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26 ספטמבר 2021 - ספטמבר 2021
2 אוקטובר 2021

יום שני 27 ספטמבר
ערב שמחת תורה

יום רביעי 29 ספטמבר
 אישי09:00 - 09:30
 סטטוס שטח10:00 - 10:30
 סטטוס תקשורת ודיגיטל10:30 - 11:30
 הקלטת ברכה לתכנית מיעוטים "מילואימניקים 11:30 - 12:00

 (ספריה, קומה 1)בחזית"
 (ספריה, קומה 1) צילומים נאום "משפחה מגוונת"12:00 - 13:00
 הכנה לשיחה עם סגנית שר החוץ הספרדי + 13:30 - 14:00

דיאלוג ישראל-איטליה
 - Rizel (לשכת סגן השר) פ"ע סגן השר <> מנכ"ל14:00 - 14:30

Maya
 -  שיחת טלפון עם סגנית שר החוץ הספרדית14:45 - 15:15

Rizel Maya
 עדכוני רמ"טים15:30 - 16:00
 (לשכה) פגישה עם מייק הרצוג16:30 - 17:15
 סיכום דיגיטל17:30 - 18:00
 סטטוס קונסולרי18:00 - 18:30
 - Sinai Heli (אולם אבריאל) הערכת מצב שבועית 18:30 - 19:30

יום שישי 1 אוקטובר

שבת 2 אוקטובר

יום ראשון 26 ספטמבר
חוה"מ סוכות

 סטטוס שטח09:00 - 10:00
 סטטוס פניות ציבור קונסולרי10:00 - 10:30
 צילומים חדשות 12:0012 - 13:00

יום שלישי 28 ספטמבר
שמחת תורה

יום חמישי 30 ספטמבר
 הכנה לקראת טקס חנוכת קו תעופה 09:00 - 09:45
 (צ'מפיון)בחריין-ישראל
 (צ'מפיון) פגישת הכנה לנסיעה לאמירויות09:45 - 10:30
 צילומים סושיאל10:30 - 11:30
 (נתב"ג) חניכת קו תעופה בחריין-ישראל12:30 - 14:15
 (זום) שולחן עגול ארגונים פרו ישראליים אנגליה14:30 - 15:45
 (זום) דיאלוג ישראל-איטליה16:00 - 16:45
 סטטוס תקשורת ודיגיטל18:30 - 19:15
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3 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
9 אוקטובר 2021

יום שני 4 אוקטובר
 סטטוס שטח09:30 - 10:00
 (אולם  ישיבה שבועית בנושא דיגיטל וסושיאל10:00 - 11:00

שקד)
 שידור הצהרה משפחה מגוונת11:00 - 11:15
 פגישה עם ג'וש שוורץ (מזכ"ל) ויהודה סטון 11:30 - 12:00

 (לשכה)(סמנכ"ל תפעול) הסוכנות היהודית
 פגישה בנושא הצעת מחליטים מיזם משותף 12:30 - 13:00

מאבק בדל"ג בנוכחות סגן השר, מור יהלום, אלון אושפיז, דנה 
 (לשכה)ארליך ונעם כץ
 סגן שר החוץ עידן רול והשרה מירב כהן בנושא 14:00 - 14:30

 - יומן לשכת שרה לשוויון חברתי (כנסת )להט"ב 
 (חדר סיעה כנסת) ישיבת סיעה14:30 - 15:30
 (זום) שולחן עגול - אמריקה הלטינית16:00 - 17:30

יום רביעי 6 אוקטובר
 עדכוני רמ"טים08:30 - 09:00
 סטטוס תקשורת ודיגיטל09:00 - 09:30
 (אולם שקד) הכנה מדינית לנסיעה לאמירויות10:00 - 11:00
 פגישה בנושא חיזוק תדמית ישראל - הפקות 11:00 - 11:45

 (אולם שקד)בינ"ל
 (לשכה) פגישה עם ערן קרני מל"ל12:00 - 13:00
 צילומי סושיאל13:30 - 14:30
 (לשכה) פגישה עם אליאב בן ימין , רח"ט מז"ת14:30 - 15:30
 פ.ע לוז15:30 - 16:00
 עדכון הצעת מחליטים מיזם משותף מאבק 16:30 - 17:15

בדל"ג

יום שישי 8 אוקטובר

שבת 9 אוקטובר

יום ראשון 3 אוקטובר
 סטטוס תקשורת ודוברות09:00 - 10:00
 (לשכה) ישיבת צוות10:00 - 11:00
 גאנט סושיאל11:00 - 12:00
 (לשכה) פגישה עם יועץ מדיני חדש12:00 - 13:00
 סטטוס שטח13:30 - 14:30
 (אולם שקד) הכנה לקראת הנסיעה לאמירויות14:30 - 15:30
 (צפ"א) ישיבה עם צפ"א תכנון נסיעות מדיניות16:00 - 17:00
 סטטוס פניות ציבור קונסולרי17:00 - 17:30

יום שלישי 5 אוקטובר
 (פטלינה) פגישה עם ברק רביד09:00 - 10:30
 עידן אישי11:00 - 11:30
 (סינמה  פגישת בנוכחות סגן השר + משה אדרי 12:15 - 13:00

סיטי)
 סטטוס שטח13:00 - 13:30
 עידן אישי13:30 - 14:30
 סטטוס מיזוג אסטרטגיים15:00 - 15:45
 סטטוס קונסולרי18:30 - 19:00

יום חמישי 7 אוקטובר
 ההזמנה עודכנה: יום עיון INSS, יום ה׳ 7 09:00 - 14:00

(IDT) (maya.rizel@mfa.gov.il) .באוקטובר 2021, 9 לפ. - 2 אח
 סטטוס שטח14:00 - 15:00
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10 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
16 אוקטובר 2021

יום שני 11 אוקטובר
 נסיעה מדינית אמירויות00:00

 סטטוס שטח09:00 - 09:45
 יציאה לנתב"ג11:00 - 11:30
 תכנית דיגיטל - נסיעה לאמירויות12:30 - 13:15
 טיסה ת"א-דובאי13:30 - 17:00
 בדיקת קורונה בשדה + מעבר למלון17:30 - 20:00

יום רביעי 13 אוקטובר
 נסיעה מדינית אמירויות00:00

 יציאה מהמלון ונסיעה לשדה16:30 - 17:00

יום שישי 15 אוקטובר

שבת 16 אוקטובר

יום ראשון 10 אוקטובר
 עדכוני רמ"טים09:00 - 09:30
 (לשכה) ישיבת צוות10:00 - 11:00
 ישיבה בנוכחות מיכה  (יו"ר קונצרט), סגן השר 11:00 - 12:30

 (לשכה)עידן רול ומור יהלום
 (לשכה) תדרוך בטחוני - נסיעה לאמירויות12:30 - 13:00
  פגישת הכנה נסיעה לוושינגטון סגן שר החוץ13:15 - 14:00

 - Rizel Maya(אולם שקד)
 זום - רוני אלון, מנכ"לית המשרד לשתפ"א עם 14:15 - 14:45

 עידן רול, סגן שר החוץ
https://us02web.zoom.us/j/88960592684?pwd=UG4wdXNObmd3U)

(3VrTndnWXBEZEdwdz09רובין נבואני - 
 סטטוס תקשורת15:00 - 15:30
 (שער תמר (דרייב  בדיקת קורונה נתב"ג - סגן שר16:00 - 16:30

 - Rizel Mayaאין))
 סטטוס קונסולרי17:00 - 17:30

יום שלישי 12 אוקטובר
נסיעה מדינית אמירויות

יום חמישי 14 אוקטובר
בידוד

 סטטוס שטח09:00 - 09:45
 סיכום תקשורת ודיגיטל - נסיעה לאמירויות10:00 - 11:00
 סטטוס קונצרט ואסטרטגיים11:00 - 11:45
 FW: הכנה לפגישת שגרירת נפאל עם סגן שר 12:30 - 13:00

 - Bokobza Adi (זום)החוץ
  פגישת הכנה - שגרירת נפאל12:30 - 13:00

https://mfa.zoom.us/j/85253840588?pwd=WEd5L0NDNG5qejhkTm)
(ttcmxKT0Fjdz09Rizel Maya - 
 פ.ע לו"ז14:00 - 14:30
 (מאיה  שיחה עם עו״ד אנה משה 15:00054-5575853 - 15:15

 - Rizel Mayaמקשרת)



4 16/02/2022 15:33Gavriel Shirel

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

נובמבר 2021

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

17 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
23 אוקטובר 2021

יום שני 18 אוקטובר
 סטטוס שטח10:00 - 11:00
 פגישת זום עם פעילי קרן היסוד (אוסטרליה) 11:30 - 12:00

 - Rizel Mayaבנושא תדמית ישראל ברשתות החברתיות
 הזמנה: הכנה לפגישה עם שגרירת קרואטיה, 12:15 - 13:00

 (IDT) .יום ב׳ 18 באוקטובר 2021, 12:15 אח. - 1 אח
(maya.rizel@mfa.gov.il)(לשכת סגן שר) office@idanroll.org - 

 -  (לשכה) פגישה בנושא לו"ז פעילויות שטח 14:00 - 14:30
Rizel Maya

 - Rizel Maya צילומים סושיאל14:30 - 15:30
 פגישה בנושא מיזם משותף-מאבק בדל"ג 16:00 - 16:45

 - (אולם שקד)בנוכחות סגן השר, מור יהלום, אסף מורן ונעם כץ
Rizel Maya

 סטטוס קונסולרי17:00 - 17:30
19:00 - 18:00Valley to Wadi Webinar (Zoom) Justin Seiter - 
19:00 - 18:00 Valley to Wadi: Israel's Economic Ties with 

CaliforniaRizel Maya - 

יום רביעי 20 אוקטובר
 - Rizel Mayaעדכון שער טקס - שגרירת קרואטיה

 סטטוס דיגיטל ותקשורת09:00 - 10:00
 - Rizel Maya (לשכה) הכנה לפ״ע עם השר10:00 - 11:00
 פגישת הכרות עם יריב נורנברג (מועמד 11:00 - 12:00

 - Rizel Maya (לשכה)קונצרט)
 - Rizel Maya (כנסת) פ.ע שר-סגן השר12:30 - 13:00
14:00 - 13:30 <> Deputy Foreign Minister Mr. Idan Roll 

Croatia's Ambassador Mrs. Vesela Mrden Koracforeign affairs) 
(office, JerusalemRizel Maya - 

 -  (לשכה) פגישה עם יוני פלד (סמנכ״ל אמל״ט)15:00 - 15:30
Rizel Maya

 שיחה טלפונית יו״ר רשות האוכלוסין16:00 - 16:15
  שולחן עגול צפון אמריקה פרוגרסיבים17:00 - 18:00

https://us02web.zoom.us/j/81036935975?pwd=UVl2c3dZcVpsZmh)
(ucEFCbVB2ek1Ndz09Rizel Maya - 

יום שישי 22 אוקטובר

שבת 23 אוקטובר

יום ראשון 17 אוקטובר
 ההזמנה עודכנה: הכנה לאירוע החדשנות עם 09:00 - 10:00

מושל קליפורניה, יום א׳ 17 באוקטובר 2021, 9 לפ. - 10 לפ. 
(IDT) (maya.rizel@mfa.gov.il) 

(https://mfa.zoom.us/j/88962584173)office@idanroll.org - 
 (לשכה) ישיבת צוות10:00 - 11:00
 פגישה בנוכחות סגן שר החוץ, עידן רול וניר 11:00 - 11:30

 - Rizel Maya (לשכה)ברקת
12:00 - 11:30JFN שיחת הכנה: עידן רול ואבי חסון - אירוע  

(ZOOM)Reut Stoller - 
 -  (אולם שקד) פגישת התנעה אירוע חנוכה12:00 - 13:00

Gavriel Shirel
  פגישה בנושא תכנון נסיעות מדיניות 13:302021 - 14:30

(לשכה)
 סטטוס דיגיטל וסושיאל14:45 - 15:45
 (לשכה) פ.ע סקירה מדינית16:00 - 17:00

יום שלישי 19 אוקטובר
 (צ'מפיון) צילומים סושיאל09:00 - 10:00
 (צ'מפיון) ישיבת צוות10:00 - 11:00
   פגישת הכרות ליאור וינטרוב (מועמד קונצרט)11:00 - 12:00

 - Rizel Maya(צ'מפיון)
 פגישת הכרות עם ליאת רביב כהן (מועמדת 12:00 - 13:00

 - Rizel  (מגדל צ'מפיון)קונצרט) בנוכחות סגן השר ומור יהלום
Maya

 (צ'מפיון) סטטוס הפקה אירוע חנוכה14:30 - 15:30

יום חמישי 21 אוקטובר
 (מגדל צ'מפיון) פ.ע לו"ז09:00 - 09:30
 פגישה מקדימה בנוכחות סגן השר עידן רול, 09:30 - 10:00

 - Rizel Maya (מגדל צ'מפיון בני ברק)מור יהלום וירדן ותיקאי
 פגישה בנוכחות סגן השר עידן רול, מור יהלום, 10:00 - 11:00

 (מגדל צ'מפיון בני ברק)ירדן ותיקאי ועידן אקוקא (משרד רוה"מ)
 פגישה עם שגרירת נפאל בישראל, גב' אנג'אן 11:30 - 12:00

 - Rizel Maya (מגדל צ'מפיון)שאקייה
  צילומי ברכה עבור פסגת האקלים הבינ"ל 12:00 - 13:30
 - Rizel Maya(מגדל צ'מפיון)

 עידן אישי14:30 - 16:30
18:15 - 17:30 Zoom meeting w/ DFM Idan Roll, Amb. Mike 

Herzog, Anita Friedman & More Yahalom 
https://us02web.zoom.us/j/89089227971?pwd=RW0vb0M2alJ0QU)

(U5cUxBUDVnYStRQT09Rizel Maya - 
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24 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
30 אוקטובר 2021

יום שני 25 אוקטובר
11:00 - 10:00JFN (לשכה) הכנה לאירוע Rizel Maya - 
 - Rizel Maya פ.ע עם אסף מורן11:00 - 11:45
 פגישת הכרות עם דן אולופסון, סגן שר החוץ 12:00 - 13:00

 - Rizel Maya (אולם אבריאל)עידן רול ומור יהלום
 פגישת בנוכחות סגן שר החוץ עידן רול וח"כ 14:00 - 14:30
 - Rizel Maya (כנסת)ולדימיר בליאק
 (חדר סיעה כנסת) ישיבת סיעה14:30 - 16:00
17:30 - 16:30 ,Brief by Leah Soibel (Fuente Latina) :הזמנה 

 (IDT) .יום ב׳ 25 באוקטובר 2021, 4:30 אח. - 5:30 אח
(maya.rizel@mfa.gov.il)office@idanroll.org - 

 ההזמנה עודכנה: כנס JFN, יום ב׳ 25 באוקטובר18:00 - 19:30
(IDT) (maya.rizel@mfa.gov.il) .סטרט2021, 6 אח. - 7:30 אח) 

 - office@idanroll.orgאפ ניישן, לילינבלום ת"א)

יום רביעי 27 אוקטובר
 סטטוס שטח09:30 - 10:15
 - Rizel Maya (לשכה ירושלים) צילומים לדיגיטל10:30 - 11:00
12:00 - 11:00 Meeting w/ DFM Idan Roll, Ken Bob, Tova 

Dorfman & More Yahalom Foreign Ministry Office, 9 Sderot) 
(Yitzchak Rabin JerusalemRizel Maya - 

 (מרפסת קומה 4) פגישה עם שגרירת אוזבקיסטן 12:00 - 12:30
 ארוחת צהריים בנוכחות נשיא רד"ק פליקס 13:30 - 15:45

 -  (מלון קינג דיוויד)צ'יסדקי ושר החוץ רד"ק כריסטוף לוטונדולה
Rizel Maya

  שולחן עגול צפ"א קמפוסים16:00 - 17:00
https://us02web.zoom.us/j/84017088222?pwd=Yk1NSHJlNWVTaElr)

( YlhTaCtiWFp6dz09Rizel Maya - 

יום שישי 29 אוקטובר
 - Rizel Maya ("האחוזה" מודיעין) יום כיף קואליציה10:30 - 12:00

שבת 30 אוקטובר

יום ראשון 24 אוקטובר
 סטטוס שטח09:00 - 09:45
 - Rizel Maya פ.ע יעל בר10:00 - 10:30
11:00 - 10:30ynet ראיון אולפן Rizel Maya - 
 (לשכת  הכנה לפגישה עם שגרירת אוזבקיסטן11:00 - 11:30

 - Rizel Mayaסגן השר)
 פגישה בנוכחות סגן השר, גילי האושנר, מור 11:30 - 12:30

 -  (לשכת סגן השר)יהלום ונעם כץ בנושא מערך תדמית ישראל
Rizel Maya

 פגישה עם גדי פרל, יו"ר התנועה 12:30 - 13:15
 - Rizel Maya (לשכת סגן השר)הקונסרבטיבית
 - Rizel Maya פ.ע מדיני14:00 - 14:30
 - Rizel Maya (לשכה) פ.ע לו"ז14:30 - 15:00
 ישיבת התנעה לקראת נסיעה מדינית 15:00 - 15:45

 - Rizel Maya (לשכת סגן השר)בלגיה/לוקסמבורג
  (לשכת סגן שר) פגישת הכנה לקראת משפ' בונן15:45 - 16:00

Rizel Maya -
 (לשכת סגן  פגישה עם משפ׳ בונן ואגף קונסולרי16:00 - 17:00

 - Rizel Mayaהשר)

יום שלישי 26 אוקטובר
 (מגדל  סטטוס מיזם משותף מאבק בדל"ג09:00 - 10:00

 - Rizel Mayaצ׳מפיון)
 פגישה בנוכחות סגן השר ועופר ניומן מנכ"ל 10:30 - 11:15

 - Rizel Maya (מגדל צ'מפיון, בני ברק)איגי
 פגישה בנוכחות סגן שר החוץ עידן רול וטרי 11:15 - 12:00

MCC (מגדל צ'מפיון, קומה 29)ניומן חברת Rizel Maya - 
 (מגדל  פגישה עם שי לי שאשא, רמ״ט רשל״צ12:00 - 12:45

 - Rizel Mayaצ׳מפיון)
 - Rizel Maya (מגדל צ'מפיון) דיגיטל12:45 - 13:30
 - Rizel  (מגדל צ'מפיון) הכנה לפ״ע עם המנכ״ל14:30 - 15:30

Maya
 (זום) אירוע השקת מטה הייטק18:00 - 19:00

יום חמישי 28 אוקטובר
 (מנחם בגין 125 (תל  עידן אישי (פקיד שומה)09:00 - 10:00

 - Rizel Mayaאביב 5 חוליה 17))
 - Rizel Maya (צ'מפיון) פ.ע לו"ז10:30 - 11:30
 - Rizel Maya (צ'מפיון) צילומים דיגיטל11:30 - 12:00
  הכנה לפגישה עם חברי הפרלמנט האירופי12:15 - 13:00

https://us04web.zoom.us/j/77362317953?pwd=Z2g1WS9hb2kyLy9)
(qeUlYbVZFZUhVZz09Rizel Maya - 

 פגישה בנושא הסיפור הישראלי (עידן, תמי, מור13:00 - 14:30
 - Rizel Maya (מגדל צ׳מפיון)ודור)

 - Rizel Maya (צ'מפיון) ישיבת צוות14:30 - 15:30
 סטטוס תקשורת ודיגיטל18:00 - 18:45
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31 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
6 נובמבר 2021

יום שני 1 נובמבר
 - (לשכה) ישיבה שבועית בנושא דיגיטל וסושיאל10:00 - 10:45

Rizel Maya
 פגישת עבודה עידן מור ואסף10:45 - 11:30
 - Rizel Maya (לשכה) פגישה עם רן כץ11:30 - 12:00
 פגישה עם משלחת חברי פרלמנט האיחוד 12:15 - 13:00

 - Rizel Maya (אולם אבריאל)האירופי
 - Rizel Maya ראיון מהדורה ראשונה13:15 - 13:45
 - Rizel Maya (לשכה) הכנה לפ.ע עם השר14:30 - 15:30
 - Rizel Maya (לשכת שר) פ.ע שר-סגן השר15:30 - 16:00
 - Sinai Heli פ.ע. שר וסגן השר 15:30 - 16:00
18:00 - 17:00Jerusalem Press Club (משכנות שאננים)  Rizel - 

Maya

יום רביעי 3 נובמבר
 - Rizel Mayaהרצה טכנית - ישראל קונקט

 - Rizel Maya חיתוך מצב מערך הסברה10:00 - 10:30
11:30 - 10:30  EAI+ (אסטוניה) צילומים עבור כנס פינטק  

 - Rizel Maya(ספריה, משרד החוץ)
 -  (לשכה) פגישה עם אילן גזית, ראש מטה חולון11:30 - 12:00

Rizel Maya
 פגישה עם יעלה דה-לנגה וד"ר יהודה גרינפילד 12:00 - 12:45

 - Rizel Maya (לשכה ירושלים)בנושא פורום תשרי
 -  (אולם ירושלים) משלחת חברי פרלמנט אירופי13:30 - 14:15

Rizel Maya
 - Rizel Maya (לשכה) פ.ע סגן השר <> מנכ"ל14:30 - 15:15
 -  (לשכה) פגישה בנושא מצב משפטי קונצרט15:15 - 16:00

Rizel Maya
 - Rizel  (כנסת) פגישה עם ח"כ סימון דוידסון17:00 - 17:30

Maya
 - Rizel Maya (כנסת) ישיבת סיעה17:30 - 18:30

יום שישי 5 נובמבר

שבת 6 נובמבר

יום ראשון 31 אוקטובר
 (לשכה) ישיבת צוות10:00 - 11:00
 - Rizel Maya נאום קורס צוערים11:00 - 11:30
 - Rizel Maya (אולם שקד) פגישה עם הנהלת ממ״ד11:30 - 12:30
 - Rizel  (לשכה) הכנה לועדה כלכלית מעורבת13:30 - 14:00

Maya
 - Rizel Maya פ.ע עידן ודור תקשורת14:00 - 15:00
15:45 - 15:00Jerusalem Press Club (לשכה) הכנה  Rizel - 

Maya
 - Rizel  (אטריום) אירוע פתיחת קורס צוערים 16:00 - 16:15

Maya

יום שלישי 2 נובמבר
 סטטוס אירוע חנוכה10:00 - 11:00
 פגישה עם איתי מתתיהו, סגן ראש עירית 11:30 - 12:00

 (מגדל צ'מפיון)רשל"צ
 השקת הועדה הכלכלית המעורבת עם קרואטיה12:00 - 13:00
 - Rizel  (מגדל צ'מפיון) פגישה עם יוסי הולנדר14:30 - 15:15

Maya
 סטטוס תקשורת17:30 - 18:30

יום חמישי 4 נובמבר
 -  (צ'מפיון) הכנה לוושינגטון - מסרים לנסיעה09:00 - 09:30

Rizel Maya
 - Rizel (מגדל צ'מפיון) שיחת סטטוס אירוע חנוכה10:00 - 11:00

Maya
 (מגדל  פגישה עם שני גרינברג, רמ"ט חריש11:00 - 12:00

 - Rizel Mayaצ'מפיון)
 פגישה בנוכחות סגן שר החוץ, עידן רול וירון 12:00 - 13:00

 (מגדל צ'מפיון, שדרות ששת הימים 30 לוי, סגן ראש עירית בת ים
 - Rizel Mayaבני ברק)

 שיחת עדכון IATI יחד עם משרד החוץ בנוגע 13:00 - 13:30
 לפרויקט חיזוק תדמית ישראל בעולם

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkce2urzoiGdTU1WOn)
(xJsQ4gXDDrDQuODWKarin Mayer Rubinstein - 

 צילומים סושיאל14:00 - 15:00
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7 נובמבר 2021 - נובמבר 2021
13 נובמבר 2021

יום שני 8 נובמבר
 הכנה לנסיעה - מסרים תקשורתיים (עידן, דור 10:00 - 10:30

 - Rizel Mayaומור)
 הכנה לוושינגטון נסיעת סגן השר - לו"ז, בני 10:30 - 11:30

 - Rizel Maya (אולם שקד)שיח ונקודות לשיחה
 -  (לשכה) פ.ע סגן השר + נעם כץ + מור יהלום11:30 - 12:30

Rizel Maya
  פגישה עם רח"ט תכנון מדיני דיצה פרוים12:30 - 13:15

 - Rizel Maya(לשכה)
 - (לשכה) ישיבה שבועית בנושא דיגיטל וסושיאל13:30 - 14:15

Rizel Maya
 (חדר סיעה כנסת) ישיבת סיעה14:30 - 15:30
 -  (לשכה) הכנה לנסיעה לוושינגטון - מסרים16:00 - 18:00

Rizel Maya
18:45 - 18:00 & Follow up w/ DFM Roll, Dr. Anita Friedman 

Amb. Mike Herzog 
https://us02web.zoom.us/j/83734531675?pwd=ejNqVGt0Qm5MdT)

(hEemFMTitLU0lLdz09 - 
 שיחה טלפונית בנושא קונצרט - סגן השר + גילי18:45 - 19:15

 - Levi Ofek (טלפונית)+ תמי 

יום רביעי 10 נובמבר
 - Rizel Maya (מד״א ירושלים) תרומת דם09:30 - 10:30
  פגישה בנוכחות השר לפיד וסנאטור קונס11:00 - 12:00

 - Rizel Maya(אבריאל)
  ישיבה בנושא אירוע חנוכה12:00 - 13:00

https://us02web.zoom.us/j/89050180297?pwd=UXExa0g2VkErV2F)
(KYzRYTmZjaXhYZz09 - 

 הכנה לנסיעה לוושינגטון - תדרוך בנושא איראן14:30 - 15:00
17:00 - 16:00 Covid-19 Ministerial (אולם עגול) Rizel Maya - 

יום שישי 12 נובמבר
 ראיון ל103 מעיין אדם - האור של ישראל08:30 - 09:00
 צילומים למהדורת חדשות גדעון אוקו13:00 - 13:30

שבת 13 נובמבר

יום ראשון 7 נובמבר
לא לתאם

 - Rizel Maya (קניון רמת אביב) עידן אישי10:00 - 13:00
 ישיבת צוות - סטטוס חנוכה10:00 - 11:00
 הכנה לנסיעה לוושינגטון סגן השר - מעבר על 14:00 - 15:30

 - Rizel  (זום/ צ'מפיון)סדר היום האמריקאי ויחסי ישראל-ארה"ב
Maya

יום שלישי 9 נובמבר
  הכנה לנסיעה לוושינגטון - מסרים תקשורתיים09:00 - 09:45

https://us02web.zoom.us/j/88209803433?pwd=RnNxTytHeSthRmR)
(YVGVVZ1gxSjN6dz09Rizel Maya - 

 הזמנה: זום עם דניאל טאוב - הכנה שיח 10:00 - 11:00
 (IST) .פרוגרסיבי , יום ג׳ 9 בנובמבר 2021, 10 לפ. - 11 לפ

(maya.rizel@mfa.gov.il) 
https://us02web.zoom.us/j/83403344878?pwd=dWFiNDhVWjhUaXI)

(rekFReFRic2NRUT09office@idanroll.org - 
 - Rizel Maya שיחה טלפונית עם גיימס קלברלי11:30 - 12:00
 פגישה בנושא 'ישראל קונקט' בנוכחות סגן 12:00 - 13:00

 (צ'מפיו)השר, מור יהלום, אסף מורן ויפתח קוריאל
 חתימה על הסכם שת"פ בחינוך עם שר המדע 14:00 - 14:15

 - Rizel Maya (דיוויד אינטרקונטיננטל, תל אביב)והחינוך ההונגרי

יום חמישי 11 נובמבר
 - Rizel Mayaהשקה 'רכה' לארגונים - ישראל קונקט

 - Rizel Mayaמור וושינגטון
 14:00-15:00- ישיבה מקדימה- אירוע פרס האור14:00 - 15:00
 15:00-16:00- ישיבת התנעה- אירוע הענקת 15:00 - 16:00

 - Golan  (חד"ן לשכת סגן השר)פרס "האור של ישראל בעולם"
Natali

Type text here
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14 נובמבר 2021 - נובמבר 2021
20 נובמבר 2021

יום שני 15 נובמבר
 - Rizel Mayaנסיעה מדינית וושינגטון

 - (לשכה) ישיבה שבועית בנושא דיגיטל וסושיאל10:00 - 10:45
Rizel Maya

  (לשכה) פגישה בנושא אירוע חנוכה (תמי ורוני)12:30 - 13:00
Rizel Maya -

יום רביעי 17 נובמבר
 - Rizel Mayaנסיעה מדינית וושינגטון
טופס הצהרה כניסה לארץ

יום שישי 19 נובמבר

שבת 20 נובמבר

יום ראשון 14 נובמבר
 - Rizel Maya נסיעה מדינית וושינגטון00:00

יום שלישי 16 נובמבר
 - Rizel Mayaנסיעה מדינית וושינגטון

יום חמישי 18 נובמבר
 - Rizel Maya נסיעה מדינית וושינגטון00:00
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21 נובמבר 2021 - נובמבר 2021
27 נובמבר 2021

יום שני 22 נובמבר
טופס PLF בלגיה

 סטטוס שטח08:00 - 08:30
 שיחות רמ"טים08:30 - 09:00
 סטטוס גן שווה09:00 - 09:30
 -  (אולם ירושלים, כנסת) השדולה למען הגיל הרך09:30 - 10:15

Rizel Maya
  בניית תכנית עבודה - מערך הסיפור הישראלי 10:30 - 11:15
 (אולם  פ.ע סגן השר ונועם כץ, סמנכ"ל דיפ"צ11:15 - 12:00
 - (לשכה) ישיבה שבועית בנושא דיגיטל וסושיאל12:00 - 12:45
 (לשכה) צילומים13:00 - 13:30
 פגישה עם מטה דוברי אנגלית13:45 - 14:15
 -  (כנסת) פגישה עם גלית הופמן,  רמ"ט מ.א גזר14:15 - 14:30
 (חדר סיעה כנסת) ישיבת סיעה14:30 - 15:30
 (אולם שקד) ישיבה בנושא חטיבת דל"ג16:00 - 17:00
  דיגיטל - סיכום יומי 17:00 - 17:30
 (אולם שקד) הצגת מתווה נסיעות מדיניות17:30 - 18:30
 עדכוני רמ"טים18:45 - 19:30

יום רביעי 24 נובמבר
 - Rizel Maya נסיעה מדינית בלגיה07:00 - 22:00

יום שישי 26 נובמבר

שבת 27 נובמבר

יום ראשון 21 נובמבר
 הכנה תקשורתית לנסיעה לבלגיה 08:30 - 09:30
 (לשכה) פ.ע שטח09:30 - 10:00
 (לשכה) ישיבת צוות10:00 - 11:00
 (אולם  ישיבת הכנה - נסיעת סגן השר לבלגיה 11:00 - 12:00

 - Rizel Mayaשקד)
 צילום מסר סגן השר לפורום השרים של הברית 12:00 - 13:00

(IRFBA) (ספרייה )לחופש דת ואמונה Rockland Maayan - 
 (לשכה) צילומים13:00 - 13:30
 הכנה לראיון13:30 - 14:00
 (לשכה) פ.ע הסיפור הישראלי14:00 - 15:00
 - Rizel Maya (לשכת השר) פ.ע השר <> סגן השר15:00 - 15:30
 - Rizel Maya (לשכה) פ.ע לו"ז15:30 - 16:15
 ישיבת סטטוס בנושא אירוע חנוכה - "האור של 16:30 - 17:15

 - Rizel Maya (אולם שקד)ישראל"
 דיגיטל - סיכום יומי17:30 - 18:00
  סיכום שולחנות עגולים ארגונים פרו ישראליים18:00 - 18:45

(אולם שקד)

יום שלישי 23 נובמבר
 Follow Up מטה הייטק08:00 - 08:30
 Follow Up מטה גאה08:30 - 09:00
  עדכוני לו"ז09:00 - 09:30
 דיגיטל לקראת אירוע חנוכה - "האור של 09:30 - 10:30

ישראל" 
 סיכום שולחנות עגולים ארגונים יהודיים10:30 - 11:15
 נסיעה לנתב"ג13:00 - 14:00
 שיחות שטח13:15 - 13:45
 (נתב"ג) סטטוס תכנית עבודה שנתית14:30 - 15:00
  Follow Up פגישות ארגונים יהודיים וושינגטון15:00 - 16:00

(נתב"ג)
 טיסה הלוך ת"א-בריסל16:00 - 21:00

יום חמישי 25 נובמבר
 יציאה מהמלון ונסיעה לשדה"ת08:00 - 09:00
 טיסה חזור בריסל-ת"א10:00 - 15:30
 סטטוס אירוע חנוכה - "האור של ישראל"16:30 - 17:30
 עדכוני שטח17:30 - 18:00
 סיכום נסיעה מדינית וושינגטון18:00 - 19:00
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28 נובמבר 2021 - נובמבר 2021
4 דצמבר 2021

יום שני 29 נובמבר
 - (לשכה) ישיבה שבועית בנושא דיגיטל וסושיאל10:00 - 10:45

Rizel Maya

יום רביעי 1 דצמבר
 - Namiot Saraאירועי חנוכה - לשכת סגן השר

 - Rizel Maya אירוע חנוכה11:00 - 14:00
 - Namiot Sara אירועי חנוכה - לשכת סגן השר11:00 - 13:00
 סיכום דיגיטל ותקשורת - אירוע חנוכה14:30 - 15:30

יום שישי 3 דצמבר

שבת 4 דצמבר

יום ראשון 28 נובמבר
 סטטוס שטח ורמ"טים09:00 - 10:00
 (לשכה) ישיבת צוות10:00 - 11:00
 - Rizel  (לשכה) פגישה אישית עם ישראל השף11:00 - 11:30

Maya
 צילומים דיגיטל12:00 - 13:00
 סטטוס אירוע חנוכה14:00 - 15:00
 - (אבריאל) פגישה עם תלמידי תכנית דיפלומטיה15:30 - 16:00

Rizel Maya

יום שלישי 30 נובמבר
  הכשרת הייטק - פיילוט לשכה10:30 - 11:30

https://us02web.zoom.us/j/82233103979?pwd=UG9nZ0lpaUM0Qn)
(dNVEdkL2cxd0FEQT09Rizel Maya - 

 - Rizel Maya חזרה גנרלית 2 - אירוע חנוכה16:00 - 18:00

יום חמישי 2 דצמבר
 (תל אביב) עידן אישי10:00 - 12:00
 (צ'מפיון) פ.ע עידן + מור13:00 - 13:30
 (צ'מפיון) ישיבת צוות13:30 - 14:30
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5 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
11 דצמבר 2021

יום שני 6 דצמבר
 פ.ע בנוכחות סגן השר, מור יהלום ונעם כץ 10:00 - 10:45

 - Rizel Maya (לשכת סגן השר)(סמנכ"ל דיפ"צ)
 (אולם אשל, לשכת השר) הדרכה מערכת אמסלם11:00 - 11:50
 - Rizel Maya (לשכה) פ.ע עידן ואסף11:00 - 11:45
 - (לשכה) ישיבה שבועית בנושא דיגיטל וסושיאל11:45 - 12:30

Rizel Maya
 (מלון  קבלת פנים - כתב אמנה שגריר ארה"ב13:00 - 14:00

 - Rizel Mayaקינג דיוויד, ירושלים)
 (חדר סיעה כנסת) ישיבת סיעה14:30 - 15:30
18:00 - 16:00USAID-hosted COVID-19 roundtable  אולם) 

 - Rizel Mayaעגול)
 - Namiot  (העגול) עזרה בחיבור שיחה לסגן השר 16:00 - 16:30

Sara

יום רביעי 8 דצמבר
 (הארז  פגישה עם שמרי לוטן, רמ"ט אור יהודה09:00 - 09:45

 - 34Rizel Maya אור יהודה)
 אירוע יום הפליטות היהודית ממדינות ערב 10:00 - 10:45

 -  (מרכז מורשת בבל אור יהודה, שדרות מרדכי בן פורת 83)ואיראן
Rizel Maya

 ברכה לקראת תחילת תרגיל משותף לכוחות 11:00 - 11:15
 ההצלה ישראל-איחוד האמירויות

https://us02web.zoom.us/j/81474948129?pwd=Q2RoNnAwWnZVcz)
(BIVjg1ZWtBMm5WZz09Rizel Maya - 

 - Rizel Maya פ.ע מדיני14:30 - 15:00
 פגישה עם שרי עידן (מיס עיראק לשעבר) + 15:30 - 16:30

 - Rizel Maya (לשכה)הלל אברמוביץ + אוריאל דיסון
 - Rizel Maya (אבריאל) חשיבה משותפת על 16:302022 - 18:15
 (לשכה) צילומים ראיון רשת 17:3013 - 18:00
 - Sinai Heli (אולם אבריאל) הערכת מצב שבועית 18:30 - 19:30

יום שישי 10 דצמבר

שבת 11 דצמבר

יום ראשון 5 דצמבר
 סטטוס שטח09:00 - 10:00
12:00 - 11:00 Stand של Fellowship-אירוע פתיחת תכנית ה 

With Us(תיאטרון ירושלים) Deputy minister - 
 פ.ע עם מור ורוני12:30 - 13:00
 סבב תודות - מארגני אירוע13:30 - 14:00
 (לשכה) פ.ע הסיפור הישראלי14:00 - 15:00
 ישיבת צוות15:00 - 16:00
 צילומים סושיאל16:00 - 17:00

יום שלישי 7 דצמבר
 (מגדל צ'מפיון,  פגישה עם שי בזק מנכ"ל אלנט09:30 - 10:15

 - Rizel Mayaשדרות ששת הימים 30, קומה 29)
 פ.ע דיגיטל וסושיאל10:30 - 11:30
  שיחה טלפונית עידן רול <> אורן ארנן (מנכ"ל 12:30 - 13:00

 - Rizel Mayaשוקי וייס)
 עידן אישי13:30 - 14:30
15:30 - 14:304IL-(צ'מפיון/זום) ישיבה משותפת צוות דיגיטל ו - 

Rizel Maya
 סטטוס תקשורת17:30 - 18:00

יום חמישי 9 דצמבר
 (בית  השקת שדולת ההייטק בכנסת ישראל11:00 - 13:00

 - Rizel התעשייה, רחוב המרד 29 תל אביב (אולם מושביץ קומה 16))
Maya
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12 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
18 דצמבר 2021

יום שני 13 דצמבר
 עדכונים - תקשורת08:30 - 09:15
 -  (אולם שקד) ישיבה בנושא נבחרת הדוברים 10:00 - 11:00

Rizel Maya
 - (לשכה) ישיבה שבועית בנושא דיגיטל וסושיאל11:00 - 11:45

Rizel Maya
12:45 - 12:004IL (לשכה, אולם שקד)  ישיבת סטטוס צוות  - 

Rizel Maya
 - Rizel Maya (לשכה) פ.ע מדיני12:00 - 12:30
 פגישה עם קופטאן חלבי (העמותה לקידום 12:30 - 13:00
 - Rizel Maya (לשכה)החייל הדרוזי) 
 (אולם  ישיבה בנושא קהילת המשפיענים 13:00 - 13:45

 - Rizel Mayaשקד/זום)
 - Rizel Maya (כנסת) פגישה עם נירה שפק14:00 - 14:30
 (חדר סיעה כנסת) ישיבת סיעה14:30 - 16:30
 - Rizel Maya (כנסת) פ.ע השר <> סגן השר16:30 - 17:00
  פגישה עם נעמי פרטי, רמ"ט קרית מלאכי17:00 - 17:30
 עדכון קונסולרי17:45 - 18:15
 עדכוני רמ"טים18:30 - 19:00

יום רביעי 15 דצמבר
 סטטוס דיגיטל וסושיאל08:30 - 09:00
 סטטוס מיזם משותף ובריף דל"ג09:00 - 09:30
 (אולם שקד) תכנית עבודה 2022 - שטח09:30 - 10:30
 (כנסת) פגישה עם רמ"ט בית שאן10:45 - 11:15
  פגישה בנושא קהילת 4IL עם נועם אלקריב 11:00 - 12:00

 - Rizel Maya(משרד החוץ, שדרות יצחק רבין 9 ירושלים)
 -  (לשכת לפיד כנסת) פ.ע עידן <> דנה פיטליס 11:15 - 11:45

Rizel Maya
 פ.ע תכנית עבודה שנתית מערך הסיפור 12:00 - 13:00

 (לשכה)הישראלי ודל"ג
 - (אולם שקד) פגישה בנושא ציר מדיני וציר דל"ג13:30 - 14:30

Rizel Maya
 ישיבה בנושא נסיעות מדיניות 15:152022 - 16:00
 - Rizel Maya (לשכה) פ.ע עדכונים16:00 - 16:30
 - Rizel Maya צילומים סושיאל16:30 - 17:15
 סטטוס פניות ציבור17:30 - 18:00
 - Sinai Heli (אולם אבריאל) הערכת מצב שבועית 18:30 - 19:30

יום שישי 17 דצמבר

שבת 18 דצמבר

יום ראשון 12 דצמבר
 סטטוס שטח09:00 - 09:30
 (אולם שקד) ישיבת צוות10:00 - 11:00
 פגישת הכרות בנוכחות סגן השר, גיל השכל 11:00 - 11:45

 -  (לשכה)מנהל חטיבת טקס וגלית כהן מנהלת מחלקת מאו"ר
Rizel Maya

 פגישת סיכום והפקת לקחים - אירוע חנוכה 12:00 - 12:45
 - Rizel Maya (אולם שקד)"האירוע של ישראל"

 צילומים12:45 - 13:30
 - Sinai  (אודיטוריום) פגישת סמנכ"לים ושר החוץ14:00 - 15:30

Heli
 -  (אודיטוריום) פורום סמנכ"לים בראשות השר14:00 - 15:30

Rizel Maya
 מפגש עם פרויקט "החלוצים החדשים" (פרויקט 15:30 - 16:15

 - (אולם שומרון (קומה מינוס 1))הכשרת הסברה לחיילים בודדים)
Rizel Maya

16:45 - 16:15Kiev Jewish Forum צילומי ברכה Rizel Maya - 
 סטטוס דיגיטל17:00 - 18:00
 סטטוס קונסולרי18:00 - 18:30

יום שלישי 14 דצמבר
 - Deputy ministerשיראל חופש

 סטטוס שטח - קווים מנחים לקראת 09:302022 - 10:00
 שיחה טלפונית - הנהלת קונצרט10:00 - 10:30
 בריף ציר דל"ג10:30 - 11:00
 סטטוס תקשורת11:00 - 11:45
 סטטוס הכשרת קהילות12:00 - 12:30
 מפגש בנושא: "המלחמה בדה לגיטימציה אל 13:00 - 13:30

 מול מציאות משתנה"
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uf-GhqjkvHNDYitN0z)

(1MeeMEfmT9_cUvyRizel Maya - 
 - Rizel Maya שיחה עם נעם כץ, סמנכ"ל דיפ"צ 15:00 - 15:30
 סטטוס פניות ציבור18:00 - 18:30

יום חמישי 16 דצמבר
 ראיון רדיו צפון09:05 - 09:15
11:30 - 10:00 Google Israel @ Thu / משרד החוץ :Invitation 

Dec 16, 2021 10:00 - 11:30 (IST) (maya.rizel@mfa.gov.il) 
(Derech Sheshet HaYamim 30, Bnei Brak, Israel)Barak Regev - 

  פגישה עם מנכ"ל גוגל ישראל,  ברק רגב10:00 - 11:30
 - Rizel Maya(צ'מפיון)

 הכנה לראיון11:30 - 12:00
 שיחה טלפונית עם מנכ"ל המשרד אלון אושפיז12:15 - 12:30
 יציאה ונסיעה לת"א12:45 - 13:30
14:30 - 13:30AIPAC ראיון לאפליקציה של  ,SunVideo אולפני) 

 - Rizel Mayaהחרוץ 8 תל אביב (קומה 4) יש סידור חניה לרכב אחד)
 סטטוס שטח14:30 - 15:00
 סטטוס תקשורת15:00 - 15:45
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19 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
25 דצמבר 2021

יום שני 20 דצמבר
יומולדת עברי - שיראל

 סטטוס שטח וסיורים08:30 - 09:00
 פע בנושא נבחרת הדוברים09:00 - 10:00
  פ.ע סגן השר + נעם כץ + מור יהלום10:15 - 11:00

https://us02web.zoom.us/j/84057937043?pwd=TG0yRjFqeC9QQ3V)
(ReFBpa1IzNCtPdz09Rizel Maya - 

 פגישה בנוכחות עידן רול, סגן השר <> גוסטי 11:30 - 12:00
יהושע-ברוורמן, ראשת המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים 

 בתפוצות בהסתדרות הציונית העולמית
https://us02web.zoom.us/j/85723669464?pwd=NG53YWRuL0lzMk)

(dhbHN1NzBMUGNtZz09Rizel Maya - 
 סטטוס פניות ציבורי קונסולרי12:00 - 12:30
14:00 - 13:004IL פולו אפ ארגונים - פלטפורמת 
 סטטוס שגרירים אולימפיים14:00 - 14:30
 (חדר סיעה כנסת) ישיבת סיעה14:30 - 15:30
 ישיבה שבועית בנושא סושיאל ודיגיטל16:00 - 17:00

יום רביעי 22 דצמבר
 פגישה בנושא קהילת עסקים, הייטק, בריאות 09:30 - 11:00

 ובוסט (מור, דור, רוני, אסף, אלון, איתן, יפתח, עידו ורן נתזנון)
 - Rizel Maya(אולם שקד)

 - Rizel Maya צילומים סושיאל11:30 - 12:30
 סטטוס סיורי שטח12:30 - 13:00
 -  (לשכה) פגישה עם יוסי צרפתי, רמ"ט שלומי14:00 - 14:30

Rizel Maya
  פגישה עם תמי בן גדעון רמ"ט קדימה-צורן15:00 - 15:30

 - Rizel Maya(לשכה)
 (אולם  הכנה תקשורתית נבחרת המשפיענים15:30 - 16:30

שקד)
 סטטוס מערך הסיפור הישראלי17:00 - 18:00
 - Sinai Heli (אולם אבריאל) הערכת מצב שבועית 18:30 - 19:30

יום שישי 24 דצמבר

שבת 25 דצמבר

יום ראשון 19 דצמבר
 - Rizel  (מאיה תקשר) שיחת הכנה - קורס צוערים09:00 - 09:15

Maya
 סטטוס שטח09:30 - 10:00
 (לשכה) ישיבת צוות10:00 - 11:30
 (לשכה) פ.ע מדיני11:30 - 12:00
 (אולם  פגישה עם גרי קורן, סמנכ"ל אירו-אסיה12:00 - 12:45

 - Rizel Mayaשקד)
 איילת פריש, סילבן אדמס, דני בן נעים ועידן 13:30 - 14:15

 - Sinai Heli (חדר דיונים לשכת השר)רול
 פגישה עם השר, סילבן אדמס, איילת פריש ודני 13:30 - 14:15

 - Rizel Maya (לשכת השר)בן-נעים
 פגישת המשך (ללא השר) סילבן אדמס, איילת 14:15 - 15:00

 (לשכת השר)פריש ודני בן-נעים
 פגישה סגן השר <> יוש זרקא סמנכ"ל 15:00 - 15:45

 - Rizel Maya (לשכה)אסטרטגיים
 סטטוס נבחרת הדוברים16:00 - 16:45
 שיחה עם רמ"טית עמק המעיינות17:00 - 17:30

יום שלישי 21 דצמבר
 - office@idanroll.org עידן אישי08:15 - 09:15
 - Rizel Maya (צ'מפיון) צילומים סושיאל10:30 - 11:00
 (מגדל  פגישה עידן רול <> חיים רובינשטיין11:00 - 11:45

צ'מפיון, דרך ששת הימים 30 בני ברק (כניסה לחניון מרחוב ברוך 
 - Rizel Mayaהירש 27 בני ברק) קומה 29)

 - Rizel Maya (צ'מפיון) פגישה עם יעל ארד11:45 - 12:00
 פגישה בנוכחות סגן השר, יעל ארד, גילי 12:00 - 13:15

 - Rizel Maya (צ'מפיון )לוסטיג
 עידן אישי13:30 - 14:30
 - Rizel Maya (צ'מפיון) סטטוס משפיענים14:30 - 15:30

יום חמישי 23 דצמבר
 - Rizel Mayaלא לתאם פגישות

 - Rizel Maya (תל אביב) עידן אישי11:00 - 12:30
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26 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
1 ינואר 2022

יום שני 27 דצמבר
 - Rizel Mayaאירוע השקה קהילת המשפיענים

 (לשכה) הכנה - ועדת חוץ ובטחון09:30 - 10:30
 (אודיטוריום) צילומים "שש עם" חדשות 10:4512 - 11:00
 -  (אודיטוריום) נאום פתיחה - הכשרה משפיענים11:00 - 11:30

Rizel Maya
 יציאה לכנסת11:30 - 12:00
 - Rizel Maya (חדר ועדה, כנסת) ועדת חוץ ובטחון12:00 - 14:00
12:45 - 12:004IL (לשכה, אולם שקד)  ישיבת סטטוס צוות  - 

Rizel Maya
 (חדר סיעה כנסת) ישיבת סיעה14:30 - 15:30
 (בלשכה של סימון) פגישה עם ח"כ סימון דוידסון15:30 - 16:00
 ישיבת צוות16:00 - 17:00
 סיכום תקשורת ודיגיטל - אירוע משפיענים17:00 - 18:00

יום רביעי 29 דצמבר
 הכנה לפ.ע עם השר09:00 - 10:00
 - Rizel Maya (אולם שקד) ישיבת צוות10:00 - 11:30
 -  (אולם שקד) פ.ע עם נעם כץ סמנכ"ל דיפ"צ11:30 - 12:15

Rizel Maya
 פ.ע מדיני12:45 - 13:30
 פגישה בנוכחות סגן השר, גדי עזרא, רמ"ט 13:30 - 14:15

 (אולם שקד, משרד החוץ)מערך הסברה ונעם כץ, סמנכ"ל דיפ"צ 
 - Rizel  (חדר 0252, כנסת) פ.ע השר <> סגן השר14:45 - 15:15

Maya
 - Sinai  (כנסת - חדר 0252) פ.ע. עידן רול והשר 14:45 - 15:15

Heli
 - Rizel Maya צילומים סושיאל15:30 - 16:30
18:00 - 17:30 Zoom Meeting DFM Idan Roll, Adam Milstein 

More Yahalom & 
https://us02web.zoom.us/j/84415395623?pwd=MlUreE9wZ3RIY0pj)

(UG9WRW9ad0tkQT09Rizel Maya - 

יום שישי 31 דצמבר

שבת 1 ינואר

יום ראשון 26 דצמבר
 (הברזל 23 רמת  צילומים תכנית בוקר - רשת 07:4013 - 08:30

 - Rizel Mayaהחייל)
 - Rizel  (אולם שקד) הכנה לועדת חוץ ובטחון10:00 - 11:00

Maya
  פגישת סגן שר החוץ עם קורס צוערים מדיני  11:00 - 12:00

 - Peldman Nadav(וולטר איתן קןמה -1 )
  ישיבה בנושא אסטרטגיה קונצרט 12:00 - 12:45

https://us02web.zoom.us/j/87013249526?pwd=K1VMa3ptbFROSFB)
(3ZERWTzM4allHdz09Rizel Maya - 

 - Rizel  (לשכה) ישיבה שבועית בנושא דיגיטל וסושיאל13:00 - 
Maya

 - Rizel Maya המשך הכנה לועדת חוץ ובטחון14:00 - 15:00
  פגישה סגן השר <> סמנכ"ל משב עינת שלאין15:00 - 15:45

 - Rizel Maya(לשכה)
 סטטוס הכשרה נבחרת המשפיענים16:00 - 16:45

יום שלישי 28 דצמבר
 - office@idanroll.org עידן אישי08:15 - 09:15
 פגישה עם אבירם סושרד, מנכ"ל פיליפס ישראל10:30 - 11:30
 פגישה עם סגן שר החוץ עידן רול +אבירם 10:30 - 11:30

 סושרד-מנכל פיליפס אלקטרוניקס-מחר 28/12 בשעה 10:30
 - Cohen-Leshem, Betty(פיליפס- רחוב הפנינה 2 רעננה ( קומה 6))

 (השרון 13,  ביקור באולפן הסוכנות היהודית11:45 - 12:30
 - Rizel Mayaרעננה (ישמרו חניה בכניסה))

 - Rizel Maya (ייקבע) ארוחת צהריים עידן וג'ייסון13:30 - 15:00
14:30 - 13:30 Mor, Dor , and Tammy from MFA// Aaron 

Leibowitz// Daniel Benaim// Natali Kerpel// Ayelet Frish 
 - Ayelet (ברחוב בצלאל יפה 12, תל אביב משרד קומטק קומה 2.)

Frish
 סטטוס תקשורת ודיגיטל18:00 - 18:45

יום חמישי 30 דצמבר
 - Rizel Mayaלא לתאם פגישות

 עידן אישי08:15 - 09:15
 פ.ע לו"ז09:30 - 10:00
 עידן אישי10:30 - 11:30
 (אולפני  צילומים "גלית ואילנית" - קשת 13:0012 - 14:00

 - Rizel Mayaהרצליה, הקסם 12)
 עידן אישי14:15 - 14:45




