
מיקוםשעת סיוםתאריך סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא
01/01/201815:00:0001/01/201816:00:00ישיבת סיעה

הר המנוחות, ירושלים01/01/201815:30:0001/01/201816:00:00לוויה- אשתו של ח"כ יהודה גליק
כנסת01/01/201816:00:0001/01/201822:00:00מליאה  +נדב

כנסת01/01/201816:30:0001/01/201817:15:00תקשורת + אוהד
כנסת01/01/201817:20:0001/01/201817:50:00פ.א בני כשריאל - ר"ע מעלה אדומים

02/01/201801:00:0002/01/201802:30:00תורן מליאה
02/01/201814:10:0002/01/201815:30:00נסיעה

רה"מ03/01/201810:00:0003/01/201811:00:00ישיבת ממשלה+נדב ואוהד
כנסת03/01/201810:00:0003/01/201815:00:00מליאה

03/01/201811:00:0003/01/201814:00:00תורן מליאה
כנסת03/01/201811:00:0003/01/201811:30:00שאילתות

כנסת03/01/201811:30:0003/01/201812:30:00תקשורת + אוהד
חדרו של השר03/01/201815:00:0003/01/201815:20:00ראיון  ערוץ 20

פרופ' נילי כהן - נשיאת האקדמיה + דוד הראל סגן 
לשכה ת"א04/01/201811:00:0004/01/201811:30:00הנשיאה+עומרי

04/01/201813:00:0004/01/201814:30:00שגריר איטליה Gianluigi Benedetti + נדב+עומר
לשכה ת"א04/01/201815:00:0004/01/201816:00:00סטטוס שבוע החלל

לשכה ת"א04/01/201816:00:0004/01/201816:30:00בובי בראון +נדב
חדר ישיבות סל"ה , תל אביב04/01/201817:00:0004/01/201818:00:00טקס חלוקת מלגות למדענים חוזרים  ע"ש יצחק שמיר ז"ל

04/01/201817:45:0004/01/201818:15:00ראיון לשש עם
נווה אילן04/01/201819:00:0004/01/201819:30:00ערוץ 9

הקסם 12 הרצליה05/01/201807:45:0005/01/201808:45:00תוכנית הבוקר 10
07/01/201809:45:0007/01/201810:30:00שריינו

07/01/201810:30:0007/01/201813:00:00ישיבת ממשלה
07/01/201813:00:0007/01/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

07/01/201813:30:0007/01/201814:30:00ישיבת צוות
קראון פלאזה ירושלים07/01/201814:00:0007/01/201815:00:00ברית לבן של אלעד וזאנה

לשכה, ת"א07/01/201816:30:0007/01/201817:00:00אורי כרמונה  + עומר
לשכה ת"א07/01/201817:00:0007/01/201817:45:00דיון מקצועי- תקציב 2019

תל אביב08/01/201811:20:0008/01/201812:20:00הקלטה לתשדיר לשבוע החלל (ליבי)+אוהד - 11:20
ארוחת צהריים עם השגריר החדש של האיחוד האירופי 

Emanuele Giaufret08/01/201812:30:0008/01/201814:00:00
מסעדת הקומה ה -11, מלון קראון 

פלאזה סיטי סנטר, תל אביב
08/01/201815:00:0008/01/201816:00:00ישיבת סיעה

כנסת08/01/201816:00:0008/01/201822:00:00מליאה
אולם אירועי בלאגי'ו, בת-ים08/01/201819:30:0008/01/201820:00:00חתונה  עידן ונטלי (גבי אברמשוולי) + שמעון

כנסת09/01/201812:00:0009/01/201812:30:00דיון בנושא יזמות בתחום ההייטק בחברה הערבית +עומרי
כנסת09/01/201816:00:0009/01/201819:00:00תורן מליאה

השר משיב - ציון 70 שנה לעולי הגרדום וגולי האצ"ל והלח"י 
כנסת09/01/201816:00:0009/01/201817:00:00לקניה, אריתריאה וסודאן + עומרי

כנסת10/01/201810:00:0010/01/201815:00:00מליאה
כנסת10/01/201811:00:0010/01/201811:30:00פ"א מדען ראשי אלכס בליי

כנסת10/01/201811:30:0010/01/201812:00:00ליבי + אוהד
טקס האזכרה הממלכתי לארבעים וארבע מעפילי הספינה 

בחלקת "אגוז" בהר הרצל, ירושלים10/01/201813:00:0010/01/201813:30:00"אגוז" + עומרי ואוהד
כנסת10/01/201815:00:0010/01/201816:00:00ישיבת ממשלה בנושא מינוי סגן שר הבריאות

איצטדיון רמת גן11/01/201810:30:0011/01/201811:30:00צילומים לשבוע החלל
רה"מ, י-ם11/01/201811:00:0011/01/201818:00:00ישיבת הממשלה בעניין התקציב + נדב ועומרי

12/01/201813:00:0012/01/201813:30:00אולפני הרצליה ברקובייץ ואסייג
לשכה ת"א14/01/201813:00:0014/01/201814:00:00צוות תקשורת

14/01/201813:00:0014/01/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
רויאל ביץ , תל אביב14/01/201815:00:0014/01/201816:30:00א. צהריים סגנית נשיא ארגנטינה  + נדב + עומרי + ועומר

14/01/201816:00:0014/01/201817:00:00שיחה טלפונית - ירון ברובינסקי - תחקירנית של ירון
מפגש עם ילדי כיתת ו' לקראת תחרות רובוטיקה אזורית + 

בית ספר נופים, קרית שלום, ת"א15/01/201811:00:0015/01/201812:00:00עומר
לשכה ת"א15/01/201812:00:0015/01/201812:45:00תקשורת +אוהד

15/01/201813:00:0015/01/201814:30:00נסיעה לטבריה
טבריה15/01/201814:30:0015/01/201815:00:00ניחום אבלים - דוד זגורי+ אסף ועומר

15/01/201815:00:0015/01/201816:00:00ישיבת סיעה
כנסת15/01/201816:00:0015/01/201822:00:00מליאה

לשכה, ת"א16/01/201813:00:0016/01/201813:30:00שמחה יוסיפוב + אסף
לשכה ת"א16/01/201816:00:0016/01/201817:00:00ישיבת צוות - נוכחות חובה

17/01/201807:20:0017/01/201807:50:00ראיון לרשת ב



כנסת17/01/201810:00:0017/01/201815:00:00מליאה
כנסת17/01/201811:30:0017/01/201812:00:00ראיון לשש עם  + אוהד

כנסת17/01/201812:00:0017/01/201813:00:00הצגת תכנית עבודה לאירוע שנת השבעים + נדב, עומרי ועומרי
כנסת17/01/201813:00:0017/01/201814:00:00פ.ע עומר

כנסת17/01/201814:30:0017/01/201815:30:00ד"ר סיניה נתניהו +עומר
כנסת17/01/201816:00:0017/01/201816:30:00הכנה לנאום כנס החלל + עומרי

כנסת17/01/201816:30:0017/01/201817:30:00הכנה לביקור עבודה בלונדון
18/01/201807:15:0018/01/201807:45:00ראיון טלפוני - אריה גולן -רשת ב'

18/01/201809:15:0018/01/201809:45:00ראיון לדקל סגל גלי צה"ל
אולפני מזמור, פתח תקווה18/01/201811:30:0018/01/201813:00:00צילומים לתוכנית של ירון ברובינסקי + אוהד ועומר

18/01/201813:30:0018/01/201814:30:00פ.ע עומר ואסף
20/01/201819:00:0020/01/201820:00:00ראיון - המטה ערוץ 14

21/01/201809:45:0021/01/201810:30:00שריינו
21/01/201810:30:0021/01/201813:00:00ישיבת ממשלה

21/01/201813:00:0021/01/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
21/01/201813:30:0021/01/201814:30:00ישיבת צוות

פ"ת21/01/201814:00:0021/01/201815:00:00ניחום אבלים - זהבה גלאון
(NASA Ames) 5 חדר ישיבות, סוכנות החלל ת"א21/01/201816:00:0021/01/201817:00:00מפגש עם מתמחי מחקר של

ynet כנסת22/01/201813:30:0022/01/201814:00:00אולפן
22/01/201814:00:0022/01/201816:00:00נאום פנס

22/01/201815:00:0022/01/201816:00:00ישיבת סיעה
כנסת22/01/201816:00:0022/01/201817:00:00אביעד פרידמן בנושא מרכזי חדשנות  + עומרי

כנסת22/01/201816:00:0022/01/201822:00:00מליאה
22/01/201817:10:0022/01/201817:30:00יומן הערב רשת ב 17:10-17:30

23/01/201808:00:0023/01/201808:15:00ראיון לרדיו קול חי
23/01/201809:00:0023/01/201810:00:00רדיו דרום

23/01/201810:30:0023/01/201811:00:00ראיון לערוץ 7
אשקלון23/01/201811:00:0023/01/201811:30:00ניחום אבלים - יאיר מרקוס

מפגש במרכז מורשת גוש קטיף בניצן23/01/201812:00:0023/01/201814:00:00חוף אשקלון

מפגש במרכז מורשת גוש קטיף בניצן23/01/201812:00:0023/01/201818:00:00סיור בעוטף עזה
רשות שדות נגב23/01/201814:30:0023/01/201816:00:00ביקור בשדות נגב

בניין העירייה, שדרות23/01/201816:15:0023/01/201818:00:00ביקור בשדרות
23/01/201818:00:0023/01/201819:00:00מפגש חברים שדרות

כנסת24/01/201810:00:0024/01/201815:00:00מליאה
כנסת24/01/201811:20:0024/01/201812:15:00הכנה לערב הגאלה

כנסת24/01/201813:30:0024/01/201814:00:00יובל לקריף אביו של סרן ניר ז"ל + יואב
24/01/201814:00:0024/01/201817:00:00תורן מליאה

24/01/201820:00:0024/01/201821:00:00פ.ע עומר
25/01/201808:05:0025/01/201808:35:00רשת מורשת

25/01/201810:30:0025/01/201812:00:00ביקור באונ' תל אביב +עומרי ועומר
לשכה, ת"א25/01/201814:30:0025/01/201815:00:00שמעון פחימה+ שמעון

לשכה ת"א25/01/201815:20:0025/01/201816:20:00ישיבה על תכנית הניו מדיה של המשרד
לשכה ת"א25/01/201817:00:0025/01/201817:30:00ולד ברסלבסקי+ יואב

26/01/201812:15:0026/01/201812:30:00ראיון רשת ב
ישראל27/01/201800:00:0028/01/201800:00:00יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

28/01/201809:45:0028/01/201810:30:00שריינו + נדב
28/01/201810:30:0028/01/201813:00:00ישיבת ממשלה + נדב

לשכה ת"א28/01/201811:00:0028/01/201812:30:00ישיבת צוות - נוכחות חובה 11:00
28/01/201813:00:0028/01/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

28/01/201814:00:0028/01/201816:00:00מסיבת עיתונאים + באחריות אוהד
מוזיאון ארץ ישראל, חיים לבנון 2, 

רמת אביב, תל אביב
מלון "הילטון", תל אביב28/01/201819:30:0028/01/201821:30:00אירוע הפתיחה- שבוע החלל

29/01/201808:30:0029/01/201819:30:00כנס החלל הבינלאומי ע"ש אילן רמון
אולם סמולארש, אוניברסיטת תל 

אביב

29/01/201811:00:0029/01/201811:30:00 צילום עם ראשי סוכנויות החלל ואסטרונאוטים  + אוהד
אודיטוריום סמולרש, אוניברסיטת 

תל אביב

space conference -29/01/201811:40:0029/01/201812:10:00נאום השר
אודיטוריום סמולרש, אוניברסיטת 

תל אביב
ת"א29/01/201814:00:0029/01/201814:30:00פ"ע אסף מגן
29/01/201815:00:0029/01/201816:00:00ישיבת סיעה

כנסת29/01/201816:00:0029/01/201822:00:00מליאה



29/01/201820:00:0029/01/201820:30:00קבלת הפנים בבית השגריר האיטלקי + נדב
שיחת ועידה התייעצות מנכ"ל + אילנה + עומר+ נדב  - נושא 

30/01/201809:30:0030/01/201810:00:00ועדת שרים
רה"מ30/01/201809:30:0030/01/201812:00:00וע"ש חקיקה

קריית ביאליק30/01/201811:30:0030/01/201815:00:00סיור בקריית ביאליק + יואב ועומרי
בניין העירייה, עכו30/01/201816:30:0030/01/201817:00:00פגישה עם ראש עיריית עכו (יואב) +יואב, עומרי ואסף

עכו30/01/201818:00:0030/01/201819:00:00מפגש חברים עכו
חגים דתיים יהודיים31/01/201800:00:0001/02/201800:00:00ט"ו בשבט

כנסת31/01/201810:00:0031/01/201815:00:00מליאה
כנסת31/01/201811:00:0031/01/201812:00:00ישיבה מיוחדת לציון 69 שנה לכינון הכנסת בט"ו בשבט

כנסת31/01/201815:15:0031/01/201815:45:00שר החינוך הברזילאי
כנסת31/01/201816:00:0031/01/201817:00:00משלחת של סנאטורים מברזיל

כנסת31/01/201817:00:0031/01/201818:00:00ישיבת צוות עם השר  - נוכחות חובה
01/02/201808:15:0001/02/201808:40:00ראיון רדיו ירושלים

01/02/201811:10:0001/02/201811:40:00ראיון רדיו קול הים האדום
01/02/201813:30:0001/02/201814:00:00נדב - פ"ע

01/02/201815:00:0001/02/201815:30:00שיחת טלפונית מנכ"ל
בית היוצר, האנגר 22, נמל תל אביב02/02/201812:00:0002/02/201813:00:00אירוע השקת ספר - עקיבא נוף

04/02/201809:45:0004/02/201810:30:00שריינו
04/02/201810:30:0004/02/201813:00:00ישיבת ממשלה

לשכה, י-ם04/02/201811:00:0004/02/201812:30:00ישיבת צוות עם רמ"ט השר - נוכחות חובה
04/02/201813:00:0004/02/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

לשכה, י-ם04/02/201814:00:0004/02/201814:30:00הכנה לוע"ש מדע וטכנולוגיה
לשכה, י-ם04/02/201814:30:0004/02/201815:00:00הכנה לועדת כספים

ישעיהו 14 ירושלים04/02/201815:30:0004/02/201816:30:00חנוכת מרכז חדשנות
ועדת שרים למדע וטכנולוגיה בנושא סיכום פעילות המשרד 

משרד רה"מ05/02/201811:30:0005/02/201813:00:00והיערכות לשנת תקציב 2019+ נדב, עומרי ועומר
מסעדת מודרן, מוזיאון ישראל05/02/201813:30:0005/02/201815:00:00א. צהריים - פגישת היכרות עם שגרירת דנמרק

05/02/201815:00:0005/02/201816:00:00ישיבת סיעה
כנסת05/02/201815:30:0005/02/201816:30:00חיים ביבס

כנסת05/02/201816:00:0005/02/201822:00:00מליאה
כנסת05/02/201816:30:0005/02/201817:00:00יעל חן ותמי האוספטר, ארגון יזמים צעירים ישראל + עומרי
כנסת05/02/201817:00:0005/02/201817:30:00קרית שמונה - פגישת עבודה עם ראש עיריית קרית שמונה

כנסת05/02/201818:15:0005/02/201819:00:00סטטוס קולות קוראים
כנסת05/02/201819:00:0005/02/201819:30:00היערכות לקייטנות
לשכה ת"א06/02/201810:30:0006/02/201811:15:00תקשורת + אוהד

דיון בנושא החלטת ממשלה של המועצה לקידום נשים במדע, 
לשכה ת"א06/02/201811:15:0006/02/201812:00:00פרופ' נאווה רצון+מנכ"ל+עומרי+נדב

חולון06/02/201813:30:0006/02/201815:00:00יעקב חרש+אסף ועומר
מושב ביצרון06/02/201815:30:0006/02/201816:30:00ניחום אבלים - רפי ונציה + שמעון

הברזל 23, ת"א06/02/201818:50:0006/02/201819:50:00 ראיון לפני החדשות - אודי סגל (אוהד)
07/02/201800:00:0012/02/201800:00:00לונדון

LY315 07/02/201809:05:0007/02/201809:05:00טיסה הלוך
Travel to the hotel07/02/201812:35:0007/02/201814:00:00Savoy Strand, London

07/02/201812:35:0007/02/201812:35:00Heathrow Airport Terminall 4 נחיתה בלונדון וקבלת פנים ע"י השגריר

Briefing by the Ambassador 07/02/201814:00:0007/02/201814:30:00Savoy Strand, London 
תדרוך של השר לחברי CFI (אגודת הידידות עם ישראל של 

בפרלמנט07/02/201817:30:0007/02/201818:30:00המפלגה השמרנית)
 JFRIENSD  07/02/201819:00:0007/02/201819:30:00

09:45 Travel to the UKRI Offices08/02/201809:45:0008/02/201810:15:00
Meeting with, Government Chief Scientific Adviser, 

Sir Mark Walport 08/02/201810:30:0008/02/201811:30:00UKRI Private Office
Travel to the British Council08/02/201812:30:0008/02/201813:00:00

Meeting with the Sir Ciaran Devane, CEO of the 
British Council08/02/201813:00:0008/02/201814:00:00British Council Offices

08/02/201817:30:0008/02/201818:30:00פגישה עם פול צ'רני ראש הפדרציה של הקהילה היהודית
Friends of Universities Breakfast 09/02/201809:15:0009/02/201810:00:00

Meeting with the CEO of Pears Foundation, Sir 
Trevor Pearss09/02/201811:30:0009/02/201812:30:00

TBC- Churchill Museum guided tour 09/02/201813:00:0009/02/201813:30:00

Clive Steps, King Charles, 
Westminster, London SW1A 
2AQ

11/02/201810:30:0011/02/201811:30:00ארוחת עם שי בזק - מנכ"ל קק"ל בריטניה



11/02/201812:30:0011/02/201813:30:00פגישה עם דיוויד ברנס
Travel to the Airport11/02/201813:30:0011/02/201814:00:00

LY316 11/02/201814:20:0011/02/201814:20:00 טיסת חזורHeathrow Terminal 4
11/02/201820:30:0011/02/201821:00:00שיחת סיכום עם סגנית שגריר לונדון + רמ"ט השר

LY316  11/02/201821:10:0011/02/201821:10:00נחיתה בישראל
12/02/201800:00:0013/02/201800:00:00תחילת הצבעה על התקציב

משרד רה"מ12/02/201810:15:0012/02/201811:45:00דיון  בנושא מסתננים + אוהד+ עומרי
כנסת12/02/201812:30:0012/02/201813:00:00הכנה לועדת כספים+אוהד ועומרי

כנסת12/02/201813:00:0012/02/201814:30:00ועדת כספים - הצגת תקציב המשרד לשנת 2019+עומרי ואוהד
12/02/201815:00:0012/02/201816:00:00ישיבת סיעה

כנסת12/02/201816:00:0012/02/201817:00:00תקשורת+אוהד
כנסת12/02/201816:00:0012/02/201822:00:00מליאה

כנסת12/02/201817:00:0012/02/201817:30:00הכנה לנאום כנס ירושלים
קראון פלאזה12/02/201818:00:0012/02/201818:30:00 כנס ירושלים

תל אביב13/02/201809:30:0013/02/201810:00:00ניחום אבלים - שמעון שיפר
13/02/201810:00:0013/02/201811:30:00נסיעה

13/02/201812:00:0013/02/201813:00:00חנוכת כיתות עיר מח"ר - בתי הספר גפנים ותמר  12:00
במועצה אזורית בקעת הירדן13/02/201812:00:0013/02/201815:00:00בקעת הירדן סיור +אסף עומרי  ואוהד 12:00

13/02/201812:30:0013/02/201813:15:00מו"פ בקעת הירדן +עומרי אסף 12:30
 משק ארגן - נתיב הגדוד - תצפית על הבקעה - 13:15

13/02/201813:15:0013/02/201814:00:00מסרטבה
13/02/201814:00:0013/02/201815:00:00ארוחת  צהריים וסיכום

לשכה, י-ם13/02/201815:00:0013/02/201815:30:00ישיבת צוות - נוכחות חובה
לשכה י-ם13/02/201815:45:0013/02/201816:00:00פ"ע ליבי

לשכה, י-ם13/02/201816:00:0013/02/201817:00:00ישיבת הכנה - לקראת הנסיעה לאמל"ט
13/02/201821:00:0014/02/201801:00:00הצבעות על תקציב המדינה - קריאה ראשונה + נדב

כנסת14/02/201810:00:0014/02/201815:00:00מליאה
כנס שלטון מקומי , סקירת השר: מדע פוגש שלטון מקומי, 

במליאה בנושא: העיר הדיגיטלית בהנחיית דרור 
גני התערוכה14/02/201812:20:0014/02/201813:20:00גלוברמן+עומרי, אוהד, אסף

ראשל"צ14/02/201821:30:0014/02/201822:00:00בריתה טהר אדל (אהרוני חג'בי )+אסף
ק.אונו15/02/201811:00:0015/02/201812:30:00ביקור במטה מגן דוד אדום +אבי חובב  +אסף+ שמעון + עומרי

15/02/201813:05:0015/02/201813:15:00'ראיון - רשת ב 13:05
KOSTAS FOTAKIS15/02/201813:30:0015/02/201813:40:00 שיחת טלפון עם השר היווני 13:30

לשכה, ת"א15/02/201813:30:0015/02/201814:00:00פ.ע אבי בלסברגר
לשכה ת"א15/02/201814:30:0015/02/201815:00:00דוד שמעון+שמעון

15/02/201818:00:0015/02/201819:00:00פ.ע ר"ע בת ים
סניף בת ים15/02/201819:00:0015/02/201820:00:00מפגש חברים בסניף בת ים +אסף ושמעון

לשכה ת"א18/02/201810:40:0018/02/201811:40:00הצגת סקירה השוואתית של עמודי פייסבוק -עומרי + יועצים
לשכה ת"א18/02/201811:30:0018/02/201812:00:00ישיבת צוות עם רמ"ט השר - נוכחות חובה

18/02/201812:30:0018/02/201813:00:00צילום לסרטון בנושא יזמות וציונות
18/02/201813:00:0018/02/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

לשכה ת"א18/02/201814:00:0018/02/201814:15:00צילום לסרטון בנושא מסתננים - גלי וגולי
לשכה ת"א18/02/201815:30:0018/02/201816:00:00שלמה פיבקו + אסף

לשכה ת"א18/02/201816:00:0018/02/201817:00:00תקשורת + אוהד
19/02/201811:00:0019/02/201812:00:00יציאה למשרד רה"מ

וע"ש לעניין קידומם ושילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 
רה"מ19/02/201812:00:0019/02/201814:00:00+ אוהד

הר הזיתים19/02/201814:30:0019/02/201816:00:00אזכרה למנחם בגין ז"ל+ אוהד ואסף
19/02/201815:00:0019/02/201816:00:00ישיבת סיעה

כנסת19/02/201816:00:0019/02/201822:00:00מליאה
כנסת19/02/201817:00:0019/02/201817:30:00פ.ע אבי בלסברגר
כנסת19/02/201817:00:0019/02/201817:55:00סטטוס שנת ה-70

בית יהושע20/02/201811:00:0020/02/201812:30:00גיבוש לשכתי
20/02/201812:30:0020/02/201813:00:00נסיעה
כנסת21/02/201810:00:0021/02/201815:00:00מליאה

כנסת21/02/201811:15:0021/02/201811:45:00תקשורת + אוהד
כנסת21/02/201812:15:0021/02/201812:45:00פ.ע אבי בלסברגר 12:15

כנסת21/02/201812:45:0021/02/201813:15:00הכנה לנסיעה לאמל"ט
פגישת הכנה לנסיעת השר לאמל"ט - שמוליק בס משרד 

כנסת21/02/201813:15:0021/02/201814:15:00החוץ+ סמנכ"ל אמריקה הלטינית מודי אפרים



פגישה עם מלאכי לוינגר- ר' מועצת קריית ארבע, אלי שבירו -
כנסת21/02/201815:00:0021/02/201815:45:00ר"ע אריאל ומנהל המו"פ + עומרי ואסף

כנסת21/02/201816:00:0021/02/201816:30:00 סטטוס תחומי מחקר + עומרי ועומר
21/02/201816:30:0021/02/201818:00:00נסיעה

21/02/201818:00:0021/02/201819:00:00מפגש חברים איילה שטגמן רמת גן + שמעון ואסף
ראש העין22/02/201810:00:0022/02/201811:30:00ראיון רדיוס + אוהד

22/02/201811:30:0022/02/201812:00:00נסיעה
22/02/201813:30:0022/02/201814:00:00א. צהריים

חדר ישיבות, ת"א22/02/201814:30:0022/02/201815:00:00היערכות לשבוע המדע + יועצים
22/02/201815:30:0022/02/201815:40:00שיחת טלפון עם השרה הרוסית Olga Vasilieva (מתורגמן)

22/02/201816:00:0022/02/201816:30:00נדב - פע
לשכה, ת"א22/02/201816:45:0022/02/201817:15:00דוד פפאיה + אסף

לשכה, ת"א22/02/201817:30:0022/02/201818:00:00שרה פרג' + שמעון/אסף
22/02/201818:30:0022/02/201823:00:00פ"ע עומר

25/02/201800:00:0005/03/201800:00:00נסיעה ברזיל וארגנטינה
25/02/201800:00:0026/02/201800:00:00שריינו

25/02/201800:00:0026/02/201800:00:00ישיבת ממשלה
25/02/201807:10:0025/02/201807:30:00ראיון רשת ב

רה"מ25/02/201809:45:0025/02/201810:30:00וע"ש לעניין מינויים בשירות החוץ
לשכה ת"א25/02/201811:00:0025/02/201811:30:00 אלעד ברשן

לשכה, ת"א25/02/201812:00:0025/02/201813:00:00תקשורת + אוהד
25/02/201813:00:0025/02/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

Deusche Lufthansa AG/  LH68725/02/201816:20:0025/02/201816:30:00 טיסה 16:20
Frankfurt25/02/201820:00:0025/02/201820:30:00  נחיתה 20:00

 Deusche Lufthansa AG/    LH510  22:15 טיסה לבואנוס 
25/02/201822:15:0025/02/201822:30:00Frankfurtאיירס

 Arrival to Ministro Pistarini airport, Buenos Aires, 
 Argentina

 Driving to SHERATON RETIRO hotel26/02/201808:00:0026/02/201808:30:00
26/02/201808:00:0026/02/201808:15:00נחיתה בבואנוס איירס  08:00

Lunch hosted by Vice President of Argentina Ms. 
Gabriela MICHETTI 26/02/201812:00:0026/02/201813:30:00

Meeting with Minister of Science, Technology and 
Innovative Production, Mr. Lino BARANAO and Work 

Program signing Ceremony26/02/201815:00:0026/02/201816:00:00
Visiting the COLON theater26/02/201816:45:0026/02/201817:15:00

Heading to the embassy square to lay a wreath 
(Plaza Israel)26/02/201817:30:0026/02/201818:00:00

Tour at the city: Boca Stadium and Recoleta cemetery27/02/201809:00:0027/02/201811:30:00
 A visit to the AMIA building and the memorial 

exhibition – Lightning a candle (Pasteur 633)27/02/201812:45:0027/02/201813:15:00
Meeting and Lunch with the Jewish community 

leadership and Jewish organizations at Argentina27/02/201813:15:0027/02/201813:45:00
Meeting  with Jewish Scientists27/02/201814:30:0027/02/201815:00:00

inaugurating the Israeli Science exhibition at the 
Buenos Aires Innovation office27/02/201815:30:0027/02/201816:00:00
An interview by the local media27/02/201817:00:0027/02/201817:30:00

Dinner hosted by the President of the Jewish 
Community 27/02/201820:00:0027/02/201821:00:00

מבואנוס איירס לברזיליהTAM Linhas Aereas/ JJ812728/02/201806:50:0028/02/201806:50:00 טיסה לברזיליה 06:50
28/02/201810:15:0028/02/201810:15:00נחיתה בברזיליה 10:15

driving to MELIA 21 hotel (Setor Hoteleiro Sul Q. 6 Cj 
A Bloco B, D e E - Asa Sul)28/02/201811:15:0028/02/201811:45:00

Official lunch hosted by the Ambassador Mr. Yossi 
SHELLEY (Ambassador's residence)28/02/201812:30:0028/02/201814:00:00

Public Hearing at the Senate Committee on Science 
and Technology hosted by the Chairman, Senator 

Otto ALENCAR28/02/201814:30:0028/02/201815:30:00
Private meeting in the Minister KASSAB's office28/02/201816:00:0028/02/201816:15:00

Work meeting with Brazilian Minister of Science, 
Technology, Innovation and Communications, Mr. 

Gilberto KASSAB28/02/201816:15:0028/02/201816:45:00
Memorandum of Understanding signing Ceremony28/02/201816:45:0028/02/201817:15:00



International Holocaust Remembrance Ceremony at 
Legislative Chamber of the Federal District, hosted 

by the President, Deputy Joe VALLE28/02/201819:00:0028/02/201820:30:00
חגים דתיים יהודיים01/03/201800:00:0002/03/201800:00:00פורים

VRG Linhas S.A G3141101/03/201809:30:0001/03/201809:30:00   מברזיליה לסאו פאולו 09:30
01/03/201811:10:0001/03/201811:10:00נחיתה בסאו פאולו 11:10

Reception and lunch at the Technological Park, 
hosted by the Mayor of S?o Jos? dos Campos, Mr. 

Felicio RAMUTH, with Business and R&D community 
representatives01/03/201813:30:0001/03/201815:00:00

Meeting and Tour at EMBRAER, Brazilian aerospace 
conglomerate that produces commercial, military, 

executive and agricultural aircraft and provides 
aeronautical services01/03/201815:00:0001/03/201816:00:00

Official Dinner for the Minister and the delegation 
hosted by Bonds at the S?o Paulo hotel Tivoli 

Moufarrej 01/03/201820:30:0001/03/201821:30:00
חגים דתיים יהודיים02/03/201800:00:0003/03/201800:00:00שושן פורים

Inauguration of the new campus at the Jewish school 
of Renascen?a02/03/201809:30:0002/03/201810:00:00

Meeting with the Jewish community leadership at the 
school 02/03/201810:00:0002/03/201810:30:00

Meeting with the governor of the state of Sao Paulo, 
Mr. Geraldo ALCKMIN 02/03/201811:00:0002/03/201811:30:00

מסאו פאולו לריו דה ז'נרוTAM Linhas Aereas / JJ393202/03/201814:05:0002/03/201814:05:00 טיסה 14:05
02/03/201815:05:0002/03/201815:35:00נחיתה בריו דה ז'נרו 15:05 

02/03/201816:00:0002/03/201816:30:00ראיון לטלוויזיה הברזילאית
פגישת היכרות עם נציג הקהילה היהודית בריו (קונסול כבוד) - 

Osias Wurman02/03/201816:30:0002/03/201817:30:00
02/03/201817:30:0002/03/201819:00:00קבלת שבת עם הקהילה היהודית בריו

04/03/201810:00:0004/03/201811:00:00סיכום נסיעה - אמל"ט
מריו דה ז'נרו לפרנקפורטDeutsche Lufthansa AG/ LH50104/03/201819:55:0004/03/201819:55:00 טיסה 19:55

Frankfurt05/03/201811:05:0005/03/201811:05:00 נחיתה 11:05
 /Deutsche Lufthansa AG טיסה חזרה לישראל 14:00

LH69405/03/201814:00:0005/03/201814:00:00
Deutsche Lufthansa AG/ LH69405/03/201819:10:0005/03/201819:10:00 נחיתה בישראל 19:10

06/03/201800:00:0007/03/201800:00:00יום לאומי למדע - בכנסת
בבית השר06/03/201812:00:0006/03/201813:00:00ישיבת צוות 12:00

כנסת06/03/201815:15:0006/03/201816:00:00פ.ע פרץ +לימור בסוס - מצגת
06/03/201816:00:0006/03/201819:00:00תורן מליאה

כנסת06/03/201816:00:0006/03/201817:30:00יום המדע במליאת הכנסת, במסגרת הצעות לסדר היום
כנסת07/03/201810:00:0007/03/201815:00:00מליאה

08/03/201808:05:0008/03/201808:35:00ראיון - רשת ב'
לשכה, ת"א08/03/201810:30:0008/03/201811:00:00פגישה בנושא שנת ה70

09/03/201813:00:0009/03/201814:00:00אזכרה - שי מוצפי
11/03/201800:00:0018/03/201800:00:00שבוע המדע

11/03/201809:45:0011/03/201810:30:00שריינו + נדב
11/03/201810:30:0011/03/201813:00:00ישיבת ממשלה + נדב

לשכה ת"א11/03/201811:00:0011/03/201812:30:00ישיבת צוות עם רמ"ט השר - נוכחות חובה
11/03/201813:00:0011/03/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

לשכה ת"א11/03/201815:00:0011/03/201816:00:00סטטוס קולות קוראים - פגישה שנייה+עומרי ועומר
לשכה ת"א11/03/201816:00:0011/03/201816:45:00אייב פוקסמן +נדב

11/03/201817:15:0011/03/201817:30:00ראיון לגלי צה"ל - יומן הערב 17:15
מצודת זאב תל אביב11/03/201818:00:0011/03/201819:00:00מפגש חברים עם גאווה בליכוד + שמעון

הברזל 23 רמת החייל11/03/201819:30:0011/03/201820:30:00ראיון לאודי סגל 13 רמת החייל
אווניו, השרון 1, קרית שדה התעופה11/03/201820:00:0011/03/201821:00:00בת ובר מצווה - שאול צור + שמעון

12/03/201811:15:0012/03/201811:30:00פגישה אישית עם ראש המועצה בית דגן
בניין המועצה, בית דגן12/03/201811:15:0012/03/201813:45:00סיור במועצה מקומית בית דגן  + עומר, אסף ועומרי

12/03/201811:30:0012/03/201812:00:00פגישה מקצועית
12/03/201812:00:0012/03/201812:30:00סיור בבית ספר רמב"ם

12/03/201812:30:0012/03/201813:30:00מפגש חברים + א. בוקר קלה
אירוע חדשנות טכנולוגית בשירות ערכים חברתיים בהובלת 

כנסת12/03/201814:45:0012/03/201815:00:00מנהיגות צעירה - מדבר 5 דקות+ עומרי ונדב



12/03/201815:10:0012/03/201815:50:00קפסולת זמן + אוהד
הספרייה הלאומית,בניין ליידי דיוויס, 

 גבעת רם
כנסת12/03/201816:00:0012/03/201816:45:00תקשורת + אוהד

כנסת12/03/201816:00:0012/03/201822:00:00מליאה
בנייני האומה, ירושלים13/03/201811:50:0013/03/201812:50:00ועידת אורט הבינלאומית השנייה לחינוך + עומרי ואוהד

כנסת13/03/201813:30:0013/03/201814:00:00פ.ע ליבי עוז
טקס באודיטוריום במסגרת גמר תחרות מדענים ומפתחים 

כנסת13/03/201814:00:0013/03/201815:00:00צעירים ( איילת - ועדת מדע)+ עומרי ואוהד
13/03/201816:00:0013/03/201819:00:00מליאה

כנסת13/03/201818:45:0013/03/201819:45:00וע"ש חקיקה
14/03/201800:00:0015/03/201800:00:00יום אחרון למושב החורף של הכנסת

כנסת14/03/201810:00:0014/03/201815:00:00מליאה
15/03/201809:00:0015/03/201809:30:00ראיון רדיו חיפה

פתיחת שבוע המודעות לחקר המוח בישראל - דימונה+ שמעון 
15/03/201812:30:0015/03/201813:30:00ועומרי

עיריית דימנה, מרכז מסחרי שדרות 
הנשיא

15/03/201814:00:0015/03/201814:30:00הקלטה טלפונית רדיוס
15/03/201816:00:0015/03/201817:30:00היערכות לכנס הסברה

18/03/201800:00:0029/04/201800:00:00פגרה - כנסת
18/03/201800:00:0019/03/201800:00:00כנס חורף מסתיים

אולמי אפקה, ת"א18/03/201809:00:0018/03/201820:30:00כנס של השר
18/03/201810:30:0018/03/201811:00:00ישיבת צוות עם רמ"ט השר - נוכחות חובה

בית העלמין הצבאי, חולון18/03/201812:00:0018/03/201813:00:00השר מייצג בהלווית סרן זיו דאוס ז"ל
18/03/201813:00:0018/03/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

18/03/201813:30:0018/03/201814:30:00ישיבת צוות
חצר המלכה, צומת כנות18/03/201823:30:0019/03/201800:00:00חתונה שני ואלירן+ שמעון

התכנסות במכון ז'בוטינסקי19/03/201809:00:0019/03/201815:00:00הרמת כוסית - משרד המדע
אולמי ארטמיסיה, ירושלים19/03/201815:00:0019/03/201816:30:00ברית - תהל

ירושלים19/03/201817:00:0019/03/201818:00:00ניחום אבלים - ראש עיריית אילת מאיר יצחק הלוי
שער שלום, טרמינל 1, נתב"ג20/03/201808:45:0020/03/201809:30:00קבלת פנים לנשיא בולגריה+ נדב

20/03/201810:30:0020/03/201811:30:00צוות
לשכה, ת"א20/03/201811:45:0020/03/201812:15:00פ.ע אבי בלסברגר

פגישה עם חבר הפרלמנט היווני מטעם מפלגת השמרנים, 
Costas Karagounis20/03/201812:30:0020/03/201813:30:00לשכה, ת"א

20/03/201814:30:0020/03/201815:30:00ראיון ערוץ 20 לשכת השר
 הרצליה20/03/201817:30:0020/03/201818:00:00ניחום אבלים - צורי ז'אן

הרקיע השביעי20/03/201819:30:0020/03/201820:30:00הרמת כוסית - פתח תקווה+אסף
מוסקט, ראשון לציון20/03/201821:00:0020/03/201822:00:00חתונה - רומן בורוכוב+אסף

חדר ישיבות, לשכה ת"א21/03/201812:30:0021/03/201813:30:00פגישה עם שגריר ארה"ב בישראל, דויד פרידמן+נדב
לשכה ת"א21/03/201814:45:0021/03/201815:15:00דיון בנושא ק"ק - בניית לוויינים בבתי ספר תיכוניים +עומרי

לשכה, ת"א22/03/201811:15:0022/03/201812:00:00בועז סטמבלר - מנכ"ל לפ"מ + עומרי ועומר
הקומה ה11, מגדלי עזריאלי22/03/201812:30:0022/03/201814:00:00שגריר אוסטרליה

ת"א22/03/201818:00:0022/03/201818:30:00ניחום אבלים עובד חוגי + אסף
גני התערוכה22/03/201819:00:0022/03/201820:00:00הרמת כוסית רה"מ+אסף, שמעון ויואב

25/03/201809:00:0025/03/201809:30:00רזי ברקאי ראיון
לשכה, י-ם25/03/201809:30:0025/03/201810:30:00ישיבת צוות עם רמ"ט השר - נוכחות חובה

25/03/201809:45:0025/03/201810:30:00שריינו
25/03/201810:30:0025/03/201813:00:00ישיבת ממשלה

ירושלים25/03/201811:45:0025/03/201812:15:00ביקור בכותל +אוהד
בני כשריאל, ראש עיריית מעלה אדומים - בנושא פרויקט חלל 

לשכה, י-ם25/03/201812:45:0025/03/201813:30:00+ אסף ועומרי
25/03/201813:00:0025/03/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

סטטוס קולות קוראים וקידום החלטה בנושא בינה מלאכותית 
לשכה י-ם25/03/201813:30:0025/03/201814:15:00+עומרי

לשכה, י-ם25/03/201814:00:0025/03/201814:45:00תקשורת + אוהד
25/03/201817:30:0025/03/201818:00:00הקלטה רדיו קול ברמה
הברזל 3, רמת החייל25/03/201821:30:0025/03/201822:00:00ערוץ 20 - אמיר איבגי

26/03/201809:00:0026/03/201810:30:00שיחות טלפון לחג
לשכה ת"א26/03/201812:00:0026/03/201812:30:00פ"ע אסף מגן

לשכה ת"א26/03/201812:30:0026/03/201813:00:00פ"ע יואב בן עמי
לשכה, ת"א26/03/201813:15:0026/03/201813:45:00אלי פייברג

לשכה, ת"א26/03/201814:30:0026/03/201815:00:00בועז קוקיה+שמעון
27/03/201808:15:0027/03/201808:45:00הקלטה ראיון רשת ב - יגאל גאווטה



 פרופ' אבי וייס- מנכ"ל מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית 
לשכה ת"א27/03/201810:00:0027/03/201810:30:00בישראל + עומרי ואוהד

לשכה ת"א27/03/201810:45:0027/03/201811:15:00פרופ' יוסי שטיינברגר בנושא ועדת הקבע למו"פים אזוריים
27/03/201812:30:0027/03/201814:00:00ארוחת צהריים

חדר ישיבות, לשכה ת"א27/03/201814:15:0027/03/201815:00:00תוכנית מדיה והצגת סרטון שנת ה- 70 + עומרי, אוהד ועומר
לשכה, ת"א27/03/201815:00:0027/03/201815:30:00ד"ר אנה הלר+עומרי

לשכה, ת"א28/03/201809:30:0028/03/201810:00:00פגישת יח"צ
לשכה, ת"א28/03/201810:30:0028/03/201811:30:00דיון בנושא לווינות

אולם היישוב28/03/201818:00:0028/03/201818:30:00הרמת כוסית לחג בקרית נטפים (חוג תדמור (דני כץ) + אסף
29/03/201809:00:0029/03/201815:00:00שיחות טלפון לחג

חגים דתיים יהודיים29/03/201823:00:0031/03/201800:00:00ערב פסח
חגים דתיים יהודיים31/03/201800:00:0001/04/201800:00:00פסח

חגים דתיים יהודיים01/04/201800:00:0002/04/201800:00:00חג פסח (היום השני-מחוץ לישראל)
חגים דתיים יהודיים01/04/201800:00:0002/04/201800:00:00חול המועד פסח (היום הראשון-ישראל)

01/04/201811:00:0001/04/201812:30:00ישיבת צוות עם רמ"ט השר - נוכחות חובה
01/04/201813:00:0001/04/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

01/04/201816:00:0001/04/201817:00:00סינק חדשות 10 (פסטרנק 5)
חגים דתיים יהודיים02/04/201800:00:0003/04/201800:00:00חול המועד פסח (היום הראשון -מחוץ לישראל)

חגים דתיים יהודיים02/04/201800:00:0003/04/201800:00:00חול המועד פסח (היום השני-ישראל)
חגים דתיים יהודיים03/04/201800:00:0004/04/201800:00:00חול המועד פסח (היום השני-מחוץ לישראל)

חגים דתיים יהודיים03/04/201800:00:0004/04/201800:00:00חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)
ירושלים03/04/201817:00:0003/04/201817:30:00מפגש חברים ירושלים

חגים דתיים יהודיים04/04/201800:00:0005/04/201800:00:00חול המועד פסח (היום השלישי-מחוץ לישראל)
חגים דתיים יהודיים04/04/201800:00:0005/04/201800:00:00חול המועד פסח (היום הרביעי-ישראל)

04/04/201817:00:0004/04/201818:00:00אודי סגל הקלטה
חגים דתיים יהודיים05/04/201800:00:0006/04/201800:00:00חול המועד פסח (היום הרביעי-מחוץ לישראל)

חגים דתיים יהודיים05/04/201800:00:0006/04/201800:00:00חול המועד פסח (היום החמישי-ישראל)
חגים דתיים יהודיים06/04/201800:00:0007/04/201800:00:00שביעי של פסח

חגים דתיים יהודיים07/04/201800:00:0008/04/201800:00:00חג שני של פסח (מחוץ לישראל)
חגים דתיים יהודיים07/04/201800:00:0008/04/201800:00:00איסרו חג פסח (ישראל)

בית שמש07/04/201820:30:0007/04/201821:30:00מימונה משפחת שטרית בית שמש
לוד07/04/201822:00:0007/04/201823:00:00מימונה - משפחת אוחנה

לוד07/04/201823:00:0008/04/201800:00:00מימונה - יאיר רביבו ראש עיריית לוד
103fm - 08/04/201810:15:0008/04/201810:45:00ראיון

פארק הרצל08/04/201814:30:0008/04/201815:30:00מימונה קריית אתא - א. צהריים
פארק לב העיר, שכונת אפק08/04/201816:00:0008/04/201817:00:00חגיגות מימונה בקריית ביאליק

08/04/201817:00:0008/04/201817:30:00יומן הערב, רשת ב
גן גולדה, רח' החשמונאים08/04/201817:00:0008/04/201818:00:00חגיגות מימונה בקריית מוצקין

08/04/201819:00:0008/04/201819:30:00ראיון קול חי
הקסם 12, הרצליה09/04/201807:00:0009/04/201807:30:00ראיון לתוכנית הבוקר ערוץ 10

09/04/201810:00:0009/04/201810:15:00רדיו ארץ יוסי הדר
09/04/201810:00:0009/04/201811:00:00ישיבת צוות  - נוכחות חובה

חדר ישיבות, לשכה ת"א09/04/201811:30:0009/04/201812:00:00פגישת המשך - תוכנית מדיה והצגת סרטון שנת ה70
לשכה ת"א09/04/201814:30:0009/04/201815:30:00פ.ע עומר + אסף

לשכה, ת"א09/04/201816:15:0009/04/201816:45:00איתן עמרם  +אסף
לשכה ת"א, מנחם בגין 09/04/201817:30:0009/04/201818:30:0052הכנה לנאום יום הזיכרון + עומרי ועומר

10/04/201807:15:0010/04/201807:30:00ראיון רשת ב
בניין העירייה,מגדל העמק10/04/201811:30:0010/04/201815:30:00סיור מגדל העמק - בטיפול יואב בן עמי + עומרי, אסף ויואב

10/04/201816:30:0010/04/201818:00:00פ.ע מנכ"ל
ירושלים11/04/201810:30:0011/04/201814:30:00יום עיון כלל משרדי- יום הזיכרון לשואה ולגבורה

11/04/201810:30:0011/04/201811:00:00שריינו
11/04/201811:30:0011/04/201812:30:00ישיבת ממשלה + נדב

11/04/201815:00:0011/04/201816:00:00הכנה לקראת ישיבות סטטוס עם הרמ"ט
כיכר גטו ורשה, ביד ושם, ירושלים11/04/201820:00:0011/04/201821:00:00עצרת הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ח

ישראל12/04/201800:00:0013/04/201800:00:00יום השואה
12/04/201811:00:0012/04/201812:00:00לכל איש יש שם  + עומרי

לשכה, ת"א12/04/201813:30:0012/04/201814:00:00עדכון בנושא תעשיית הלוויינים
לשכה, ת"א12/04/201814:00:0012/04/201814:30:00סטטוס סל מדע
לשכה, ת"א12/04/201814:30:0012/04/201815:00:00סטטוס קייטנות

לשכה, ת"א12/04/201815:00:0012/04/201815:30:00החלטות ממשלה פתוחות
לשכה ת"א12/04/201815:30:0012/04/201816:00:00סטטוס כנס שרי מדע

Jean-Daniel Ruch  12/04/201816:30:0012/04/201817:30:00פגישה עם שגריר שוויץ
13/04/201810:10:0013/04/201810:30:00אודי סגל רדיו



15/04/201807:15:0015/04/201808:15:00ראיון ב"חדשות הבוקר"
15/04/201808:20:0015/04/201808:30:00ראיון גל"צ

15/04/201810:30:0015/04/201813:00:00ישיבת ממשלה
15/04/201811:00:0015/04/201812:00:00ישיבת צוות עם רמ"ט השר - נוכחות חובה

15/04/201813:00:0015/04/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
לשכה י-ם15/04/201815:30:0015/04/201816:00:00ישיבת צוות
15/04/201815:50:0015/04/201816:20:00פ.ע מנכ"ל

15/04/201816:30:0015/04/201817:30:00יציאה לתל אביב
מצודת זאב, ת"א15/04/201819:00:0015/04/201820:00:00כנס משילות (ליאור קצב) +אסף

רח' הברזל 15/04/201820:00:0015/04/201820:30:003ערוץ 20 המהדורה + אסף

16/04/201812:00:0016/04/201814:00:00רדיו ת"א + אוהד
ראול וינברג 8, רמת החייל, קומה 

ראשונה
לשכה, ת"א17/04/201812:15:0017/04/201813:00:00סטטוס שרי מדע + היכרות עם חברת ההפקה

לשכה, ת"א17/04/201813:00:0017/04/201813:15:00פ"ע הדס פרבר - יועמ"ש
לשכה ת"א17/04/201813:15:0017/04/201815:00:00הכנה לנאומים : אוהד+אסף+עומרי

לשכה, ת"א17/04/201814:00:0017/04/201814:30:00פ.א מנכ"ל
רח' י"ל פרץ, גן המגינים, רחובות17/04/201819:45:0017/04/201821:30:00טקס ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל + עומרי ואוהד

ישראל18/04/201800:00:0019/04/201800:00:00יום הזיכרון
מייצג את הממשלה בטקס יום הזיכרון- נאום עד 5ד+ עומרי 

 בית קברות צבאי,  נחלת יצחק18/04/201810:30:0018/04/201812:00:00ואוהד
לשכה, ת"א18/04/201812:30:0018/04/201813:00:00פגישת יח"צ

18/04/201813:00:0018/04/201813:30:00יציאה לבני ברק

18/04/201813:30:0018/04/201814:00:00טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל חרדים - מייצג את הממשלה

בכניסה לבית העלמין, של נציבי 
ישיבת פוניבז', רחוב חזון איש, בני 

ברק
ישראל19/04/201800:00:0020/04/201800:00:00יום העצמאות

מתנ"ס רבין, אופקים19/04/201819:50:0019/04/201820:50:00אירוע יקיר העיר אופקים + שמעון
י-ם19/04/201822:00:0019/04/201823:00:00מסיבת עצמאות ירושלים

20/04/201810:30:0020/04/201811:00:00התכנסות - ממשלה
בית העצמאות, ת"א20/04/201811:00:0020/04/201812:30:00ישיבה חגיגית במליאת 70 שנה להכרזת העצמאות+ עומרי

22/04/201808:30:0022/04/201809:30:00שיחת ועידה אוהד + יחצ עם השר
22/04/201809:30:0022/04/201813:30:00יום צילומים לתכנית של לוסי אהריש + עומרי ואסף

22/04/201809:45:0022/04/201810:30:00שריינו
22/04/201811:00:0022/04/201812:30:00ישיבת צוות עם רמ"ט השר - נוכחות חובה

22/04/201813:00:0022/04/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
קיסריה22/04/201814:30:0022/04/201816:30:00ניחום אבלים - משפחת אדרי

22/04/201815:00:0022/04/201815:30:00שיחת ועידה: צוות + רמ"ט
הרצליה23/04/201811:00:0023/04/201812:30:00ביקור במשרדי מייקרוסופט +א. צהריים +אוהד +עומרי

שדה דב23/04/201814:00:0023/04/201814:50:00טיסה לאילת Arkia 1815 IZ + אוהד ועומרי
פגישת עבודה - מועצה אזורית חבל איילות + עומרי, אוהד 

אילת23/04/201816:30:0023/04/201818:00:00ואסף
23/04/201817:00:0024/04/201811:00:00אילת

אולם פביליון, מלון הרודס23/04/201820:20:0023/04/201821:50:00השר נואם בכנס לשכת סוכני הביטוח+ עומרי, אוהד ואסף
Arkia 2822 IZ נתב"ג24/04/201810:30:0024/04/201811:00:00טיסה חזרה מאילת

היכל התרבות, אור יהודה24/04/201812:00:0024/04/201813:00:00חידון יובלים - אור יהודה + שמעון, אוהד ועומרי
לשכה, ת"א25/04/201812:00:0025/04/201812:45:00סטטוס שבועי שרי מדע

לשכה, ת"א25/04/201813:00:0025/04/201813:45:00הכנה לסקירה לישיבת הממשלה + מצגת +נדב, עומרי ואוהד
לשכה, ת"א25/04/201814:00:0025/04/201814:45:00דיון המשך בנושא תעשיית הלוויינים

חדר ישיבות בלובי מלון שרתון, ת"א25/04/201816:30:0025/04/201817:30:00פגישה עם אמיל קרניקלוב שר הכלכלה הבולגרי
בבית השגריר, הרצליה פיתוח25/04/201819:30:0025/04/201820:30:00ארוחת ערב עם שגריר יפן  + עומרי

26/04/201811:00:0026/04/201812:00:00ישיבת צוות
26/04/201812:30:0026/04/201813:30:00פ.ע יח"צ

FIRST לשכה ת"א26/04/201814:00:0026/04/201815:00:00מפגש עם תלמידים מתיכון הדרים זוכי
לשכה, ת"א26/04/201816:00:0026/04/201816:30:00איז'ו חיימוביץ  +אסף

לשכה, ת"א26/04/201817:30:0026/04/201818:00:00שרון משיח ועו"ד יוסי חכימי + אסף
29/04/201800:00:0030/04/201800:00:00פתיחת מושב קיץ

חדר התייעצויות שרים29/04/201809:30:0029/04/201810:00:00הכנה לסקירה בממשלה
29/04/201809:45:0029/04/201810:30:00שריינו + נדב

29/04/201810:30:0029/04/201812:00:00סקירת פעילות המשרד בישיבת ממשלה + נדב, אוהד ועומרי
29/04/201811:00:0029/04/201812:30:00ישיבת צוות עם רמ"ט השר - נוכחות חובה

29/04/201813:00:0029/04/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
לשכה, ת"א29/04/201814:30:0029/04/201815:30:00שרי מדע - צוות

חדר ישיבות, לשכה ת"א29/04/201818:30:0029/04/201819:30:00מפגש צעירים תא לביא (שרית)



29/04/201820:00:0029/04/201820:30:00ערוץ 20 - רמת החייל
30/04/201807:15:0030/04/201807:30:00ראיון רשת ב אריה גולן

30/04/201810:00:0030/04/201811:00:00הכנה לנאומים : אוהד+עומרי
30/04/201815:00:0030/04/201816:00:00ישיבת סיעה

כנסת30/04/201816:00:0030/04/201822:00:00מליאה - אי אמון ולאחר מכן חקיקה
01/05/201809:30:0001/05/201811:00:00נסיעה לירוחם

ירוחם01/05/201812:00:0001/05/201812:30:00ניחום אבלים מש' אביטל
01/05/201812:30:0001/05/201814:00:00מפגש חברים ירוחם

01/05/201816:00:0001/05/201819:00:00תורנות מליאה
השר נושא דברים בישיבה מיוחדת של הכנסת לציון 120 שנה 

כנסת01/05/201816:30:0001/05/201817:30:00להולדתה של ראש הממשלה לשעבר, גולדה מאיר ז"ל
כנסת02/05/201810:00:0002/05/201815:00:00מליאה

מפגש עם תלמידי קבוצת רובוטיקה מגימנסיית "קציר" בחולון 
חדר ועדת פנים02/05/201811:00:0002/05/201811:30:00+ עומרי ואוהד

כנסת02/05/201811:30:0002/05/201812:30:00סטטוס אוריינות דיגיטלית
02/05/201817:30:0002/05/201818:00:00ראיון לערוץ 13

יפו02/05/201818:15:0002/05/201819:15:00ערב אצל צבי חפץ - שגריר ישראל בסין + עומרי
חגים דתיים יהודיים03/05/201800:00:0004/05/201800:00:00ל"ג בעומר

03/05/201810:15:0003/05/201810:30:00ראיון איילה חסון 103
סביון03/05/201812:00:0003/05/201813:00:00ניחום אבלים - אביב בושינסקי + עומר

03/05/201815:20:0003/05/201816:20:00מפגש חברים במראר
נצרת עלית03/05/201818:00:0003/05/201819:00:00פגישת עבודה עם ראש עיריית נצרת עילית, רונן פלוט

מאגה, טבריה עלית03/05/201820:00:0003/05/201821:30:00חתונה - ציון פיניאן  + אסף
פתח תקוה03/05/201821:00:0003/05/201821:30:00מפגש חברים לזכרו של אורי פרג'

נסיה, צומת ראם04/05/201812:30:0004/05/201813:30:00ברית (חיים אברג'יל ) + שמעון
06/05/201808:15:0006/05/201808:30:00אבי רצון רדיו ירושלים

רה"מ06/05/201809:45:0006/05/201810:15:00ועדת שרים למינויים בשירות החוץ
06/05/201809:45:0006/05/201810:30:00שריינו

06/05/201810:30:0006/05/201812:30:00ישיבת ממשלה+אוהד ועומרי
06/05/201811:00:0006/05/201812:00:00ישיבת צוות עם רמ"ט השר - נוכחות חובה

06/05/201813:00:0006/05/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
חדר אלון, מלון המלך דוד, י-ם06/05/201815:00:0006/05/201815:30:00פגישה שרת סחר החוץ של פינלנד   + אילנה +אלכס + עומרי

מלון המלך דוד, ירושלים06/05/201815:30:0006/05/201816:00:00פ"ע מנכ"ל
סיור במלון אוריינט+ ביקור במתחם התחנה לקראת כנס שרי 

ירושלים06/05/201817:00:0006/05/201818:00:00מדע+עומרי ואוהד
אירוע השקה של הספר: אדוני ראש הממשלה, מאחורי 

מרכז מורשת בגין,ירושלים06/05/201818:30:0006/05/201819:30:00הקלעים של הנהגת ישראל + אסף + עומרי + עומר
ההשכלה 5 ת"א06/05/201822:00:0006/05/201822:30:00חדשות הלילה ערוץ 13

07/05/201808:00:0007/05/201808:30:00ראיון לקול ברמה
מרכז מורשת בגין,ירושלים07/05/201810:15:0007/05/201815:15:00כנס סל מדע כולל צהריים

07/05/201815:00:0007/05/201816:00:00ישיבת סיעה
כנסת07/05/201816:00:0007/05/201822:00:00מליאה

כנסת07/05/201816:30:0007/05/201817:00:00ערוץ הכנסת
08/05/201807:30:0008/05/201808:00:00המראה לקפריסין + עומרי ואילנה

08/05/201808:00:0008/05/201815:30:00מפגש טרילאטרלי ישראל יוון וקפריסין
08/05/201816:00:0008/05/201817:00:00חזור טיסת רה"מ

כנסת09/05/201810:00:0009/05/201815:00:00מליאה
כנסת09/05/201812:00:0009/05/201813:00:00תקשורת + אוהד

תל ברוך צפון10/05/201810:00:0010/05/201811:00:00ניחום אבלים אהרון מלצר ז"ל
לשכה, ת"א10/05/201811:30:0010/05/201812:00:00שלום לוי  +אסף

לשכה ת"א10/05/201812:20:0010/05/201812:50:00מוטי שלם + עומרי
10/05/201813:00:0010/05/201813:30:00צהריים

הפארק הלאומי, רמת גן10/05/201819:00:0010/05/201820:00:00אירוע - יואב קיש
רמת גן11/05/201809:30:0011/05/201811:30:00משחק לזכרו של שחר בריקמן + אסף

12/05/201820:30:0012/05/201821:30:00שיחת עדכון - כנס שרי מדע
ישראל13/05/201800:00:0014/05/201800:00:00יום ירושלים

מוזיאון המקרא13/05/201809:00:0013/05/201811:45:00ישיבת ממשלה
13/05/201809:45:0013/05/201810:30:00שריינו

13/05/201813:00:0013/05/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
13/05/201814:00:0013/05/201816:00:00הכנה לנאום - ערב גאלה

כנסת13/05/201814:30:0013/05/201815:30:00ישיבת צוות עם רמ"ט השר - נוכחות חובה
קבלת פנים של רה"מ לרגל פתיחת שגרירות ארה"ב 

משרד החוץ,[ י-ם13/05/201817:00:0013/05/201818:00:00בירושלים+עומרי



כנסת14/05/201813:30:0014/05/201814:00:00פ.ע מנכ"ל
דוד פלוסר 14, ירושלים14/05/201815:15:0014/05/201817:00:00פתיחת שגרירות ארה"ב בירושלים

עמדת השגרירות14/05/201815:30:0014/05/201816:00:00ראיון כאן 11
כנסת14/05/201816:00:0014/05/201822:00:00מליאה

מליאה14/05/201818:00:0014/05/201819:00:00ישיבה מיוחדת לציון יום ירושלים
נס ציונה14/05/201820:30:0014/05/201821:30:00בת מצווה - אייל דהרי + עומר ואסף

15/05/201808:30:0015/05/201809:00:00ראיון רדיו ירושלים
15/05/201809:15:0015/05/201809:30:00ראיון רדיו חיפה

אולם D, ביתן 2, גני התערוכה15/05/201811:10:0015/05/201812:10:00השר מרצה בכנס Bynet Expo 2018 + עומרי ואוהד
גני התערוכה15/05/201812:30:0015/05/201813:30:00יח"צ לקראת כנס שרי מדע

15/05/201813:30:0015/05/201814:30:00פ.ע נדב
אלקנה, בניין המועצה15/05/201815:30:0015/05/201817:00:00פגישת עבודה : אסף שניצר - ראש מועצת אלקנה

אלקנה15/05/201817:00:0015/05/201818:30:00מפגש חברים אלקנה
קדומים15/05/201818:30:0015/05/201819:30:00פגישה עם ראש מועצת קדומים

בקדומים15/05/201819:30:0015/05/201821:30:00אירוע יום ירושלים בקדומים
כנסת16/05/201810:00:0016/05/201815:00:00מליאה

כנסת16/05/201812:00:0016/05/201813:00:00יחידת מגן
שמש אדומה, ראשון לציון16/05/201819:30:0016/05/201820:30:00חתונה - נאור לוי (הבן של רוני) + אסף

17/05/201808:15:0017/05/201808:45:00רשת ב' -  שלום קייטל
לשכה ת"א17/05/201810:30:0017/05/201811:30:00ישיבת צוות - נוכחות חובה

לשכה ת"א17/05/201812:45:0017/05/201813:30:00בועז סטמבלר - מנכ"ל לפ"מ
לשכה ת"א17/05/201813:45:0017/05/201814:15:00פ"ע מנכ"ל והדס פרבר + עומר

17/05/201814:30:0017/05/201815:00:00צהריים
חגים דתיים יהודיים19/05/201800:00:0020/05/201800:00:00ערב שבועות

חגים דתיים יהודיים20/05/201800:00:0021/05/201800:00:00שבועות
20/05/201813:00:0020/05/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
חגים דתיים יהודיים21/05/201800:00:0022/05/201800:00:00איסרו חג שבועות (ישראל)

לשכה י-ם21/05/201811:00:0021/05/201812:00:00ישיבת צוות
כנסת21/05/201813:30:0021/05/201814:00:00פ.ע שר + פרץ + רן + הדס + נתנאל
כנסת21/05/201814:30:0021/05/201815:00:00עופר ברקוביץ (סגן ר"ע י-ם) + שמעון

כנסת21/05/201815:00:0021/05/201816:00:00פגישה עם סגן רה"מ בלרוס + עומרי ואוהד
21/05/201815:00:0021/05/201816:00:00ישיבת סיעה

כנסת21/05/201816:00:0021/05/201822:00:00מליאה
כנסת21/05/201816:30:0021/05/201817:30:00פ"ע רה"מ

הברזל 3, רמת החייל ת"א21/05/201820:00:0021/05/201820:30:00ערוץ 20
22/05/201812:00:0022/05/201812:30:00שיחה טלפונית - שגריר ארה"ב
מלון דן, ת"א22/05/201812:30:0022/05/201813:30:00וייטנאם - יו"ר מפלגת הו-צי-מין

מלון דן, ת"א22/05/201813:30:0022/05/201814:30:00פגישת יח"צ
ראשון לציון22/05/201821:00:0022/05/201822:30:00קבלת פנים לשגריר קולומביה החדש + עומרי

כנסת23/05/201810:00:0023/05/201815:00:00מליאה
23/05/201810:30:0023/05/201811:00:00ישיבת צוות
23/05/201811:00:0023/05/201814:00:00תורן מליאה

כנסת23/05/201814:20:0023/05/201815:20:00סטטוס כנס שרי מדע + יובל רותם
מרכז עולמי למורשת יהודי צפון23/05/201818:00:0023/05/201818:30:00הענקת תעודת הוקרה לדוד לוי

הרצליה פיתוח23/05/201820:15:0023/05/201821:15:00מייצג את הממשלה ביום הלאומי של ארגנטינה+עומרי
נס ציונה23/05/201821:30:0023/05/201822:00:00חתונה לבת של עובד חוגי  + אסף

24/05/201811:00:0024/05/201812:00:00רדיוס  + אוהד
המלאכה 22, איזור התעשייה החדש 

ראש העין
24/05/201812:00:0024/05/201813:30:00נסיעה ללשכה

לשכה ת"א24/05/201813:30:0024/05/201814:00:00הצגת בולים בסימן 70 שנות חדשנות
לשכה, ת"א24/05/201814:00:0024/05/201814:30:00שמעון לוי  ואילנית חג'ג+שמעון

לשכה,ת"א24/05/201815:00:0024/05/201816:00:00סטטוס כנס שרי מדע + הנהלת המשרד
לשכה ת"א24/05/201816:00:0024/05/201816:45:00אוריאל לין - נשיא איגוד לשכות המסחר

ארמוניה, טבריה24/05/201820:00:0024/05/201820:30:00חתונה הבת של שמעון פיניאן
שער חסד, ירקונים25/05/201810:00:0025/05/201811:00:00אזכרה - שעיה סגל ז"ל

25/05/201811:30:0025/05/201812:00:00צילום במלון אוריינט
27/05/201807:15:0027/05/201807:25:00ראיון לרשת ב

27/05/201809:45:0027/05/201810:30:00שריינו
27/05/201810:30:0027/05/201813:00:00ישיבת ממשלה

27/05/201811:00:0027/05/201812:30:00ישיבת צוות עם רמ"ט השר - נוכחות חובה
גבעת שאול, בית ההספד הספרדי27/05/201813:00:0027/05/201813:30:00לוויה - אמא של משה כחלון
27/05/201813:00:0027/05/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

לשכה ת"א27/05/201814:30:0027/05/201815:30:00ראיון "בשבע "



27/05/201815:30:0027/05/201816:30:00סטטוס כנס שרי מדע
27/05/201816:30:0027/05/201817:30:00הכנות לנאומים
27/05/201819:00:0027/05/201819:30:00ראיון בערוץ 13

מלון דן פנורמה, ת"א27/05/201820:00:0027/05/201821:00:00פגישה עם סגן ראש ממשלת פולין
28/05/201815:00:0028/05/201816:00:00ישיבת סיעה

אוריינט28/05/201816:00:0028/05/201817:00:00הכנה לנאום - ערב גאלה
כנסת28/05/201816:00:0028/05/201822:00:00מליאה

האנגר התחנה, דוד רמז 4, ירושלים28/05/201818:00:0028/05/201820:00:00ערב גאלה כנס שרי מדע
28/05/201821:00:0028/05/201822:00:00ראיון לערוץ 20

29/05/201810:00:0029/05/201811:00:00מברך בפתיחת כנס שרי מדע בינלאומי
29/05/201811:00:0029/05/201811:20:00פגישה בילטרלית אסטוניה

29/05/201811:30:0029/05/201812:00:00צילום בשבע
29/05/201811:30:0029/05/201812:30:00שולחן עגול של השרים
29/05/201812:30:0029/05/201813:00:00פגישה בילטרלית הודו

29/05/201813:15:0029/05/201813:45:00פגישה בילטרלית  צ'כיה
29/05/201814:00:0029/05/201814:30:00פגישה בילטרלית -פולין

29/05/201815:00:0029/05/201815:30:00פגישה בילטרלית קרואטיה
29/05/201816:00:0029/05/201816:15:00פגישה בילטרלית ארגנטינה

29/05/201816:30:0029/05/201816:45:00פגישה בילטרלית סרביה
29/05/201816:45:0029/05/201817:00:00פגישה בילטרלית אוקראינה

כנסת29/05/201818:00:0029/05/201820:00:00ארוחת ערב חגיגית במסגרת כנס שרי מדע
כנסת30/05/201810:00:0030/05/201815:00:00מליאה

 MOU מפגש עם שר האוניברסיטאות הבריטי - חתימה על
כנסת30/05/201810:30:0030/05/201811:30:00בכנסת

30/05/201816:00:0030/05/201816:30:00ראיון רשת ב
31/05/201800:00:0005/06/201800:00:00ארה"ב

LY27 31/05/201801:00:0031/05/201805:45:00טיסה
Meeting with Orthodox Union leadership & tour of 

Manhattan day school31/05/201811:00:0031/05/201812:30:00310w75th st.
31/05/201813:00:0031/05/201814:00:0050w 17th streetביקור בסוסה ניו יורק (קרן) +1 917 292 1474
JCRC pre-parade VIP cocktail reception31/05/201817:30:0031/05/201819:30:00zavo restaurant 201E.60st.

AFL (Ken Abramowitz  )01/06/201810:00:0001/06/201812:00:00מפגש קהילה יהודיתNew York NY
קונסוליה, ניו יורק01/06/201812:00:0001/06/201813:00:00דני דיין

01/06/201817:30:0001/06/201819:00:00הכנה לאירוע - בונדס + עומר ועומרי
בית כנסת בווסט סייד01/06/201819:30:0001/06/201821:30:00אורח ודובר באירוע הבונדס
01/06/201822:00:0001/06/201823:30:00א. ערב -  (קהילה יהודית)

03/06/201809:45:0003/06/201810:30:00שריינו
03/06/201810:00:0003/06/201813:00:00מצעד תמיכה בישראל לכבוד שנת ה70

03/06/201810:30:0003/06/201813:00:00ישיבת ממשלה
ערב גאלה לכבוד שנת ה70 והקרנת סרטון שנת ה70 בטיימס 

מלון רנסנס03/06/201818:00:0003/06/201820:00:00סקוור
LY28 04/06/201813:30:0005/06/201806:55:00טיסה

06/06/201809:00:0006/06/201809:30:00ראיון רדיו ירושלים
כנסת06/06/201810:00:0006/06/201815:00:00מליאה

כנסת06/06/201815:00:0006/06/201816:00:00תקשורת + אוהד
06/06/201817:00:0006/06/201817:30:00ראיון לרשת ב

06/06/201817:40:0006/06/201818:00:00ערוץ 9 נווה אילן
רמת גן06/06/201818:30:0006/06/201819:30:00חתונה - יאיר קלר

רמת החייל06/06/201820:00:0006/06/201820:30:00ערוץ 20
דיויד אינטרקונטיננטל07/06/201809:45:0007/06/201810:45:00פגישה עם מושל שנגחאי

אוניברסיטת אריאל07/06/201812:15:0007/06/201813:30:00אורח כבוד כנס השנתי למו"פ יהודה ושומרון + א. צהריים
ביקור במרכז המחקר, הפיתוח וההדרכה ע"ש מושינסקי (ד"ר 

תל אביב07/06/201814:30:0007/06/201816:00:00שי לוינזון)
10/06/201809:45:0010/06/201810:30:00שריינו

10/06/201810:30:0010/06/201813:00:00ישיבת ממשלה
10/06/201811:00:0010/06/201812:00:00ישיבת צוות עם רמ"ט השר - נוכחות חובה

10/06/201812:30:0010/06/201813:30:00ישיבת צוות
10/06/201813:00:0010/06/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

לשכה, י-ם10/06/201814:30:0010/06/201815:00:00סטטוס קייטנות
לשכה השר, י-ם10/06/201815:00:0010/06/201816:00:00דיון בנושא להב"ה

לשכה, י-ם10/06/201816:00:0010/06/201816:30:00אהרון סגיר+שמעון
לשכה, י-ם10/06/201816:50:0010/06/201817:50:00פגישה בנושא שבוע החלל 2019



חתימה עם הסכם עם שר החינוך, המדע והמחקר של אוסטריה 
משרד רה"מ11/06/201812:00:0011/06/201813:00:00במעמד רה"מ וקנצלר אוסטריה+עומרי ואוהד

משרד רה"מ11/06/201813:00:0011/06/201814:00:00א. צהריים עם רה"מ והמשלחת האוסטרית
11/06/201815:00:0011/06/201816:00:00ישיבת סיעה

כנסת11/06/201816:00:0011/06/201822:00:00מליאה
כנסת11/06/201816:45:0011/06/201817:45:00שר החינוך והמדע האוסטרי  + עומרי ואוהד

גן יבנה12/06/201811:30:0012/06/201813:45:00ביקור בגן יבנה
כנסת13/06/201810:00:0013/06/201815:00:00מליאה

משרד רה"מ13/06/201810:30:0013/06/201811:30:00ארוחת בוקר עם רה"מ ור"מ בולגריה
רה"מ13/06/201810:30:0013/06/201810:45:00וע"ש חקיקה

13/06/201811:00:0013/06/201814:00:00תורן מליאה במקום יואב גלנט
קומת הממשלה13/06/201813:15:0013/06/201813:20:00סינק לערוץ 20

מוזיאון המדע בירושלים13/06/201814:30:0013/06/201815:30:00צילום סרטון של השר במוזיאון המדע
אבן יהודה13/06/201820:00:0013/06/201821:00:00חתונה - הבת של איקי כהן + יואב

14/06/201808:00:0014/06/201809:00:00ראיון לרשת ב
לשכה ת"א14/06/201810:00:0014/06/201810:15:00פ"ע צוות + מנכ"ל

לשכה, ת"א14/06/201810:30:0014/06/201811:00:00פ.ע נדב דואני
חדר ישיבות, לשכה ת"א14/06/201811:30:0014/06/201812:00:00הכנה עם הרמ"ט לנסיעה לאוסטריה

לשכה, ת"א14/06/201812:00:0014/06/201812:45:00תקשורת + אוהד
14/06/201813:30:0014/06/201814:00:00יציאה מהלשכה

ארומה, טבריה14/06/201815:00:0014/06/201816:00:00פגישה - ציון פיניאן
מעלה יוסף14/06/201817:00:0014/06/201817:30:00פגישת עבודה  + ביקור ומפגש חברים

15/06/201810:00:0015/06/201810:20:00רדיו חיפה
17/06/201809:45:0017/06/201810:30:00שריינו

17/06/201810:30:0017/06/201813:00:00ישיבת ממשלה
17/06/201813:00:0017/06/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

17/06/201813:30:0017/06/201814:30:00ישיבת צוות
כנסת17/06/201814:00:0017/06/201814:30:00פ.ע אבי ענתי + עומר + עומרי

17/06/201817:00:0017/06/201818:00:00צוקית אהרון
סופיה, יצחק סלמה 1, ב"ש17/06/201820:00:0017/06/201820:30:00חתונה לבת של מקס פרץ  + שמעון

רמת השרון18/06/201811:00:0018/06/201812:00:00ניחום - לאה מגן
סיטי טאוור18/06/201813:30:0018/06/201814:30:00חוג תדמור - דני כץ

לשכה, ת"א18/06/201815:00:0018/06/201816:00:00מפגש קבוצת רובוטיקה שהם + ראש העיר+אסף
18/06/201815:00:0018/06/201816:00:00ישיבת סיעה

כנסת18/06/201816:00:0018/06/201822:00:00מליאה
לשכה ת"א18/06/201818:00:0018/06/201818:30:00פ"ע מנכ"ל

אולמי עדיה , יבנה18/06/201819:00:0018/06/201820:00:00בר מצווה ירין (הבן של משה כהן רחובות)+שמעון
הר הרצל19/06/201811:00:0019/06/201812:00:00אזכרה ליוני נתניהו ז"ל + עומרי

LY 363 נתב"ג19/06/201816:00:0019/06/201816:30:00המראה לווינה
19/06/201818:40:0019/06/201818:40:00נחיתה בווינה

Breakfast hosted by Ambassador Talya Lador-
Fresher20/06/201808:45:0020/06/201810:00:00

Visit to JBBZ (Jewish Vocational Training Centre)20/06/201810:30:0020/06/201811:15:00
Visit to Jewish Museum Vienna20/06/201811:45:0020/06/201812:30:00

Lunch with journalists20/06/201813:00:0020/06/201814:00:00
Timeframe for Speech at UN20/06/201815:00:0020/06/201816:00:00

Meeting with Director General and Executive Director 
HE Yury Fedotov20/06/201816:00:0020/06/201816:30:00

Visit Israel Booth at UN20/06/201816:30:0020/06/201817:00:00
Meeting with Ms. Simonetta Di Pippo, Director, Office 

of Outer Space20/06/201817:00:0020/06/2018
Bilateral meeting with the Polish Space Agency, 

including signing of the agreement between the two 
Space Agencies20/06/201818:00:0020/06/201819:00:00

21/06/201810:30:0021/06/201814:55:00טיסה חזרה לישראל
21/06/201814:55:0021/06/201815:25:00נחיתה בישראל 14:55

חיפה21/06/201818:30:0021/06/201819:30:00ניחום אבלים - אסנת אלרואי
24/06/201809:45:0024/06/201810:30:00שריינו + אוהד

24/06/201810:30:0024/06/201813:00:00ישיבת ממשלה +אוהד
24/06/201813:00:0024/06/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
תקוע24/06/201814:00:0024/06/201815:00:00ניחום אבלים - בובי בראון

בית ציוני אמריקה24/06/201818:00:0024/06/201819:00:00ערב לזכרו של אהרון מלצר
25/06/201812:00:0025/06/201813:15:00פ.ע עומר



כנסת25/06/201814:30:0025/06/201815:00:00מפגש עם תלמידי בי"ס  + שמעון
25/06/201815:00:0025/06/201816:00:00ישיבת סיעה

כנסת25/06/201816:00:0025/06/201822:00:00מליאה
כנסת25/06/201816:30:0025/06/201817:00:00מנכ"ל

ניחום אבלים מש' אלקבץ 
קרית גת25/06/201818:00:0025/06/201819:00:00קרית גת

בת ים26/06/201810:00:0026/06/201811:00:00ניחום אבלים - כמי למפל
הברזל 23, רמת החייל, ת"א26/06/201812:10:0026/06/201813:00:00 צילום לתוכנית ערוץ 12+ אוהד

נווה אילן26/06/201814:00:0026/06/201814:30:00ערוץ 9 +אוהד
חצר נצר, נצר סירני26/06/201821:30:0026/06/201822:30:00בת מצווה - פדלון + אסף

כנסת27/06/201810:00:0027/06/201815:00:00מליאה - הצבעות
כנסת27/06/201811:00:0027/06/201812:00:00תקשורת

כנסת27/06/201815:00:0027/06/201815:30:00פ"ע הדס פרבר
חגים דתיים יהודיים28/06/201800:00:0029/06/201800:00:00צום י"ז בתמוז

 קרית מוצקין28/06/201811:00:0028/06/201812:00:00ניחום אבלים - זהבה טנא
לשכה, ת"א28/06/201814:00:0028/06/201815:00:00דיון בנושא שבוע החלל

לשכה, ת"א28/06/201814:30:0028/06/201815:30:00תקשורת
לשכה, ת"א28/06/201815:00:0028/06/201815:45:00אריאל שנהר

לשכה ת"א28/06/201815:45:0028/06/201816:15:00גולן בוקר  + עומר
שיחת ועידה בנושא תוכנית המחקר המרכזית של האיחוד 

01/07/201809:00:0001/07/201810:00:00האירופי - 2020
משרד רה"מ01/07/201810:00:0001/07/201813:00:00ישיבת ממשלה

01/07/201813:00:0001/07/201813:30:00יוסי גלסברג + יואב
01/07/201813:00:0001/07/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

מ. רה"מ01/07/201813:30:0001/07/201815:00:00ועדת שרים לחקיקה
01/07/201815:30:0001/07/201816:00:00ראובן נהרי + שמעון

משרד רה"מ02/07/201810:45:0002/07/201811:45:00וע"ש הפרטה
כנסת02/07/201812:00:0002/07/201813:15:00ועדת שרים לחקיקה

כנסת02/07/201815:20:0002/07/201816:15:00פגישה בנושא אוריינות דיגיטלית+עומרי, אסף ועומר
כנסת02/07/201816:15:0002/07/201817:15:00פגישה בנושא ק"ק לווינים+עומרי, אסף ועומר

כנסת03/07/201805:00:0003/07/201806:00:00תורנות מליאה
לשכה ת"א03/07/201811:30:0003/07/201812:00:00עמי אביטל + עומר

03/07/201812:20:0003/07/201812:50:00פ"ע פרופ' דני הרשקוביץ - יו"ר מולמו"פ+עומרי ועומר
לשכה, ת"א03/07/201814:30:0003/07/201815:00:00פ"א מדען ראשי

03/07/201815:20:0003/07/201815:50:00תקשורת
אווניו, איירפורט סיטי03/07/201818:00:0003/07/201822:00:00יום העצמאות של ארה"ב + אוהד ושמעון

כנסת04/07/201810:00:0004/07/201815:00:00מליאה
כנסת04/07/201811:10:0004/07/201812:10:00גדעון אריאל  + ד"ר יהודית אברהמס

כנסת04/07/201812:30:0004/07/201813:00:00פ. ע ליבי עוז
כנסת04/07/201815:00:0004/07/201815:30:00כפוף להצבעות - פ"ע הדס פרבר

כנסת04/07/201816:30:0004/07/201817:00:00מנכ"ל
הרצל 38, אופקים05/07/201810:45:0005/07/201811:10:00פגישת עבודה  עם ראש עיריית אופקים

דרך הטייסים 4, מרכז תפוח פיס05/07/201811:00:0005/07/201811:45:00ביקור בקייטנה באופקים
מרכז מדעים, קרית החינוך, מרחבים05/07/201812:00:0005/07/201813:00:00ביקור בקייטנה במרחבים

05/07/201813:00:0005/07/201815:00:00צהריים
08/07/201809:00:0008/07/201809:15:00ראיון רדיו ירושלים

08/07/201809:30:0008/07/201809:45:00ראיון רדיו חיפה
08/07/201809:45:0008/07/201810:30:00שריינו

08/07/201810:30:0008/07/201813:00:00ישיבת ממשלה
כנסת08/07/201813:00:0008/07/201813:30:00הכנה לפגישה עם לנאס"א
08/07/201813:00:0008/07/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

08/07/201814:00:0008/07/201815:00:00מברך - מדעניות העתיד + עומרי
אולם וייז, קמפוס גבעת רם, אונ' 

העברית, י-ם
08/07/201816:00:0008/07/201817:00:00פ.ע עומר

09/07/201807:30:0009/07/201808:00:00ראיון יומן הבוקר רשת ב
09/07/201809:07:0009/07/201809:37:00ראיון לגל"צ

סיור בשכונת מעלה הזיתים, הר הזיתים ועיר דוד (מרדכי 
מעלה הזיתים 3 ירושלים09/07/201810:00:0009/07/201812:00:00בניטה)+אסף ואוהד

כנסת09/07/201814:00:0009/07/201815:00:00תקשורת + אוהד
דיון בנושא תוכנית החקר המרכזית של האיחוד האירופי - 

כנסת202009/07/201815:00:0009/07/201816:00:00+ עומרי, עומר ואוהד
09/07/201815:00:0009/07/201816:00:00ישיבת סיעה

כנסת09/07/201816:00:0009/07/201816:30:00פ"ע מנכ"ל



כנסת09/07/201816:00:0009/07/201822:00:00מליאה
רמת החייל, ת"א09/07/201818:45:0009/07/201819:30:00ראיון לערוץ 12
09/07/201819:30:0009/07/201820:00:00ראיון לערןוץ 20

כנסת10/07/201804:00:0010/07/201805:00:00תורנות מליאה
10/07/201809:30:0010/07/201811:00:00ביקור  בקייטנה בחיפה + עומרי, אסף ועומר

חיפה10/07/201811:00:0010/07/201812:30:00ביקור בקייטנה - מתנ"ס נווה יוסף
חיפה10/07/201812:30:0010/07/201813:45:00א. צהריים - סגן ראש העיר שמשון עידו

10/07/201816:00:0010/07/201818:00:00סיור בצפת + מפגש + א. ערב+ אסף ויואב
כנסת11/07/201810:00:0011/07/201815:00:00מליאה

מליאה11/07/201812:00:0011/07/201813:00:00נואם במליאה - דיון מיוחד לציון יום זאב ז'בוטינסקי
לשכה י-ם12/07/201811:40:0012/07/201812:10:00פ"ע מנכ"ל

לשכה, י-ם12/07/201814:15:0012/07/201815:15:00הדס פ.ע
חדר הזית, מלון המלך דוד, י-ם12/07/201816:00:0012/07/201817:00:00פגישה עם מנהל נאס"א החדש+עומרי ועומר

מלון המלך דוד12/07/201816:40:0012/07/201817:10:00הצהרה לעיתונות  יחד עם ראש נאס"א + אוהד
רחבת הקבר, הר הרצל, י-ם12/07/201818:00:0012/07/201819:00:00טקס האזכרה הממלכתי לזאב ז'בוטינסקי ז"ל + עומרי ויואב

משרד רה"מ, חדר קבינט12/07/201819:30:0012/07/201820:30:00פגישת רה"מ עם ראש נאסא + אבי בלסברגר
15/07/201813:00:0015/07/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
ת"א15/07/201813:30:0015/07/201814:00:00ניחום אלי כהן קגן  + אסף

לשכה ת"א15/07/201815:30:0015/07/201816:30:00צוות
ברכה למשתתפי התחרות הבינלאומית לטכנולוגיה - מפגש עם 

כנסת16/07/201811:30:0016/07/201811:40:00תלמידים
כנסת16/07/201812:00:0016/07/201812:30:00הכנה לוועדת מדע+ עומר+עומרי +אוהד

כנסת16/07/201812:30:0016/07/201814:30:00סקירה חצי שנתית - פעילות המשרד בפני ועדת מדע
לשכה, כנסת16/07/201814:00:0016/07/201815:00:00פ.ע הדס

כנסת16/07/201815:00:0016/07/201815:30:00דיון בנושא קולות קוראים
16/07/201815:00:0016/07/201816:00:00ישיבת סיעה
16/07/201816:00:0016/07/201819:00:00תורן מליאה

כנסת16/07/201816:00:0016/07/201822:00:00מליאה
17/07/201810:00:0017/07/201811:00:00תורנות מליאה

17/07/201810:00:0017/07/201816:00:00הצבעות בכנסת
לשכה, כנסת17/07/201811:00:0017/07/201812:00:00פ.ע יועמ"ש

17/07/201815:00:0017/07/201815:30:00פ.ע דוברת המשרד
לשכה, כנסת17/07/201817:00:0017/07/201818:00:00פ"ע מנהל סוכנות החלל - אבי בלסברגר

חדר ממשלה בכנסת18/07/201810:00:0018/07/201811:00:00וע"ש סמלים וטקסים
כנסת18/07/201810:00:0018/07/201815:00:00מליאה

18/07/201811:00:0018/07/201813:00:00הכנה לביקור עבודה בניו יורק ויוסטון  נאס"א + קהילה יהודית
כנסת18/07/201813:00:0018/07/201814:00:00רה"מ

לשכה, כנסת18/07/201814:45:0018/07/201815:30:00פ"ע רן בר + יוסף אסף בנושא אוריינות דיגיטאלית
נתב"ג18/07/201817:00:0018/07/201818:00:00קבלת פנים של ראש ממשלת הונגריה

19/07/201816:00:0019/07/201819:00:00ביקור בטבריה
מרכז שדה לביא19/07/201820:00:0019/07/201821:00:00טקס סיום קורסי הדרכה של הנוער הלאומי בית"ר

כנסת20/07/201803:00:0020/07/201804:00:00תורנות מליאה
22/07/201800:00:0028/07/201800:00:00יוסטון, ארה"ב
22/07/201800:00:0023/07/201800:00:00סיום מושב קיץ

חגים דתיים יהודיים22/07/201800:00:0023/07/201800:00:00תשעה באב
00:20  LY 001 נתב"ג22/07/201805:20:0022/07/201806:20:00המראה

JFK22/07/201809:00:0022/07/201810:00:00נחיתה ב
22/07/201813:00:0022/07/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

22/07/201817:00:0022/07/201819:00:00הכנה לביקור עבודה בנאס"א
10:15 UA 1973  23/07/201810:15:0023/07/201810:45:00המראה ליוסטון

 & Meet Consul General, Gilad Katz - נחיתה 12:52
Political Officer, Nadine Boakye23/07/201812:52:0023/07/201813:22:00

13:15 Depart for hotel, Marriott Marquis23/07/201813:15:0023/07/201813:45:00
 Meeting with Mr. Ira Mitzner23/07/201814:30:0023/07/201816:00:00Marriott Marquis

sylvester 23/07/201817:00:0023/07/201817:30:00ראש עיריית יוסטון - היכרות
Drive-by of UOS and the Willow Meadows and 

Meyerland areas24/07/201809:40:0024/07/201810:10:00

Tour of JCC Facilities and plaque revealing ceremony24/07/201811:00:0024/07/201812:30:00
טכס חניכה של חדר כושר שנפגע בהוריקן ומומן ע"י ממשלת 

24/07/201811:30:0024/07/201812:00:00ישראל
Lunch and Roundtable discussion with community 

leadership 24/07/201812:30:0024/07/201814:30:00



24/07/201813:00:0024/07/201813:30:00מפגש עם הפדרציה היהודית
24/07/201813:30:0024/07/201814:00:00מפגש עם הJCC (מבנה צמוד לפדרציה)

( JFED) 24/07/201814:40:0024/07/201815:40:00פגישה עם נשיאת הפדרציה והיו"ר - אביטל אינבר
Dinner at Consul General’s Residence24/07/201817:30:0024/07/201819:30:00

Depart for National Aeronautics and Space 
Administration (NASA)25/07/201808:05:0025/07/201808:35:00

Welcome to NASA Johsnon Space Center 25/07/201809:15:0025/07/201809:45:00Greeting at Rocket Park 
Center Greeting - Mr. Mike Hess, JSC Associate 

Director25/07/201809:25:0025/07/201809:40:00
Space Vehicle Mockup Facility- Breifer: Reid 

Wiseman, NASA Astronaut25/07/201809:50:0025/07/201810:40:00
Christopher C. Kraft, Jr. Mission Control Centers- 
Breifers: Ms. Holly Ridings, Chief, Flight Director 

Officer 25/07/201810:50:0025/07/201811:10:00
Interntional Space Station 
Flight Control Viewing Room 

Proceed to Rocket Park- Conclusion of Visit25/07/201811:15:0025/07/201811:45:00
UA 48825/07/201814:45:0025/07/201815:15:00 המראה לניו יורק 14:45

25/07/201819:23:0025/07/201819:53:00נחיתה 19:23
Zoa 26/07/201808:00:0026/07/201809:30:00הכנה למפגש עם

Zoa - 26/07/201810:30:0026/07/201812:30:00מפגש עם הציונים האמריקאים
LY 026 26/07/201821:00:0026/07/201821:30:00המראה חזרה לישראל

27/07/201814:25:0027/07/201814:55:00נחיתה בנתב"ג 14:25
28/07/201819:30:0028/07/201820:30:00ראיון בפגוש את העיתונות

29/07/201809:45:0029/07/201810:30:00שריינו
29/07/201810:30:0029/07/201813:00:00ישיבת ממשלה

29/07/201813:00:0029/07/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
לשכה, ירושלים29/07/201813:30:0029/07/201814:30:00ישיבת צוות

29/07/201816:00:0029/07/201818:00:00פתיחת מרכז חדשנות - מעלה אדומים +אסף, עומרי ואוהד
הספרייה העירונית, דרך מדבר 

יהודה 6, מעלה אדומים
מעלה אדומים29/07/201818:30:0029/07/201819:30:00מפגש חברים מעלה אדומים

לשכה ת"א30/07/201812:00:0030/07/201813:00:00דינה זילבר
30/07/201813:00:0030/07/201815:00:00א.צהריים

בר מצווה לבן של חיים חדד 
אולמי דוריה30/07/201819:30:0030/07/201820:30:00

31/07/201810:30:0031/07/201811:30:00ישיבת צוות
לשכה ת"א31/07/201814:00:0031/07/201814:45:00איציק בן ישראל יו"ר סוכנות החלל

הצגת תוכנית לאומית הקשורה במרכזי מדע- ליאון רקנטי ואלי 
לשכה ת"א31/07/201816:00:0031/07/201817:00:00שרמייסטר+ עומרי ועומר

לשכה, ת"א01/08/201811:00:0001/08/201811:30:00פ.ע עומרי
01/08/201811:00:0001/08/201811:30:00שיחת טלפון - שגריר הודו

01/08/201812:00:0001/08/201813:00:00צוות
לשכה ת"א01/08/201814:00:0001/08/201814:45:00דני איטקין, בנושא מדליה ע"ש פרופ' דן יעלון + מדען ראשי

בית אריה01/08/201817:30:0001/08/201818:00:00פגישה עם ראש מועצת בית אריה
סניף הליכוד כפר סבא01/08/201819:00:0001/08/201819:30:00פתיחת קמפיין

קרמינצקי 6, ת"א02/08/201809:00:0002/08/201809:30:00ראיון - אולפני רשת ב'
מתנ"ס טירת הכרמל02/08/201810:45:0002/08/201811:45:00ביקור בקייטנה בטירת הכרמל+אסף, יואב ועומרי

02/08/201812:00:0002/08/201813:00:00פגישה עם ראש עיריית טירת הכרמל אריה טל
05/08/201800:00:0019/08/201800:00:00השר בחופשה

05/08/201809:45:0005/08/201810:30:00שריינו
05/08/201810:30:0005/08/201813:00:00ישיבת ממשלה

05/08/201813:00:0005/08/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
רה"מ05/08/201813:00:0005/08/201814:00:00וע"ש חקיקה

07/08/201811:00:0007/08/201813:00:00הקלטה לרדיוס
12/08/201807:10:0012/08/201807:30:00יומן הבוקר אפי טריגר

12/08/201809:00:0012/08/201809:30:00רדיו חיפה. גדי נס
12/08/201809:45:0012/08/201810:30:00שריינו

12/08/201810:30:0012/08/201813:00:00ישיבת ממשלה
12/08/201813:00:0012/08/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

אפקה, ת"א12/08/201818:30:0012/08/201819:30:00הרמת כוסית - נשות הליכוד
רמת החייל, ת"א12/08/201819:00:0012/08/201819:30:00ראיון לערוץ 13

12/08/201820:15:0012/08/201820:40:00ראיון מהדורה ערוץ 20
13/08/201808:10:0013/08/201808:30:00ראיון רדיו ירושלים
13/08/201810:10:0013/08/201810:30:00ראיון רשת מורשת

בית דני, ת"א19/08/201811:00:0019/08/201811:30:00ביקור בקייטנה + שמעון ועומרי



רמת ישראל, ת"א19/08/201812:00:0019/08/201812:30:00ביקור בקייטנה+שמעון ועומרי
19/08/201813:00:0019/08/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

קרית מוצקין19/08/201813:00:0019/08/201814:00:00ניחום אבלים - דוד עמר + יואב ושמעון
בית שגריר ישראל בסין, יפו19/08/201818:30:0019/08/201820:00:00ארוחת ערב עם שר המדע הסיני

מלון שרתון, תל אביב20/08/201812:00:0020/08/201813:00:00ארוחת צהריים - שר המדע הסיני Wang Zhigang + עומרי
לשכה ת"א20/08/201814:15:0020/08/201815:00:00פ"ע הדס פרבר

לשכה ת"א21/08/201811:00:0021/08/201811:45:00אלברט פנחסוב אונ' אריאל + עומרי
לשכה, ת"א21/08/201812:30:0021/08/201813:30:00תקשורת + אוהד

לשכה, ת"א21/08/201814:30:0021/08/201814:45:00פ.ע -דוברת
לשכה, ת"א21/08/201815:00:0021/08/201816:00:00צורי ארביב + יוסי גל

לשכה, ת"א22/08/201810:30:0022/08/201811:00:00ישיבת צוות נוכחות חובה
לשכה, ת"א22/08/201813:40:0022/08/201814:40:00יחזקאל בנימיני+ שמעון/עומר

לשכה, ת"א22/08/201815:00:0022/08/201816:00:00מאיר שפירא + איצ'ה קלמנובסקי + יואב
22/08/201815:30:0022/08/201816:00:00ראיון סינק ערוץ 2

26/08/201809:10:0026/08/201809:30:00ראיון רדיו חיפה
פתח תקווה26/08/201810:00:0026/08/201810:30:00ניחום אבלים חבאני + אסף

מפגש עם נבחרת התלמידים שזכתה בשבע מדליות 
לשכה ת"א26/08/201812:00:0026/08/201812:30:00באולימפיאדת מדעי כדור הארץ העולמית+אוהד ועומרי

26/08/201812:30:0026/08/201813:00:00יומן הצהריים רשת ב
26/08/201813:00:0026/08/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

לשכה, ת"א26/08/201816:30:0026/08/201817:00:00תקשורת + אוהד
לשכה, ת"א27/08/201816:15:0027/08/201817:00:00מריאן גריסרו  + עומר

ברזל, ת"א27/08/201819:10:0027/08/201819:40:00ראיון ערוץ 13
הרצליה27/08/201820:00:0027/08/201821:00:00חתונה - ניר אבודרהם+יואב

28/08/201800:00:0029/08/201800:00:00שיחת טלפון - בר מצווה - יוסי זליקוביץ
לשכה ת"א28/08/201810:30:0028/08/201811:30:00פגישה עם שגרירת תאילנד בישראל

לשכה ת"א28/08/201811:45:0028/08/201813:45:00תקשורת + אוהד
לשכה ת"א28/08/201814:00:0028/08/201814:30:00חיים ריגרץ +יואב

לשכה ת"א28/08/201815:00:0028/08/201816:00:00מפגש עם משלחת רובוטיקה + עומרי ואסף
28/08/201819:30:0028/08/201821:00:00הרמת כוסית - סניף צפון מזרח+ אסף, שמעון

29/08/201811:00:0029/08/201811:30:00צילום לליל המדענים+אוהד
29/08/201813:00:0029/08/201816:00:00שיחות טלפון לראש השנה

לשכה, ת"א29/08/201816:30:0029/08/201817:00:00פ.ע אבי בלסברגר
אזור29/08/201820:00:0029/08/201821:00:00מפגש חברים אזור+אסף ושמעון

30/08/201814:30:0030/08/201815:30:00צוות
30/08/201816:00:0030/08/201817:00:00פ.ע עומר

קרית ביאלסטוק, יהוד30/08/201819:00:0030/08/201820:00:00עצרת הזיכרון למרד גטו ביאליסטוק (דרך יוסי חן)
ביקור בנצרת עלית + פתיחת מרכז אוריינות דיגיטלית + א. 

נצרת עלית02/09/201810:30:0002/09/201813:30:00צהריים+עומרי, עומר ואסף
כנסת02/09/201815:00:0002/09/201816:00:00הכנה לקבינט+עומר, אוהד ועומרי

02/09/201817:00:0002/09/201818:00:00דיון בנושא לווינות
מצודת זאב02/09/201819:00:0002/09/201820:00:00הרמת כוסית - פורום דרור + אסף ויואב

03/09/201807:15:0003/09/201807:30:00ראיון רשת ב
משרד רה"מ03/09/201812:30:0003/09/201813:30:00חתימה על הסכם עם נשיא הפיליפינים

מבנה מיינדסט03/09/201815:00:0003/09/201815:30:00ביקור במרכז הייטק - חברת מונה
באחריות שמעון, ירוחם03/09/201815:30:0003/09/201816:00:00ביקור בחברת קמביום חברת סטארט אפ

03/09/201816:00:0003/09/201818:15:00ירוחם
מרכז מסחרי , ירוחם03/09/201816:30:0003/09/201817:00:00פעילות הפנינג עם ילדי ירוחם במרכז המסחרי בנושא מדע

03/09/201817:00:0003/09/201817:30:00נסיעה לדימונה
סניף הליכוד, דימונה03/09/201818:00:0003/09/201819:00:00דימונה - מפגש חברים

קניון ערד03/09/201819:15:0003/09/201820:15:00ערד - מפגש חברים והרמת כוסית
03/09/201819:20:0003/09/201819:50:00נסיעה לערד

הברזל 23, רמת החייל ת"א04/09/201807:00:0004/09/201808:00:00ראיון עולם הבוקר-רשת 13
תל אביב04/09/201810:00:0004/09/201814:30:00הרמת כוסית משרד המדע

04/09/201819:30:0004/09/201820:30:00הרמת כוסית - ליברלים ונתיב+אסף ויואב
המדרשה הליברלית, אבן גבירול 

68, ת"א
רמת החייל04/09/201820:30:0004/09/201821:00:00ערוץ 20 - 20:30
05/09/201810:00:0005/09/201810:30:00שיחות טלפון לחג
לשכה,ת"א05/09/201811:30:0005/09/201812:00:00תקשורת + אוהד

אחוזה, מודיעין05/09/201813:00:0005/09/201814:00:00הסתדרות לאומית - הרמת כוסית + אוהד ואסף
משרד רה"מ05/09/201814:00:0005/09/201814:30:00ועדת שרים לעניין מינויים בשירות החוץ

05/09/201814:30:0005/09/201817:00:00ישיבת ממשלה+ אוהד ועומרי
05/09/201819:30:0005/09/201820:00:00הרמת כוסית בסניף רמלה+ אסף, שמעון ויואב



כפר שמריהו05/09/201820:00:0005/09/201821:00:00אירוע השקת ספר "קנה לי גן עדן הלילה"
06/09/201810:30:0006/09/201811:30:00פ.ע עומר

לשכה ת"א06/09/201811:30:0006/09/201812:30:00השר מברך בהרמת כוסית של המועצה לקידום נשים
פיש מרקט06/09/201813:00:0006/09/201814:30:00יעקב חגואל
06/09/201815:00:0006/09/201816:30:00לשכה ת"א

סיור בליל המדענים (מלווה אותו ד"ר ליאת בן דוד מנכ"לית 
06/09/201817:00:0006/09/201817:30:00מכון דוידסון לחינוך)

גן המדע ע"ש צ'ארלס קלור, מכון 
וייצמן

 Falling wall - 06/09/201817:30:0006/09/201818:00:00השר מציג את הזוכים ומעניק את התעודות
מכון ויצמן, רחובות, מרכז הכנסים 

ע"ש דוד לופאטי
06/09/201818:00:0006/09/201819:00:00נסיעה לגני התערוכה

גני התערוכה06/09/201819:00:0006/09/201821:00:00הרמת כוסית רה"מ+ צוות
חגים דתיים יהודיים09/09/201800:00:0010/09/201800:00:00ערב ראש השנה

חגים דתיים יהודיים10/09/201800:00:0011/09/201800:00:00ראש השנה (היום הראשון)
חגים דתיים יהודיים11/09/201800:00:0012/09/201800:00:00ראש השנה (היום השני)

חגים דתיים יהודיים12/09/201800:00:0013/09/201800:00:00צום גדליה
12/09/201810:30:0012/09/201812:30:00ישיבת ממשלה+ עומרי ואוהד

לשכה, ת"א12/09/201815:00:0012/09/201815:45:00עודד יצחקי -  + אסף
לשכה, ת"א12/09/201816:00:0012/09/201816:45:00 בני אמריאן  + שמעון

נס ציונה12/09/201817:30:0012/09/201818:30:00ברית - מתן דיל
13/09/201809:15:0013/09/201809:30:00הקלטה לגלי ישראל

13/09/201812:00:0013/09/201813:00:00מפגש חברים בסניף נתניה + אסף ויואב
חצר המלכה, צומת כנות13/09/201814:00:0013/09/201815:00:00מסיבת ברית - שאער

13/09/201814:30:0013/09/201815:30:00א. צהריים + ראש עיריית נתניה
13/09/201817:20:0013/09/201818:20:00יומן ערב גלי צה"ל 17:20

פתח תקווה13/09/201818:00:0013/09/201818:30:00ניחום אבלים - חיים שיין+ אסף ועומר
פתח תקווה13/09/201818:30:0013/09/201819:00:00ניחום אבלים - טופז לוק + עומר

בית דגן13/09/201820:00:0013/09/201821:00:00מפגש חברים בית דגן
16/09/201809:45:0016/09/201810:30:00שריינו

16/09/201809:45:0016/09/201810:45:00שרינו + אוהד ועומרי
16/09/201810:30:0016/09/201813:00:00ישיבת ממשלה

16/09/201813:00:0016/09/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
לשכה ת"א16/09/201813:30:0016/09/201814:00:00פ"ע דימה ביטחון

תל אביב16/09/201814:15:0016/09/201814:45:00אופיר אסולין שדרות
16/09/201816:00:0016/09/201817:00:00ישיבת צוות

לשכה, ת"א16/09/201817:00:0016/09/201818:00:00פגישה בנושא השקת ספר (נאס"א)
16/09/201818:15:0016/09/201818:45:00נסיעה למוזיאון האמנות

16/09/201819:00:0016/09/201820:30:00יום לאומי של סין
מוזיאון האמנות, שד' שאול המלך 

23, ת"א
17/09/201812:00:0017/09/201813:00:00גלי צהל - ראיון

17/09/201814:30:0017/09/201815:30:00סיור בזכרון יעקב
רח' ברוולד 5, חיפה17/09/201815:45:0017/09/201818:15:00סיור  בחיפה

17/09/201819:00:0017/09/201820:00:00מפגש בקרית טבעון
חגים דתיים יהודיים18/09/201800:00:0019/09/201800:00:00ערב יום כיפור

חגים דתיים יהודיים19/09/201800:00:0020/09/201800:00:00יום כיפור
לשכה, ת"א20/09/201811:30:0020/09/201812:30:00משה אפלבלט בנושא "כבישים חשמליים" +שרית ידיד+עומרי

20/09/201812:30:0020/09/201814:30:00ישיבת צוות
קפה גרג, אריאל20/09/201817:30:0020/09/201818:30:00פגישה עם יוני הישראלי + אסף ועומר

גן אירועים המרפסת, פדואל20/09/201819:30:0020/09/201820:30:00זבד הבת - יוסי דגן  + אסף ועומר
חגים דתיים יהודיים23/09/201800:00:0024/09/201800:00:00ערב סוכות

23/09/201813:00:0023/09/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
חגים דתיים יהודיים24/09/201800:00:0025/09/201800:00:00סוכות (ישראל)
24/09/201800:00:0004/10/201800:00:00נסיעה פרטית

חגים דתיים יהודיים25/09/201800:00:0026/09/201800:00:00חג סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)
חגים דתיים יהודיים25/09/201800:00:0026/09/201800:00:00חול המועד סוכות (היום הראשון-ישראל)

מושב כפר האחים25/09/201819:00:0025/09/201819:30:00לידיעה: קבלת פנים לחג הסוכות - ישראל כ"ץ
חגים דתיים יהודיים26/09/201800:00:0027/09/201800:00:00חול המועד סוכות (היום הראשון-מחוץ לישראל)

חגים דתיים יהודיים26/09/201800:00:0027/09/201800:00:00חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)
חגים דתיים יהודיים27/09/201800:00:0028/09/201800:00:00חול המועד סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)

חגים דתיים יהודיים27/09/201800:00:0028/09/201800:00:00חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)
חגים דתיים יהודיים28/09/201800:00:0029/09/201800:00:00חול המועד סוכות (היום השלישי-מחוץ לישראל)

חגים דתיים יהודיים28/09/201800:00:0029/09/201800:00:00חול המועד סוכות (היום הרביעי-ישראל)
חגים דתיים יהודיים29/09/201800:00:0030/09/201800:00:00חול המועד סוכות (היום הרביעי-מחוץ לישראל)

חגים דתיים יהודיים29/09/201800:00:0030/09/201800:00:00חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)



חגים דתיים יהודיים30/09/201800:00:0001/10/201800:00:00הושענא רבה (חול המועד סוכות)
חגים דתיים יהודיים01/10/201800:00:0002/10/201800:00:00שמיני עצרת (מחוץ לישראל)

חגים דתיים יהודיים01/10/201800:00:0002/10/201800:00:00שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)
חגים דתיים יהודיים02/10/201800:00:0003/10/201800:00:00איסרו חג סוכות (ישראל)

חגים דתיים יהודיים02/10/201800:00:0003/10/201800:00:00שמחת תורה (מחוץ לישראל)
02/10/201811:00:0002/10/201812:30:00ישיבת צוות עם רמ"ט השר - נוכחות חובה

אצל השר04/10/201813:30:0004/10/201814:30:00ישיבת צוות - נוכחות חובה
ת"א04/10/201816:00:0004/10/201816:30:00ניחום אבלים - אלי מצודה + אסף ועומר

חולון04/10/201817:00:0004/10/201817:30:00ניחום אבלים - חיים נוי ז"ל + אסף
אחוזת דניאל, נתיבות04/10/201819:30:0004/10/201820:00:00חתונה דור ובר בתו של תמיר  (תמיר עידאן )+שמעון

07/10/201809:45:0007/10/201810:30:00שריינו + אוהד ועומרי
07/10/201813:00:0007/10/201814:00:00ישיבת צוות

07/10/201813:00:0007/10/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
לשכה, י-ם07/10/201814:00:0007/10/201814:30:00צילום לבני כשריאל

לשכה י-ם07/10/201814:30:0007/10/201815:30:00רן ליבנה - מנכ"ל קרן רמון  + עומר ועומרי
לשכה, י-ם07/10/201815:40:0007/10/201816:10:00פ.ע מנכ"ל

לשכה, י-ם07/10/201816:10:0007/10/201816:40:00פ.ע רן
07/10/201818:00:0007/10/201819:00:00אזכרה - אבא של קובי בר אור+ יואב ועומר

08/10/201808:15:0008/10/201808:45:00ראיון רדיו ירושלים
08/10/201809:20:0008/10/201809:50:00ראיון רדיו חיפה

משרד רה"מ, י-ם08/10/201812:00:0008/10/201812:30:00פ"א רה"מ - 12:00
08/10/201814:00:0008/10/201815:30:00ישיבת צוות

רעננה08/10/201818:00:0008/10/201818:30:00מפגש עם קבוצת רובוטיקה "תיכון אביב" - רעננה
רעננה08/10/201819:20:0008/10/201820:20:00מפגש חברים רעננה+ אסף

09/10/201812:15:0009/10/201813:15:00יציאה מתל אביב
09/10/201813:20:0009/10/201813:54:00יציאה מחוצות המפרץ (לכרמיאל) ברכבת - 13:20

נשיאי ישראל 09/10/201814:00:0009/10/201815:30:00100סיור בכרמיאל + א.צהריים יואב ואסף
09/10/201816:30:0009/10/201817:30:00חורפיש
09/10/201818:00:0009/10/201818:30:00ינוח ג'ת

לשכה ת"א10/10/201812:30:0010/10/201813:00:00אריק ספרן
10/10/201818:00:0010/10/201819:00:00ראיון לערוץ 20

10/10/201819:00:0010/10/201820:00:00מפגש חברים - רמת השרון + כולם
11/10/201809:00:0011/10/201809:30:00ראיון רשת ב

11/10/201811:00:0011/10/201811:30:00ראיון לטלויזיה הרומנית +אוהד
גלעד פרידמן בנושא: מציאת תרופה בנושא מחלות גנטיות + 

לשכה ת"א11/10/201811:30:0011/10/201812:00:00עומר
לשכה ת"א11/10/201812:00:0011/10/201813:00:00פגישה בנושא שבוע החלל 2019+עומר, אוהד ועומרי

הצגת פעילויות המשרד - איגוד לשכות המסחר (ישיבת 
החשמונאים 84, קומה2, תל אביב11/10/201815:00:0011/10/201816:00:00נשיאות) + עומרי ואוהד

11/10/201819:30:0011/10/201820:30:00הרמת כוסית - חולון + שמעון ואסף
בית הכנסת עץ החיים, רמלה11/10/201822:00:0011/10/201823:00:00כנס תמיכה  - רמלה  +אסף ושמעון מתחיל

14/10/201800:00:0015/10/201800:00:00פתיחת מושב החורף של הכנסת
14/10/201809:45:0014/10/201810:30:00שריינו + עומרי

14/10/201813:00:0014/10/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
פגישת עבודה עם ראש עיריית מגדל העמק אלי ברדה + אסף 

מגדל העמק14/10/201815:00:0014/10/201816:00:00ויואב
14/10/201818:00:0014/10/201819:00:00סיור בבית שאן - אסף ויואב

שכונת אלי כהן (ליד מגרש הספורט)14/10/201819:00:0014/10/201820:00:00כנס בית שאן

14/10/201821:00:0014/10/201822:00:00חתונה - חיים צורי + אסף ויואב
הנסיכה, החרושת 6, חוצות המפרץ, 

חיפה
15/10/201800:00:0016/10/201800:00:00פתיחת מושב החורף של הכנסת

15/10/201813:15:0015/10/201813:30:00ראיון ערוץ הכנסת 13:15
15/10/201815:00:0015/10/201816:00:00ישיבת סיעה

15/10/201815:30:0015/10/201816:00:00ערוץ 20 מהכנסת
כנסת15/10/201816:00:0015/10/201822:00:00מליאה חובה

לשכת השר, ת"א16/10/201813:45:0016/10/201814:30:00 דיון בנושא מדע וקהילה
לשכת השר, ת"א16/10/201814:30:0016/10/201815:15:00דיון בנושא קשרים בינלאומיים / קש"ח
גן יבנה16/10/201817:00:0016/10/201818:00:00מפגש חברים גן יבנה + שמעון ואוהד

רמת החייל תל אביב16/10/201819:05:0016/10/201819:15:00ראיון לערוץ 12
לוד16/10/201819:30:0016/10/201820:30:00מפגש חברים לוד + אסף ושמעון

כנסת17/10/201810:00:0017/10/201815:00:00מליאה
17/10/201811:00:0017/10/201814:00:00תורנות מליאה

הרצליה17/10/201819:30:0017/10/201820:30:00מפגש חברים הרצליה + אסף



גדרה17/10/201820:30:0017/10/201821:30:00מפגש חברים גדרה
לשכה ת"א18/10/201811:00:0018/10/201812:00:00ישיבת צוות

לשכה ת"א18/10/201812:30:0018/10/201813:00:00הכנה לביקור עבודה  בליסבון +אסף + שמעון
לשכה ת"א18/10/201814:00:0018/10/201814:45:00מארק גל - פורום ירושלים לשלום צודק ועתיד האנושות+ אסף

לשכה ת"א18/10/201815:00:0018/10/201815:45:00דיון בנושא קשרים בינלאומיים / קש"ח+עומרי +עומר
יהוד מונוסון18/10/201819:00:0018/10/201820:00:00מפגש חברים יהוד - כנס + אסף

תחרות פיתוח גוף Nabba Israel- הענקת גביע יוני האנה + 
אולם דוהל, התקווה 76, תל אביב18/10/201820:30:0018/10/201821:30:00עומרי

19/10/201810:30:0019/10/201812:00:00סיור חדרה + אסף ויואב
19/10/201812:30:0019/10/201813:30:00סיור פרדס חנה  + אסף ויואב

אופקים20/10/201820:30:0020/10/201821:30:00מפגש חברים אופקים + שמעון
21/10/201800:00:0025/10/201800:00:00נסיעה לליסבון

21/10/201809:45:0021/10/201810:30:00שריינו
21/10/201813:00:0021/10/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

נתב"גIB 786921/10/201816:55:0021/10/201817:25:00 המראה למדריד 16:55
21/10/201823:05:0021/10/201823:35:00המראה ממדריד לליסבון 23:05

10:00 Meeting Minister for Science, Technology and 
Higher Education, Manuel Heitor22/10/201812:00:0022/10/201813:00:00
12:00 Meeting and signing MoU 22/10/201814:00:0022/10/201814:30:00

 13:00 Lunch offered by the Minister of Sea, Ana 
Paula Vitorino22/10/201815:00:0022/10/201816:30:00

15:30 Funda??o Champalimaud, tour with its 
President, Leonor Beleza22/10/201817:30:0022/10/201818:30:00

17:00 Interview with Ana Pimentel for online 
newspaper Observador 22/10/201819:00:0022/10/201819:30:00

19:00 Meeting representatives of the Jewish 
Community22/10/201821:00:0022/10/201822:00:00

09:30 Visits to state-of-the-art companies Tekever23/10/201811:30:0023/10/201817:00:00
19:30 Buffet dinner at the Ambassador’s Residence23/10/201821:30:0023/10/201823:00:00

IB 310924/10/201814:35:0024/10/201815:05:00 המראה מליסבון למדריד 12:35
IB 331624/10/201817:15:0024/10/201817:45:00  המראה ממדריד לישראל 16:15

24/10/201822:00:0024/10/201822:30:00נחיתה בנתב"ג
לשכה ת"א25/10/201811:00:0025/10/201812:00:00צוות

לשכה ת"א25/10/201811:45:0025/10/201812:00:00חתימה על תעודות לזוכי תחליפי דלקים
לשכה ת"א25/10/201815:00:0025/10/201816:00:00הכנה לקראת הנסיעה לשנחאי

בוויז- המלאכה 52 לחנייה25/10/201818:00:0025/10/201818:30:00סוכה - שומרונים (יפת צדקה) בן עמרם 15 חולון + עומר
בני ברק25/10/201819:00:0025/10/201820:00:00מפגש  חברים בני ברק+ אסף

רמתיים26/10/201811:00:0026/10/201812:00:00מפגש בהוד השרון
26/10/201812:30:0026/10/201813:30:00גבעתיים - סיור (קניון)

28/10/201809:45:0028/10/201810:30:00שריינו +עומרי
לשכה, י-ם28/10/201812:30:0028/10/201813:00:00פגישת היכרות שושי ברנשטיין- מבקרת המשרד + עומר

28/10/201813:00:0028/10/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
אולם בר- לב,משרד המדע, ירושלים28/10/201813:15:0028/10/201814:30:00טקס חילופי מנכ"לים

לשכה, י-ם28/10/201815:00:0028/10/201815:45:00פ"ע מנכ"ל נכנס
28/10/201817:30:0028/10/201818:30:00סיור שדרות

28/10/201819:00:0028/10/201820:00:00מפגש נתיבות
לשכה י-ם29/10/201811:30:0029/10/201812:00:00אורי  בורובסקי

הכנה לדיון עם היועמ"ש בנושא בג"צ פרופ' יעל אמיתי +עומר, 
לשכה י-ם29/10/201812:00:0029/10/201812:45:00אוהד ועומרי

ירושלים29/10/201813:00:0029/10/201814:00:00דיון עם היועמ"ש לממשלה בעניין בג"ץ פרופ' אמיתי
ירושלים29/10/201814:30:0029/10/201815:00:00ניחום אבלים - משה בן שושן

29/10/201815:00:0029/10/201816:00:00ישיבת סיעה
כנסת29/10/201816:00:0029/10/201822:00:00מליאה

מלון הילטון, תל אביב29/10/201819:00:0029/10/201821:30:00ערב הגאלה- הענקת פרס רה"מ לתחליפי דלקים2018
30/10/201811:00:0030/10/201819:00:00בחירות ברשויות המקומיות + עומר, אוהד ועומרי

30/10/201812:00:0030/10/201813:00:00 באר שבע
30/10/201814:15:0030/10/201815:15:00 חבל יבנה
30/10/201816:00:0030/10/201817:00:00בית שמש

30/10/201817:00:0030/10/201817:30:00אשדוד
כנסת31/10/201810:00:0031/10/201815:00:00מליאה

לשכה ת"א01/11/201811:00:0001/11/201811:30:00ישיבת צוות -נוכחות חובה
לשכה ת"א01/11/201812:25:0001/11/201812:55:00אילן פלטו מנכ"ל האיגוד החברות הציבוריות  + עומרי

01/11/201813:00:0001/11/201814:00:00תקשורת לקראת הביקור בשנחאי + אוהד



01/11/201814:00:0001/11/201814:30:00צהריים
ת"א01/11/201819:00:0001/11/201820:00:00חתונה הבן של סיני קהת

03/11/201800:00:0008/11/201800:00:00ביקור השר בשנגחאי
נתב"גLY 07503/11/201821:15:0003/11/201821:45:00 המראה להונג קונג 21:15

04/11/201807:50:0004/11/201808:20:00נחיתה בהונג קונג 13:50
04/11/201812:00:0004/11/201813:00:00פגישה עם הקונכ"לית אהובה שפילר

04/11/201813:00:0004/11/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
04/11/201813:00:0004/11/201813:30:00א. ערב עם קהילה יהודית אצל הקונסולית - 19:00

כנסת05/11/201800:00:0006/11/201800:00:00מליאה
05/11/201800:00:0006/11/201800:00:00ישיבת סיעה

CX 580405/11/201804:50:0005/11/201805:20:00 המראה לשנגחאי 10:50
05/11/201807:30:0005/11/201808:00:00נחיתה בשנגחאי 13:30

05/11/201808:30:0005/11/201809:00:00נסיעה למלון מריוט 14:30
05/11/201809:00:0005/11/201809:30:00תדרוך שגריר קונכ"ל

05/11/201810:00:0005/11/201811:00:00טקס חתימה על מסמך הבנות עם ראש עיריית שנחאי
 אירוע ק"פ במלון בנוכחות אנשי עסקים וממשל מישראל 17:30

05/11/201811:30:0005/11/201812:00:00ומסין  - נואם מרכזי
05/11/201813:00:0005/11/201813:30:00ראיון לתקשורת הסינית 19:00

06/11/201802:30:0006/11/201803:00:00יציאה מהמלון - 8:30
 + אירוע פתיחה רשמי של הביתן הישראלי באקספו - 9:00

06/11/201803:00:0006/11/201803:30:00ראיון לתקשורת
 סיור בתערוכה (4 חברות ישראליות ובנוסף ביקור - 10:00

06/11/201804:00:0006/11/201804:30:00(בביתנים של החברות הישראליות מבורסת יהלומים
06/11/201805:00:0006/11/201805:30:00"סיור בבית כנסת הישן "אוהל רחל - 11:00

 ביקור במוזיאון הפליטים היהודים בשנגחאי, רובע - 11:30
06/11/201805:30:0006/11/201806:00:00הונגקואו

 א. צהריים באירוח מזכיר המפלגה / ראש העיר של-12:30
06/11/201806:30:0006/11/201807:00:00הונגקאו

 בין שר המדע ועיריית (mou) חתימה על מזכר הבנות - 14:00
06/11/201808:00:0006/11/201808:30:00שנגחאי (כולל תקשורת)

 במשרדי החברה (אחת FOSUN פגישה עם יו"ר חברת 16:00
06/11/201810:00:0006/11/201810:30:00(החברות המובילות בסין, משקיעה בישראל

06/11/201813:00:0006/11/201813:30:00פגישה / א. ערב עם שר המדע של הונג קונג - 19:00
PVD07/11/201802:30:0007/11/201803:00:00 יציאה מהמלון לשדה תעופה 08:30

11:30 CX 5803 שעון מקומי07/11/201805:30:0007/11/201806:00:00המראה להונג קונג
07/11/201808:40:0007/11/201809:10:00נחיתה בהונג קונג  14:40

כנסת07/11/201810:00:0007/11/201815:00:00מליאה
LY 07607/11/201810:30:0007/11/201811:00:00  המראה לישראל 16:30

07/11/201822:30:0007/11/201823:00:00נחיתה בנתב"ג 22:30
כפר יונה08/11/201815:30:0008/11/201816:30:00ניחום אבלים ראש מועצת כפר יונה

08/11/201817:00:0008/11/201819:00:00סיור טירת הכרמל

08/11/201819:30:0008/11/201820:00:00חתונה לדודו ורותם הבן של חיים איבגי
אולמי ciel מתחם קונספט כינורות, 

חיפה
אליבא09/11/201811:45:0009/11/201812:45:00ברית לבן של מאור צברי

11/11/201809:00:0011/11/201811:00:00דיון בבג"צ - עתירה בעניין אי מינויה של פרופ' יעל אמיתי
11/11/201813:00:0011/11/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

11/11/201813:30:0011/11/201814:30:00ישיבת צוות
11/11/201818:35:0011/11/201819:00:00סינק ערוץ 20 הברזל 3, רמת החייל ת"א

רמת החייל ת"א11/11/201819:00:0011/11/201820:00:00ראיון לערוץ 12
מועדון ברקן11/11/201821:00:0011/11/201822:00:00אירוע לראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן
כנסת12/11/201812:30:0012/11/201813:15:00מנכ"ל SpaceIL, ד"ר עידו ענתבי  + עומר

מפגש עם זוכי אות רמון ע"ש אילן ואסף רמון במסגרת ביקור 
כנסת, ועדת קליטה12/11/201813:30:0012/11/201814:30:00בכנסת

הדריה, ירושלים12/11/201815:00:0012/11/201815:30:00ברית - אילן גורדו+ יואב ושמעון
כנסת12/11/201816:00:0012/11/201822:00:00מליאה

פרופ' קנטרוביץ - פורום קהלת בנושא: הסכמים מדעיים של 
כנסת12/11/201816:00:0012/11/201817:00:00ישראל ארה"ב + עומרי

כנסת12/11/201816:00:0012/11/201816:30:00פ"ע מדען ראשי + מנכ"ל
13/11/201800:00:0014/11/201800:00:00סיבוב שני בחירות מוניציפאליות

לשכה ת"א13/11/201808:30:0013/11/201810:30:00תקשורת+ אוהד
13/11/201815:00:0013/11/201816:30:00צפת +אוהד יואב .

רמת ישי13/11/201818:00:0013/11/201819:00:00מפגש חברים רמת ישי +יואב
כנסת14/11/201810:00:0014/11/201815:00:00מליאה



כנסת14/11/201811:00:0014/11/201812:00:00ישיבת צוות
כנסת14/11/201814:00:0014/11/201815:00:00שרת התקשורת של קפריסין
כנסת14/11/201815:30:0014/11/201816:30:00פ.ע מנכ"ל + יועצת משפטית

כנסת14/11/201816:30:0014/11/201817:30:00פ.ע מנכ"ל
15/11/201812:00:0015/11/201813:00:00פ.ע: עומר, עומרי, אוהד ואריק

חדר ישיבות15/11/201813:30:0015/11/201814:15:00דיון בנושא פעילויות המשרד בחנוכה + עומר, עומרי ואריק
יוני סהר ונציגי המתנגדים בנושא: אסדות הגז בחוף דור + 

לשכה ת"א15/11/201814:45:0015/11/201815:15:00עומרי
לשכה תל אביב15/11/201815:30:0015/11/201816:00:00מאי גולן+אסף

לשכה, ת"א15/11/201816:00:0015/11/201816:30:00מפגש עם ינון ארגז של חלומות + עומר
18/11/201806:50:0018/11/201807:20:00יומן הבוקר

18/11/201809:45:0018/11/201810:30:00שריינו +עומרי ואוהד
18/11/201813:00:0018/11/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

18/11/201813:30:0018/11/201815:30:00ביקור במצפה יריחו + צהריים + אסף ואריק
רשת 13, רמת החייל ת"א18/11/201818:15:0018/11/201818:45:00ראיון לערוץ 12+אוהד

כנסת19/11/201812:00:0019/11/201813:00:00צוות - חובה
19/11/201812:15:0019/11/201812:30:00ראיון לרשת ב'

כנסת19/11/201812:45:0019/11/201813:15:00תקשורת + אוהד
כנסת19/11/201814:00:0019/11/201814:30:00פ.ע בנושא מו"פ קטיף

19/11/201815:00:0019/11/201816:00:00ישיבת סיעה
כנסת19/11/201816:00:0019/11/201822:00:00מליאה

פגישה בנושא מוזיאון רשות השידור + השר איוב קרא + ברי 
כנסת19/11/201816:00:0019/11/201817:00:00בן ציון + אריק

כנסת19/11/201817:00:0019/11/201817:45:00פרופ' ציון חגי - יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל +אריק
19/11/201817:00:0019/11/201817:10:00ראיון רדיו ירושלים

ועידת רבני אירופה:  תפילה + ארוחת ערב (נשיא  מירל) נשיא 
אולם "מונטיפיורי בכותל", ירושלים19/11/201820:30:0019/11/201821:30:00הקונגרס ליהדות גיאורגיה + שמעון ויואב ( גבי מירל )

לשכה ת"א20/11/201810:00:0020/11/201811:00:00צוות - חובה
מלון דן, אולם ים התיכון, תל אביב20/11/201812:30:0020/11/201814:00:00ארוחת צהריים עם שר החינוך והמדע של דנמרק

מלון דן, ת"א20/11/201813:30:0020/11/201814:30:00פ.ע ליבי ( דוברת המשרד)
נמל יפו20/11/201815:00:0020/11/201816:00:00צילום עושים סדר + אוהד

לשכה ת"א20/11/201816:30:0020/11/201817:00:00איגור רשף  + אסף
לשכה ת"א20/11/201818:30:0020/11/201819:00:00סיני קהת  + אסף

כנסת20/11/201819:00:0020/11/201821:30:00תורנות עד תום המליאה
כנסת21/11/201810:00:0021/11/201815:00:00מליאה

כנסת21/11/201814:00:0021/11/201814:30:00דוד אבבה + עומר ואסף
כנסת21/11/201815:00:0021/11/201815:30:00יונתן פצפיצי + שמעון

כנסת21/11/201816:00:0021/11/201816:30:00אבי חובב סגן מנהל מד"א+ עומר ואסף
21/11/201816:00:0021/11/201816:10:00סינק לערוץ 20

21/11/201817:00:0021/11/201820:00:00תורן מליאה -עד תום  (במקום נפתלי בנט)
חצר המלכה, צומת כנות21/11/201819:30:0021/11/201820:00:00חתונה לבת של ללו זוהר  + שמעון
שוהם21/11/201820:00:0021/11/201821:00:00חתונה לבן של מיכאל וידל + אסף

22/11/201809:20:0022/11/201809:50:00ראיון רדיו חיפה
תע"א, יהוד22/11/201810:00:0022/11/201812:30:00ביקור בחללית הישראלית  + עומר, עומרי ואוהד

22/11/201814:30:0022/11/201816:30:00שיחות טלפון
אדם וחווה, חיפה22/11/201819:30:0022/11/201820:30:00חתונה - ישראל כהן + יואב

לשכה ת"א25/11/201810:00:0025/11/201811:00:00ישיבת צוות
לשכה ת"א25/11/201810:30:0025/11/201811:30:00הכנה לבג"צ

25/11/201813:00:0025/11/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה
נתב"ג, דרך שער שלום25/11/201814:30:0025/11/201815:30:00קבלת פנים לנשיא צ'כיה + עומר, עומרי ואוהד

איכסל25/11/201817:45:0025/11/201818:15:00פגישה באיכסל + יואב ואסף
כנסת26/11/201814:30:0026/11/201815:30:00פגישת עבודה עם ראש מועצת יאנוח-ג'ת: מודי סעד  + אסף

26/11/201815:00:0026/11/201816:00:00ישיבת סיעה
כנסת26/11/201816:00:0026/11/201822:00:00מליאה

כנסת26/11/201816:30:0026/11/201817:30:00ישיבה מיוחדת של הכנסת לכבוד נשיא הרפובליקה של צ'כיה
כנסת26/11/201818:30:0026/11/201819:30:00חגי ראובן

27/11/201800:00:0030/11/201800:00:00סיור השתלמות משרדי
27/11/201802:00:0027/11/201803:00:00תורן מליאה

27/11/201811:00:0027/11/201814:00:00סיור בעוטף עזה + אסף, שמעון, יואב ועומר
27/11/201811:30:0027/11/201812:30:00פגישת עובדה עם ראש עיריית שדרות אלון דוידי

יבנה27/11/201817:30:0027/11/201818:00:00מפגש חברים יבנה +אסף
כנסת28/11/201810:00:0028/11/201815:00:00מליאה

28/11/201813:00:0028/11/201813:20:00ראיון קול ברמה



לשכה, ת"א29/11/201810:30:0029/11/201811:00:00יוסי דריי (בטיפול עומר)
29/11/201811:30:0029/11/201812:00:00ישיבת צוות - נוכחות חובה

לשכה ת"א29/11/201812:00:0029/11/201812:30:00אלי קעטבי +שמעון
לשכה ת"א29/11/201813:00:0029/11/201813:30:00שמעון פיניאן פגישת עבודה בנושא מועצת עמק הירדן

לשכה ת"א29/11/201814:00:0029/11/201814:30:00יעקב איקשווילי -אסף
לשכה ת"א29/11/201815:00:0029/11/201815:30:00אלדד הלחמי -יואב

29/11/201818:00:0029/11/201819:00:00יציאה
ישפרו סנטר, מודיעין29/11/201819:30:0029/11/201820:30:00בר מצווה - שלומי גבאי +יואב

קיסריה ,29/11/201820:40:0029/11/201821:40:00Yonoבר מצווה - משפחת כשר (ג'ורג' שטרן)
קמילו , תל אביב30/11/201811:30:0030/11/201812:30:00ברית - לאה מגן

02/12/201809:45:0002/12/201810:30:00שריינו
02/12/201813:00:0002/12/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

02/12/201813:30:0002/12/201814:30:00צהריים
לשכה ת"א02/12/201815:20:0002/12/201816:00:00פ.ע מנכ"ל

לשכה, ת"א02/12/201816:00:0002/12/201817:00:00סטטוס כנס שגרירים
כפר המכביה02/12/201819:00:0002/12/201822:00:00הדלקת נר - רה"מ + כולם

חגים דתיים יהודיים03/12/201800:00:0004/12/201800:00:00חנוכה
03/12/201807:10:0003/12/201807:25:00ראיון רשת ב

כנסת03/12/201812:15:0003/12/201813:15:00פרופ' מרסל מחלוף
03/12/201813:00:0003/12/201816:00:00מליאה

03/12/201813:30:0003/12/201814:30:00מלאכי לוינגר
03/12/201815:00:0003/12/201816:00:00ישיבת סיעה

חגים דתיים יהודיים04/12/201800:00:0005/12/201800:00:00חנוכה (היום השני)
04/12/201811:30:0004/12/201816:30:00ביקור בחברון+אוהד אסף עומר

חגים דתיים יהודיים05/12/201800:00:0006/12/201800:00:00חנוכה (היום השלישי)
כנסת05/12/201810:00:0005/12/201815:00:00מליאה

הבורסה לניירות ערך05/12/201811:00:0005/12/201812:00:00כנס מערכת המס ושוק ההון של איגוד החברות הציבוריות
כנסת05/12/201813:40:0005/12/201815:00:00תורנות מליאה

חגים דתיים יהודיים06/12/201800:00:0007/12/201800:00:00חנוכה (היום הרביעי)
06/12/201812:30:0006/12/201813:00:00ערוץ הכנסת

לשכה ת"א, חדר ישיבות06/12/201818:00:0006/12/201819:00:00הדלקת נר - עולים (ידליק נר נציג חב"ד, הרב מנחם קוטנר)
חדרה06/12/201820:00:0006/12/201821:00:00ניחום אבלים אימו של גדי אריאלי

מושב אלישיב06/12/201821:00:0006/12/201822:00:00יום הולדת - רצון שרעבי
חגים דתיים יהודיים07/12/201800:00:0008/12/201800:00:00חנוכה (היום החמישי)
חגים דתיים יהודיים08/12/201800:00:0009/12/201800:00:00חנוכה (היום השישי)

הדלקת נר ניצולי השואה ( מרים מסרי,ארגון ניצולי מחנות 
אור יהודה08/12/201819:40:0008/12/201820:10:00ההשמדה יוצאי יוון בישראל ) + עומר

 פתח תקווה08/12/201820:30:0008/12/201821:30:00הדלקת נר - פתח תקווה+ עומר, אבי ואסף
חגים דתיים יהודיים09/12/201800:00:0010/12/201800:00:00חנוכה (היום השביעי)

בית יציב, באר שבע09/12/201800:00:0010/12/201800:00:00פעילות חנוכה
09/12/201809:45:0009/12/201810:30:00שריינו

09/12/201810:30:0009/12/201813:00:00ישיבת ממשלה
09/12/201813:00:0009/12/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

09/12/201813:30:0009/12/201814:30:00ישיבת צוות
עיריית פתח תקווה09/12/201815:00:0009/12/201816:00:00ישיבת עבודה - פתח תקווה + אסף ועומר

חגים דתיים יהודיים10/12/201800:00:0011/12/201800:00:00חנוכה (היום השמיני)
10/12/201810:30:0010/12/201812:00:00לשכה ת"א + עומר, אריק ועומרי

10/12/201815:00:0010/12/201816:00:00ישיבת סיעה
כנסת10/12/201816:00:0010/12/201822:00:00מליאה - הצבעות בכנסת

כנסת10/12/201816:00:0010/12/201817:00:00סטטוס שבוע החלל + עומרי ואוהד
כנסת10/12/201817:00:0010/12/201817:30:00פ"ע מנכ"ל

מועצה אזורית גוש עציון11/12/201811:30:0011/12/201814:30:00סיור בגוש עציון, שלמה נאמן + אסף, אוהד ועומרי
כפר עציון11/12/201814:15:0011/12/201814:45:00מפגש חברים כפר עציון
פתח תקווה11/12/201818:00:0011/12/201819:00:00מפגש חברים אצל אבי

כנסת12/12/201810:00:0012/12/201815:00:00מליאה
כנסת12/12/201811:00:0012/12/201812:00:00דיון בנושא לווינות

חיפה12/12/201817:20:0012/12/201818:20:00ניחום אבלים - חיים אלבו
13/12/201808:20:0013/12/201808:40:00ראיון קול חי

משרדים אל על שער13/12/201810:00:0013/12/201812:30:00סיור אלעל (עומר) + עומר, עומרי ואסף
ראש העין13/12/201813:00:0013/12/201814:00:00רדיו רדיוס fm 100 (בטיפול אוהד)

16/12/201809:45:0016/12/201810:30:00שריינו + עומרי
16/12/201813:00:0016/12/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

16/12/201815:30:0016/12/201816:30:00ישיבת צוות



16/12/201817:15:0016/12/201818:00:00ראיון ערוץ 2
17/12/201811:15:0017/12/201811:30:00הקלטה רדיו 90

לשכה, ת"א17/12/201812:00:0017/12/201813:00:00דיון בנושא פרויקט שלום
דן פנורמה, תל אביב17/12/201813:45:0017/12/201814:45:00דברי שר בכנס המועצה לקידום נשים+ אריק, עומר ועומרי

17/12/201815:00:0017/12/201816:00:00ישיבת סיעה
כנסת17/12/201816:00:0017/12/201822:00:00מליאה

17/12/201816:00:0017/12/201819:00:00תורנות מליאה
חגים דתיים יהודיים18/12/201800:00:0019/12/201800:00:00צום י' בטבת

18/12/201806:50:0018/12/201807:20:00ראיון יומן הבוקר
18/12/201808:30:0018/12/201809:00:00ראיון לערוץ הכנסת

לשכה, ת"א18/12/201811:00:0018/12/201811:30:00פ.ע רן+ליבי
לשכה, ת"א18/12/201811:30:0018/12/201812:00:00מיכל דיאמנט שמיר + עומר

לשכה ת"א18/12/201812:30:0018/12/201813:00:00אבי שטרית
לשכה ת"א18/12/201813:30:0018/12/201814:00:00פרופ' נילי כהן + מנכ"ל + יועמ"ש

לשכה ת"א18/12/201814:00:0018/12/201814:30:00אתי תלמי+אסף
מרכז פרס19/12/201808:50:0019/12/201808:50:00מפגש עם מכינת בית אסף 08:50

19/12/201808:55:0019/12/201809:25:00מעבר על פני ארונה של רונה רמון ז"ל+ רן
מרכז פרס לחדשנות, רחוב קדם 

132, ת"א
כנסת19/12/201810:00:0019/12/201815:00:00מליאה

כנסת19/12/201811:00:0019/12/201811:30:00יחידת מגן  + עומר
 פגישת עבודה עם ראש מועצת אליכין עזורי שרוני  + נתנאל + 

כנסת19/12/201814:00:0019/12/201815:00:00מזא"ה+ עומר ואבי
כנסת19/12/201815:30:0019/12/201816:00:00איתמר וגנר בנושא צבא התנדבותי+ עומרי

פגישה עם שר התקשורת היווני, האחראי גם על תחום החלל, 
מלון מצודת דוד בירושלים19/12/201817:30:0019/12/201818:30:00פאפאס

באר שבע20/12/201810:00:0020/12/201818:00:00מפגש הפסגה הטרילטרלי החמישי: ישראל-יוון-קפריסין (ברק)
20/12/201810:30:0020/12/201811:00:00שיחת טלפון - ח"כ טלי פלוסקוב

פארק קרסו למדע, באר שבע20/12/201812:00:0020/12/201813:00:00הצהרות וחתימה על הסכמים + עומרי ואבי בלסברגר
20/12/201813:00:0020/12/201814:00:00ארוחת צהריים לכל המשלחות+ עומרי ואבי בלסברגר

20/12/201815:00:0020/12/201816:00:00פגישה עם חברות הסייבר + ראש הממשלה
20/12/201816:00:0020/12/201816:30:00סיום

23/12/201809:45:0023/12/201810:30:00שריינו + עומרי ואוהד
23/12/201813:00:0023/12/201814:30:00ועדת שרים לענייני חקיקה

לשכה, י-ם23/12/201814:00:0023/12/201815:00:00פגישה עם מנכ"ל משרד החוץ יובל רותם
לשכה ירושלים23/12/201815:00:0023/12/201815:30:00פ.ע מנכ"ל

לשכה י-ם23/12/201815:30:0023/12/201816:00:00פגישה בנושא הגנום האנושי "פסיפס" תל"מ+אריק
לשכה ירושלים23/12/201816:30:0023/12/201816:40:00צילום ערוץ 20

24/12/201813:00:0024/12/201813:30:00יומן הצהריים רשת ב
ועדת הפנים24/12/201814:00:0024/12/201815:00:00כנס הזדהות - חברון (שדולת ארץ ישראל במעמד יו"ר הכנסת)

24/12/201815:00:0024/12/201816:00:00ישיבת סיעה
כנסת24/12/201816:00:0024/12/201822:00:00מליאה+עומרי

24/12/201822:20:0024/12/201823:20:00ראיון לערוץ 13
בית השר25/12/201809:00:0025/12/201810:00:00ישיבת צוות - נוכחות חובה

25/12/201810:00:0025/12/201810:20:00ראיון לגלי ישראל
25/12/201811:00:0025/12/201814:00:00ביקור עבודה  גדרה + אסף, אריק ושמעון

25/12/201814:00:0025/12/201816:00:00פגישת עבודה - מזכרת בתיה + אסף, אריק ושמעון
לשכה, ת"א25/12/201816:30:0025/12/201817:00:00סינק לערוץ 10
25/12/201819:00:0025/12/201819:30:00ראיון לערוץ 10
26/12/201809:00:0026/12/201809:30:00ראיון רדיו חיפה

כנסת26/12/201810:00:0026/12/201815:00:00מליאה
כנסת26/12/201815:45:0026/12/201816:45:00יובל רותם בנושא הסכמים מדעיים עם  +עומרי

כנסת26/12/201816:45:0026/12/201817:15:00תל"מ - ננו לווינים
26/12/201817:30:0026/12/201818:00:00יו"ר הכנסת

26/12/201820:15:0026/12/201820:30:00ראיון לערוץ  20
27/12/201807:00:0027/12/201807:30:00תוכנית הבוקר ערוץ 13

השתתפות השר בפורום מדענים ראשיים בנושא: ניהול ותיאום 
לשכה ת"א, חדר ישיבות27/12/201813:00:0027/12/201814:00:00מדיניות מדע בישראל+ עומר ואריק

לשכה, ת"א27/12/201816:15:0027/12/201816:45:00רונן יקותיאל  + אסף
לשכה תל אביב27/12/201817:30:0027/12/201818:00:00אופיר חנציס ראיון לימודים

27/12/201818:00:0027/12/201819:00:00מרדכי שלו
כנס בנושא ריבונות ישראל במגזר הערבי (יאיר גבאי)+אסף 

אור יהודה27/12/201819:30:0027/12/201821:00:00ושמעון
הינומה, נשר27/12/201821:30:0027/12/201823:00:00חתונה - הרצל צ'ווה + יואב



הקסם 12, הרצליה30/12/201807:00:0030/12/201807:30:00תוכנית הבוקר ערוץ 10
30/12/201808:10:0030/12/201808:30:00ראיון לרדיו קול ברמה

קריית ביאליק30/12/201814:30:0030/12/201816:00:00ר"ע קרית ביאליק + יואב ואסף
נהריה30/12/201819:00:0030/12/201820:00:00מפגש חברים נהריה +יואב ואסף

30/12/201820:30:0030/12/201821:30:00פגישה בנושא מדיה + אוהד
31/12/201806:45:0031/12/201807:00:00רשת ב יומן הבוקר

אלקנה31/12/201811:30:0031/12/201812:30:00ניחום אבלים - אסף מינצר ראש מועצת אלקנה
ירושלים31/12/201812:45:0031/12/201813:45:00מפגש חברים ירושלים+ אסף ושמעון

כנסת31/12/201816:00:0031/12/201822:00:00מליאה
31/12/201816:30:0031/12/201817:30:00יציאה

רמת החייל31/12/201817:50:0031/12/201818:30:00ראיון ערוץ 20


