקאות ויהדות -ביקור בטכניון  17:00-18:00

 שיחת תחקיר לראיון באנשים 18:30-19:00

 שגריר ישראל בסין, ונציגי הממשל הסיני-ארוחת ערב בביתו של צביקה חפץ 19:15-20:15

 

            יום רביעי 7/6/2017

 8:00-09:00  וואי שר התעשייה והמסחר של פרג 

 9:30-11:00 מזכיר המפלגה של גואנדונג

 09:30-10:00  הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

 12:30-13:30 יוקר המחייה )ת"א( מסיבת עיתונאים

 13:30-13:45 10ל כלול בערוץ וראיון להכ

 13:45-14:15  103 ראיון לאיפה הכסף? רדיו

  14:30-18:30  אנשים -ראיון

 



 

 יום חמישי 8/6/2017

 יובל אזולאי )גלובס( 08:00-09:00

 מנכ"ל פסגות-ברק סורני 09:30-10:00

 ערן שוורצברג 10:00-10:15

 )יו"ר עובדים דואר ישראל(  שמעון פרג'ון10:30-11:00

 )מנכ"ל(+איתן אלון יו"ר שלמה סיקסט+אייל גור-פגישה עם אסי שמלצר 11:00-12:00

 אבי לוזון 11:30-12:00

 גיל סמסונוב 12:00-13:00

 ראש מועצת שיבלי-נעים שיבלי  13:00-13:30

 פגישה להצגת קריאייטיב לקמפיין יוקר המחיה 13:30-14:30

 (מיכל שיר )סגמן  14:30-15:00 

 ד"ר זיאד דבור  15:00-15:30

 צילומים ללילה כלכלי  15:00-15:30

 סגן ראש עיריית ת"א ארנון גלעדי 15:30-16:00 

 (20אלירן טל)ערוץ   16:00-17:00

 שרגא ברוש+רובי גינל  17:00-19:00 

 

 יום שישי 9/06/2017

 אירוע בת מצווה של שני )הבת של נאווה וצחי ברוורמן( 12:00-13:30 

 אנשיםלתכנית  ראיון 13:30-16:30

 

 יום ראשון 10/06/2017 

 שריועצים עם –שוטף חודשי  09:00-10:00

 ישיבת ממשלה  10:30-13:00

 ועדת שרים לענייני חקיקה13:00-15:00

 משה סוויל  13:00-13:15

 מסלולי חרדים  -אשר שטרית סגן מנהל מרכז השקעות  13:00-13:15

 דורית סלינגר ,נדב שמש, אהרון אהרון ,צבי מרום  13:30-14:30

 פ.ע מנכ"ל 15:00-17:00

 ביקור סגנית שר מסין מטעם משרד הכלכלה והסחר הסיני  15:15-15:30



 

 איציק כהן ,נדב שמש ,אורי חרזי ,הרב ישיהו ליברמן ,שרה קצנלבוגן 17:30-18:30

 יואב שמחי  יו"ר ההסתדרות הלאומית 18:30-19:00

 

 יום שני 11/06/2017

 מנכ"ל 08:15-08:45

 דיון רפורמת יוקר המחייה  09:00-10:00

 איתמר אייכנר 10:00-10:30

 אלי אבוטבול 12:00-12:30

 דרור שטרום 12:30-13:00

 דייויד מיראז')נשיא קרן מיראז' לפיתוח הנגב(+נעמה דהן +ח"כ אלי אללוף  14:00-14:30

 ישיבת סיעה 15:00-16:00

 יסטלזיווה איגר+יגאל גורביץ+ עודד ד-היערכות לקראת ביקורו של ראש ממשלת הודו 16:00-17:00

 חסן–מוחמד יתר)ראש מועצת ג'את(+מוחמד אבו  17:00-17:30

 

 יום שלישי 13/06/2017

 ועידת גלובס בנושא: שוק ההוןנואם ב 09:30-10:00

 יום סיור באופקים 11:00-15:30

 בד בדימונה -אירוע פתיחת מפעל על 17:00-18:30

 

 יום רביעי 14/06/2017

 אשקלון(+יעקב אורבך)ראש עיריית  תומר גלאם  08:30-09:00

 מושיק תאומים 09:30-10:30

 ממשלתי ישראל יוון–מפגש הפורום הבין –טיסה ליוון כחלק ממשלחת רוה"מ  14:30-20:30

 

 יום חמישי 15/06/2017

 G2G יוון מפגש הפורום  7:00-22:00

 

 יום  שישי  16/06/2017

 שמעון וילנאי  10:00-10:30

 אלי כהן 11:00-11:30



 

 אביב איטח )נשיא התאחדות הסטודנטים( 11:30-12:00

 פורדייס–אימן מרעי   12:00-12:30

 צילומים לתכנית אנשים השלמה עם חיים אתגר  16:00-17:00

 

 יום ראשון 18/06/2017

 רפורמת יוקר המחייה פנים משרדי 9:30-10:30

 פ.ע מנכ"ל 8:30-9:30

 ישיבת ממשלה 10:30-13:00

 שרים חקיקהועדת  13:00-15:00

 שיחה עם שגריר ישראל בסין צביקה חפץ 15:00

 דיון בנושא האמוניה בראשות רוה"מ 15:45-16:45

 פגישת תקשורת עם בעז סטמבלר 16:45

 יום שני 19.6

 דוד גרינוולד 10:00

 פגישת עבודה עם סחר חוץ 11:00-11:30

 מיכל הלפרין 12:30

 שיחת טלפון עם בן חי מברליץ 13:30

 פ.ע עם השגריר האיחוד 14:00-15:00

 ישיבת סיעה 15:00

 10צילום לערוץ  16:00

 השר יואב גלנט 16:15

 שירית כהן כתבת פרלמנטרית מקור ראשון 17:00

 צביקה זרחיה 17:30

 פגישה עם ח"כ לשעבר דודו מור 19:30

 יום שלישי 20.6

 יובל אזולאי 8:00

 רה נאום והשתתפות בכנס אלי הורביץ לחב 10:15

לידיעה: סיור בשלומי בשילוב התאחדות התעשיינים בצפון )יואב שמחי+ ח"כ דודי אמסלם  10:30-20:00

 + ח"כ אברהם נגוסה(

 השקת פרויקט התחדשות עירונית קרית אונו  18:00-19:00



 

 יום רביעי 21.6

  שלמה נאמן - 9:30 ראש מועצת גוש עציון 

 מתן וילנאי בנושא יחסי סין ישראל- 10:30

 איציק דריקס סגן רה"ע בת ים - 13:30

 אלי דוקורסקי + מנכ"ל+ יגאל צרפתי- 14:00

 מופיד מרעי )ראש מועצת חורפיש( -15:00

 תורנות שרים מליאה -17:00

 יום חמישי 22.6

 סיור בעיר גדרה 8:30-10:00

 סיור באשקלון 11:00-14:30

 אירוע פרידה מראש מועצת נאות חובב אנדריי אוזן -19:00

 יום שישי 23.6

 יום סיור דלתון 8:30-11:30

 יום ראשון 25.6

 ישיבת ממשלה 10:30-13:00

יו"ר התאחדות הסטודנטים+ליאת הלבץ)סמנכ"לית(+עילם לשם)פרוייקט  -אלי כהן עם רם שפע  - 13:00

 (2050ישראל 

 פ.ע מנכל 14:00- 13:30

 יוקר המחייה )חיצוני(- 14:30-15:30

 מיכאל אטלן- 15:30

 ג'וש גולדשמידט- 16:00

 ביקור במכון היצוא- 17:30

 גיל סמסנוב - 19:30

 

 יום שני 26.6

 פ.ע מנכ"ל המשרד 8:30-10:30

 שלמה שטרית -12:00

 יוסף וזאנה)נציג תעשיינים באזה"ת אריאל( -12:30

 נמרוד הגלילי )לשכות המסחר(- 13:00

 פגישה שר התמ"ת של ברזיל -14:15



 

 ישיבת סיעה- 15:00

 אהרון אהרון -16:00

 )סגן ראש עיריית רעננה( אילן כהן- 16:30

 אכרם חסון+י זמים בנושא דלית אל כרמל-17:00

 שגיא פאול-17:00

 דוד אלחייני )ר.מ בקעת הירדן(-18:30

 

 יום שלישי 27.6

 השר נואם -של אשרא  60-אירוע ה - 9:00-14:00

 ראיון שחר אילן -10:30

 ירוחם +הנחת אבן פינה בשכונה חדשה ירוחםיום סיור  -15:30-19:00

 

 יום רביעי  28/06/2017

 המפקחת על הבנקים -חדווה בר - 9:00

 ההסתדרות הציונית העולמית –יעקב חגואל  -10:00

 תדיראן  –משה ממרוד, דני וקנין   -10:30

 מנכ"ל + רפי בן שטרית רה"ע בית שאן -11:15

 שומרוןיגאל להב ראש מועצת קרני  -12:00

 טובה מעוז+תא"ל אנואר סאאב -12:30

 ראיון לרדיו ירושלים -13:00

 צילומים לשש כלכלי עם דב גיל הר 13:30

 מנכ"לית ( + אסף  וסרצוק)רפרנט אוצר/תקשורת( HOTטל גרנות גולדשטיין) -15:00

 איילת שקד+ אמי פלמור+שי רינסקי בנושא הפחתת הרגולציה- 16:00

 באש בהשתתפות נציב הכבאים)מתחם לה פארק חולון(אירוע בטיחות  -18:30

 יום חמישי 29.6

שנות יחסים דיפלומטיים בין סין לישראל)אוניברסיטת  25בסימן של  inssהכנס השנתי של  9:00-10:00

 ת"א(

 להב –סיור עסקים קטנים  10:30-14:00

 )בני ברק(כנס סילקון וואלי חנוכת מבנה וחממות הייטק יחד עם שר הבריאות - 16:15

 אריה אשד)מנכ"ל( –פגישה באיגוד המוסכים – 17:00-18:30



 

 

 יום שישי  30/06/2017

 פגישה אמיר קירל )יבואן זכוכית( -8:00

 אמיר חייק- 9:30

 

 יום שבת 01/07/2017

 ניחום אבלים בני ביטון רה"ע דימונה – 19:00-20:00

 

 יום ראשון 02/07/2017

 ארוחת בוקר עם בני כשריאל רה"ע מעלה אדומים – 09:00-10:15

 פ.ע מנכ"ל  – 11:30-13:30

 ישיבת אסטרטגיה תקשורתית  – 14:00-14:30

 יועצים עם השר  –שוטף חודשי  – 14:30-15:30

 טקס חלוקת מלגות קרן מכבים יוצאי איראן )אונ' ת"א( – 18:30-19:30

 

 יום שני 03/07/2017

 פגישה עם מוקי גרידינגר )בעלים ומנכ"ל יס פלנט(  – 08:30-21:00

 ישיבת ממשלה – 09:00-10:00

 אילן כרמית )מ"מ ומנכ"ל מכון התקנים (  – 11:30-12:00

 ישיבה בנושא חוק הלאום  – 13:00-14:00

 אבי הלוי + גדעון ידין  – 15:00-15:30

 ראיון אצל לונדון וקירשנבאום  – 17:45-18:45

 

 

 יום שלישי  04/07/2017

 משה אדרי )בעלים סינימה סיטי(  – 09:00-09:30

 כנס של עיתון "מקור ראשון "  – 11:30-12:30

 "כלכלי בלילה "  20ראיון לערוץ  – 12:30-13:00

 צילומים לעושים סדר  – 13:30-14:00

 טקס קבלת פנים לראש ממשלת הודו  – 14:30-17:00



 

 ים תורנות שר  - 16:00-19:00

 ביטון  –ח"כ יפעת שאשא  – 17:00-17:30

 

 יום רביעי  05/07/2017

 יאיר גבאי – 08:30-09:30

 איתי בן חורין + שירה +משה + יהל  – 09:30-10:00

 תמיר עידאן  – 10:00-10:30

 ד"ר חנן גינת )ראש מועצה חבל אילות(  – 11:00-11:30

 שירית ממקור ראשון  – 12:00-12:30

 מוחמד יוסף חסן )ראש מועצת משהד (  – 13:00-13:30

 שלמה בוחבוט )ראש עיריית מעלות תרשיחא (  – 13:30-14:15

 תורנות שרים  – 14:00-17:00

 ראש מועצת דיר אל אסאד  –אחמד דבאח   - 15:00-16:00

 

 יום חמישי  06/07/2017

 אבירם דהרי )ראש עיריית קריית גת (  – 08:00-09:00

 הודו  –פורום עסקי ישראל  – 10:30-15:30

 20-טקס פתיחה המכביה ה – 20:00-21:30

 

 יום שישי  07/07/2017

 ראיון הרדיו גלי ישראל  – 08:00-08:30

 חברת מועצת העיר אריאל -לודמילה גוזב  – 08:30-09:00

 איגוד התאגידים העירוניים -יצחק בורבא  – 09:00-09:30

 

 יום ראשון  09/07/2017

 סגן רה"ע ת"א -ארנון גלעדי  – 07:30-08:00

 גיל סמסנוב  – 08:00-09:00

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 בועז סטמבלר -תקשורת רו"המ  – 13:30-14:00

 רשם האגודות השיתופיות  -מירון הכהן  – 14:15-14:45



 

 מיכאל אטלן  – 14:30-15:00

 פ.ע מנכ"ל  – 15:00-17:00

 ג'וש גולדשמיד  – 17:00-17:30

 טקס סיום ליגת מסא"י  – 19:30-20:15

  

 יום שני  10/07/2017

 ראיון בתוכנית הבוקר של אורלי וגיא  – 07:30-08:00

 הממשלתיות בחברות אורי יוגב בנושא חדשנות – 09:30-10:00

 (יוסף מעלה. א.מ ראש)גואטה שמעון(+ובניה לתכנון המקומית הוועדה ר"יו)גבאי מושון - 10:00-10:30

 המחייה( יוקר להורדת המטה מנהל)מחלב אורן עם מפגש - 10:30-11:00

 אודי אדירי + אמיר רשף )אגף תקציבים( בנושא הגז  – 11:30-12:30

 דדי סויסה – 12:15-12:45

 מטה דיגיטל )פנימי( – 12:30-13:00

 אוהד כהן + שר הסחר של קוסטה ריקה – 13:00-13:30

 ראש מועצת בית ג'אן  - ביאן קבלאן – 14:30-15:00

 ישיבת סיעה  – 15:00-16:00

 ראש מועצה קרני שומרון  –יגאל להב  – 16:00-16:30

 אמיר ויצמן + מאיר רובין  –פורום קוהלת  – 16:00-16:30

 הסתדרות העובדים –רועי שרעבי  – 16:30-17:00

 סגן שר מייקל אורן  – 17:00-18:00

 ח"כ תמר זנדברג – 17:45-18:15

 ז'קי לוי )סגן שר הבינוי( – 18:00-18:30

 ח"כ רועי פולקמן  – 19:00-19:30

 ניחום אלי ברדה ראש עיריית מגדל העמק – 20:30-21:30

 

 יום שלישי  11/07/2017

 יום סיור מועצה אזורית מטה יהודה + רחובות + באר יעקב – 09:00-17:30

 

 יום רביעי 12/07/2017

 אמאנו  ראיון עם שחר – 08:30-09:30



 

 רמזי גבאי  – 11:30-12:30

 פגישת הכנה עם המתפ"ש – 14:00-15:00

 פגישה עם שרת הכלכלה הפלסטינאית – 15:30-16:30

 

 יום חמישי  13/07/2017

 ראיון ל"הכל כלול"  – 08:40-09:10

 סיור בעיר הרצליה  – 09:00-12:00

 בועז ביסמוט )עורך עיתון ישראל היום(  – 12:30-13:30

 צילומים לתכנית הכלכלית של התאגיד  – 13:30-14:00

 ראיון אצל שי ושרון  – 15:00-16:00

 אבי ניר )קשת(  – 16:30-17:00

 החברה הישאלית לביטוח סוכני סחר חוץ בע"מ  –ביקור באשרא  – 17:00-18:00

 דברי ברכה באירוע "ביזלנד" אוניברסיטת ת"א  – 18:30-19:30

 

 יום שישי 14/07/2017

 בית קרניצי רמת גן –שיחה אחד על אחד עם אטילה שומפלבי  – 10:00-10:45

 

 יום ראשון 16/07/2017

 איתן סגל )ישראל היום(  – 08:00-09:00

 ביקור ביקב פסגות  – 10:00-11:00

 ג'וש גולדשמיד – 12:00-12:30

 IATIארז צור מנכ"ל  – 13:15-13:45

 IATIמפגש ראשי תעשיות ההייטק  – 13:30-15:30

 אהרון אהרון –ישיבת מעקב הרשות לחדשנות בנושא מימון לחברות הייטק  – 15:30-16:00

 פ.ע מנכ"ל  – 16:00-18:00

 

 יום שני 17/07/2017

 משה דבי  – 08:00-09:00

 מרקר-כתבת דה -עדי דברת  – 09:00-10:00

 קבינט חברתי כלכלי – 10:30-11:00



 

 איתי בן חורין  -  12:00-12:30

 אלי גרונר  – 14:00-15:00

 ישיבת סיעה – 14:45-15:45

 יגאל להב ראש מועצת קרני שומרון – 16:00-16:30

 שעת שאלות במליאת הכנסת  – 16:30-18:00

 גילה גמליאל + אבי כהן )מנכ"ל(  – 18:00-18:30

 ח"כ טלי פלוסקוב  – 18:30-19:00

 יו"ר הכנסת +השרה איילת שקד+ח"כ דוד ביטן – 19:00-20:00

 

 יום שלישי 18/07/2017

 מטולה ,מבואות חרמון , וטובא זנגריה  –יום סיור  – 08:30-17:00

 סיגל שאלתיאל ר. מועצת תפן – 14:30-15:00

 

 יום רביעי  19/07/2017

 עמיחי אתאלי – 10:00-11:00

 דפנה ליאל  – 11:00-12:00

 ח"כ מירב בן ארי ועו"ד סהר פינטו  – 12:00-12:30

 צילום עם ח"כ תמר זנדברג  – 13:30-14:00

 

 יום חמישי  20/07/2017

 כפר מר'ר -ניחום אבלים אצל משפחת רס"מ סתאוי  – 12:00

 מנכ"ל שוטף  – 13:45-14:15

 הודו )בית השגריר ההודי בישראל(-שנה ליחסי ישראל 25אירוע בסימן  -20:00

  

 יום שישי 21/07/2017

 יום שבת  22/07/2017

 

 יום ראשון  23/07/2017

 יואל לביא – 08:00-09:00

 השר חיים כץ  – 09:45-10:30



 

 ישיבת ממשלה  – 10:30-12:30

 שמואל האוזר )יו"ר הרשות לניירות הערך(  – 13:30-14:30

 מיכאל אטלן – 14:15-14:45

 פ.ע מנכ"ל  – 15:00-17:00

 ת )שירה קוה + יהל  וולך דוברות(פ.ע תקשור – 17:30-18:00

 

 יום שני  24/07/2017

 פ.ע מנכ"ל  – 08:15-09:15

 דברי פתיחה שר ומנכ"ל )ירושלים( –יום עיון כנס מנהלים דרג ביניים  – 09:30-10:30

 איחוד הצלה  –ביקור במטה הארצי  – 11:00-12:30

 הראל בית און  – 13:30-14:00

 מיכל הלפרין  – 14:00-14:30

 טואלטיקה -צילומים יוקר מחייה  – 15:00-15:30

 ישיבת סיעה  – 15:00-16:00

 ראיון לצביקה זרחיה בערוץ הכנסת – 16:20-16:50

 ח"ר מירב בן ארי  – 17:00-17:30

 ד"ר ריקי שי – 18:00-18:30

 ענאן שמשום  – 18:30-19:00

 שרגא ברוש  – 19:30-20:00

 

 יום שלישי  25/07/2017

 יום סיור קרית שמונה +מרום הגליל+חצור הגלילית  – 09:00-18:00

 תורנות שרים במליאה  – 19:00-22:00

 ראיון אצל יעקב אייכלר  – 19:00-20:00

 יום רביעי 26/07/2017

 מפגש עם ראשי הבונדסליגה הגרמנית בנושא חדשנות בספורט – 08:30-09:30

 ועדה מעורבת עם משרד הכלכלה וייטנאם – 11:30-14:00

 ביקור במאהל נתיב האבות  – 14:30-15:00

 דני מורביה ראש מועצת לכיש – 16:00-16:40

 גרשון מסיקה  – 16:45-17:15



 

 השרה סופה לנדבר – 17:00-17:30

 שלמה קטן )ראש מועצת אלפי מנשה(  – 18:00-18:30

 ראש מועצת מגידו -איציק חולבסקי – 18:30-19:00

 ראיון לתוכנית חיסכון  – 19:00-20:00

 

 יום חמישי  27/07/2017

 משה דבי + צוות תקשורת – 08:30-09:30

 דוד בן בסט –ראיון בתוכנית הנבחרים  – 09:30-10:30

 ראיון עם אורה קורן )דה מרקר(  – 11:00-12:00

 מושיק תאומים  – 12:00-12:30

 אלון גולדשטיין וטלי גורן )קשת(  – 12:30-13:00

 Guanghua Zhang – אנג'ז גואנגהואה מר, BOSERA חברת ראש יושב עם פגישה - 12:45-13:45

 פגישה בנושא קמפיין טלוויזיה ויוקר המחיה  – 13:00-14:00

 9ראיון בערוץ  – 15:00-15:30

 

 יום ראשון  30/07/2017

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 ועדת שרים לענייני חקיקה – 13:00-15:00

 יועצים עם השר  –שוטף חודשי  – 15:00

 

 יום שני 31/07/2017

 חופשה פרטית

 

 

 תשעה באב -יום שלישי 1.8

 יום רביעי 2.8

 יום חמישי  3.8

 יום ראשון 6.8

 עם השר  ישיבת יועצים 9:00-10:30

 ישיבת ממשלה 10:30-13:00



 

 ועדת שרים חקיקה 13:00-15:00

 ישיבת הנהלת המשרד 13:30-15:00

 10צילומים לערוץ  15:00

 מנכ"לפ.ע  17:00-18:30

 יום שני 7.8

 דרוםרדיו ראיון  8:00

 (הל + שירהשיבת תקשורת משרד )יי 10:00

 פגישת הכנה לקראת הפגישה עם חיים אתגר 11:00

 ועדת שרים לרגולציה 12:30-13:30

 בנושא טבע 20צילומים לערוץ  13:30

 ראש מועצת רמת חובב– אנדריי אוזן 14:00

  ראיון ברשת ב' 16:10

ז קמיניץ, ועד יונה יהב, שרגא ברוש, אבי ניסנקורן, אר ,אמוניה עם שרת המשפטים, אלקיןדיון  17:00

 עובדים

 חתונה הבת של אורי וקנין בת ים 19:30-21:00

 

 יום שלישי 8.8

 יום סיור מעלה אפרים + סיור במכללה להנדסאים אריאל + סיור באריאל 9:30-16:00

 ועדת הפנים לידיעה. 9:30-10:00

 אמירה בוזגלו בנושא מחיר למשתכן ראיון ברדיו דרום עם 16:10

 10ראיון בהכל כלול בערוץ  18:45

 ראיון עם רועי כהן)להב( 21:05-22:35

 

 

 יום רביעי 9.8

 מועמד מדען ראשי. -  רן אחיטוב 8:00

 יוסי ורדי ואילן פז – BTIארגון מפגש  9:00

 האוזר )גלצ(מיכאל  10:00

 רותם גרוסמן 11:00

 צילומים למשחק המרכזי 11:30



 

 LIU CHUANZHIומייסד ויו"ר קבוצת לנובו מר  Legend Holdingsפגישה עם יו"ר קבוצת  -יו"ר  12:00

 מועמד מדען ראשי - ד גלרוהא 13:00

 רדיו לב המדינה -ראיון עם מרגול  13:10

 2לערוץ ראיון  13:30

 ראיון טלפוני עם גילי מלצנקי ) כתבת דה מרקר עסקים קטנים( 14:00

 אורי אריאל + יאיר מעיין )מנכ"ל רשות הבדואים(השר  16:00

 שיחה טלפונית עם אורה קורן 17:30

 לזכר מוטאי ראשל"צ סטריטבול טורניר 19:00-21:30

 יום חמישי 10.8

 ראיון ברדיו חיפה עם ענבר דותן 10:30

 גלצ ן מיכאל האוזרראיו 14:00

 העולמיתבלובמרג רשת ראיון ל 14:30

 יום שישי 11.8

 ראיון בזירה חופשית רדיו חיפה עם אלי לוי  10:00

 ראיון אצל עופר פטרסבורג 13:00

 יום ראשון 13.8

 מנכל רשות החדשנות – אהרון אהרון 9:00

 ישיבת ממשלה 10:30-13:00

 ועדת שרים חקיקה 13:00-15:00

 כץ חיים 13:00

 צילומים לשש כלכלי בתאגיד 15:00

 בנושא פניות ציבור. - רועי יגנה 15:30

 עמי אפלבאום 16:00

 יום שני 14.8

 פתיחת סניף מעוף בבית שמש 9:00

 רון רובין נשיא אונ' חיפה+ הילה אלרועי בנושא שת"פ עם המשרד 12:30

 שילוב ותעסוקה צה"ל והתעשייה - חגי טופולנסקי 13:00

 ראש מועצת עמק יזרעאל – אייל בצר 13:30

 ראש מועצת שדות נגב – ןתמיר עיד 14:00

 מנכ"ל שופרסל איציק אברכהן 14:30



 

 הממונה על ההגבלים לשעבר – דרור שטרום 15:00

 ב"ש חבר מועצת העיר – דוד בונפלד 15:30

 ראיון למגזין החדשנות של מרכז פרס 16:00

 ישראל דנציגר 17:00

 ראש מועצת טמרה – בסוהיל דואי 17:45

 רשות המיסים – משה אשר 18:30

 

 יום שלישי 15.8

 ז'קי  סבג)ראש עיריית נהריה( 9:00

 יום סיור משגב+כרמיאל 11:30-16:30

 

 יום רביעי 16.8

 יצחק פטרבורג מנכ"ל טבע 8:00

 ראש מועצה אבו גוש -עיסא ג'בר 9:45-11:30

 )הרי ירושלים( מנכ"ל יום גיבוש לשכת שר + 12:00-16:30

 דוד בצבא לבן  טקס סיום קורס 16:30-18:00

 ראיון בתוכנית "לפני כולם" 19:45

 

 יום חמישי 17.8

 יהודה שרוני 8:00

 אמוניהדיון בנושא ה 9:00-11:00

 מנכ"לפ.ע  11:00

  רוני גמזופר'  15:00

 התאחדות התעשיינים  – העסקיים םהאירגונייישיבת נשיאות  16:00

 ראיון ברדיו גלי ישראל 17:15

 )עיתון ישראל היום( אריאל שמידברג 18:00

 נציג ממשלה –יום לאומי הודו  19:00-21:00

 

 יום שישי 18.8

 תא"ל מוטי בר דגן+ תא"ל דן נדיב+ שלמה קטן ראש מועצה אלפי מנשה)ארגון צוות( 9:00



 

 

 יום ראשון 20.8

 ועדת שרים חקיקה 13:00-15:00

 רדיו אתיופים ראיון טלפוני 18:00

 אירוע חתונה הבן של ח"כ יעקב אשר 19:30-21:00

 

 יום שני 21.8

 איתי ברדה 8:00

 דוד יפרח )ר.מ עמק לוד( 10:00

 מנכל מכון הייצוא – גדי אריאלי 10:30

 ראש מועצה ביר אל מכסור - גדיר מוחמד 11:00

 זאב לבנון ניצן לביא, - הנהלת סופר פארם 11:30

 צ הערבי דרוזי"יחפגישה בנושא  –סמארה איימאן  12:00

 מאיר יצחק הלוי )ראש העיר אילת( 13:00

 יו"ר בזן – עובדיה עלי 13:30

 סגן רוה"ע עפולה - שלמה מליחי 14:30

 אלון דוידי )ראש ע.שדרות( 15:00

 ס. ראש רשות החברות – מירה מינס 16:30

 מיכאל וידל )ראש ע. רמלה( 17:30

 העיר אשקלון ראש -תומר גלאם 18:15

 

 יום שלישי 22.8

 סיור בדלתון 8:30

 יום סיור חורפש +כסרא סמיע+ירכא 9:30-17:30

 יום רביעי 23.8

 + אשר שמואלישי באבד שרגא ברוש+ ביקור במפעל שתולה בהשתתפות השר כחלון+ 12:00-14:00

 ראיון טלפוני רדיו קול ברמה בנושא אמוניה 13:40

 + אבי ניר הרוןלידיעה אהרון א 15:00-16:00

 יום חמישי 24.8

 + קרית מלאכי יום סיור מועצה מקומית שומרון 9:00-14:30



 

 אלי לוי ראש מועצת להבים 15:00

 הקלטת ראיון אייכלר בעניין סוגת 17:00

 נחום אבלים ראש עיריית בני ברק 19:00-19:30

 יום ראשון 27.8

 משה דבי 8:00

 מיכל הלפרין שוטף 11:30

 אטלןמיכאל  13:00

 חקיקהועדת שרים  13:00-15:00

 טגולדשמידג'וש  14:00

 הכנות ברכות ראש השנה 16:00-18:00

 גד ליאור 19:00-20:00

 יום שני 28.8

 ראיון בנושא חוק הלאום 11:00

 שנה בשומרון 50אורח כבוד אירוע אורות היובל לציון  20:30-21:30

 יום שלישי 29.8

 ציפורית)נצרת עילית(עילבון + א.ת + יום סיור בוקעאתא  9:00-18:30

 יום רביעי 31.8

 חברות האנרגיה של פורום מנכ"לים ויו"רים 9:30

 רונן פלוט )ראש ע.נצרת עילית( 12:30

  אדוארדו אלשטיין 13:00

 ראש מועצת יבניאל -רוני כהן  13:30

 נשיא בורסת יהלומים – יורם דבש 14:00

 דלידיעה אירוע ברית ג'וש גולדשמי 14:00

 מנכ"לפ.ע  14:30-16:00

 מכון הייצוא ריו" -רמזי גבאי 18:00

 

 יום חמישי 31.8

 שנה מועצת ישע בהשתתפות נשיא המדינה 50אירוע  14:30

 לאלקנה 40אירוע  20:00-21:30

 יום שישי 1.9



 

 יום ראשון 3.9

 אהרון אהרון+מנכ"ל+ מיכל פינק בנושא מיתוג ערים 9:15

 ישיבת ממשלה 10:30-13:00

 ועדת שרים חקיקה 13:00-15:00

 רועי כהן )להב(ארגוני העצמאיים 14:00-15:00

 יום 45מנכ"ל + יגאל צרפתי בנושא דו"ח מצב בקשות להקצאות קרקע מעל  17:00

 להצגת פעילות המשרד בישיבת ממשלה ישיבת הכנה 17:30

 יום שני 4.9

 של סחר חוץ  פתיחת קורס צוערים 9:00

 מנכ"לפ.ע  10:00

 ועדת הכספיםוהצגת המשרד בוהשתתפות  11:00-12:30

 מ + ראש ממשלת מקדוניה"א. צהריים בהשתתפות רה 12:00-13:30

 משותף קמפייןפ.ע שרגא ברוש בנושא  13:30

 נציבת התעשייה של האיחוד האירופאיפגישה עם  14:30

 שר הכלכלה ושר האוצר של צרפתפגישה עם  15:30

 הלטבישר הכלכלה פגישה עם  16:30

 )הקריה האקדמאית אונו(כנס עסקים קטנים ליוצאי אתיופיה  18:000

 ערב סליחות ניר רגבהשתתפות ב 22:00-23:30

 

 יום שלישי 5.9

 מפעל צעצועים אומגה + רמת ישי + מועצת קצרין + יום סיור אשכול גליל מזרחי 9:00-18:30

 ראש מועצת רמת ישי -פ.ע עופר אליעזר  15:30-16:15

 שיחה עם מאקו 18:00

 היום הלאומי של אוקראינה 19:00-21:00

 יום רביעי 6.9

 כנס מקצועי עם ראשי רשויות דרוזיות 9:30-10:30

 עדה הדרוזית בהשתתפות ראש אכ"איום עיון ל 10:30-12:00

 צילומים לשש כלכלי 14:30

 )נמל ת"א( שרתחילת נאום  –להשקעות זרות  MNCפתיחת כנס  15:00

 ל כלולוהכראיון לתכנית  19:15



 

 יום חמישי 7.9

 ראיון בגלי ישראל עם שרה בק 9:00

 רוית עיני מנכ"ל –ביקור במרכז יזמות וחדשנות ביה"ס עמל  10:00-11:00

 מועצה אזורית מטה בנימיןסיור ב 12:30-15:30

 צוות שרים בעניין המסתננים  17:00

 )בית שמש( הרמת כוסית בהשתתפות שר האוצר 19:30-21:30

 

 יום שישי 8.9

 כחלוןפ.א משה  12:00-13:00

 

 יום ראשון 10.9

 יואל לביא 8:00-9:00

 וע"ש למינויים בשירות החוץ 9:45

 ישיבת ממשלה 10:30-13:00

 חקיקהועדת שרים  13:15:00

 ישיבת הכנה כנס ווטק 13:00

 רינסקי ,נעמה קאופמן, יאיר שירן בנושא מכון היין שיפ.ע  13:30

 טגולדשמידג'וש  14:00

 מנכ"לפ.ע  15:00-17:00

 פגישה תקשורת משרד )דוברות משרד +דובר משרד( 15:15

 הצגת מצגת לקראת ישיבת ממשלה 17:00-17:30

 טבעי גזחיבור אמיר רשף בנושא  אודי אדירי + 17:30

 וםאאפלב יעמ 18:30

 יום שני 11.9

 אירוע פתיחה כנס ווטק 8:00-18:30

 סיקולרנעמה  9:15

 ביקור במערכת גלובס 9:30-11:00

 עורכי ממון –אילאיל בן צור ואסי  11:30

 )ידיעות אחרונות( חיים רוזנברגפ.ע  12:30

 של א.ת מעלה אדומים והסביבה הרמת כוסית עם התעשיינים 15:00



 

 מרחב ירושלים הרמת כוסית התאחדות התעשיינים 17:00

 אליהו(-)שכונת יד ובינויטקס פתיחת הריסת פינוי  19:00-20:00

 

 יום שלישי 12.9

 כנס ווטק 9:30-17:00

 לידיעה בן חורין + עסקים קטנים + שירה קוה 10:00

 לידיעה אריזת מוצרי מזון הרב גרוסמן 11:00-17:00

 מרחב צפון אירוע שנתי של התאחדות התעשיינים 20:30-22:00

 

 יום רביעי 13.9

 תערוכה()גני הווטק ותערוכת המים כנס 8:00

 )ת"א( כנס הפורמטים 9:30

 חלוקת חבילות שי לנזקקים 10:15

 )אווניו קריית שדה התעופה( 2017ישראלית  השנתית לתעשייה הוועידה 11:00

 איתן סגל +דוברות המשרד + מנכ"ל  12:30

 צוות לשכה משותפת ארוחת צהריים 13:30

 רשת אולפני רמת החיל ראיון אצל שי ושרון 16:00

 להבארגון הרמת כוסית  17:00

 

 יום חמישי 14.9

 השר נואם Superbrands Israelמפגש עם בכירי  9:30

 ביקור סניף מעוף חולון 11:30

 ליאור חורבפ.ע  13:00

 איתי בן חוריןפ.ע  15:00

 גיל סמסונובפ.א  15:30

 אבי ניסנקורןפ.א  16:30

 הרמת כוסית שגריר ארה"ב 18:30-20:30

 )אז"ת פארק נועם( נוכת מפעל קטיףח 19:30-20:30

 

 יום שישי 15.9



 

 ראיון ברדיו צפון  8:15

 סגנית ראש העיר גבעתיים  - טלי ארגמן 9:30

 )מציינים שנתיים להקמתו( 99אירוע לובי  12:00

 שבת 16.9

 )רעננה( שבת תרבות 11:00

 

 יום ראשון 17.9

 מירון הכהן –השיתופית  ותאגודמנהל הביקור של השר ב 8:30-10:00

 הרמת כוסית +מנכ"ל משרד 12:45

 אמוניהדיון  פנימי  13:45

 (שירה+יהלצוות תקשורת משרד ) 14:30

 מנכ"לפ.ע  15:00-16:30

 שר התעשייה דנמרקפ.ע  17:00

 מנכ"ל המשך פ.ע 18:00-19:00

 לקראת החג וברכות שיחות טלפוניות 18:00-20:00

 חיים ממן אירוע מגזין ירושלים שלנו 20:30-21:00

 

 יום שני 18.9

 שר דובר – פנים משרדי פתיחת כנס מנהלים 8:30

 סופיאן מוסה 9:30

 משה אבוטבול )ר. ע בית שמש( + שלום אדרי 11:30

 לראש השנהצילום ברכה  13:00

 נעמה וייסבורד 13:30

 אוריאל לין 14:00

 + רן קויתי)מפעל שתולה(מנכ"ל + רוני חתן  14:30

 אמסלם בנושא מפעל זכוכיותח"כ דודי  15:00

 שלמה צזנה 16:00

 

 יום שלישי 19.9

 יום סיור שער הירדן+מועצה אזורית גלבוע+אלפי מנשה 9:00-16:30



 

 ניחום אבלים גאולה אבן 18:30

 יום רביעי 20.9

 ערב ראש השנה

 ראש השנה 21.9

 ראש השנה 22.9

 ראש השנה 23.9

 יום ראשון 24.9

 צום גדליה

 מנכ"לפ.ע  10:30-11:30

 ארוחת צהריים השר גלנט 13:00

 יום שני 25.9

 ארוחת בוקר עם ערן כהן ודודו סעדה 9:00-10:00

 עבד אל באסט סלאמה )ראש עיריית קלנסווה( + איימן קשקוש )מנכ"ל( 11:00

 )רפרנטים תקשורת משרד האוצר( אסף וסרצוג + עומרי בן חורון 11:30

 רופ' נויגבאור ריימונדפ -גרמניה נשיא חברת פראונהופר  12:00

 נגה ניר נאמן 10צילומים לערוץ  13:00

 אלו"ט – עמוס שפירא 13:30

 שוטף מנכ"ל 14:00

 משה אשר 17:15

 יום שלישי 26.9

 מיכאל אטלן 8:00

 מיכל הלפרין 9:30

 ישיבת ממשלה 10:30-13:00

 מנכ"ל+ איילת זלדין+ נעמי בנושא החלטת ממשלה חקיקיה פרטית 14:00

 ראיון צביקה זרחיה ערוץ הכנסת 15:00

 בר מצווה לנכד של הרב מאיר פרוש 20:30-21:30

 

 יום רביעי 27.9

 סמנכל מחוזות במשרד – ד אבראהיםארי 9:30

 רן קויתי ++ מנכ"ל  הערות לחוק רישוי עסקים ארנון גלעדידיון  10:00



 

 מוכנות העורף לחירום -יעין ועמ"ש מוד 10:00-17:00

 טלוויזיה.טוקר ראיון לנתי  12:00

 מירב שמולי 16:00

 ראיון בצבע הכסף 16:30

 שנה לשחרור יהודה ושומרון 50טקס לציון  19:30-21:00

 שנה לקונגרס הציוני בראשון במעמד רוה"מ 120אירוע לציון  19:45-20:45

 

 יום חמישי 28.9

 ראיון טלפוני עם ניצן כתב עיתון בשבע 8:00

 )דוברת השר( יהל + חיים אתגר אמנון רבי+ 14:00

 חבר מועצת העיר כרמיאל פגישה בנושא חדשנות ותעסוקה  קורן נוימרק 15:00

 ניתאי ענבי כתב כלכלי גלצ 15:45

 אחיקם משה דוד 16:30

 שי בן מאור 17:00

 הסתדרות העובדים - רועי שרעבי 17:30

 

 יום ראשון 1.10

 סקירת המשרד בישיבת ממשלה 7:00

 קפה עם יוליה מלינובסקי ואריה שאשא 7:45

 ללא השר –פגישת יועצים משה  9:00

 צילומים לעיתון בשבע 9:15

 שיחה עם חדווה בר 9:30

 ישיבת ממשלה 10:30-13:00

 חקיקה 13:00-15:00

 צילומים עם עמי אפלבאום 13:30

 ג'קי לוי 13:30

 (מנכ"ל+יהל+שירהפנימי ) תקשורת 14:30

 הכנה להצגת פעילות הרשות לחדשנות בישיבת ממשלה -פ.ע מנכל החדשנות אהרון אהרון  16:00

 מנכ"לפ.ע  17:30-19:30

 



 

 יום שני 2.10

 16.10לבדוק גיבוש סייעת כולנו  8:00

 תמי ברנע + שגיא בלשה + אופיר עוזרי 9:00

 עמוס ספיר יו"ר + סיגל קנוטופסקי מנכלי"ת עמותת עולים ביחד 9:30

 חמי פרס 11:30

 אלעד מאירי 13:00

 דרור שטרום 13:30

 ראש מינהל סחר חוץ אוהד  + מנכ"ל 14:00

 יום שלישי 3.10

 עורך כלכלי ישראל היום –ערן ברטל  10:30

 רמ"ט השר. פ.ע משה בנימין 14:00

 לנסקי וברדוגויראיון בגלי צה"ל אצל ו 17:15

 ןלידיעה: אירוע בת מצווה הבת של דני דנו 19:30-21:00

 ערב סוכות –יום רביעי  4.10

 יום חמישי 5.10

 יום שישי סוכות 6.10

 סוכות יום ראשון 8.10

 סוכות יום שני 9.10

 סוכה אצל יפת צדקה השומרני 18:30

 סוכות יום שלישי 10.10

 סוכות יום רבעי 11.10

 סוכות יום חמישי 12.10

 יום שישי 13.10

 ראיון טלפוני ברדיו חיפה 10:15

 ראשוןיום  15.10

 כלכליסט - עמרי מילמן 9:30

 ממשלה 10:30-13:00

 חקיקה 13:00-15:00

 מכון היין )שי,נעמה,יאיר שירן,משה(דיון  14:30

 ישיבת הנהלה 15:00-16:00



 

 מנכ"לפ.ע  16:00-17:00

 20פני כולם ערוץ תכנית לצילומים ל 17:00

 יום שני 16.10

 ח"כ דוד ביטן 8:00

 ראיון ברדיו מורשת 09:05

 ראש עיריית אשקלון -תומר גלאם  9:30

 סיעת כולנוחברי יום גיבוש  13:30-19:00

 יום שלישי 17.10

 דודשל הבן טקס כמותה  15:00

 חוג בית אריאל אלמוג 20:00-22:00

 יום רביעי 18.10

 נואי )ראש העיר רהט(אלקר טלל 9:00

 סיור בפזורה הבדואית בנגב 10:00-12:30

 נתיבותרה"ע יחיאל זהר  א.צהריים 14:00

 עמוס טרבלסי  16:00

 יום חמישי 19.10

 צילומים לקמפיין יוקר המחיה 9:00

 מעוף ברמת גן סניףאירוע השקה  11:00

 עמית תומר 11:45

 יחד עם צוות סחר חוץ. ראש עיריית זולינגן שבגרמניה )מר טים קורצבאך( 13:00

 פ.א זיוה איגר 14:00

 עטאט גריפאת זרזירראש מועצת פ.ע  16:30

 מוטי סעד 17:30

 לידיעה: אזכרה של יוסי שפירא 17:30

 בכר ישראל 18:00

 יום שישי 20.10

 עידו הרטוב 8:00

 מכון הייצוא ןדירקטוריוחבר  – הרצל ארביב 10:00

 יום ראשון 22.10

 (מנכ"ל+שירה+יהל): פנימית תקשורת 9:15



 

 כנסת 10:00

 ישיבת ממשלה 10:30-13:00

 חקיקהועדת שרים  13:00-15:00

 מנכ"ל+משה+נעמה: סטטוס נושאים מוניציפאליפ.ע פנימי  13:30

 בנושא מפעל ראדא - ג'קי לויסגן השר השיכון  14:00

 מנכל המועצה לצרכנות – ג'וש גולדשמידט 14:30

 מנכ"לפ.ע  15:00-17:00

 יעדי המשרדןמטרות הצגת מנכ"ל בנושא: כל פינק+ מי 15:45

 ני"ע – שמואל האוזר 16:00

 שגריר ארה"בישיבת הכנה ל 17:00

 ראיון בגלי צה"ל 19:10-19:40

 יום שני 23.10

 א.ת מודיעין VBLביקור בחברת  8:15-9:00

 א.ת מודיעין ביקור במפעל השקדיה 9:15

 תקנות שקיפות מחיריםבנושא  –קמעונאים ראשי המפגש  11:00-13:00

 ועדת הרפורמות 12:30

 שגריר ארה"בפ.ע  13:00

 YNETראיון אולפן  14:40

 ישיבת סיעה 15:00

 ישיבת פתיחת מושב חורף 16:00

 נהריהרה"ע ג בז'קי ס 16:30

 תומר רוזנר 17:30

 נציגי ועד העובדים נגב קרמיקה + כחלוןפ.ע משה  18:15

 יום שלישי 24.10

 טבריה אליכין, אבן יהודה,ביקור ברשויות : יום סיור  8:30-17:00

 לידיעה: ישבה לזכרו של רחבעם זאבי 16:30

 דודיק אזולאי חוג בית בטבריה אצל 18:30-19:30

 יום רביעי 25.10

 משלחת של אנשי ממשל ועסקים בכירים מסין לידיעה: מנכ"ל + 8:30

 דיון יבוא אמוניה 9:00-11:00



 

 ל כלולוצילום להכ 11:30

 ישראל גנץ )סגן ר. מועצת חבל בנימין( 12:00

 בנימיןמשה  12:30

 יאיר פרגון )אשקלון(+ציון יצחק )סגן( 13:30

 השר שטייניץ בנושא פיתוח מאגר לוויתןפ.ע  14:00

 לידיעה: קבלת פנים בלפור )שגיריות בריטניה( 19:30-20:30

 יום חמישי 26.10

 (2לי אברמוביץ )כתבת צרכנות ערוץ  9:00

 אלי ציפורי 10:00

 ארז חלפון 11:30

 עופר מרום 12:00

 מיכאל קליינר+ יחיאל לשמן 12:30

 נטע לי )עורכת צרכנות בכלכליסט( 13:30

 אבי נמני 14:15

 אריה חבני 16:00

 אבי עמוס 16:30

 שמואל מרדכי 17:30

 )השר משתתף ונואם( אירוע חצי יובל בית ספר שבח מופת 19:00-20:30

 

 

 יום שישי 27.10

 אמנון מירנדה 10:15

 יום ראשון 29.10

 בגל"צ ראיון 9:00

 משה בנימין ישיבת יועצים )ללא השר( 9:00-10:30

 ישיבת ממשלה 10:30-13:00

 הכלכלה החינוך והמחקר המדעי של שוויץשר  13:30-14:30

 עמי אפלבאום 16:00

 עבודה תכניותמנכ"ל+ מיכל פינק בנושא  16:45

 מנכ"ל 19:30-21:30



 

 יום שני 30.10

 (ה קוהיהל + שירפגישת תקשורת פנימית  ) 10:30

 זכוכיותהיצף בנושא דני טל  מנכ"ל+ 14:00

 ישיבת סיעה 14:45

 גלנטשר השיכון יואב תורנות שרים במקום החלפה  18:00

 תורנות שרים 22:00-00:00

 יום שלישי 31.10

 יון ברשת ב'רא 8:00

 ת"א –העולמי  נשיא סיאטפגישה עם  8:30

 )השתתפות ונאום(הגלובלית בסביבהכנס של פסגות בנושא חדשנות ואתגרי המשק  9:45

 יום נגב - ועדת כלכלהלידיעה  11:00

 . )ת"א(נשיא חברת יונדאיפגישה סגן  11:00

 ארבע בקריתיום סיור  13:30-16:00

 

 יום רביעי 01/11/2017

 ראיון לרדיו דרום  – 08:15

 בנושא המצב בקניונים  –אוריאל לין  -  09:00-10:00

 דעבול אסף  – 09:30-10:00

 אהוד נוף + נעמי בלנק  – 10:30-11:00

 כאוכב מועצת ראש +עראבה  ע"פגישה עם ח"כ אוסעמה סעדי + רה – 11:30-12:30

 ראיון אצל רינו צרור – 12:00-12:30

 ישי ויסמן  – 12:00-12:30

 ח"כ איתן כבל  – 12:30-13:30

 מנכ"ל + רן קויתי  – 13:30-14:00

 רגלית ח"כ אראל מ – 14:30-15:00

 לידיעה : טקס אזכרה ממלכתי יצחק רבין  – 15:00-16:00

 ראיון לתוכנית הכלכלית גל"צ  – 19:00-19:30

 גרמניה  –שנה להקמת לשכת המסחר ישראל  50אירוע  – 19:30-20:30

 

 יום חמישי 02/11/2017



 

 סגור –ועדת חוץ ובטחון ועמ"ש מוכנות העורף וועמ"ש מודיעין  - 10:00-13:30

 דיון בנושא נגב קרמיקה – 10:30-11:30

 שיחת טלפון עם שירית )מקור ראשון (  – 11:30-12:00

 רינה מצליח – 13:00-14:00

 פ.א מושיק תאומים  – 14:30-15:30

 כנס יצואנים )מכון הייצוא( 15:30-17:00

 גד ליאור 17:15-18:00

 

 יום שישי 03/11/2017

 פ.א עם השר כחלון – 12:00-13:00

 11ראיון בערוץ  – 19:15-20:15

 

 יום שבת 04/11/2017

 שבת תרבות בהנחיית אלי לוי – 11:00-12:00

 

 

 יום ראשון  05/11/2017

 ראיון על פנסיה לעצמאים עם רועי כהן וקוני מחט  - 09:30-10:00

 ועדת שרים לענייני חקיקה  – 10:30-12:30

 פ.ע גלעד עדין  – 10:30-11:30

 שנה למדינה  70ועי פישר + אוהד כהן בנושא : ר – 13:30-14:00

 צילומים להכל כלול   - 14:00-14:30

 לידיעה : רן קויתי + עמותת עולים ביחד  – 14:00-14:30

 תקשורת : מנכ"ל+יהל+שירה – 14:20-15:00

 ראיון ברשת ב'  – 16:10-16:40

 מיכאל אטלן  – 16:30-17:00

  20צילום לפני כולם ערוץ  – 17:00-17:30

  103ראיון לבן כספית  – 17:10-17:40

 פ.ע אהרון אהרון  – 17:00-18:00

 נחום איצקוביץ בנושא דו"ח גיאוקרטוגרפיה על התעשייה – 18:00-18:30



 

 

 יום שני 06/11/2017

 שוטף + דני טל  – 08:30-09:30

 תקשורת פנימית : מנכ"ל+יהל+עומרי+שירה – 9:30-10:30

 ראיון ברדיו דרום )פתחי וזמרי(  – 10:45-11:15

 פגישת שר הכלכלה והתעשייה עם ראשי תעשיות ההייטק  – 12:00-14:00

 דיון פנימי נגב קרמיקה  – 13:00-14:30

 ישיבת סיעה  – 15:00-16:00

 פגישה עם השר איוב קרא + ד"ר יפעת חי  – 17:00-17:45

 ח"כ טלי פלוסקוב  – 18:30-19:00

 

 יום שלישי /11/201707

 ראיון לרדיו דרום  – 08:00-08:30

 ישיבת ממשלה בנושא קק"ל  – 09:00-10:00

 יום סיור באשדוד + גן יבנה  – 11:30-16:00

 ראיון בגלי צה"ל אצל רינו צרור  – 12:05-12:35

 ראיון למקומון גדרתון )גן יבנה והסביבה(  17:30-18:00

 

 יום רביעי 08/11/2017

 ישיבת יועצים לשכה פנימי. - 09:00-09:30

 PENG HAIBIN משלחת אנשי ממשל ועסקים מסין בראשות מר  – 09:00-10:00

 צילום לברקוד עם נגה ניר נאמן  – 10:00-11:00

 יוסי קנדלשיין )ראש מועצת גדרות(  – 11:00-11:30

 פורום ראשי רשויות דרוזיות  – 11:30-12:30

 דנינו ) ראש עיריית אופקים ( איציק  – 16:00-16:30

 ח"כ בצלאל סמוטריץ בנושא שדולת הצפון  – 16:30-17:10

 פייסבוק לייב – 18:00-19:00

 

 יום חמישי  09/11/2017

 ביקור במפעלי מאפיית "המאפה הצרפתי "  – 08:30-09:30



 

 שיחת טלפונית עם אוהד כהן )הכנה לארה"ב(  – 09:30-10:00

 דודו סעדה +הראל שפירא+ אמיר שקד – 10:30-11:30

 מנכ"ל שוטף - 12:30-13:30

 ניר גלילי )מנכ"ל סונול(  – 14:30-15:00

 שימי טל  - 15:00-15:30

 יואל לביא  – 15:30-16:00

 איריס שטרק – 16:00-16:30

 איילת פריש  – 16:30-17:00

 

 יום שישי 10/11/2017 

 

 יום ראשון  12/11/2017

 עופר מתן )ממון שישי( – 08:00-09:00

 וע"ש למינויים בשירות החוץ  – 09:45-10:15

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 פגישת שר הכלכלה + מנכ"ל  – 13:00-14:30

 ועדת שרים לענייני חקיקה – 13:00-15:00

 מנכ"ל + מיכל פינק )תוכניות עבודה(  – 14:30-15:00

 

 יום שני  13/11/2017 

 וושינגטוןרק ניו יונסיעת עבודה 

 Financial Times: Rana Foroohar-ראיון עם עיתונאית ה 11:00-12:00

 The Wall Street Journalראיון עיתונאי:  14:00-15:00

 רון לאודרנשיא הקונגרס פגישה עם   15:30

 מפגש עם יזמים ונציגי חברות ישראליות 18:00-20:00

 יום שלישי  14/11/2017

 וושינגטוןניו יורק נסיעת עבודה 

  NYSEהגעה למתחם  8:30

 NYSEבבורסת  Blue-Starפתיחת אירוע  8:45-9:00

 NYSEבבורסה ופתיחת המסחר סיור  9:00



 

 פגישה עם קונסול ישראל בניו יורק, דני דיין  10:30/10:45

 מפגש עם מלקולם הונליין ובכירי הקהילה היהודית )ועידת הנשיאים(  12:00-13:30

 נסיעת רכבת לוושינגטון 15:00

 פגישה וארוחת ערב רשת קמעונאות אמריקאית 19:00

 יום רביעי  15/11/2017

 נסיעת עבודה וושינגטון

 ארוחת בוקר + תדרוך על ידי שגריר ישראל בארה"ב, רון דרמר    8:30

 פגישה עם חבר קונגרס רוסקאם  10:00

 חריו"ר ועדת הס –פגישה עם חבר הקונגרס רייכרט  11:00

 ארוחת צהרים עם מנכ"ל אייפא"ק וצוותו  12:00

 טקס חתימת הסכם חקלאות בבנק העולמי  13:30

  IDB -פגישה ב 14:15

 Manuela Ferro, acting CEOפגישה עם  15:30

 LONZAפגישה עם חברת  16:00

 שנים להצהרת בלפור 100קבלת פנים בשגרירות בסימן  19:30

 יום חמישי  16/11/2017

 עבודה וושינגטוןנסיעת 

 , וילבר רוס האמריקאי  סחרפגישה עם מזכיר ה 10:00

 מפגש עם עיתונאים ישראלים 11:15

 יציאה לשדה התעופה  12:00

 JFK -טיסה ל 14:40

 יום שישי   17/11/2017

 יום שבת  18/11/2017

 

 יום ראשון   19/11/2017

 אורה קורן  – 08:00-09:00

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 ועדת שרים לענייני חקיקה  - 13:00-15:00

 ישיבת תקשורת  – 13:00-14:00

 ראיון עם עיתונאי מיפן לקראת הנסיעה והמשלחת ליפן  – 13:30-14:00



 

 מנכ"ל + מיכל פינק )תוכניות עבודה(  – 14:00-14:30

 מיכל הלפרין  – 14:30-15:00

 )פרס חדשנות(   עמי אפלבום + אהרון אהרון – 16:00-16:30

 פגישה עם יגאל צרפתי + מנכ"ל  – 16:30-17:00

 פגישה שר הכלכלה + מנכ"ל  – 17:00-18:00

 כנס עסקים קטנים בעיר רחובות  – 19:00-20:00

 כנס עסקים קטנים בינונים אזורי : גדרה + ק.עקרון +בני עי"ש – 20:15-21:00

 

 יום שני   20/11/2017

 תבה על יבואני טואלטיקה עם שאול אמסטרדמסקי צילום לכ – 09:30-10:00

 קבינט דיור  – 12:00-14:00

 צילום שיעור בכלכלה  – 14:00-15:00

 ראיון לדנה סומברג  – 16:00-16:30

 ספי עובדיה  – 16:00-16:45

 אפרים משה )מנכ"ל פרי הגליל(  – 17:00-17:30

 אמיר רשף משרד האוצר בנושא הגז הטבעי – 18:00-19:00

 יום שלישי  1/11/20172

 יום סיור אור עקיבא + מעלה יוסף  – 08:30-13:30

 אלי ברק  – 17:00-18:00

   כחלון לשר כבוד אזרחות הענקת+האקליפטוס לשכונת פינה אבן לידיעה : הנחת – 18:30-17:30

 

 יום רביעי  22/11/2017

 פגישה עם שמעון סוסן )ר.מ חבל מודיעין (  – 08:30-10:00

 צילום לכנס לשכת רואי חשבון  – 10:30-11:00

 טל שלו )וואלה(  – 11:30-12:30

 יואב רפאל  – 12:30-13:00

 פגישה עם ח"כ דודי אמסלם + אלי אסקוזידו – 13:30-14:15

 הכנה לנסיעה ליפן עם מנהל סחר חוץ – 15:00-15:30

 צילומי סטילס )רויטרס(  – 15:30-16:00

 רים תורנות ש – 17:00-00:00



 

 אירוע חשיפה למיזם להעצמת שבלי אום אלע'נם והפיכתה למודל חיקוי  – 19:00-20:00

 

 יום חמישי 23/11/2017

 כנס של הרשות להגבלים עסקיים )רפורמה בדיני ההגבלים העסקיים(  – 09:00-10:00

 פ.א מני ויצמן  – 11:00-11:30

 לידיעה : טקס אזכרה ממלכתי לפולה ודוד בן גוריון ז"ל  – 13:00-13:30

 אורנית רז  – 13:30-14:00

 ראיון לעיתון יפני "אסהי שימבון "  – 14:00-15:00

 ראיון עם ארי רבינוביץ' )סוכנת רויטרס(  – 16:00-16:30

 עדי אלטשולר  – 16:30-17:00

 רביב דרוקר – 17:00-18:00

 )משלחת של קרן ההשקעות מסין( CIC-פ.ע נשיא ה – 18:00-18:30

 ראיון אצל אייכלר ברשת ב' – 19:00-19:30

 

 יום שישי 24/11/2017

 דדי סויסה – 08:15-08:45

 יקי בן חיים _חבר מועצת העיר מגדל העמק( – 10:00-10:30

 

 

 

 יום שבת  25/11/2017

 משלחת משרד ומכון הייצוא ליפן 

 יום ראשון  26/11/2017

 משלחת משרד ומכון הייצוא ליפן 

 יום שני  27/11/2017

 משלחת משרד ומכון הייצוא ליפן 

 פגישת השר עם ראש מטי קנסאי  9:00-9:45

 OCCIפגישה עם הנהלת   10:00-10:40

 )איגוד התעשיינים ויצואניים(ארוחת צהריים עם הקנקיירן 12:15-13:45

 יפן-פתיחת סמינר עסקים ישראל 14:15-15:00



 

 מסיבת עיתונאים 15:00-15:30

 פגישה עם יו"ר קייזי דויוקאי קנסאי 15:30-15:45

 שרים ומשלחת / טקס שיברת חבית סאקי. קבלת פנים 17:00-17:30

 יום שלישי  28/11/2017

 משלחת משרד ומכון הייצוא ליפן 

 Orixפגישה עם קרן ההשקעות  09:00-09:45

 טנבה פגישה עם נשיא מיצובישי   10:00-10:40

 ATR-נסיעה ל 10:40-11:45

 ATRמכון טכנולוגי  ארוחת צהריים 12:00-13:00

 פגישה עם פרופ' אישיגורו  13:00-13:45

 )טוקיו( פגישת השר עם יו"ר הוועדה לתכנון האולימפיאדה 17:30-18:15

 זמן עבודה מול ישראל 18:15-19:00

 Mizuhoפגישה עם בנק  19:00-19:15

 יפה בן ארי. פנים בבית השגרירהקבלת  19:30-21:15

 יום רביעי 29/11/2017

 משלחת משרד ומכון הייצוא ליפן 

 פגישה עם משלחת החברות הישראליות  09:00-10:00

 פגישה עם מנכ"ל חברת סוני  10:30-11:30

 Credit Saisonארוחת צהריים באירוח חברת   12:00-13:15

 YKKפגישה עם חברת  13:45-14:45

 ללא השרים JIIN-השקת ה 17:30-18:30

 השרים מצטרפים לדברי ברכה ומסתיים המפגש. 18:35-18:41

 דיאלוג כלכלי ברמת השרים 19:20-20:00

 בראשות השרים פתיחת פורום עסקי 17:30-19:15

 JETROפגישה עם נשיא  19:15-19:30

 יום חמישי 30/11/2017

 משלחת משרד ומכון הייצוא ליפן 

 עיתונאיראיון  8:15-8:55

 פתיחת הביתן הישראלי בסייברטק 9:00-9:10

 פתיחת סייברטק טוקיו 9:25-9:35



 

  DNPפגישות עם חברת  10:00-11:00

 פגישה עם שר האולימפיאדה 14:30-15:00

 וטיסה חזרה ארצה. נסיעה לשדה התעופה 15:00-16:15

 יום שישי  01/12/2017

 יום ראשון  03/12/2017

 פ.ע תקשורת פנימית : מנכ"ל+יהל+שירה – 09:45-10:15

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 ועדת שרים לענייני חקיקה  – 13:00-15:00

 סיור בעיר ירוחם )פניציה, נגב קרמיק( – 13:00-18:00

 ראיון ב"לפני החדשות" אצל לוסי ואודי  – 19:00-20:00

 

 יום שני 04/12/2017

 פ.ע נאוה זקן)סמנכ"לית אכיפה( בנושא הצגת אגף לאכיפה ומסחר  – 08:00-08:30

  ynetצילומים ל – 08:45-09:15

 פאוור אפריקה במעמד רה"מ )מלון המלך דוד ירושלים(-טקס חתימה  – 09:45-10:45

 נאום בכנס התאגידים לשכות רואי חשבון )לאגו ראשל"צ( – 13:15-13:45

 ישיבת סיעה – 15:00-16:00

 מוטי אבנר )בקעת הירדן( – 16:00-16:30

 חה"כ איתן כבל  – 16:45-17:15

 אלי שבירו )רה"ע אריאל( – 17:30-18:00

 פגישה עם יוסי דגן )ראש מועצה אזורית שומרון (  – 18:00-18:30

 תורנות שרים  – 19:00-22:00

 שר הכלכלה + מנכ"ל  – 19:00-20:00

 ב' בעניין נגב קרמיקהראיון אצל ניסים קינן רשת  – 21:10-21:45

 

 יום שלישי 05/12/2017

 צילומים פורטרט לשר – 07:45-08:45

 תשתיות דה מרקר תהשתתפות בוועיד – 09:10-10:10

 סיור בנתיב האבות עם השר כחלון  – 11:00-14:45

 תורנות שרים – 16:00-19:00



 

 

 יום רביעי 06/12/2017

 בני כשריאל )רה"ע מעלה אדומים( – 09:00-10:00

 אזרחי(  –שלום ג'רבי )מנכ"ל רשות השירות הלאומי -שר – 10:00-10:30

 חננאל דורני )ראש מועצת יש"ע (  – 10:30-11:00

 טננטיבי הצעה לסדר חומרים רעילים  – 11:00-11:30

 ירון אברהם  – 11:00-12:00

 שנה למדינת ישראל  70ישיבת מעקב בנושא ציון  – 12:00-13:00

 אבירם דהרי )רה"ע קריית גת(  – 13:30-14:00

 חאלד טאטור )ראש מועצת ריינה(   – 15:30-16:00

 כנס להב בנושא פנסיה לעצמאים  – 17:30-18:30

 

 יום חמישי 07/12/2017

 הראל ויזל )מנכ"ל קבוצת פוקס( + מיכאל בן ארי  – 08:00-08:45

 מיכל פינק  – 08:45-09:15

 נטלי מתוקו ,כתבת צרכנות )כאן התאגיד(  – 09:00-10:00

 מפגש שנתי עם השגרירים הזרים בישראל )ארגון סחר חוץ( – 10:30-11:30

 שרגא ברוש + אבי ניסנקורן דיון בנושא כחול לבן  – 14:30-15:00

 איתי ברדה  – 16:00-16:30

 אריק מויאל  – 16:30-17:00

 חיים מסילתי )יו"ר לשכת שמאות ומקרקעין( – 17:00-17:30

 ראיון בתוכנית "לפני כולם "  – 19:45-21:00

 

 יום שישי 08/12/2017

 כנס ראשי רשויות פורום ערי פיתוח  )מלון רימונים טבריה( – 09:45-10:45

 )תוכנית הנדל"ן של פטרסבטרג(  102ראיון לרדיו  – 13:15-13:45

 

 ום שבתי 09/12/2017

 יום ראשון  10/12/2017

 משה דבי  – 08:00-09:00



 

 נטלי מתוקו )צילומים לתאגיד(  – 08:00-09:00

 מיכאל אטלן  – 12:00-12:30

 פנימי )העלאת מס יבוא(  –פורום יוקר המחייה  – 12:30-13:30

 ועדת שרים לענייני חקיקה – 13:00-14:30

 עסקים קטנים(  מנכ"ל + רן קויתי )תוכנית – 14:30-15:00

 מנכ"ל + מיכל פינק )תוכניות עבודה(  – 15:00-15:30

 פגישה שר הכלכלה + מנכ"ל  – 15:00-17:00

 מנכ"ל + יגאל צרפתי בנושא גני מיקרו תעשייה  – 17:00-17:30

 

 יום שני 11/12/2017

 ועדת חוקה )חוק הלאום ( – 09:00-09:30

 נאום בכנס רואי החשבון של פירמת דלוייט )לאגו ראשלצ( – 09:30-10:30

 תומר גלאם )רה"ע אשקלון( – 12:00-12:30

 ספי עובדיה  – 14:00-15:00

 ישיבת סיעה – 14:45-15:15

 ראיון לתוכנית "שש כלכלי"  )התאגיד( – 16:00-16:30

 מאיר יצחק הלוי )רה"ע אילת(  – 16:00-16:30

 ק הגבלים עסקיים טנטטיבי חו – 16:00-18:00

 הצבעות במליאה חוק הלאום חוק הפריימריז  – 16:00-18:00

 103ראיון בן כספית ב – 17:05-17:35

 

 יום שלישי 12/12/2017

 ראיון אצל אורלי וגיא  – 07:00-08:00

 ראיון לרדיו ירושלים עם אבי רצון  – 08:20-08:50

 יום סיור ברמלה -08:30-11:00

 ת שרים תורנו – 11:30-13:00

 דיון במליאה – 13:00-16:00

 צילומים לסוגרים חשבון בהנחיית סטלה קורין ושלמה מעוז – 14:15-15:15

 

 יום רביעי 13/12/2017



 

 ועידת הנגב של כלכליסט – 09:30-10:30

 דוד בונפלד )סגן רה"ע ב"ש( – 10:00-10:30

 ראיון ברדיו דרום  – 10:00-10:30

 יגנה )וואלה(  יניר – 10:30-11:30

 ראיון טלפוני בתוכנית הרדיו של שלמה בוחבוט  – 10:40-11:10

 דיון במליאה – 11:00-15:00

 אנדריי אוזן )יו"ר מועצת נאות חובב( – 13:00-13:30

 הדלקת נרות בטרקלין  – 15:00-15:30

 יוני סבן  – 16:00-16:30

 הדלקת נר בהתאחדות המלאכה והתעשייה  – 17:00-17:30

 הדלקת נר חנוכה עם השר כחלון באשדוד – 19:00-20:30

 

 יום חמישי 14/12/2017

 מגזין צרכנות –אחד על אחד עם ערן ברטל  – 10:00-11:00

 אזכרה לבן של צביה ביבי – 14:00-15:00

 אירוע חנוכה אצל דבורה ועודד לבינסון – 20:30-22:00

 

 יום שישי 15/12/2017

 

 יום ראשון 17/12/2017

 סקירת המשרד לממשלה –ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 ועדת שרים לענייני חקיקה – 13:00-15:00

 צילומים לשבע אקטואלי )תאגיד(  – 16:45-17:15

 קבינט אמוניה  – 17:10-17:40

 הדלקת נר עם ראש עיריית אשקלון  – 19:00-20:15

 

 יום שני  18/12/2017

 שת ב' עם אריה גול ראיון ביומן הבוקר ר – 07:00-08:00

  ynetצילומים ל – 08:45-09:15

 ארז כהן )יו"ר ועד עובדי המשרד( – 09:20-09:50



 

 יואב שמחי – 10:00-11:00

 הכנה לפגישה עם מנכ"ל טבע )רה"מ + כחלון(  – 11:15-11:45

 צילום לאולפן שישי עם דפנה ליאל – 12:00-13:00

 דיון במליאה – 13:00-16:00

 הדלקת נר עם עובדי המשרד  – 13:30-14:00

 רותם קקון  – 17:00-17:30

 אדיב ברוך  – 17:30-18:00

 שיחה טלפונית עם יו"ר טבע – 18:00-18:30

 

 יום שלישי 19/12/2017

 ועדת ביקורת המדינה )פיטורי עובדי טבע(  – 09:00-09:30

 ראיון שנה לתפקיד בג'רוזלם פוסט  – 12:00-13:00

 דיון בנושא טבע לשכת רוה"מ )רה"מ+כחלון+מנכ"ל טבע ( – 14:00-15:00

 צילומים לשש עם עודד בן עמי  – 17:45-18:45

 

 יום רביעי 20/12/2017

 קלמן וליברמן רשת ב'  – 08:30-09:00

 הועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור  – 09:30-10:00

 תמרוקים : אלי גרונר + משה בר סימן + עמיחי פישר דיון תקנות ה – 14:00-15:00

 

 יום חמישי 21/12/2017

 חיים רוזנברג )ידיעות אחרונות( – 08:30-09:30

 גיל סמסונוב – 10:30-11:30

 משה בנימין + אורנית רז – 11:00-11:30

 עופר מרום  – 11:30-12:00

 מושיק תאומים  – 12:00-13:00

 משה סיני  – 14:30-15:00

 פ.ע מנכ"ל  – 15:00-15:30

 מפגש עם ד"ר מורד והחברים מחולון – 16:00-17:00

 שני מוזס )כתבת גלובס( – 17:00-18:00



 

 

 יום שישי 22/12/2017

 חיפה ברדיו ראיון - 10:05-10:35

 

 יום ראשון 24/12/2017

 יואב לימור )כתב( – 08:00-09:00

 מודיעין הנחת אבן פינה למפעל פלקס בא.ת – 09:30-10:00

 וע"ש למינויים בשירות החוץ  – 09:45-10:15

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 ועדת שרים לענייני חקיקה – 13:00-15:00

 גילי מאי )גיתם(  – 14:00-15:00

 פורום יוקר המחייה )חיצוני(  – 15:00-16:00

 מיכל הלפרין  – 16:00-16:30

 עמי אפלבאום  – 16:30-17:00

 מנכ"ל + רן קויתי )תוכנית עסקים קטנים (  – 17:00-17:30

 מנכ"ל – 17:30-19:00

 יואב שמחי )ההסתדרות הלאומית( – 18:30-19:00

 

 יום שני  25/12/2017

 )בבית הנשיא( 2017טקס יצואן מצטיין  – 10:00-11:30

 פגישה עם הנשיא  – 10:15-10:45

 ישיבת סיעה  – 15:00-16:00

 דיון חוק ההמלצות  – 16:00-16:30

 שמעון לנקרי )רה"ע עכו(  – 17:00-17:30

 ראיון ביומן הערב גל"צ  – 17:15-17:45

 רמי לוי )שיווק השקמה(  – 17:30-18:00

 ח"כ משה גפני )מפעלים בטורקיה(  – 18:00-18:30

 מיכאל אטלן  – 18:30-19:00

 

 



 

 יום שלישי 26/12/2017

 יום סיור לוד  – 09:00-11:00

 הכנסת ספר תורה אריק נדב   - 17:00-17:30

 )המועצה לישראל יפה ת"א( 2017אורח כבוד בטקס תעשייה  – 18:30-19:00

 תורנות שרים  – 01:00-05:30

 

 יום רביעי 27/12/2017

 מקור עורך סגנית) גולדקלנג ואורלי( הרדיו מנכל) פריד ישראל עם ישראל בגלי ראיון - 10:00-11:00

 (ראשון

 דיון במליאה חוק הגנת הצרכן )הודעה על סיום עסקה(  – 12:00-13:00

 יוסי תנורי )מנכ"ל מגבית קנדה(  – 12:00-12:30

 ארנון מאיר  – 12:30-13:00

 ח"כ בצלאל סמוטריץ  – 13:00-13:30

 הרצל מקוב )ראש מרכז בגין(  – 13:30-14:00

 ענבל שטרית  – 15:30-16:00

 )יבניאל(  רוני כהן – 16:00-16:30

 משה בר סימן טוב )מנכל בריאות( – 17:00-17:30

 

 יום חמישי  28/12/2017

 גדי אריאלי )מנכל מכון הייצוא( – 08:00-08:30

 טאלב אסענאלשעבר ח"כ  – 08:30-09:00

 דדי סויסה – 09:00-11:30

 תמיר גילת  11:30-12:15

 אלי כהן )מנכ"ל מקורות( – 13:00-13:30

 חן למדן  – 13:30-14:30

 קבוצת דלק + תשובה  – 14:00-14:30

 אהוד דנוך )מנכ"ל סולל בונה ( + משה לחמני )יו"ר שיכון ובינוי (  – 14:30-15:00

 טקס חתימה בין משרד השיכון לעיריית נצרת עילית  – 17:00-18:30

 

 יום שישי  29/12/2017



 

 אמנון מירנדה – 08:30-09:30

 יום שבת 30/12/2017

 ניחום אבלים אביחי מנדלביט  – 19:00-19:30

 

 יום ראשון  31/12/2017

 אריה שאשא  – 07:30-08:00

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 ועדת שרים לענייני חקיקה  – 13:00-15:00

 פורום יוקר המחייה )פנימי(  – 14:00-14:30

 תקשורת פנימי : מנכ"ל + יהל + שירה – 15:00-16:00

 צילומים לתוכנית של צביקה זרחיה )סיכום שנה עסקים קטנים עם רועי כהן וירון גינדי (  – 17:30-18:30

 פ.ע מנכ"ל  – 18:30-19:00

 

 


