
מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושאמסד
ל"משרדו של המנכ02/06/201912:00:0013:10:00פורום מטה1
ל"משרדו של המנכ201902/06/201913:10:0013:30:00ב יוני "נסיעת השר לארה2
צמפיון02/06/201914:00:0015:00:00צוות המערכה3
ל"אצל מנכGC4I 02/06/201916:00:0016:30:00סטאטוס 4
03/06/201910:00:0015:00:00ע"ע5
מפיון 'מגדל צ03/06/201915:00:0016:00:00פגישה עם ד״ר רוני אולסקר6
ל"במשרדו של המנכ04/06/201909:00:0010:00:00ע ראשי אגפים"פ7
ל"משרדו של המנכ4IL ֹ04/06/201909:45:0010:00:00הצגת אתר 8
ל"משרדו של המנכ04/06/201910:00:0010:10:00קמפיין דיגיטל9
ל"משרדו של המנכLNI04/06/201914:00:0014:30:00סטטוס 10
04/06/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה11
טלפונית05/06/201908:30:0009:00:00(ראשי אגפים)פוסט 'נקודות לנאום שר בגיי- ועידה 12
מפיון'צ05/06/201911:00:0012:00:00סיכום התקשרות עם הסוכנות היהודית13
מפיון'צ05/06/201913:00:0014:00:00המשך סיכום התקשרות עם הסוכנות היהודית14
ל"משרדו של המנכ05/06/201914:00:0014:15:00מחקר אנטישמיות15
201906/06/201912:00:0012:15:00ב יוני "סטטוס נסיעת השר לארה16
ל"משרדו של המנכGC4I06/06/201912:30:0013:00:00מעבר על המצגת של 17
ל"במשרדו של המנכ06/06/201913:00:0013:45:00אגף יוזמות' ר+ ל "ע שבועי מנכ"פ18
ל"משרדו של המנכ201910/06/201909:30:0010:00:00ב יוני "סטאטוס נסיעת השר לארה19
ל"משרדו של המנכ10/06/201914:00:0016:00:00 2019שוטף תקציב 20
ל"אצל מנכ10/06/201914:00:0016:30:00ראש תחום בכיר- ע "פ21
10/06/201916:30:0017:15:00ע ראש אגף מחקר"פ22
ל"משרדו של המנכ10/06/201917:15:0017:30:00הכנה לדיון תשתיות באוצר23
11/06/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה24
11/06/201915:15:0015:45:00ל משרד התקשורת "מנכ- שיחת טלפון 25
12/06/201911:00:0012:00:00ע ראש אגף יוזמות"פ26
ל"אצל מנכ12/06/201912:00:0012:30:00ראש תחום בכיר+ ל "פע מנכ27
ל"משרדו של המנכ12/06/201914:00:0015:00:00הדרכה+ א "ע כ"פ28
ל"משרדו של המנכLNI12/06/201915:00:0015:30:00-  וGC4Iסטאטוס 29
ל"משרדו של המנכ12/06/201915:30:0016:15:00תיעדופים- ע "פ30
ל"משרדו של המנכ12/06/201916:30:0016:45:00ראש אגף מחקר- ע עדכונים "פ31
13/06/201912:00:0012:30:00ב"ט ארה"ש32
ל"משרדו של המנכGC4I13/06/201914:00:0014:30:00עבודה על מצגת ונאום 33
ל"משרדו של המנכ13/06/201914:30:0015:00:00אגף יוזמות' ר- קריאת הפנייה לועדת מכרזים 34
צמפיון16/06/201910:00:0011:00:00צוות המערכה 35
ל"משרדו של המנכ16/06/201911:00:0011:15:00עדכוני תקציב- פורום מטה 36
ל"משרדו של המנכLNI16/06/201911:15:0012:00:00- וGC4Iהיערכות לכנסים - פורום מטה 37
מפיון'צ16/06/201913:30:0015:30:00ל"הצגה למנכ- קונצרט 38
ל"משרדו של המנכ16/06/201915:30:0016:30:00לית קונצרט"ע מנכ"פ39
ל"משרדו של המנכGC4I16/06/201916:30:0017:00:00עבודה על מצגת ונאום 40

2019דצמבר -מאי, צחי גבריאלי- ל המשרד לנושאים אסטרטגים  "לוז מנכ
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17/06/201900:00:0000:00:00יום שלם- ל במילואים "מנכ41
18/06/201900:00:0000:00:00יום שלם- ל במילואים "מנכ42
43GC4I + LNI ירושלים18/06/201900:00:0000:00:00כנס
18/06/201918:00:0022:30:00ערב הפתיחה של הכנסים44
45GC4I + LNI ירושלים19/06/201900:00:0000:00:00כנס
46GC4I + LNI 20/06/201900:00:0000:00:00כנס
צמפיון23/06/201910:00:0011:00:00צוות המערכה 47
ל"משרדו של המנכ23/06/201911:00:0011:30:00ח טרור "מתודולוגיה דו48
ל"משרדו של המנכ23/06/201911:30:0012:15:00הכנה להצגה לראש הממשלה49
ל"משרדו של המנכ23/06/201912:30:0013:45:00 2020-2021שוטף תקציב 50
ל"משרדו של המנכ23/06/201914:00:0014:30:00ועדת מכרזים 51
ל"משרדו של המנכ23/06/201915:00:0015:30:00הצגת המצגת של ראש הממשלה52
23/06/201916:00:0017:30:00נסיעה53
24/06/201910:30:0015:00:00מ"הכנה לרה54
ל"משרדו של המנכ24/06/201912:10:0012:40:00הנעה למשימות- חשיבה 55
טלפונית24/06/201914:45:0015:15:00תמיכות- שיחת ועידה 56
24/06/201915:00:0017:00:00נסיעה לירושלים57
מ ירושלים"משרד רהBDS24/06/201917:00:0018:00:00ג "המאבק בדל- הצגה לראש הממשלה במסגרת ועדת התיאום בין הממשלה לסוכנות היהודית 58
ל"משרדו של המנכ25/06/201910:00:0011:00:00א ומבנה ארגוני"תקציב כ- ע "פ59
ל"משרדו של המנכ25/06/201911:30:0012:00:00ע מחקר"פ60
25/06/201912:00:0013:00:00המערכה הכלכלית61
ל"במשרדו של המנכ25/06/201913:30:0014:15:00ראש אגף יוזמות+ ל "ע שבועי מנכ"פ62
25/06/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה63
26/06/201911:00:0012:00:00נסיעה64
26/06/201911:00:0017:00:00כנס סגל אקדמי65
26/06/202012:30:0013:00:00ראש אגף מחקר+ ל "ע שבועי מנכ"פ66
ל"משרדו של המנכ26/06/201913:00:0013:30:00מענה לאגת- תמיכות בישראל , ל"תמיכות בחו- ע  "פ67
ל"משרדו של המנכ26/06/201917:30:0018:30:00סטיוארט אייזנשטט68
27/06/201914:30:0015:30:00נסיעה לכנס69
אוניברסיטת תל אביב27/06/201916:30:0018:00:00כנס סגל- נאום במושב מסכם 70
30/06/201908:00:0016:00:00עמידה מול קהל- סדנה משרדית 71
ס גבעת שמואל"מתנ30/06/201919:00:0020:30:00אירוע אוניברסיטת חיפה72
01/07/201900:00:0000:00:00(תחילת עבודה)עבודת מטה 73
צמפיון01/07/201910:00:0011:00:00צוות המערכה 74
ל"אצל מנכ01/07/201911:15:0011:30:00הקמפיין- תובנות ביניים75
01/07/201911:30:0013:00:00נסיעה לירושלים76
ירושלים01/07/201913:00:0013:20:00ל המשרד"משמעויות כניסתו של צחי גבריאלי לתפקיד מנכ77
ירושלים 01/07/201913:45:0014:30:00ביד 'יד ג'פגישה עם השר לביטחון הפנים הבריטי סג78
02/07/201908:30:0009:00:00ב"ארה- שיחת טלפון 79
מפיון'מגדל צ02/07/201910:00:0011:00:00ד ניצנה דרשן "עו80
ל"משרדו של המנכ02/07/201911:00:0011:30:00ע תקציב"פ81
ל"משרדו של המנכ201902/07/201914:45:0015:00:00יציאה להליך תיחור לסיור לימודי 82
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02/07/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה83
ל"משרדו של המנכ03/07/201910:00:0011:00:00התייעצות- מועצת זכויות האדם 84
ל"משרדו של המנכ03/07/201911:00:0012:00:00ע שבועי ראש אגף תודעה"פ85
03/07/201912:00:0012:10:00 בעברית 4ILחומרים לאתר 86
03/07/201912:10:0012:40:00ניהול דוברות 87
03/07/201913:00:0016:00:00קריאת חומרים88
03/07/201916:00:0017:00:00צ"ר דירקטריון חל"יו+צ"ל חל"מנכ+ל "מנכ89
ל"משרדו של המנכ04/07/201911:00:0012:00:00א יועצת משפטית"פ90
ל"משרדו של המנכ04/07/201913:00:0014:00:00ע יועצת "פ91
ל"משרדו של המנכ04/07/201915:15:0016:00:00צ"ר חל"ע יו"פ92
צמפיון07/07/201910:00:0011:00:00הצגת המערכה הכלכלית+ צוות המערכה 93
ל"משרדו של המנכ07/07/201911:00:0011:15:00דיגיטל- פניות חופש הציבור 94
ל"משרדו של המנכ07/07/201911:15:0011:30:00פנימי- פניות ציבור 95
ל"משרדו של המנכ07/07/201912:00:0013:30:00הצגת התקציב- פורום מטה 96
מפיון'צ07/07/201914:00:0015:00:00התייעצות - ג "נרטיב חיובי למאבק בדל97
מפיון'צ07/07/201915:00:0016:00:00ל"ניהול לשכת מנכ98
07/07/201917:15:0018:00:00נסיעה99

ל"במשרדו של המנכ08/07/201909:00:0010:00:00ע ראשי אגפים"פ100
חדן צמפיון08/07/201911:30:0013:00:00ח טרור " דו101
ל"אצל מנכ08/07/201913:30:0014:00:00ע שבועי ראש תחום בכיר"פ102
ל "משרדו של המנכ09/07/201910:30:0011:00:00ועדת מכרזים 103
ל"במשרדו של המנכ09/07/201911:00:0011:45:00ראש אגף יוזמות + ל "ע שבועי מנכ"פ104
ל"משרדו של המנכ09/07/201912:30:0012:45:00התייעצות דיגיטל חירום105
ל"משרדו של המנכ09/07/201913:00:0014:00:00סטטוס דיגיטל106
09/07/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה107
מפיון'צ10/07/201910:00:0015:00:00ל"הצגה למנכ- יום סטטוס תקציב התקשרויות 108
ל"משרדו של המנכ10/07/201915:00:0015:30:00ל"סיכום דיון סטטוס תקציב למנכ109
10/07/201915:30:0016:00:00ראש אגף מחקר+ ל "ע שבועי מנכ"פ110
ל"משרדו של המנכ10/07/201917:30:0018:00:00הכנה ללונדון 111
11/07/201908:30:0009:00:00הכנה להצגה בממשלה- שיחת טלפון 112
11/07/201911:00:0012:00:00לית הסוכנות היהודית"מנכ- אמירה אהרונוביץ 113
11/07/201912:00:0013:45:00מפיון'נסיעה לצ114
ל"משרדו של המנכ11/07/201913:45:0014:15:00הכנה להצגת דוח ההסתה לממשלה115
ל"משרדו של המנכ11/07/201918:00:0018:45:00הכנה נוספת להצגת דוח ההסתה לממשלה116
מזכירות הממשלה14/07/201910:30:0013:00:00לגיטימציה ברשות הפלסטינית-סקירת הסתה ודה- ישיבת ממשלה 117
בית גוברין15/07/201906:50:0007:50:00סיום מסע כומתה רז118
ל"משרדו של המנכ15/07/201912:30:0013:00:00תמיכות בישראל119
מפיון'צLNI15/07/201913:00:0015:00:00- ו GC4Iסיכום הכנסים 120
15/07/201915:00:0015:30:00תכנית עבודה בקרה על פרויקטים 121
15/07/201917:00:0018:00:00יציאה קשיח122
ל"משרדו של המנכ16/07/201908:00:0008:30:00ל"מנכ- ע יועץ "פ123
ל"במשרדו של המנכ16/07/201909:00:0010:00:00ע ראשי אגפים"פ124
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ל"במשרדו של המנכ16/07/201910:00:0010:45:00ראש אגף יוזמות+ ל "ע שבועי מנכ"פ125
טלפונית16/07/201911:00:0012:00:00התקשרויות קונצרט126
16/07/201912:00:0012:15:00הכנה לשגרירת גרמניה בישראל 127
ל"משרדו של המנכ16/07/201912:30:0013:30:00ריינר-ר סוזנה ואזום"ד- שגרירת גרמניה בישראל 128
16/07/201913:30:0015:00:00ח אנטישמיות"מעבר על דו129
16/07/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה130
17/07/201908:30:0015:15:00לחץ ושחיקה: יום עיון משרדי בנושא131
שיחה טלפונית18/07/201911:30:0012:00:00 ועדת התאמה לעובד בתקופת ניסיון132
מפיון'מגדל צ18/07/201912:00:0013:30:00דיון- סיכום קמפיין ישראל 133
ל"משרדו של המנכ18/07/201913:30:0014:00:00צ"דיון בבג134
18/07/201914:30:0017:00:00ח אנטישמיות"מעבר על דו135
21/07/201900:00:0000:00:00ל במילואים"מנכ136
21/07/201910:00:0016:00:00אירועי שטח- מעבר על בקשות התמיכה 137
22/07/201900:00:0000:00:00ל במילואים"מנכ138
23/07/201900:00:0000:00:00ל במילואים"מנכ139
24/07/201900:00:0000:00:00ל במילואים"מנכ140
25/07/201913:30:0019:00:00אירועי שטח- המשך מעבר על בקשות התמיכה 141
25/07/201914:00:0014:15:00ועדת מכרזים 142
25/07/201917:40:0018:10:00ב"ארה- ט "ש143
צמפיון28/07/201910:00:0011:00:00צוות המערכה 144
ל"משרדו של המנכ28/07/201911:00:0012:00:00ע ניהול לשכה"פ145
ל "משרדו של המנכ28/07/201912:00:0013:00:00 2020-2021התנעת תוכנית עבודה 146
מפיון'צ28/07/201914:30:0015:00:00ל"סטטוס למנכ- מערכה כלכלית 147
מפיון'צ29/07/201910:00:0012:00:00ניהול מידע וידע- סקירה כללית148
ל"משרדו של המנכ29/07/201912:00:0012:30:00ח אנטישמיות"דו149
ל"משרדו של המנכ29/07/201914:00:0014:45:00הכנת מצגת אנטישמיות150
ל"משרדו של המנכ29/07/201915:00:0015:30:00יועץ- ל "ע מנכ"פ151
ל"משרדו של המנכ29/07/201915:30:0016:30:00רוברט קראפט- הכנה 152
30/07/201910:00:0011:30:00ל ותכנית אב לתחבורה"בהשתתפות חשכ- דיון חיצוני 153
30/07/201912:15:0013:00:00א"ע כ"פ154
30/07/201913:00:0013:45:00הדרכה על מערכת מרכבה155
30/07/201914:00:0015:00:00בית הספר לשליחים-ורה גולובינסקי 156
30/07/201915:00:0019:00:00יום עבודה מקוצר עם משפחה157
ל"משרדו של המנכ31/07/201909:00:0010:00:00ע ראשי אגפים"פ158
ל"משרדו של המנכ31/07/201910:00:0010:30:00הכנה לקראת הצגת מחקר159
31/07/201910:30:0015:30:00יוזמות רשת- מעבר על בקשות התמיכה 160
(שיחת טלפון)31/07/201912:00:0012:30:00לית פרס בראשית בישראל "מנכ- סנה ברטוויסקי 161
31/07/201913:00:0014:30:00הצגת מחקר לשר162
01/08/201913:00:0014:00:00ע שבועי ראש אגף תודעה"פ163
ל"משרדו של המנכ01/08/201914:30:0015:30:00פרוייקט ארגוני אגף תודעה164
ל"משרדו של המנכ4IL01/08/201916:30:0016:40:00- התייעצות פנימית 165
ל"משרדו של המנכ04/08/201909:00:0010:00:00מגמות בעם היהודי- סיעור מוחות 166
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ל"משרדו של המנכ04/08/201910:00:0010:15:00התייעצות 167
ל"משרדו של המנכ04/08/201911:30:0012:00:00המשך- תמיכות בישראל 168
ל"משרדו של המנכ04/08/201912:00:0013:30:00תמונת מצב התקציב- פורום מטה 169
ל"משרדו של המנכ04/08/201913:30:0014:00:00פעילות ומבנה הלשכה המשפטית- ש "ע יועמ"פ170
מפיון'צ04/08/201914:00:0017:00:00יוזמות רשת- מעבר על בקשות התמיכה 171
ל"משרדו של המנכ04/08/201916:00:0016:30:00ועדת מכרזים 172
ל"משרדו של המנכ04/08/201917:00:0017:30:00א עובד אגף רכש"פ173
ל"אצל מנכ05/08/201911:00:0011:30:00ל"פ בינ"ע ראש תחום שת"פ174
מפיון'צ05/08/201914:00:0015:30:00ל "סטטוס למנכ- ח אנטישמיות "דו175
ל"משרדו של המנכ05/08/201915:30:0015:45:00(התייעצות פנימית)האתר של המשרד 176
ל"במשרדו של המנכ06/08/201909:00:0010:00:00ע ראשי אגפים"פ177
ל"משרדו של המנכ06/08/201912:00:0012:30:00(פנימי)התייעצות פניית מבקר המדינה לביקורת על מערך החוץ 178
ל"משרדו של המנכ06/08/201913:00:0013:30:00יועץ- ל "ע מנכ"פ179
ל"במשרדו של המנכ06/08/201913:30:0014:00:00אגף יוזמות' ר+ ל "ע שבועי מנכ"פ180
מפיון'צ06/08/201915:00:0018:30:00יוזמות רשת- מעבר על בקשות התמיכה 181
06/08/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה182
07/08/201910:30:0013:00:00לסיור הלימודי- א "ועדת ענ183
07/08/201913:00:0013:45:00מיזמי תרבות- אבי יאיר 184
ל"משרדו של המנכ07/08/201914:00:0014:45:00צ"בג- דיון פנימי 185
07/08/201916:00:0016:45:00ראש אגף מחקר+ ל "ע שבועי מנכ"פ186
08/08/201912:30:0013:00:00ט חדש "כניסת קב187
ל"משרדו של המנכ08/08/201913:00:0013:45:00"ישראל היום"הכתב המדיני של עיתון - שיחת רקע אריאל כהנא 188
ל"משרדו של המנכ08/08/201915:30:0016:00:00(המשך)יועץ - ל "ע מנכ"פ189
ל"משרדו של המנכ11/08/201910:15:0010:45:00א"כ- ע עדכונים "פ190
ל"משרדו של המנכ11/08/201911:00:0011:30:00(מבנה ואיוש האגף)אגף מחקר ' ע ר"פ191
ל"משרדו של המנכ11/08/201912:00:0012:30:00היערכות לחופשי אוגוסט- פורום מטה 192
ל"אצל מנכ11/08/201912:30:0013:00:00סטטוס ביצוע התקשרויות193
ל"משרדו של המנכLNI11/08/201913:30:0015:00:00סיכום כנס 194
ל"משרדו של המנכ11/08/201915:30:0015:45:00תקציב המשרד195
ל"משרדו של המנכ11/08/201915:45:0016:30:00(מבנה ואיוש האגף)אגף כספים ורכש' ע ר"פ196
צמפיון12/08/201911:00:0012:00:00צוות המערכה 197
ל"משרדו של המנכ12/08/201912:00:0012:30:00יועץ- ל "ע מנכ"פ198
מפיון'צ12/08/201912:30:0013:00:00שתיית פרידה מדובר השר199
ל"אצל מנכ12/08/201913:15:0013:30:00פע בנושא הסתה פלסטינית200
12/08/201915:00:0016:00:00ראשי אגפים- המשך פעילות קמפיין מחבלים בחליפות 201
ל"במשרדו של המנכ12/08/201916:00:0016:15:00אגף יוזמות' ר+ ל "ע שבועי מנכ"פ202
ירושלים13/08/201909:00:0010:00:00לידיעה בלבד- ועדת מצטיינים 203
13/08/201912:30:0013:00:00סרטונים לאתר-  שיחת טלפון 204
13/08/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה205
ל"משרדו של המנכ14/08/201909:00:0010:00:00התייעצות- פ בין משרדי "שת206
ל"משרדו של המנכ14/08/201911:00:0011:15:00התייעצות - רשת המשפטנים 207
ל"משרדו של המנכ14/08/201913:00:0013:30:00ל"צוות מנכ- ארוחת צהריים במשרד208
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ל"משרדו של המנכ14/08/201914:00:0015:30:00ועדת תמיכות 209
ל"משרדו של המנכ14/08/201916:00:0017:00:00תמיכות בישראל 210
תל אביב15/08/201907:00:0008:30:00מצגת אנטישמיות211
ל"משרדו של המנכ15/08/201912:30:0013:00:00אגף מחקר' ע ר"פ212
15/08/201913:00:0014:00:00ל"סטטוס למנכ- זירה דיגיטלית213
18/08/201911:00:0012:00:00ל"ח אנטישמיות אחרי הערות מנכ"סיכום דו- שיחת ועידה 214
19/08/201900:00:0000:00:00חופשה שנתית215
19/08/201900:00:0000:00:00חופשה שנתית216
20/08/201900:00:0000:00:00חופשה שנתית217
21/08/201900:00:0000:00:00חופשה שנתית218
22/08/201900:00:0000:00:00חופשה שנתית219
25/08/201900:00:0000:00:00חופשה שנתית220
26/08/201900:00:0000:00:00חופשה שנתית221
27/08/201900:00:0000:00:00חופשה שנתית222
28/08/201900:00:0000:00:00חופשה שנתית223
29/08/201900:00:0000:00:00חופשה שנתית224
ל"משרדו של המנכ01/09/201910:30:0010:45:00עדכונים לאחר חופשה- אגף מחקר ' ר225
01/09/201911:30:0011:45:00(טלפונית)עדכונים - תחום מחקר ' ר226
01/09/201912:00:0013:00:00ל"עדכון התקדמות למנכ- הערכות לחירום 227
ל"משרדו של המנכ01/09/201913:30:0013:45:00עדכונים לאחר חופשה- ל "יועץ מנכ228
ל"משרדו של המנכ01/09/201914:00:0014:15:00עדכונים לאחר חופשה- אגף יוזמות ' ר229
01/09/201914:30:0014:45:00עדכונים לאחר חופשה- אגף כספים ורכש ' ר230
01/09/201916:30:0017:00:00יציאה231
תא ועידה02/09/201909:00:0009:30:00מנגנון התמיכות- שיחת ועידה 232
ל"משרדו של המנכ202002/09/201912:00:0012:30:00תכנית עבודה - התייעצות 233
ל"משרדו של המנכ02/09/201913:00:0013:15:00עדכונים לאחר חופשה- אגף תודעה ' ר234
ל"משרדו של המנכ02/09/201914:00:0014:15:00עדכונים לאחר חופשה- חדר מצב 235
02/09/201914:30:0016:00:00ל "סטטוס למנכ- ח אנטישמיות "דו236
02/09/201916:00:0016:30:00ל"פ בינ"תחום שת' ע ר"פ237
03/09/201908:00:0009:30:00מעבר על דוח אנטישמיות עברית 238
ל"במשרדו של המנכ03/09/201909:30:0010:30:00ע ראשי אגפים"פ239
ל"משרדו של המנכ03/09/201910:30:0011:45:00פורום מטה240
ל"משרדו של המנכ03/09/201911:45:0012:00:00היערכות לנסיעה- פרנקפורט 241
ל"משרדו של המנכ03/09/201912:00:0013:00:00התייעצות- פניה ממשרד מבקר המדינה בנושא מערך החוץ242
ל"משרדו של המנכ03/09/201913:00:0013:30:00מסורבי כניסה- התייעצות 243
ל"משרדו של המנכ03/09/201914:15:0014:45:00ל"א יועצת מנכ"פ244
03/09/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה245
04/09/201909:00:0010:00:00המשרד לנושאים אסטרטגיים- ועדה לבחירת עובדים מצטיינים- לידיעה בלבד תזכורת246
ל"משרדו של המנכ04/09/201909:30:0010:30:00משרד מבקר המדינה- יקובס 'דניאל ג247
04/09/201911:00:0012:00:00ל"מנכ+ נחמן שי 248
ל"משרדו של המנכ04/09/201912:00:0012:15:00אגף תודעה ' ע ר"פ249
04/09/201913:00:0013:30:00ל שיוויון חברתי "ט מנכ"ש250
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ל"משרדו של המנכ04/09/201914:00:0014:30:00ח אנטישמיות"השקת דו251
ל"משרדו של המנכ04/09/201914:30:0014:45:00פ"שת- ההסתדרות הציונית 252
04/09/201915:00:0016:00:00פרומרקט - יוני סער 253
04/09/201916:00:0016:30:00אישור דוחות נוכחות254
ל"משרדו של המנכ05/09/201912:00:0012:30:00התייעצות-צ "בג255
05/09/201913:00:0014:00:00ל "סטטוס למנכ- ח טרור "דו256
ל"משרדו של המנכ05/09/201914:00:0015:00:00התייעצות- ח אנטישמיות "דו257
ל"משרדו של המנכ08/09/201909:15:0009:45:00ח אנטישמיות"דו- ל "הערות מנכ258
צמפיון08/09/201910:00:0011:00:00צוות המערכה 259
ל"משרדו של המנכ08/09/201911:00:0011:30:00עדכונים- ת "ע זירת מזה"פ260
ל"משרדו של המנכ08/09/201911:30:0011:45:00ל "ע יועצת מנכ"פ261
שיחת זום08/09/201912:00:0013:15:00שיחת זום- מצגת אנטישמיות262
צמפיון 08/09/201914:00:0014:45:00ר בוממברדייר טרנספורטיישן"רדין יו'פגישה השר עם דניאל דז263
ל"משרדו של המנכ09/09/201911:30:0012:00:00(תמיכות)ע "פ264
ל"משרדו של המנכ09/09/201913:00:0013:30:00יועץ- ל "ע מנכ"פ265
09/09/201913:30:0014:00:00סטטוס ביצוע התקשרויות266
09/09/201914:00:0015:00:00ל"סטטוס למנכ- נתיב הכסף 267
09/09/201915:30:0016:15:00ראש אגף מחקר+ ל "ע שבועי מנכ"פ268
10/09/201900:00:0000:00:00סיור לימודי269
11/09/201900:00:0000:00:00סיור לימודי270
12/09/201900:00:0000:00:00סיור לימודי271
15/09/201910:00:0011:00:00דיון הערכות לחירום272
ל"משרדו של המנכ15/09/201912:30:0013:00:00הכנה לנסיעה לבריסל 273
ל"משרדו של המנכ15/09/201913:00:0014:00:00ע קונצרט"פ274
15/09/201914:00:0014:30:00הכנה לנסיעה לפרנקפורט275
ל"משרדו של המנכ15/09/201914:30:0016:00:00הצגת הפרוייקטים- הכנה לועדת היגוי 276
15/09/201916:30:0017:45:00יציאה277
ל"משרדו של המנכ16/09/201910:00:0010:30:00היערכות לחירום- כיוונים להמשך 278
ל"משרדו של המנכ16/09/201910:30:0011:00:00ל"ע יועץ מנכ"פ279
ל"משרדו של המנכ16/09/201911:30:0012:30:00צ"הכנה לקראת דיון בג280
ל"משרדו של המנכ16/09/201913:00:0013:45:00בקעת הירדן- סטטוס התקשרות 281
צמפיון 16/09/201914:00:0015:00:00ח אנטישמיות"דיון עם המשרד לנושאים אסטרטגים בנושא תוכנית הפרסום של דו282
16/09/201915:00:0016:00:00דיגיטל ויחצ  (ל המשרד"כולל מנכ)ח אנטישמיות "ישיבה מסכמת לקמפיין דו283
מפיון'צ16/09/201916:00:0017:00:00ל "סטטוס למנכ- ח אנטישמיות "דו284
ל"אצל מנכ16/09/201917:00:0017:30:00ל"פ בינ"תחום שת' ע ר"פ285
201917/09/201900:00:0000:00:00בחירות 286
18/09/201908:00:0008:30:00פ בין משרדי"שת- התייעצות טלפונית 287
18/09/201909:00:0010:30:00מצגת אנטישמיות288
ל"משרדו של המנכ18/09/201911:30:0012:00:00הכנה לנסיעה לבריסל289
מפיון'צ18/09/201911:30:0016:30:00תחזית ביצוע תקציב התקשרויות290
19/09/201911:00:0012:30:00הרמת כוסית לראש השנה עם הרשת הכחולה291
19/09/201912:00:0012:30:00כניסת השר-הרמת כוסית לכבוד ראש השנה לרשת הכחולה 292
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ל"משרדו של המנכ19/09/201912:30:0013:15:00ש"ע יועמ"פ293
19/09/201914:00:0015:00:00ל"סטטוס למנכ- מערכה משפטית 294
ל"משרדו של המנכ19/09/201915:00:0015:30:00התייעצות בנושא רשת המשפטנים295
צמפיון 19/09/201916:00:0016:30:00ח אנטישמיות"סגירת דו296
צמפיון22/09/201910:00:0011:00:00צוות המערכה 297
ל"משרדו של המנכ22/09/201911:00:0011:30:00הכנה לשיחות רקע כתבים 298
22/09/201911:30:0012:00:00ט תמיכות"ש299
22/09/201913:00:0013:30:00ברלין/הכנה לנסיעה בריסל300
22/09/201913:30:0014:30:00ל"גלי צה, אילאיל שחר- שיחת רקע 301
ל"משרדו של המנכ22/09/201914:30:0015:00:00א"ע כ"פ302
22/09/201915:00:0015:30:00מכתבים למצטיינים303
22/09/201915:30:0016:00:00יציאה לאירוע304
22/09/201916:00:0018:00:00טקס קצינים מצטיינים בראשות מפקד חיל האויר305
מפיון'צ23/09/201910:30:0011:30:00ל"סטטוס למנכ- ח אנטישמיות "דו306
מפיון'צ23/09/201911:30:0012:15:00(אירופה)שיחות רקע לרשת 307
ל"משרדו של המנכ23/09/201912:30:0013:00:00יועץ- ל "ע מנכ"פ308
מפיון'צ23/09/201913:00:0014:30:00טקס מצטיינים+ הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 309
מפיון'צ23/09/201917:00:0017:45:00(ב"ארה)שיחות רקע לרשת 310
24/09/201900:00:0000:00:00נסיעת עבודה לבריסל311
25/09/201900:00:0000:00:00נסיעת עבודה לבריסל312
26/09/201900:00:0000:00:00נסיעת עבודה לגרמניה313
ל"במשרדו של המנכ01/10/201909:00:0010:00:00ע ראשי אגפים"פ314
מפיון'צ01/10/201912:00:0013:30:00ל"סטטוס מנכ- מערכה אקדמית 315
ל"במשרדו של המנכ01/10/201913:30:0014:15:00אגף יוזמות' ר+ ל "ע שבועי מנכ"פ316
01/10/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה317
ל"משרדו של המנכ02/10/201913:00:0013:45:00אגף כספים ורכש' ע ר"פ318
ל"משרדו של המנכ02/10/201913:45:0014:00:00איתור צרכי עבודה- א "ע כ"פ319
ל"משרדו של המנכ02/10/201915:00:0015:30:00תכנית עבודה מחקר- התייעצות 320
4IL02/10/201915:30:0016:00:00הכנה לדיון שר על קמפיין 321
צמפיון 4IL02/10/201916:15:0017:15:00דיון שר בנושא הצגת הנתונים על הקמפיין וכן המלצות להמשך ולקחים 322
משרד02/10/201917:00:0017:30:00אישור ממונה לדוחות נוכחות323
ל"משרדו של המנכ03/10/201910:00:0011:00:00פ בין משרדי"מענה בנושא שת- התייעצות 324
ל"משרדו של המנכ03/10/201912:00:0012:05:00(אגף יוזמות' ר)ההסתדרות הציונית העולמית - התייעצות 325
03/10/201912:05:0012:20:00הדרכה על הטלפונים החדשים326
03/10/201913:00:0013:45:00נסיעה להרצליה327
ל"משרדו של המנכ06/10/201909:30:0010:00:00עדכונים - ת "ע זירת מזה"פ328
צמפיון06/10/201910:00:0011:00:00צוות המערכה 329
ל"משרדו של המנכ06/10/201911:00:0012:00:00פורום מטה330
ל"משרדו של המנכ06/10/201912:00:0012:45:00ע משפטי"פ331
ל"משרדו של המנכ06/10/201913:00:0013:30:00התייעצות 332
ל"משרדו של המנכ06/10/201913:30:0014:00:00ל"ע יועצי מנכ"פ333
ל"משרדו של המנכ06/10/201915:00:0015:30:00מבנה- מחלקת דיגיטל 334
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ל"משרדו של המנכ06/10/201915:30:0016:00:00ל"מנכ- ע יועץ "פ335
ל"משרדו של המנכ06/10/201916:00:0017:00:00גלובס, שחר סמוחה- שיחת רקע 336
07/10/201909:00:0010:00:00ל"נהלי לשכת מנכ337
(שביל החסד)בבית העלמין ירקון 07/10/201910:30:0011:30:00נרצחת הפיגוע בסיני, עובדת מזכירות הממשלה- ל"אזכרה למיכל אלכסנדר ז338
07/10/201911:30:0012:00:00נסיעה למשרד339
07/10/201913:30:0014:00:00הכנה לפרנקפורט- שיחת ועידה 340
ל"משרדו של המנכ07/10/201915:00:0015:30:00מסורבי כניסה- התייעצות341
ל"משרדו של המנכ07/10/201915:30:0016:00:00יועץ- ל "ע מנכ"פ342
08/10/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה343
ל"משרדו של המנכ10/10/201911:00:0011:30:00התייעצות משפטית344
ל"אצל מנכ10/10/201911:30:0011:45:00הפיגוע בגרמניה- התייעצות 345
צמפיון20/10/201910:00:0011:00:00צוות המערכה 346
מפיון'צ20/10/201911:00:0012:00:00ל"הצגה למנכ- ח טרור "דו347
ל"משרדו של המנכ20/10/201912:00:0013:30:00פורום מטה348
ל"משרדו של המנכ20/10/201914:30:0015:00:00ל"מנכ- ע יועץ "פ349
ל"במשרדו של המנכ22/10/201909:00:0010:00:00ע ראשי אגפים"פ350
ל"משרדו של המנכ22/10/201910:00:0010:30:00הערכת עובד351
מפיון'ל צ"משרדו של המנכ22/10/201911:00:0012:00:00פגישת הכנה לקראת התנעת תכניות עבודה352
ל"משרדו של המנכ22/10/201912:00:0012:30:00הדרכה/א"כ- ע "פ353
ל"משרדו של למנכ22/10/201913:00:0013:15:00ל"ע צוות מנכ"פ354
ל"משרדו של המנכ22/10/201914:00:0014:30:00א עובד לוגיסטיקה"פ355
ל"משרדו של המנכ22/10/201914:30:0015:00:00ע מנהלת לשכה"פ356
22/10/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה357
ל"משרדו של המנכ23/10/201911:00:0011:15:00פריז- נסיעת עבודה לכנס : הכנה358
צמפיון 23/10/201912:00:0013:00:00פגישה בנושא תקציב המשרד לנושאים אסטרטגים359
ל"משרדו של המנכ23/10/201913:00:0013:30:00אגף כספים ורכש' ר- תקציב 360
צמפיון 23/10/201914:00:0015:00:00פגישה עם בן שפירו 361
ל"משרדו של המנכ24/10/201911:00:0012:00:00תכנית עבודה קונצרט- התייעצות 362
ל"משרדו של המנכ24/10/201912:00:0013:00:00ג של אוניברסיטת חיפה"פרויקט מאבק בדל363
ל"במשרדו של המנכ24/10/201914:00:0014:45:00אגף יוזמות' ר+ ל "ע שבועי מנכ"פ364
ל"משרדו של המנכ24/10/201914:45:0015:00:00אגף יוזמות ' ר- עדכון חרם כלכלי 365
24/10/201915:30:0016:30:00גלובס, טל שניידר-שיחת רקע 366
24/10/201916:30:0017:00:00תמיכות- ל "שיחת ועידה עם יועצת השר ויועצת מנכ367
27/10/201909:00:0010:00:00בקשות תמיכה נותרות - ישיבה 368
מפיון'צ27/10/201910:00:0011:00:00ל חזרה לשגרה לאחר חופשים"שיחת מנכ369
מפיון'צ27/10/201911:00:0012:15:00ל"סטטוס למנכ- ח אנטישמיות "דו370
ל"משרדו של המנכ27/10/201912:30:0013:30:00צ"ל חל"ע מנכ"פ371
ל"משרדו של המנכ27/10/201914:00:0015:00:00תמיכות ישראל 372
ל"משרדו של המנכ27/10/201915:30:0016:00:00אגף כספים ורכש ' א ר"פ373
27/10/201916:10:0016:40:00ועדת מכרזים 374
ל"משרדו של המנכ28/10/201913:00:0013:30:00ב"הכנה לנסיעת שר לארה375
ל"משרדו של המנכ28/10/201915:30:0016:00:00יועץ- ל "ע מנכ"פ376
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ל"במשרדו של המנכ29/10/201910:00:0010:30:00אגף יוזמות' ר+ ל "ע שבועי מנכ"פ377
מפיון'צ29/10/201911:00:0012:00:00ט"י הקב"מועבר ע- תדריך ביטחון 378
ל"משרדו של המנכ29/10/201911:30:0012:00:00צ"ל חל"א מנכ"פ379
מפיון'צ29/10/201912:00:0014:30:00סקירה כללית אתגרי מחקר380
29/10/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה381
ל"משרדו של המנכ30/10/201911:00:0011:45:00אנטוני קורנשטיין382
מפיון'צ30/10/201912:00:0013:00:00ל"סטטוס למנכ- מערכה אקדמית 383
ל"משרדו של המנכ30/10/201914:30:0015:00:00ע דוברות "פ384
30/10/201915:00:0015:30:00תקציב- פורום מטה 385
טלפונית30/10/201916:30:0017:00:00ל "סטטוס בדיקת תמיכות חו- דיווח 386
31/10/201910:40:0011:00:00תמיכות ישראל עם משרד המשפטים- שיחת ועידה 387
ל"משרדו של המנכ31/10/201911:15:0012:15:00זירה תרבותית388
ל"במשרדו של המנכ31/10/201912:30:0013:30:00ע ראשי אגפים"פ389
ל"משרדו של המנכ31/10/201913:30:0014:00:00ע מנהלת לשכה"פ390
31/10/201915:00:0015:30:00מעבר על מצגת אנטישמיות391
03/11/201900:00:0000:00:00מחלה392
202004/11/201908:30:0009:30:00ע "ת- פגישה לקראת דיון הגדרת מטרות ויעדים 393
04/11/201909:30:0012:30:00המציאות החדשה של יהודי העולם: עליית האנטישמיות394
04/11/201909:30:0010:00:00נסיעה לבית הנשיא395
Hitting back at the BDS: facts, funding and terror ties04/11/201910:45:0012:00:00השתתפות בפאנל - כנס עיתונות נוצרית 396
05/11/201908:15:0008:45:00תמיכות- שיחת ועידה 397
05/11/201909:00:0009:30:00אישי 398
ל"משרדו של המנכ05/11/201910:30:0012:00:00מבנה ארגוני- אגף תודעה 399
ל"משרדו של המנכ05/11/201913:45:0014:15:00א"ע כ"פ400
05/11/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה401
צמפיון 05/11/201915:30:0016:30:00(שר)פגישה עם נשיא אייפק מורט פרידמן ומנכל אייפק הווארד קור 402
06/11/201909:00:0013:00:00ע"ת- דיון מטרות ויעדים 403
06/11/201913:30:0014:30:00פורום מטה404
06/11/201914:30:0014:45:00פ בית הנשיא"שת405
06/11/201915:00:0017:00:00ל"ע בנושא ניהול לשכת מנכ"פ406
ל"משרדו של המנכ06/11/201916:30:0017:00:00ע מנהלת לשכה"פ407
ל"משרדו של למנכ07/11/201912:30:0013:00:00אגף תודעה ' ע ר"פ408
ל"משרדו של למנכ07/11/201913:00:0013:30:00א עובד תודעה"פ409
ל"משרדו של המנכ07/11/201915:00:0015:30:00צ"פרשן לענייני ערבים של גל- קי חוגי 'ג- שיחת רקע 410
ל"במשרדו של המנכ07/11/201915:30:0016:00:00אגף יוזמות' ר+ ל "ע שבועי מנכ"פ411
07/11/201916:00:0018:00:00עבודה על המצגת לכנס בפריז412
10/11/201900:00:0000:00:00פריז- כנס : הרצאה 413
BDS"11/11/201909:00:0018:00:00האנטישמיות ב - מאחורי המסיכה  "keynote: פריז- כנס  414
12/11/201908:30:0009:30:00פורום מטה טלפוני415
12/11/201911:00:0012:00:00אישי 416
ל"אצל מנכ12/11/201912:30:0012:45:00חירום עזה - חיתוך מצב בוקר417
12/11/201913:00:0013:45:00קריאת מסמכים418
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חדר מצב12/11/201917:00:0018:00:00חירום עזה- חיתוך מצב ערב 419
חדר מצב13/11/201909:10:0010:10:00חירום עזה- חיתוך מצב בוקר420
ל"משרדו של המנכ13/11/201911:30:0012:00:00קונצרט: התייעצות בנושא421
ל"משרדו של המנכ13/11/201912:00:0012:30:00ש"ע יועמ"פ422
13/11/201913:30:0014:00:00מבנה ארגוני של אגף תודעה423
ל"אצל מנכ13/11/201914:00:0014:30:00סטטוס ביצוע התקשרויות424
ל"משרדו של המנכ13/11/201914:30:0015:00:00מענקים ותמיכות- התייעצות 425
ל"במשרדו של המנכ13/11/201915:00:0015:45:00אגף יוזמות' ר+ ל "ע שבועי מנכ"פ426
ל"משרדו של המנכ13/11/201916:00:0016:30:00ע מנהלת לשכה"פ427
חדר מצב13/11/201917:00:0017:30:00חירום עזה- חיתוך מצב ערב 428
שיחת טלפון14/11/201908:30:0009:00:00תכנית עבודה- עיבוד והכנה למפגש סיכום 429
חדר מצב14/11/201909:10:0009:25:00חירום עזה- חיתוך מצב בוקר430
14/11/201911:00:0011:45:00נסיעה431
14/11/201911:45:0013:00:00(ל"הרצאה של מנכ)ג והתמודדות ישראל מולו "איום הדל- ישראל ואתגריה 432
14/11/201913:30:0014:00:00ועדת מכרזים433
202014/11/201914:00:0017:00:00תכנית עבודה - סיכום הגדרת מטרות ויעדים 434
חדר מצב14/11/201917:00:0017:10:00חירום עזה- חיתוך מצב435
17/11/201908:30:0008:45:00בקעת הירדן- שיחת ועידה 436
ל"משרדו של המנכ17/11/201909:00:0009:45:00אוניברסיטת אמורי, קן שטיין' פרופ437
צמפיון17/11/201910:00:0011:00:00צוות המערכה 438
17/11/201911:00:0013:30:00קריאת מסמכים 439
ל"משרדו של המנכ17/11/201913:30:0014:00:00(המשרד לנושאים אסטרטגיים)ט הנכנס "היכרות עם הקב440
ל"משרדו של המנכ17/11/201914:00:0014:40:00ת"ע זירת מזה"פ441
18/11/201900:00:0000:00:00ל במילואים"מנכ442
18/11/201908:30:0009:00:00ועדת מכרזים טלפונית443
18/11/201915:30:0016:30:00(מילואים)ד "שיחות מג- ל במילואים "מנכ444
19/11/201908:30:0009:00:00ועדת מכרזים445
ירושלים19/11/201909:00:0011:30:00מענה למבקר המדינה- ע "ע446
202019/11/201911:30:0013:30:00כינוס ראשון של וועדת ההיגוי לפרויקט ההשתתפות אקספו דובאי 447
19/11/201914:00:0014:30:00רוזלם פוסט'הכנה לכנס ג448
19/11/201914:30:0014:45:00שיחת טלפון זירה דיגיטלית449
19/11/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה450
מפיון'צ20/11/201911:00:0012:00:00ל"הצגה למנכ- ח טרור "סטטוס דו451
ל"משרדו של המנכ20/11/201911:45:0012:15:00אגף יוזמות' ע ר"פ452
מפיון'צ20/11/201914:15:0015:15:00ל"דיון הערכות לחירום בראשות מנכ453
ל"משרדו של המנכ20/11/201915:15:0015:45:00ע מנהלת לשכה"פ454
ל"משרדו של המנכ20/11/201916:00:0016:30:00אגף מחקר' ע ר"פ455
21/11/201910:00:0013:00:00רוזלם פוסט'כנס ג456
21/11/201913:30:0014:00:00מ "צילום תמונה בלע457
24/11/201900:00:0000:00:00חופש458
25/11/201909:30:0010:30:00התייעצות בנושא קנדה459
25/11/201910:30:0011:30:00נסיעה למשרד460
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25/11/201911:30:0013:30:00ע "ע461
מפיון'צ25/11/201914:00:0015:00:00ל"סטטוס למנכ- מערכה כלכלית 462
ל"אצל מנכ25/11/201915:00:0015:30:00ל"פ בינ"תחום שת' ע ר"פ463
26/11/201908:30:0009:00:00לוחות זמנים ופעולות להמשך- תמיכות ישראל - שיחת ועידה 464
ל"משרדו של המנכ26/11/201909:15:0009:30:00א עובד"פ465
ל"משרדו של המנכ26/11/201911:30:0012:00:00ראיון אישי466
ל"במשרדו של המנכ26/11/201912:45:0013:30:00אגף יוזמות' ר+ ל "ע שבועי מנכ"פ467
26/11/201913:30:0014:30:00ל"נהלי לשכת מנכ468
26/11/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה469
27/11/201909:30:0010:00:00אגף מחקר' ע ר"פ470
ל"משרדו של המנכ27/11/201910:00:0011:00:00ל תקציב"הנחיות חשכ- ישיבת חירום 471
מפיון'צ27/11/201911:00:0012:30:00כלי תכנון+ תכניות עבודה - פורום מטה 472
27/11/201913:00:0015:00:00מפגש מנהלים בכירים473
27/11/202015:00:0016:00:00אגף תודעה ' ע ר"פ474
ל"משרדו של המנכ27/11/201916:00:0016:30:00ע מנהלת לשכה"פ475
שיחת ועידה28/11/201908:30:0009:00:00ל"הצגת כלי תכנון והכנה למנכ476
CONCERT 28/11/201910:15:0012:00:00הכנה לועדת היגוי 477
מפיון'צ28/11/201912:00:0014:00:00התייעצות- מחקר 478
28/11/201917:00:0017:30:00יציאה קשיח479
01/12/201908:30:0008:45:00ג"כנס ארגון דל- שיחת ועידה 480
חדר מצב01/12/201910:00:0012:00:00כלי תכנון + דיון התנעת תכנית עבודה 481
ל"משרדו של המנכ01/12/201913:30:0014:15:00הכנה ליום עיון בסוכנות היהודית482
ל"משרדו של המנכ01/12/201914:30:0015:00:00ע יועצים"פ483
ל"משרדו של המנכ01/12/201915:30:0016:00:00ל"א  לשכת מנכ"פ484
ל"במשרדו של המנכ01/12/201916:00:0016:45:00אגף יוזמות' ר+ ל "ע שבועי מנכ"פ485
02/12/201908:45:0009:45:00צרפת, הרצאה בפני משלחת הקריף486
02/12/201909:45:0011:15:00נסיעה 487
02/12/201910:45:0011:00:00"לא נשאר באקדמיה, מה שקורה באקדמיה- "כתיבת מאמר דעה 488
ל"משרדו של המנכ02/12/201912:30:0012:45:00דוברת השר- היכרות 489
ל"משרדו של המנכ02/12/201913:00:0013:30:00ע תקשורת"פ490
מפיון'צCONCERT 03/12/201910:00:0012:30:00הכנה לועדת היגוי 491
03/12/201915:00:0019:00:00יום עבודה מקוצר עם משפחה492
04/12/201908:30:0009:00:00שיחת הכנה לקראת שיחת רקע לוושינגטון פוסט493
04/12/201909:30:0013:30:00הצגת פעילות המשרד לנושאים אסטרטגיים- יום עיון הסוכנות היהודית 494
בסוכנות04/12/201914:30:0015:30:00מבנה ארגוני- אגף תודעה 495
04/12/201916:00:0016:30:00נסיעה496
04/12/201916:30:0017:30:00וושינגטון פוסט , שיחת רקע497
05/12/201912:00:0012:30:00שיחת ועידה498
05/12/201917:00:0017:30:00יציאה קשיח499
ל"משרדו של המנכ08/12/201912:00:0013:00:00צ"ל חל"ע מנכ"פ500
ל"משרדו של המנכ08/12/201914:00:0014:15:00א "התייעצות כ501
ל"משרדו של המנכ08/12/201914:30:0015:00:00ש"ע יועמ"פ502
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ל"משרדו של המנכ08/12/201915:00:0015:15:00תחום אקדמיה' ע ר"פ503
ל"משרדו של המנכ08/12/201915:15:0015:45:00אגף יוזמות' ע ר"פ504
ל"משרדו של המנכ09/12/201911:00:0011:10:00ע יועצים "פ505
09/12/201911:30:0012:00:00אגף מחקר' ע שבועי ר"פ506
ל"משרדו של המנכ09/12/201912:00:0013:00:00ניהול ידע507
ל"בחדרו של מנכ09/12/201914:00:0014:15:00ת"ע זירת מזה"פ508
ל"משרדו של המנכ09/12/201914:30:0015:00:00התייעצות דוברות509
צמפיון09/12/201915:00:0016:30:00הערכה שנתית - צוות המערכה 510
10/12/201908:30:0008:45:00א"שיחת טלפון כ511
ל"משרדו של המנכ10/12/201909:00:0010:00:00ע עם נציבות שירות המדינה"פ512
ל"משרדו של המנכ10/12/201911:30:0012:00:00ל"א סטודנטית לשכת מנכ"פ513
10/12/201913:00:0014:30:00פגישה בנושא רשת המשפטנים514
10/12/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה515
10/12/201915:30:0016:00:00שיחת ועידה516
11/12/201909:30:0010:00:00אגף תודעה' ע שבועי ר"פ517
מפיון'צ11/12/201910:00:0011:00:00ל"דיון סטטוס מנכ- נתיב הכסף 518
11/12/201910:00:0011:00:00ל"סטטוס למנכ- מערכה משפטית 519
CONCERT 11/12/201913:00:0015:00:00ועדת היגוי 520
ל"משרדו של המנכ11/12/201915:00:0015:45:00צ"ר חל"ע יו"פ521
ל"משרדו של המנכ11/12/201916:00:0016:30:00ע מנהלת לשכה"פ522
ל"משרדו של המנכ12/12/201910:30:0011:45:00פגישה ביטחונית523
צמפיון 12/12/201912:30:0013:30:00של אוסטרליה כריסטיאן פורטר (שר המשפטים)התובע הכללי 524
ל"משרדו של המנכ12/12/201914:00:0014:30:00סקופר525
ל"אצל מנכ12/12/201914:30:0015:00:00ל"פ בינ"תחום שת' ע ר"פ526
12/12/201915:30:0016:00:00נושאים אחרונים שנותרו לאישור- ל יוזמות שטח "חו- ועדת תמיכות טלפונית 527
12/12/201917:00:0017:30:00יציאה קשיח528
ן"צמפיון חד15/12/201910:00:0011:00:00נוכחות חובה- הדרכה על מכשיר ההחייאה 529
צמפיון15/12/201913:00:0014:00:00ל"ע מנכ"פ530
ל"משרדו של המנכ15/12/201914:30:0015:00:00התייעצות אוניברסיטאות531
ל"במשרדו של המנכ15/12/201915:30:0016:15:00אגף יוזמות' ר+ ל "ע שבועי מנכ"פ532
ל"משרדו של המנכ16/12/201909:30:0010:00:00ל עם אגף תודעה"פגישת מנכ533
ל"משרדו של המנכ16/12/201910:00:0011:00:00ל"חשכ-פגישת הכנה534
CONCERT 16/12/201911:00:0014:00:00ועדת היגוי  535
ל"משרדו של המנכ16/12/201915:00:0016:00:00ל מכבי עולמי"מנכ536
הלשכה מחברת16/12/201917:00:0017:30:00הכנה לוועדת מצטיינים- שיחת טלפון 537
ל"משרדו של המנכ16/12/201917:30:0018:00:00ל"א רכזת לשכת מנכ"פ538
16/12/201918:30:0020:00:00לית מסע"מנכ- פרידה מלירן אבישר 539
17/12/201908:30:0009:00:00ל"הכנה לפגישה בחשכ- שיחת ועידה 540
ל"במשרדו של המנכ17/12/201909:00:0010:00:00ע ראשי אגפים"פ541
צמפיון17/12/201910:00:0011:00:00צוות המערכה 542
17/12/201911:30:0012:00:00שיחת הכנה לועדת מצטיינים543
ל"משרדו של המנכ17/12/201912:00:0012:30:00ע דוברות"פ544
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17/12/201913:00:0014:00:00טל ישראלי גל545
17/12/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה546
17/12/201920:00:0022:00:00אלן קאר, ארוחת ערב עם הנציב המיוחד למאבק באנטישמיות547
18/12/201910:00:0010:30:00אגף מחקר' ע שבועי ר"פ548
ל"משרדו של המנכ18/12/201912:00:0012:30:00ע מנהלת לשכה"פ549
18/12/201913:30:0014:30:00(2020-בנושא תקציב המשרד לנושאים אסטרטגיים ל)ל "פגישת הכנה לסגן חשכ550
18/12/201914:30:0015:15:00נציבות שירות המדינה, צוות מצטיין- פגישת הכנה 551
201918/12/201916:15:0017:15:00וועדה בין משרדית לצוות מצטיין 552
19/12/201910:00:0012:00:00" כמחולל אנטישמיות חדשהBDS-" ח ו"נאום בכנס באוניברסיטת חיפה בנושא הדו553
19/12/201912:00:0013:30:00מפיון'נסיעה לצ554
מפיון'צ19/12/201914:00:0014:45:00ישיבה בנושא היערכות לחירום555
ן"צמפיון חדBICOM 19/12/201915:30:0017:00:00הצגה שנתית של ארגון 556
19/12/201917:00:0017:30:00יציאה קשיח557
22/12/201911:00:0012:00:00מפיון'נסיעה לצ558
צמפיון22/12/201912:00:0013:00:00צוות המערכה 559
ל"משרדו של המנכ202022/12/201913:00:0013:45:00תקציב 560
ל"משרדו של המנכ22/12/201914:30:0015:00:00ט שר"ע רמ"פ561
CSR23/12/201908:30:0008:40:00התייעצות - שיחת טלפון 562
23/12/201911:30:0015:30:00ועדת תמיכות563
202023/12/201916:00:0017:00:00-תקציב המשרד לנושאים אסטרטגיים ל564
24/12/201909:10:0009:55:00תחום זירה ציבורית' ע ר"פ565
24/12/201910:30:0011:00:00צ ותקציב"שיחה טלפונית בנושאי חל566
24/12/201911:00:0011:30:00אגף תודעה' ע שבועי ר"פ567
24/12/201912:00:0013:00:00ע"ע568
ל"משרדו של המנכ24/12/201914:00:0014:30:00ע דוברות"פ569
24/12/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה570
25/12/201909:00:0011:00:00ראש אגף התקציבים, בהשתתפות החשב הכללי- לים  תקציב"פורום מנכ571
25/12/201911:00:0012:00:00מפיון'נסיעה לצ572
מפיון'צ25/12/201912:00:0013:00:00הדלקת נר חנוכה משרדית573
ל"משרדו של המנכ25/12/201913:00:0013:30:00ע יועצים"פ574
ל"במשרדו של המנכ25/12/201914:30:0015:00:00אגף יוזמות' ר+ ל "ע שבועי מנכ"פ575
ל"משרדו של המנכ25/12/201915:00:0015:30:00ש"ע יועמ"פ576
ל"משרדו של המנכ25/12/201916:00:0016:30:00ע מנהלת לשכה"פ577
26/12/201909:00:0013:00:00ילדי משרד- פעילות חנוכה 578
26/12/201917:00:0017:30:00יציאה קשיח579
ל"משרדו של המנכ29/12/201909:30:0010:00:00התייעצות סוף שנה 580
צמפיון29/12/201910:00:0011:00:00צוות המערכה581
ל"משרדו של המנכYNET 29/12/201911:00:0011:15:00-פרשן לענייני ערבים בידיעות אחרונות-שיחת רקע אליאור לוי 582
ל"משרדו של המנכ29/12/201912:30:0013:00:00א "ע כ"פ583
ל"משרדו של המנכ202029/12/201913:20:0014:50:00תקציב - פורום מטה 584
ל"משרדו של המנכ202029/12/201915:15:0016:30:00ע "ת585
ל"משרדו של המנכ30/12/201910:30:0011:00:00ל"ע יועצת מנכ"פ586
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מפיון'צ30/12/201912:00:0012:45:00ל"סטטוס מנכ- מערכה אקדמית 587
ל"משרדו של המנכ30/12/201913:15:0014:00:00אגף מחקר' ע ר"פ588
מפיון'צ30/12/201917:30:0018:30:00דיגיטל-סיכום קמפיין אנטישמיות589
ל"במשרדו של המנכ31/12/201909:00:0010:00:00ע ראשי אגפים"פ590
ן"חד31/12/201910:00:0011:00:00כיוונים להמשך-ח אנטישמיות  "דו591
31/12/201911:00:0013:15:00ע"ע592
ל"משרדו של המנכ31/12/201914:00:0014:30:00ע דוברות"פ593
31/12/201915:00:0019:00:00יום  עבודה מקוצר עם משפחה594
31/12/201917:00:0017:15:00הראל טובי, ל בית הנשיא"שיחה טלפונית עם מנכ595
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מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושאמסד

1Andrew Borans - AEPI 03/01/201911:00:0012:00:00לית"משרדה של המנכ, מפיון'צ
לית"משרדה של המנכ03/01/201912:30:0016:00:00האיחוד האירופי+ הטרור - חות "קריאת דו2
לית"משרדה של המנכ, מפיון'צ06/01/201914:30:0015:00:00דיון כלכלי3
לית"משרדה של המנכ06/01/201915:00:0015:30:00מנהל מערכה- לית "עדכון מנכ4
לית"משרדה של המנכ06/01/201916:00:0017:00:00(פנימי)ההתקשרויות בתקופת בחירות 5
לית"משרדה של המנכ07/01/201912:00:0012:30:00ה"הכנה לור6
לית"משרדה של המנכ07/01/201912:30:0012:45:00פיילוט מחקר7
לית"משרדה של המנכ07/01/201914:00:0014:45:00' יצחק אהרונוביץ8
לית"משרדה של המנכ08/01/201910:45:0011:45:00אגף כספים ורכש' ע ר"פ9

לית"משרדה של המנכ08/01/201912:00:0012:30:00ועדת מכרזים 10
08/01/201912:30:0013:00:00ועדת מכרזים11
לית"משרדה של המנכconcert08/01/201913:00:0014:15:00הכנה לוועדת היגוי 12
לית"משרדה של המנכ08/01/201915:00:0015:45:00א"ע סטטוס כ"פ13
201909/01/201911:00:0015:00:00- כיווני פעולה ל- אפקטיביות ארגונית 14
מפיון'צ10/01/201915:30:0016:30:00(ה"ור)ועד ראשי האוניברסיטאות 15
מפיון'צ13/01/201911:00:0011:30:00צ"הצגת החל- השתתפות בצוות המערכה 16
13/01/201912:00:0013:15:00פ עם פרויקט הקמפוסים של ארגון מוזאיק יונייטד "הצעה לשת17
13/01/201914:00:0014:30:00ועדת מכרזים18
לית"משרדה של המנכLNI15/01/201911:30:0012:00:00- וGC4Iבחירת החברה הזוכה להפקת כנסי 19
15/01/201912:00:0014:00:00ח הטרור"קריאת דו20
לית"משרדה של המנכ15/01/201914:00:0014:15:00תחום בכיר זירה מערבית' ע ר"פ21
לית"משרדה של המנכ15/01/201914:30:0015:00:00' הכנה למארק וורת22
15/01/201915:00:0016:00:00ועדת תמיכות23
16/01/201910:00:0016:00:00ע"ע24
25meeting with Marc Worth17/01/201911:00:0012:00:00
17/01/201912:30:0016:00:00ע"ע26
מפיון'צCONCERT 21/01/201910:20:0011:20:00ועדת היגוי 27
לית"משרדה של המנכ21/01/201911:30:0012:30:00תקציב- אגף כספים ורכש ' ע ר"פ28
לית"משרדה של המנכ21/01/201914:00:0014:30:00(ראש אגף תודעה+ מנהל המערכה)קמפיין 29
22/01/201913:00:0017:00:00אישי30
23/01/201911:30:0013:00:00דיון ביטחוני31
לית"משרדה של המנכ23/01/201914:00:0014:30:00ועדה מכרזים32
לית"משרדה של המנכReuters 23/01/201914:30:0015:00:00-הכנה ל33
24/01/201910:00:0016:00:00ע"ע34
24/01/201919:00:0019:30:00ט קרלוס טפיירו"ש35
27/01/201909:00:0009:30:00טקס חתימה על הארכת ההסכם עם בקעת הירדן- שיחת ועידה 36
27/01/201910:30:0011:30:00סיכום נסיעה37
27/01/201913:00:0013:30:00הכנה לרוייטרס38

2019מאי -ינואר, סימה ואקנין גיל- ל המשרד לנושאים אסטרטגים  "לוז מנכ
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לית"משרדה של המנכ27/01/201914:00:0015:00:00ב"מזכיר ועחו- שמואל לטקו 39
INSS28/01/201900:00:0000:00:00-כנס ה40
מוזיאון ארץ ישראל28/01/201911:40:0012:40:00(ר ציפי ישראלי"ד)מחקר דעת קהל של המכון למחקרי ביטחון לאומי - מדד הביטחון הלאומי 41
28/01/201912:15:0013:15:00הצהרה משותפת עם בקעת הירדן42
מוזיאון ארץ ישראל28/01/201913:10:0014:10:00(גבי סיבוני ('מיל)מ "ר אל"ד)משחק מלחה , סימולציה- ביטחון סייבר 43

44
 - (שחר עילם ('מיל)ל "סא)? סיבה לדאגה: ב"הפערים בין ישראל ליהדות ארה: דיון בפאנל

מוזיאון ארץ ישראל28/01/201914:40:0015:10:00הצגת מסקנות והמלצות ממחקר חדש בנושא
מוזיאון ארץ ישראל28/01/201915:30:0016:30:00(ר עודד ערן"השגריר ד: מנחה)י טראמפ "העולם עפ: דיון בפאנל45
מוזיאון ארץ ישראל28/01/201917:00:0017:30:00אודי דקל ('מיל)ל "תא- המגת המתווה )בין מתווה המכון לתכנית טראמפ : שיחה46
29/01/201911:00:0014:00:00ע"ע47
לית"משרדה של המנכ29/01/201914:30:0014:45:00(מחבלים בחליפות)ח טרור "תכנית תקשורת דו- מנהל המערכה וראש אגף תודעה 48
מוזיאון ארץ ישראל29/01/201915:05:0016:05:00(מר נועם מנלה: מנחה)המאבק על התודעה בעולם דיגיטלי : דיון בפאנל49
מוזיאון ארץ ישראל29/01/201916:05:0017:05:00ביטחון לאומי בעידן פוסט אמת: שחק-תכנית ליפקין50
לית"משרדה של המנכ31/01/201910:15:0011:15:00הכנה למסיבת עיתונאים51
לית"משרדה של המנכ31/01/201913:30:0014:00:00ל"עדכון מצב למנכ52
צמפיוןBDS 03/02/201913:00:0013:45:00קשרי הטרור של ארגוני ה- שיחת רקע לעיתונאים בנושא מחבלים בחליפות 53
צמפיון 03/02/201914:00:0014:30:00המשך שיחת רקע עיתונאים זרים54
Reuters 04/02/201913:00:0014:00:00-ראיון ל55
לית"משרדה של המנכ04/02/201914:00:0014:30:00ה"נוהל תיאום מול ור56
שיחה טלפונית 05/02/201911:20:0011:50:00המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה  - ועדת התאמה לעובד בתקופת ניסיון57
לית"משרדה של המנכ05/02/201913:00:0014:00:00פגישת עבודה-צ "חל58
05/02/201915:00:0016:00:00נסיעה59
05/02/201916:00:0017:30:00ניחום אבלים60
לית"משרדה של המנכ06/02/201911:00:0011:30:00ועדת מכרזים 61
לית"משרדה של המנכ06/02/201912:20:0013:00:00ת"מהמרכז לחקר מדיניות מזה- עקיבא שפיגלמן - דויד בדין 62
לית"משרדה של המנכ06/02/201914:00:0014:45:00וש ריינשטיין'ג63
חדר מצב06/02/201915:00:0016:00:00 1' מאמץ מרכזי מס64
07/02/201912:00:0014:00:00דפנה בסטר 65
07/02/201915:00:0016:00:00קיסריה - שירז 66
מפיון'צ10/02/201911:00:0012:00:00ימי הולדת67
לית"משרדה של המנכ10/02/201914:00:0014:30:00אשרות סטודנטים בהקשרי כניסה לישראל- ח בנושא "הכנה לקראת דיון במשה68
11/02/201911:00:0016:00:00ע"ע69
לית"משרדה של המנכ11/02/201912:00:0012:30:00ל"ע משנה למנכ"פ70
12/02/201912:00:0013:30:00צ"פ חל"שת71
לית "משרדה של המנכ12/02/201914:30:0015:00:00ועדת מכרזים 72
13/02/201912:15:0013:00:00א"נסיעה לקריה בת73
13/02/201913:00:0014:00:00ברוך-מישל בן- ט "סיב' ר74
13/02/201916:00:0017:00:00אמיר קיין75
לית"משרדה של המנכ17/02/201911:30:0012:00:00המשך עבודה ארגונית76
17/02/201912:30:0013:00:00 (פנימי)הכנת ציטוטים עבור רוייטרס 77
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לית "משרדה של המנכ17/02/201913:00:0013:30:00תיאום יועץ שר78
18/02/201911:00:0012:00:00ועדת סינון לועדת בוחנים למשרת ראש תחום בכיר זירה ציבורית79
ירושלים18/02/201912:30:0013:30:00בקי כספי 80
3018/02/201916:00:0019:00:00- פרדס חנה 81
19/02/201910:30:0015:00:00ע"ע82
לית"משרדה של המנכ19/02/201915:30:0016:00:00ועדת מכרזים 83
לית"משרדה של המנכ20/02/201911:00:0012:30:00דיון פנימי- סטטוס אירוויזיון 84
לית"משרדה של המנכGC4I20/02/201913:30:0014:15:00כנס - ל "דיון סטטוס והצגה למנכ85
DigiTell 20/02/201914:15:0015:00:00דיון סטטוס והצגה כנס 86
21/02/201908:30:0013:00:00לאומי - במשפט הבין2018כנס סיכום שנת 87
21/02/201911:15:0012:50:00לאומי - במשפט הבין2018כנס סיכום שנת 88
21/02/201912:00:0012:30:00 ארוחת סיום 30- פרדס חנה 89
משרד ראש הממשלה24/02/201914:00:0015:00:00דיון בנושא הערכות המשטרה לקראת האירוויזיון 90
לית"משרדה של המנכ26/02/201911:00:0011:45:00אגף כספים ורכש ' ע ר"פ91
26/02/201913:30:0014:15:00איילה הנגבי 92
לית"משרדה של המנכ26/02/201914:30:0015:00:00(פנימי)הכנה לדיון אירוויזיון 93
צמפיון26/02/201915:00:0016:00:00ראש מועצת בקעת הירדן- פגישה עם דוד אלחייני94
צמפיון 27/02/201911:00:0011:30:00פרידה מיועץ השר95
צמפיון27/02/201912:00:0013:00:00פגישה עם המשלחת של אווה בקר96
27/02/201912:30:0015:30:00למשרת ראש תחום בכיר זירה ציבורית -ועדת בוחנים 97
27/02/201915:15:0015:45:00שומרון- ועידה 98
28/02/201911:00:0016:00:00ע"ע99

לית"משרדה של המנכ03/03/201911:30:0012:00:00שוטף- א "ע כ"פ100
לית"משרדה של המנכ03/03/201914:30:0015:00:00הדרכה- א "ע כ"פ101
04/03/201910:00:0011:00:00פגישה מחוץ למשרד102
לית"משרדה של המנכ04/03/201913:00:0013:45:00עדכונים- דן דייקר 103
04/03/201914:00:0015:00:00יציאה104
04/03/201915:00:0017:00:00רוח - אורנה צח 105
05/03/201910:30:0011:30:00כנס הרצליה106
ע"עDigitell 05/03/201912:00:0014:00:00הכנה לכנס 107
06/03/201911:00:0012:30:00מערך התחשבנות ועבודה מול החשבות- דיון 108
לית"משרדה של המנכ06/03/201913:00:0014:00:00הערכת עובדים- ע הדרכה "פ109
06/03/201914:00:0015:30:00דיון לקראת האירוויזיון110
לית"משרדה של המנכ07/03/201912:00:0012:45:00סקר פנימי111
10/03/201909:30:0010:00:00צוות בינמשרדי אירוויזיון- שיחת ועידה 112
לית"משרדה של המנכ10/03/201911:00:0011:45:00ע ראש אגף תקציבים ורכש"פ113
10/03/201912:00:0015:00:00ע"ע114
מפיון'צ10/03/201915:30:0016:00:00לית"ע המנכ"פ115
10/03/201917:15:0017:45:00ל"חשכ- שיחת טלפון 116
לית "משרדה של המנכ11/03/201914:00:0014:30:00ועדת מכרזים 117
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Digitell 201912/03/201900:00:0000:00:00כנס 118
12/03/201911:00:0013:00:00ע"ע119
12/03/201914:40:0015:00:00נסיעה120
12/03/201915:00:0016:00:00ל"מב121
13/03/201911:00:0016:00:00עבודה מחוץ למשרד122
14/03/201900:00:0000:00:00יום חופש123
14/03/201908:45:0009:15:00שיחת ועידה124
14/03/201909:00:0016:00:00אישי125
14/03/201918:00:0018:30:00נועם כץ- נתי כהן - ל תאגיד "מנכ- שיחת ועידה 126
17/03/201909:00:0018:00:00צ"יום מרוכז חל127
18/03/201910:00:0011:30:00צוות המערכה128
18/03/201911:00:0012:00:00רון פרושאור129
18/03/201912:00:0013:00:00מפיון'נסיעה לצ130
לית"משרדה של המנכ18/03/201913:00:0013:15:00התייעצות- אגף כספים ורכש ' ע ר"פ131
מפיון'צ18/03/201913:45:0014:45:00מסיבת פורים משרדית 132
לית"משרדה של המנכ18/03/201915:30:0016:30:00סקר פנימי133
צמפיון 20/03/201912:15:0013:15:00לית "ע המנכ"פ134
לית "משרדה של המנכ20/03/201914:00:0014:30:00ועדת מכרזים135
לית"משרדה של המנכ20/03/201916:00:0016:30:00משוב136
צמפיון24/03/201915:00:0016:00:00לית המשך"ע המנכ"פ137
לית "משרדה של המנכ25/03/201912:00:0012:30:00ועדת מכרזים 138
139ISDEF's Annual Diplomat Cocktail Reception25/03/201919:00:0021:00:00
לית"משרדה של המנכ26/03/201913:30:0014:00:00משוב140
לית"משרדה של המנכ28/03/201911:30:0012:00:00א "פ141
לית"משרדה של המנכ28/03/201912:00:0012:30:00א"פ142
לית"משרדה של המנכ28/03/201913:30:0014:00:00פנימי- סגירת קצוות לחירום 143
לית"משרדה של המנכ31/03/201911:00:0011:30:00משוב144
לית"משרדה של המנכ31/03/201911:30:0012:00:00ל"הכנה להצגה לחשכ145
31/03/201912:30:0013:00:00לקראת תיאום ציפיות- לית "הגשת מסמך למנכ146
לית"משרדה של המנכ31/03/201913:00:0014:00:00קונצרט- עדכונים + שוטף 147
לית"משרדה של המנכ, מפיון'צ31/03/201914:30:0015:30:00תיאום ציפיות148
שיחה טלפונית 01/04/201912:50:0013:00:00 ועדת התאמה לעובד בתקופת ניסיון149
מפיון'צ01/04/201914:00:0015:00:00ל"הצגה למנכ- הכנה לאירוויזיון 150
לית"משרדה של המנכ01/04/201915:00:0015:30:00ע "בהמשך לפ- הסתדרות ציונית 151
לית "משרדה של המנכ01/04/201915:30:0016:00:00מדיניות כניסה אירוויזיון- שיחת טלפון עם הדוברים 152
לית"משרדה של המנכ02/04/201911:00:0012:30:00'סבב ב- הצגת פרוייקטים 153
חדר מצב02/04/201913:00:0014:30:00דיון סטאטוס התקשרויות154
03/04/201914:00:0015:30:00אמיר קיין155
03/04/201915:30:0018:30:00סיכום שנה156
לית"משרדה של המנכ04/04/201911:00:0011:30:00א"פ157
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לית"משרדה של המנכ04/04/201911:30:0013:00:00זירה תרבותית158
לית"משרדה של המנכ04/04/201913:15:0013:45:00א"פ159
צמפיון04/04/201914:00:0014:30:00לית"פגישה קצרה עם המנכ160
04/04/201914:30:0016:30:00סיכום שנה161
לית"משרדה של המנכ07/04/201911:00:0012:30:00ועדת מכרזים 162
לית"משרדה של המנכ07/04/201912:30:0013:30:00ש"מתפ- מ מבצעים "רמ163
07/04/201914:15:0014:45:00יציאה164
08/04/201900:00:0000:00:00לית בחופש"המנכ165
201909/04/201900:00:0000:00:00יום שבתון בחירות 166
10/04/201909:30:0017:00:00ז מצורף"לו- סיכום שנה 167
לית"משרדה של המנכ11/04/201910:30:0011:00:00סיכום168
CONCERT 11/04/201911:00:0013:45:00ועדת היגוי  169
11/04/201913:45:0014:45:00יציאה170
11/04/201914:00:0014:30:00ועדת מכרזים171
15/04/201912:00:0013:30:00הרמת כוסית לחג הפסח עם הרשת הפרו ישראלית172
15/04/201913:10:0013:40:00הרמת כוסית לארגונים פרו ישראלים173
15/04/201914:45:0015:45:00רטו'שיחת וועידה נשות קונצ174
16/04/201900:00:0000:00:00לית בחופש"המנכ175
17/04/201916:00:0016:30:00ל"ט גיא פאפו עוזר הרמטכ"ש176
חגים דתיים יהודיים19/04/201900:00:0000:00:00ערב פסח177
חגים דתיים יהודיים20/04/201900:00:0000:00:00פסח178
חגים דתיים יהודיים21/04/201900:00:0000:00:00חג פסח179
חגים דתיים יהודיים21/04/201900:00:0000:00:00חול המועד פסח180
חגים דתיים יהודיים22/04/201900:00:0000:00:00חול המועד פסח 181
חגים דתיים יהודיים23/04/201900:00:0000:00:00חול המועד פסח182
חגים דתיים יהודיים24/04/201900:00:0000:00:00חול המועד פסח 183
חגים דתיים יהודיים25/04/201900:00:0000:00:00חול המועד פסח 184
חגים דתיים יהודיים26/04/201900:00:0000:00:00שביעי של פסח185
חגים דתיים יהודיים27/04/201900:00:0000:00:00איסרו חג פסח186
לית"משרדה של המנכ28/04/201912:00:0013:00:00ועדת מכרזים 187
לית"משרדה של המנכ28/04/201913:00:0013:30:00ישיבת תיעדופים188
צמפיון29/04/201913:15:0014:15:00פגישה עם המשרד בנושא אירוויזיון189
29/04/201914:30:0015:00:00ל"הכנה לקראת הצגה לחשכ- שיחת ועידה 190
צמפיון 29/04/201916:00:0016:15:00לית "פגישה אישית עם המנכ191
30/04/201916:00:0018:00:00צ"הצגת הפעילות שהותנעה במיזם המשותף של המשרד לנושאים אסטרטגיים עם החל192
01/05/201900:00:0000:00:00לית בחופש"המנכ193
צמפיון 4IL 01/05/201915:00:0015:30:00פגישה קצרה בנושא 194
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מפיון'צ02/05/201910:00:0010:30:00טקס יום השואה195
02/05/201911:30:0016:00:00לית"ל משרד התקשורת נתי כהן יקיים פגישה בחדר של המנכ"מנכ196
05/05/201900:00:0000:00:00לית בחופש"המנכ197
05/05/201912:00:0014:00:00דפנה בסטר 198
ירושליםBDS 05/05/201915:00:0015:45:00ב בנושא "פגישה עם חברי משלחת מארה199
06/05/201914:00:0019:00:00ל המשרד"אירוע פרידה ממנכ200
06/05/201915:30:0016:30:00דיון בנושא היערכות לאירוויזיון201
07/05/201900:00:0000:00:00לית בחופש"המנכ202
משרד ראש הממשלהRJC07/05/201913:45:0014:45:00פגישה עם משלחת של חברי הועד מנהל של ארגון היהודים הרפובליקני 203
צמפיון4il08/05/201915:30:0016:00:00פגישה בנושא אתר 204
ישראל09/05/201900:00:0000:00:00יום העצמאות205
10/05/201910:30:0013:00:00מטווח 206
12/05/201900:00:0000:00:00לית בחופש"המנכ207
StandWithUs13/05/201915:00:0015:45:00פגישה עם ארגון 208
צמפיון 16/05/201916:00:0017:00:00פגישה עם שגריר בריטניה היוצא 209
JP20/05/201911:00:0013:00:00כתיבת מאמר דעה 210
21/05/201910:30:0011:00:00ועדת התאמה לעובד בתקופת ניסיון211
צמפיון21/05/201916:45:0017:30:00ר קמרון בראון "פגישה עם הנשיא אייפק מורט פרידמן ומנכל אייפק ישראל ד212
לית "משרדה של המנכ22/05/201912:30:0013:30:00ועדת מכרזים 213
22/05/201917:30:0018:00:00ט זוהר פלטי"ש214
חגים דתיים יהודיים23/05/201900:00:0000:00:00ג בעומר"ל215
23/05/201919:00:0019:30:00ט שרון נזריאן"ש216
לית"משרדה של המנכ26/05/201911:00:0011:30:00חפיפה קונצרט 217
לית"משרדה של המנכ26/05/201912:00:0013:00:00ע חפיפה"פ218
לית"משרדה של המנכ26/05/201913:00:0014:00:00חפיפה קונצרט219
לית"משרדה של המנכ26/05/201914:00:0014:30:00הנחיות להגשת הצעה לתקציב- אגף כספים ורכש ' ע ר"פ220
26/05/201915:30:0016:00:00נסיעה221
26/05/201916:00:0017:00:00לית "המנכ+ ד דניאל רייזנר "עו222
27/05/201913:00:0013:30:00ט זוהר פלטי"ש223
28/05/201911:00:0013:30:00פורום מטה224
28/05/201914:00:0014:30:00הצגת האתר של המשרד לנושאים אסטרטגים 225
ן"חד29/05/201910:30:0011:00:00פרידה226
לית"משרדה של המנכ29/05/201911:30:0012:00:00א"פ227
29/05/201912:00:0012:30:00מסיבת עיתונאים עם מושל פלורידה228
כנסת29/05/201912:30:0013:00:00עם מושל פלורידה " Why is Israel Singled Out for BDS" בנושא 1שולחן עגול 229
כנסת29/05/201913:00:0013:30:00עם מושל פלורידה " How does BDS harm Palestinians" בנושא - 2שולחן עגול 230
CONCERT 29/05/201913:00:0015:00:00ועדת היגוי 231
לית"משרדה של המנכ29/05/201915:30:0016:00:00ל"מ מנכ"א סיכום מ"פ232
30/05/201911:00:0012:00:00נתן שרנסקי233
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