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11.4.18  במשרד שר גן0 עם פגישה
הבריטי החוץ

.1

15.4.18  הקונגרס משלחת עם פגישה
 )ארה״ב, העולם מרחבי היהודי

ועוד.( ארגנטינה אירופה,

.2

15.4.18  יהדות משלחת עם פגישה
דרא״פ

.3

16.4.18  באו״ם ישראל שגריר עם פגישה
לאו״ם המדינות ושגרירי

.4

16.4.18  עיריית מועצת חברי עם פגישה
יורק ניו

.5

20.4.18 סינגפור שגריר עם פגישה .6

23.4.18
28.4.18

 היהודיות בקהילות ביקור
 ן0 ,0אנג'ל לוס - בארה״ב

יורק וניו קו0י0פרנ

.7

29.4.18  בוועידת השתתפות
Je- ה ru sa le m  Po s t יורק בניו

.8

1.5.18 בנתב״ג יפן ממשלת ראש קבלת .9

2.5.18  עם ראה״מ בפגישת השתתפות
יפן ראה״מ

.10

8.5.18  שלום כרם במעבר מקצועי ר יו0
ניצנה וף0ובמ

.11

9.5.18  גן0ו האוצר שר עם ישה פג
-גיניאה ניו פפואה של ראה״מ

.12

9.5.18 אינדיאנה מושל עם ישה פג .13
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10.5.18  עם ראה״מ בפגישת השתתפות
טנזניה של החוץ שר

.14

10.5.18  עם ראה״מ בפגישת השתתפות
אינדיאנה מושל

.15

14.5.18  פתיחת 0בטק השתתפות
בירושלים ארה״ב שגרירות

.16

16.5.18  שגרירות חנוכת לציון 0טק
בירושלים גואטמלה

.17

21.5.18  מלאדנוב, ניקולאי עם ישה פג
 האו״ם של המיוחד המתאם
למזה״ת השלום לתהליך

.18

27.5.18 העולמי מכבי פתיחת 0טק .19

31.5.18  מזה״ת לענייני השר עם ישה פג
בריטניה של

.20

4.6.18  תקשורת 0בכנ השתתפות
בינלאומית

.21

10.6.18 בירדן ישראל שגריר עם ע פ״ .22

11.6.18  עם ראה״מ של בא״צ השתתפות
טריה0או קנצלר

.23

12.6.18  החברה משלחת עם ע א״
ממרוקו האזרחית

.24

13.6.18  התנועה הנהגת עם מפגש
הרפורמית

.25

14.6.18  של הלאומי ביום השתתפות
יה0רו

.26
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19.6.18 ישראל-פולין בפורום השתתפות .27

19.6.18  האיחוד שגרירי עם מפגש
האירופי

.28

19.6.18  לשכת השקת 0בטק השתתפות
מלטה של חר0המ

.29

20.6.18  הפדרציה חברי עם ישה פג
0אנג'ל 0מלו היהודית

.30

25.6.18  השלטון מפלגת נשיא עם ישה פג
ין0בקפרי

.31

25.6.18  מכון נאמני בכירי עם ישה פג
וושינגטון

.32

26.6.18  טודנטים0 משלחת עם מפגש
פורד0אוק יטת0מאוניבר

.33

27.6.18  הקהילה ראש עם ישה פג
בארמניה היהודית

.34

27.6.18  פורטוגל שגריר עם ישה פג
בישראל

.35
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