
מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

טלפוני 02/01/201914:30:0015:00:00אירוויזיון 

ל "לשכת מנכ02/01/201918:00:0018:30:00סטטוס טיסות אילת 

מגדל03/01/201915:00:0016:30:00במגדל" Sea Of Galilee"חניכת מלון 

רגבה03/01/201912:00:0014:00:00ברגבה" אקוודוקט"חניכת מלון 

( מ מקיבוץ גינוסר300)חוף מגדל - דרך המלונותSea of Galilee hotel 03/01/201915:00:0017:00:00אירוע פתיחת המלון  

04/01/201900:00:0000:00:00מרתון טבריה 

06/01/201914:30:0015:00:00ל "ע מנכ"פ

2קומה .  ירושלים124הרצל ' שד. בית יד שרה07/01/201915:30:0017:30:00הדרכת אוכלוסיות מיוחדת - חלוקת תעודות למסיימי קורס מורי הדרך

ירושלים , 5בנק ישראל ' רח. משרד התיירות07/01/201909:30:0010:30:00מטריקס

08/01/201914:00:0015:00:00עליזה סיקרסקי

א "ת08/01/201909:30:0012:00:00ירדנה 

08/01/201912:00:0013:00:00צהריים

רמת אביב , 17ברודצקי - ביתא קפה09/01/201917:30:0018:30:00איתן שוורץ 

09/01/201913:30:0014:00:00צהריים

   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח10/01/201911:30:0012:00:00דיקלה . ע.פ

רמת אביב , 17ברודצקי - ביתא קפה10/01/201910:00:0011:00:00טל חורש 

   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח10/01/201912:00:0013:00:00מ "סטטוס שבועי עם לפ

11/01/201912:00:0013:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ13/01/201916:00:0016:30:00ביטחון 

ל "לשכת מנכ13/01/201915:30:0016:00:00מכרזים 

. משרד התיירות, ל"לשכת מנכ. ירושלים, 5בנק ישראל 13/01/201913:00:0014:00:00ת"חמ- מבקר המדינה 

אצל ירדנה 13/01/201915:30:0016:00:00ירדנה - אין -המשך תהליך לפרסום בחשבון למשרד התיירות  בלינקד

13/01/201915:00:0015:30:00צהריים

ל "לשכת מנכASTA13/01/201916:30:0016:40:00סטטוס מכרז 

 (5קומה )ירושלים , 5בנק ישראל ' רח- ל משרד התיירות "לשכת מנכ13/01/201917:00:0018:00:00יישום החלטת ממשלה בנושא רגולציה- סטטוס רגולציה 

13/01/201914:30:0015:00:00ל "ע מנכ"פ

ל"מנכ.ל13/01/201912:30:0013:00:00סטטוס שבועי עם צוות לשכת השר

" זכיית אילת בניו יורק טיימס- ראיון לרדיו קול הים האדום  (רוני יופה)" עצם העניין טלפוני 14/01/201910:05:0010:30:00 

ל "לשכת מנכ- חדר ישיבות 14/01/201911:00:0015:00:00מנהל לשכת גרמניה - ועדת בוחנים 

ל"מנכ.ל14/01/201915:00:0015:30:00ע פיני שני.פ

14/01/201915:00:0015:00:00צהריים

בית האופרה15/01/201916:30:0017:00:00צח גרניט

א "ת15/01/201911:00:0014:00:00דיקלה + אמיר 

איכילוב15/01/201917:30:0018:00:00רוני גמזו' פרופ

ל"לשכת מנכ16/01/201914:30:0015:00:00אגף שיווק

ל "לשכת מנכ16/01/201912:45:0013:15:00יניב מנצור 

טלפוני 16/01/201910:00:0010:15:00שיחת ועידה בנושא הלגונה 

ל "לשכת מנכ16/01/201915:00:0015:30:00נועם קוריאט 

ל"לשכת מנכ16/01/201913:15:0013:45:00ע אורלית וערן.פ

ל "לשכת מנכ16/01/201911:45:0012:30:00המערך הפירסומי - דוח ביקורת מינהל השיווק 

ל "לשכת מנכ16/01/201911:00:0011:45:00מעקב אחרי האירוחים ותוצרי האירוח - דוח ביקורת מינהל השיווק 

ל "לשכת מנכ16/01/201910:00:0011:00:00  2019הצגת תוכנית עבודה לשכות לשנת 

SATTE NEW DELHI16/01/201900:00:0000:00:00- יריד 

16/01/201913:45:0014:15:00צהריים



39שדרות שאול המלך ,מלון דן לינק 17/01/201910:00:0010:30:00פרידה מאלי זיו 

א "ת, 39שדרות שאול המלך ,דן לינק 17/01/201909:00:0012:00:00עם עודד גרופמן - א "סיור מלונות חדשים בת

קרית ענבים , מלון כרמים17/01/201915:30:0018:45:00כנס החורף של בוגרי התכנית למנהלים בכירים של קרן וקסנר

קומת כניסה, קריית הממשלה- ר 'ינג'קפה ג17/01/201913:00:0014:00:00אמי פלמור . א.פ

א "ת, 19בן אביגדור - הסטודיו לבישול 17/01/201918:00:0021:00:00  (ג"נתב)מסיבת פרידה לסטודנטים 

18/01/201912:00:0013:00:00צהריים

טלפוני 20/01/201906:40:0007:10:00פתיחת שדה התעופה רמון - יומן הכלכלה - צ "ראיון לגל

פתח תקוה - בית העלמין סגולה 20/01/201915:00:0016:00:00  (אבא של אורלית)ל "יעקב שר ישראל ז- הלוויה 

20/01/201917:15:0017:30:00שגיא כהן בטלפון

קניון רמת אביב - ארקפה 20/01/201917:30:0018:30:00גדי מרגלית 

ל "לשכת מנכ20/01/201913:00:0013:30:00היכרות- ולדימר שקאלר 

20/01/201914:00:0014:30:00צהרים

5ל קומה "לשכת מנכ. משרד התיירות, 5בנק ישראל ' רח20/01/201915:00:0016:00:00מסע ישראל

20/01/201914:30:0015:00:00ל "ע מנכ"פ

 6חדר ישיבות קומה 20/01/201911:00:0013:00:00בצפר- פורום הנהלה 

טלפוני 21/01/201919:00:0019:30:00" ראיינר"הכנה לפגישה 

21/01/201912:00:0012:30:00הכנה לאבי חליבה 

ל "לשכת מנכ21/01/201913:00:0013:30:00יובל פורת. ע.פ

ל "לשכת מנכ21/01/201915:30:0016:00:00ענת שיחור 

מיקום יקבע - תל אביב 21/01/201917:45:0018:45:00אילן רובין 

ל "לשכת מנכ21/01/201913:30:0014:00:00דורון אהרון 

ל "לשכת מנכ21/01/201915:00:0015:30:00מדיניות ניהול מצבי משבר וחירום

2נרי 'כניסה מבניין ג. ירושלים, 5בנק ישראל , משרד התיירות-ל"לשכת מנכ21/01/201913:20:0013:40:00מדברים אסיה- ראיון 

ירושלים, 5בנק ישראל . משרד התיירות- ל "לשכת מנכ21/01/201914:00:0015:00:00היכרות עם אבי חליבה 

ל "לשכת מנכ21/01/201912:30:0014:00:00קרן שפר - ועדת מכרזים 

21/01/201912:00:0012:30:00צהריים

ל "לשכת מנכ22/01/201914:30:0015:00:00ו 'ואנג'ג- רועי קרייזמן 

כפר המכביה 22/01/201911:30:0013:00:00ל ראיינר "פגישה עם מנכ

 (אולם מועצת העירייה)ירושלים  / 6קומה / 1כיכר ספרא . עיריית ירושלים22/01/201919:30:0021:00:00משה ליאון - קבלת פנים לכבוד השנה האזרחית 

כפר המכביה22/01/201911:30:0013:00:00ל ריינאייר "פגישה עם מנכ

ירושלים , 5בנק ישראל ' רח. ל משרד התיירות"לשכת מנכ22/01/201914:00:0014:30:00אלון שמר 

ירושלים, 5בנק ישראל . (5קומה )ל "לשכת מנכ, משרד התיירות22/01/201918:05:0019:00:00אירוויזיון 
imtm 22/01/201916:40:0017:40:00 5ל קומה "לשכת מנכ. משרד התיירות. ירושלים, 5בנק ישראל

ל "לשכת מנכ22/01/201917:40:0018:10:00סטטוס רכיבת שגרירים 

5ל קומה "לשכת מנכ. משרד התיירות. ירושלים, 5בנק ישראל ITSS 22/01/201915:30:0016:30:00- הפקת לקחים כנס ביטחון 

23/01/201913:00:0014:00:00רעיה שטראוס

פתח תקוה , 19העצמאות '  רח23/01/201909:45:0010:15:00ניחום אבלים אורלית על מות האב 

רגבה, רגבה23/01/201914:30:0015:00:00רגבה - מלון סנדרין 

23/01/201912:20:0012:50:00אמיר ברכות לכנס 

(סמוך לרגבה)אחוזת סנהדרין 23/01/201908:30:0015:00:00תיירנים גליל מערבי 

FITUR MADRID23/01/201900:00:0000:00:00- יריד 

23/01/201914:00:0014:30:00צהריים

א "עיריית ת, 69אבן גבירול , 12קומה - בלשכה של ראש העיר 24/01/201910:00:0010:30:00רון חולדאי 

כנס מורי הדרך 24/01/201911:30:0012:00:00אמיר מברך 

תל אביב יפו, 36בני דן ' רח. א בני דן תל אביב"אכסניית אנ24/01/201909:00:0015:00:00כנס שנתי אגודת מורי הדרך

24/01/201915:00:0015:30:00צהריים



אילת 25/01/201900:00:0000:00:00איש הברזל 

25/01/201912:00:0013:00:00צהריים

בתא27/01/201918:00:0018:30:00אילן כהן

27/01/201910:00:0011:00:00ריבה שמע

ירושלים, 2רחבת משרדי מס הכנסה קומה , 5כנפי נשרים , בגבעת שאול27/01/201910:00:0012:00:00ל המשרד להגנת הסביבה ישראל דנציגר"אירוע פרידה ממנכ

(24.7.18בהמשך לדיון מיום )הסבת מבנים למלונאות  - סטאטוס תיירות - ע "מנהלת אגף תב- בהובלת אורלי אראל  307אצל אורלי אראל חדר 27/01/201916:30:0017:30:00

 307חדר . 3קומה .  א"ת, 5פילון ' רח.     א"מהנדס העיר ת27/01/201916:30:0017:30:00עודד גבולי - הסבת מבנים לתיירות 

תל אביב יפו, 30נחלת בנימין ' רח . (הכשרה)" גשן"מסעדת 27/01/201913:00:0016:00:00תיירות + מ "אירוע סיכום שנה לפ

27/01/201914:30:0015:00:00ל "ע מנכ"פ

ל "לשכת מנכ28/01/201914:35:0015:05:00תהליך הניתוק מביטחון משרד החוץ 

ל "לשכת מנכ28/01/201914:00:0014:30:00אפרת מאיר גרומן . א.פ

43רחוב ברודצקי - רולדין רמת אביב28/01/201917:30:0018:30:00 (מרכז הפועל)יורם הורנשטיין 

 תל אביב17ביתא קפה ברודצקי 28/01/201918:30:0019:30:00אייל חומסקי . א.פ

ל "לשכת מנכ28/01/201912:00:0013:30:00ועדת מכרזים 

(ליד הקופות)ג "תחנת רכבת נתב28/01/201909:15:0011:30:00שחר איילון -נסיעה + סיור בתחנה החדשה - רכבת ישראל 

28/01/201913:30:0014:00:00צהריים

טלפוני 29/01/201911:10:0011:30:00ראיון לגלובס בנושא כנס הסבת מבנים

א "מוזיאון ת29/01/201919:00:0020:00:00איתן שוורץ - א "לשכת כנסים בת

חורשת טל 29/01/201912:00:0015:30:00(חורשת טל ועוד)- ג"סיור עם רט

29/01/201915:30:0016:30:00צהריים

א "ת30/01/201913:15:0014:15:00אמיר 

גוש עציון 30/01/201900:00:0000:00:00סיור מינהל משאבי אנוש

ל "לשכת מנכ30/01/201915:20:0015:35:00שרונה יעקב . א.פ

א יפו "ת, 2חיים לבנון ' רח. מוזיאון ארץ ישראל30/01/201909:00:0014:00:00כנס הסבת מבנים 

ל "לשכת מנכ30/01/201916:00:0016:50:00עודד פורר 

ל "לשכת מנכ30/01/201918:00:0018:30:00דיויד מינגלגרין 

5ל קומה "לשכת מנכ, משרד התיירות. ירושלים, 5בנק ישראל ' רח201830/01/201917:00:0017:45:00סיכום אפיק ישראל 

טלפוני 30/01/201919:00:0019:30:00סטטוס טיסות אילת 

30/01/201914:30:0015:00:00צהריים

ים המלח 31/01/201914:30:0015:00:00סיכום הביקור

עין בוקק31/01/201913:00:0014:30:00הכנות למרתון + סיור בחוף עין בוקק 

חדר ישיבות  - מועצה אזורית תמר31/01/201911:00:0013:00:00התכנסות

על הדק של קניון ים המלח 31/01/201911:00:0011:20:00עיתונאים + לידיה ' בראנצ

31/01/201920:00:0021:00:00זכרון יעקב 

א "מלון דן ת31/01/201917:00:0019:00:00רפי בארי - ערב פרידה 

ים המלח 31/01/201911:00:0015:00:00סיור ים המלח 

31/01/201915:00:0016:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ03/02/201918:30:0019:00:00מן 'ירדנה תורג. ע.פ

לשכה03/02/201915:30:0015:45:00ל"ע מנכ"פ

ל "לשכת מנכ03/02/201915:00:0015:30:00גל חנה - הכנה לתוכניות עבודה 

ל "לשכת מנכ03/02/201912:00:0013:00:00פורום הנהלה 

ירושלים , 5בנק ישראל ' רח. (5קומה )ל "לשכת מנכ-  משרד התיירות03/02/201913:00:0014:00:00נתי כהן  - אירוויזיון 

03/02/201914:00:0015:00:00צהריים

2נרי 'כניסה מבניין ג. 5קומה . ירושלים, 5בנק ישראל , ל"לשכת מנכ03/02/201911:00:0011:30:00תכנית צוערים לשירות המדינה- ראיון 

ל "לשכת מנכ03/02/201911:30:0012:00:00טאבלטים לביקורת + סיום התקשרות מדפסות 

ל "לשכת מנכ03/02/201917:00:0018:30:00ועדת היגוי המוצר המדברי 



03/02/201914:30:0015:00:00ל "ע מנכ"פ

ל"מנכ.ל03/02/201916:00:0016:30:00דוברת-עידכונים שבועיים

43רחוב ברודצקי - קניון רמת אביב. רולדין04/02/201918:00:0019:00:00ליאור רביב 

Sven and Amir  - Update conversation about  the Media in 201904/02/201910:00:0010:30:00Telephone conversation 

משרד04/02/201913:00:0013:30:00ערן יעקב 

ל "לשכת מנכ04/02/201910:15:0010:30:00ועדת עתודה ניהולית- מ "תדרוך מנציג נש

ל "לשכת מנכ04/02/201910:30:0013:00:00סגל בכיר מוביל - ועדת עתודה ניהולית

ל "לשכת מנכ04/02/201913:30:0014:30:00ועדת מכרזים 

ל"מנכ.ל04/02/201914:30:0015:30:00ע עם ועד העובדים.פ

04/02/201913:00:0013:30:00צהריים

 skype conversation marketing with Eyal 05/02/201918:00:0019:30:00 טלפוני

05/02/201910:30:0011:00:00תוכניות עבודה - אמיר מדבר 

ירושלים - מלון יהודה 05/02/201911:00:0011:45:00עודד לבינסון

סינימטק תל אביב05/02/201917:00:0020:00:00ילדי ירושלים-הקרנה

ירושלים,  מלון יהודה05/02/201908:30:0014:30:00-תוכניות עבודה 

ירושלים ,  בניין העירייה6קומה , 2אולם הנהלה , 1כיכר ספרא - י "הרל05/02/201914:00:0015:30:00א "פ ירושלים ת"שת

05/02/201912:00:0012:30:00צהריים

א "ת06/02/201918:00:0019:00:00בצלאל טרייבר 

אר קפה אופנהיימר 06/02/201917:00:0018:00:00יעל דניאלי 

ל "לשכת מנכ06/02/201909:30:0010:00:00הכנה לסטטוס אילת 

ל"לשכת מנכ06/02/201911:40:0012:40:00היכרות עם אמיר רשף 

ירושלים , 5בנק ישראל ' משרד התיירות רח06/02/201910:00:0011:30:00- סטטוס אילת 

טלפוני 06/02/201916:10:0016:40:00סטטוס טיסות אילת 

06/02/201913:00:0013:30:00צהריים

הבימה 07/02/201911:00:0012:30:00דיקלה . ע.פ

טלפוני 07/02/201914:40:0015:10:00ראיון עם מיכל מגלובס-  מלונות בפריפריה 

  (1קומה )בית קפה . א "קריית הממשלה ת, 125מנחם בגין 07/02/201909:00:0010:00:00אילן רם  

קניון רמת אביב . רולדין07/02/201918:00:0018:30:00מתי ויינברג 

תל אביב יפו, 7הפלך ' רח - 07/02/201913:00:0014:00:00WeWorkחווית התייר

הבימה- א "ת07/02/201910:00:0011:00:00אבי בראלי 

קלאוזנר - א"מוזיאון הטבע ת07/02/201919:00:0021:00:00כנס ישראל

07/02/201914:00:0014:30:00צהריים

ל "לשכת מנכ10/02/201913:00:0013:30:00שיבאני ' פרג

לשכה10/02/201915:30:0016:00:00ל"ע מנכ"פ

ל "לשכת מנכ10/02/201912:30:0013:00:00מן 'ירדנה תורג. ע.פ

טלפוני10/02/201917:00:0017:30:00הכנה לפגישה בנושא תמנע 

ל "לשכת מנכ10/02/201912:00:0012:30:00ברכת פתיחה של אמיר להכשרת השליחים   

10/02/201914:15:0015:00:00צהריים 

ל "לשכת מנכ10/02/201916:00:0016:30:00סטטוס תעופה 

א "הילטון ת10/02/201919:00:0021:00:00שגרירות פיליפינים- קבלת פנים 

   go israel10/02/201913:30:0014:15:00ל "לשכת מנכ

ל "לשכת מנכ10/02/201915:00:0015:30:00 (משקיעים)הפקת לקחים כנס קווסטקס 

10/02/201914:30:0015:00:00ל "ע מנכ"פ

BIT MILANO10/02/201900:00:0000:00:00- יריד 

ל"מנכ.ל10/02/201911:00:0012:00:00מצגת + הצגת שכר עידוד 

ל "לשכת מנכ11/02/201916:45:0017:15:00עסמאיל קאדי 



טלפוני WIZZ11/02/201916:00:0016:30:00שיחת ועידה עם  

ירושלים, לשכהMr. Jose da Silva Goncalves   11/02/201916:30:0017:00:00שר התיירות כף ורדה 

לשכהMs. Bernadette  Romulo-Puyat 11/02/201915:45:0016:15:00שרת התיירות פיליפינים 

לשכהMr. Savvas Perdios11/02/201915:00:0015:30:00סגן שר התיירות קפריסין  

ירושלים - מערת צדקיהו IMTM 11/02/201920:00:0023:00:00- ערב גאלה 

 משרד התיירות6חדר ישיבות קומה 11/02/201913:30:0015:30:00פורום הנהלה מורחב

ל "לשכת מנכ11/02/201911:30:0013:00:00ועדת מכרזים 

ל"מנכ.ל11/02/201910:30:0011:00:00ע אורלית.פ

11/02/201913:00:0013:30:00צהריים

2גני התערוכה ביתן , תל אביבCristina-Ionela Tarteata, Deputy Minister of Tourism of Romania12/02/201914:00:0014:30:00-  סגנית השר הרומני

בדוכן של משרד התיירות- א "יריד גני התערוכה ת - I24 12/02/201914:30:0015:00:00IMTMראיון   

 IMTMיריד , חדר ישיבות12/02/201916:45:0017:00:00" אינטלקט"ל "גלית מנכ+ עובד קונה 

א "גני התערוכה ת12/02/201913:00:0014:00:00ארוחת צהריים 

א "גני התערוכה תIMTM12/02/201908:30:0010:00:00פתיחה - ארוחת בוקר 

 - 6קומה . משרד האוצר. ירושלים, 1קפלן ' רח12/02/201915:30:0016:30:00אצל זאב בילסקי - תמנע 

IMTMחדר ישיבות 12/02/201915:00:0015:30:00יעל גולן 

 Iאולם 12/02/201913:45:0015:00:00 (מנחה איל קרלין)הזדמנויות של ישראל בשווקים מתפתחים 

 Hאולם 12/02/201913:30:0014:45:00 (מנחה אפרת מאיר גרומן)עובדים זרים במלונאות 

 Iאולם 12/02/201912:15:0013:30:00 (אייל ארט' מנחה פרופ)הטרנדים העתידיים בעולם התיירות 

(מנחה אפרת מאיר גרומן)עם תלמידי מגמות תיירות בבתי ספר תיכוניים - מבט לתיירות העתיד  Hאולם 12/02/201912:00:0013:15:00

Iאולם 12/02/201910:45:0012:00:00 (מנחה עופר פטרסבורג)שיא של אתגרים - שיא בתיירות 

IMTMחדר ישיבות יריד 12/02/201914:30:0015:00:00דיקלה - ב "ארה- אלן שפירו 

Kagami-Biraki - יריד - ביתן יפן 12/02/201910:30:0010:40:00 טקס בביתן יפןIMTM

2ביתן , גני התערוכה, תל אביבMs. Anna Krupka   12/02/201916:30:0017:00:00סגנית שר התיירות פולין 

2ביתן , גני התערוכה, תל אביבMr. Jorge Mario Chaj?n Aguilar12/02/201914:30:0015:00:00שר התיירות מגוואטמלה 

.  גני התערוכה-  קומה תחתונה, חדר ישיבות12/02/201915:30:0016:00:00אפרים פורטיס -  פורטוגל TAPחברת 

2גני התעורכה ניתן , תל אביבMs. Elena Kountoura 12/02/201915:30:0016:00:00שרת התיירות של יוון 

2גני התערוכה ביתן , תל אביבMs. Ana Mendes Godinho12/02/201915:00:0015:30:00שרת התיירות מפורטוגל 

IMTM12/02/201908:00:0008:30:00

ל"חדר מנכ13/02/201913:45:0014:15:00סגן שגריר יפן

אילת13/02/201922:00:0023:00:00סיור במוקדי תיירות

13/02/201910:15:0010:25:00ראיון לרדיו תל אביב 

גני התערוכה - ביתן משרד התיירות 13/02/201912:30:0013:00:00 בנושא הרכבל בירושלים BBCראיון ל

 Iאולם 13/02/201911:00:0012:15:00מנחה פדי מרגי - המהפך השיווקי בתיירות לישראל ומיתוג ערים 

גני התערוכה 13/02/201914:00:0015:00:00ארוחת צהריים 

2ביתן , גני התערוכה, תל אביבMr. Charles Romel Banda  13/02/201912:45:0013:15:00שר התיירות זמביה 

 Iאולם 13/02/201914:00:0015:15:00 (מנחה דורון אהרון )משרד התיירות מגיע עד אליך 

 Hאולם 13/02/201912:30:0013:45:00 (מנחה עודד לבינסון)ניהול הצלחה בתיירות מלונאות והמקרה של איסלנד , תיירות אחראית

 Iאולם 13/02/201909:30:0010:45:00 (מנחה מינה גנם)תחרות גלובלית בעולם התיירות 

 Hאולם 13/02/201910:30:0011:45:00 (מנחה דניאלה גרסון )תיירות אירועים וכנסים בישראל 

Viacom13/02/201909:45:0010:15:00 יריד - גני התערוכהIMTM

 2בית , גני התערוכה, תל אביבMr. Didier Dogley13/02/201912:00:0012:30:00שר התיירות איי סיישל 

אילת - שדה דב Arkia 1807 IZ 13/02/201920:30:0021:30:00-  ארקיע-  טיסה לאילת

2ביתן , תל אביב גני התערוכהMr. Blendi Klos13/02/201911:00:0011:30:00שר התיירות אלבניה 

Meeting with Ennemoser13/02/201915:30:0016:15:00 IMTM - Conference room



Cnf call with David 14/02/201911:30:0012:30:00Ryanair 

קומת הלובי - משרדי ההנהלה - דן אילת 14/02/201918:00:0018:30:00ניק 'ליאור מוצ

אילת Arkia 1806 IZ14/02/201921:20:0022:20:00ארקיע - טיסה מאילת לשדה דב 

אילת 14/02/201919:00:0019:30:00מאיר יצחק הלוי 

קיבוץ קטורה14/02/201907:30:0008:30:00- זינוק סמרתון 

שדה התעופה רמון  14/02/201913:00:0013:45:00חנן מוסקוביץ 

עיריית ירושלים 14/02/201918:00:0019:00:00אמנון מרחב- מסיבת פרידה 

14/02/201900:00:0000:00:00פסטיבל הגאז באילת 

אחרי חניכת הסינגל - תמנע  14/02/201911:00:0011:30:00חנן גינת 

14/02/201900:00:0000:00:00סמרתון 

מבואת הכניסה של פארק תמנע14/02/201909:30:0011:00:00חניכת סינגל תמנע 

14/02/201914:00:0015:00:00צהריים

טלפוני LIVE 15/02/201907:35:0008:00:00- צ "ראיון לתוכנית הבוקר בגל

15/02/201912:00:0013:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ17/02/201915:30:0016:30:00תעופה

17/02/201907:30:0008:30:00סיור קמפינג גני יהושע

ל"לשכת מנכ17/02/201915:00:0015:10:00הכנה עם קרן שפר- קציר ים המלח 

מודיעין , 44צלע ההר ' רח"  - כאן"אולפן 17/02/201918:50:0019:30:00כנס ישראל ומשרד התיירות:  בנושא- ראיון לתוכנית של קלמן וסגל 

ל "לשכת מנכ17/02/201917:00:0017:30:00מן 'ירדנה תורג. ע.פ

ל "לשכת מנכ17/02/201915:10:0015:20:00תגיל + רחלי - שגרירים בחרמון 

ל "לשכת מנכ17/02/201914:30:0015:00:00שירותים נדרשים ממשרד החוץ

ל "לשכת מנכ17/02/201916:30:0017:00:00מכרזים

סינמה סיטי 17/02/201913:15:0014:15:00צהריים

17/02/201914:30:0015:00:00ל "ע מנכ"פ

ל"מנכ.ל17/02/201911:00:0013:00:00אודי פראוור -  פורום הנהלה 

ל"מנכ.ל17/02/201917:30:0018:00:00דוברת-עידכונים שבועיים

ל "לשכת מנכ18/02/201917:00:0017:30:00מינה גנם

ל "לשכת מנכ18/02/201913:45:0014:15:00שיווק 

ל "לשכת מנכ18/02/201915:30:0016:30:00מן 'הערכת עובד ירדנה תורג

ל"לשכת מנכ18/02/201914:45:0015:15:00עמי חמץ . ע.פ

28קומה    (מפיון'בניין צ)משרדי ישראל דיגיטלית . בני ברק, 30ששת הימים ' שד18/02/201911:00:0012:00:00ע שי לי שפיגלמן.פ

18/02/201912:30:0013:30:00צהריים

ל"לשכת מנכ19/02/201916:15:0016:30:00ע שרה סלנסקי.פ

לשכת השר19/02/201913:30:0014:00:00נוהל תעופה

לשכת השר19/02/201914:00:0015:00:00סטטוס שיווק

 (5קומה )ל משרד התיירות "לשכת מנכ. ירושלים, 5בנק ישראל ' רח19/02/201916:30:0017:30:00עמק הארזים - הצגת מתחם הקמפינג 

בית גיבור ספורט . רמת גן,  7דרך מנחם בגין 19/02/201910:00:0011:00:00משה בובליל 

ל "לשכת מנכ19/02/201915:00:0016:00:00קציר ים המלח 

ל "לשכת מנכ19/02/201913:00:0013:30:00דודו קובסניאנו . ע.פ

ל"מנכ.ל19/02/201916:00:0016:30:00ע עם נועם קוריאט.פ

19/02/201912:00:0013:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ20/02/201912:45:0013:05:00גרייס בטשון 

2קומה . ירושלים, 48' ורג'המלך ג' רח- הסוכנות היהודית 20/02/201910:30:0011:15:00י הרצוג 'בוז- ר הסוכנות היהודית "פגישה עם יו

תל אביב20/02/201917:00:0018:00:00אושרת עינב

Israel Pass 20/02/201914:50:0015:20:00ל "לשכת מנכ

ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. ל"לשכת מנכ. משרד התיירות20/02/201913:00:0014:00:00תחבורה באירוויזיון



ל "לשכת מנכ20/02/201911:30:0012:15:00הצגת עבודה -היצע חדרי מלון 

ל"מנכ.ל20/02/201914:20:0014:50:00ע אורלית.פ

20/02/201912:15:0012:45:00צהריים

א "ת, מתחם שרונה , ארקפה 21/02/201916:00:0017:00:00עידו אהרוני + עופר מרגלית 

   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח21/02/201911:30:0012:30:00מ"סטטוס שבועי לפ

 תל אביב יפו 132קדם . בית פרס לשלום ולחדשנות21/02/201909:30:0010:30:00אפרת דובדבני . ע.פ

(דלת לבנה) 28קומה . א "ת, 15יצחק אלחנן ' רח21/02/201911:00:0011:30:00נחמיה דוידי -  פרויקט וויט סיטי טאוואר 

   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח- מ "משרדי לפGOOGLE21/02/201912:30:0014:00:00- סיכום שנה עם גוגל

21/02/201914:00:0015:00:00צהריים

א "ת24/02/201908:00:0009:00:00שרון קרן 

טלפוני24/02/201911:15:0011:45:00ל"שיחה בנושא נסיעות חו

.(על גג גן העיר) 71רחוב אבן גבירול , מרכז ענב לתרבות24/02/201910:00:0012:00:00יפו נערכת לאירוויזיון-תל אביב

במתחם הפואיה .  תל אביב, מלון דיוויד אינטרקונטיננטל24/02/201917:30:0020:00:00ערב פרידה מאלי זיו 

24/02/201912:30:0015:30:00צפון 

משרדהתיירות , 5בנק ישראל ' רח24/02/201915:00:0015:45:00בראשות דורון - (ל"מתחם קק)אפשרויות שימוש תיירותי 

ל "לשכת מנכ24/02/201912:30:0013:00:00סטטוס טיסות אילת 

24/02/201914:30:0015:00:00ל "ע מנכ"פ

אצל חגית 25/02/201917:00:0017:20:00הערכת עובד  - חגית רינגל 

טלפוני 25/02/201911:00:0011:10:00 (מולי)אילנית מרום 

ראיון טלפוני 202925/02/201918:00:0018:30:00- בנושא טרנדים עתידיים בתחום התיירות ואיך תראה התיירות בYNETראיון ל

תל אביב25/02/201918:30:0019:30:00אילן כהן

בארקפה - א " ת94יגאל אלון 25/02/201909:15:0010:15:00' טל אלכסנדרוביץ

ל "לשכת מנכ25/02/201912:00:0012:30:00 4+6איוש חדרים קומה 

ירושלים - 6קומה - 1בנין .  כיכר ספרא. עיריית ירושלים25/02/201913:00:0013:45:00משה ליאון 

ל "לשכת מנכ25/02/201914:00:0015:30:00ועדת מכרזים 

ל"מנכ.ל25/02/201916:00:0016:30:00ע פיני שני.פ

25/02/201912:30:0013:00:00צהריים

טלפוני 26/02/201916:30:0016:50:00ערוץ כאן - עילי לוין 

אור יהודה , 5יוני נתניהו 26/02/201909:30:0010:30:00אוני עמיאל 

ל "לשכת מנכ26/02/201915:00:0015:30:00הכנה לפרויקט גינוסר 

ל "לשכת מנכ26/02/201915:30:0016:00:00נוהל מועצות אזוריות 

משרד התיירות 26/02/201912:30:0014:30:00מסיבה לענת ולמולי

ז בגוף הזימון "לו- ירושלים 26/02/201916:30:0021:30:00ערב הנהלה

ל "לשכת מנכ27/02/201916:00:0017:00:00סטטוס אילת 

ל "לשכת מנכ27/02/201914:00:0014:30:00קונטרס תיירות 

27/02/201900:00:0000:00:00ועידת השלטון המקומי 

ל "לשכת מנכ27/02/201915:30:0016:00:00ר"מתנדב מסע בית- קונסטנטין סמוליאק 

תל אביב, 12קומה , 69אבן גבירול 27/02/201909:00:0009:45:00מנחם לייבה

תא27/02/201918:00:0019:00:00עודד לבינסון

ל משרד התיירות "לשכת מנכ27/02/201914:30:0015:30:00פרויקט גינוסר 

ל "לשכת מנכ27/02/201913:00:0014:00:00וועדת היגוי סייבר 

27/02/201912:00:0013:00:00צהריים

28/02/201911:00:0013:00:00סגור 

 אר קפה 28/02/201915:45:0016:45:00אילן רובין 

" יעדים ואתגרים- פינוי אזרחים זרים - "מושב ביטחון בחירום -כנס ותערוכת , "ועידת השלטון המקומי . גני התערוכה בתל אביב . 2ביתן 28/02/201913:30:0015:00:00"

  (כניסת אומנים)א "ת, 28י 'לאונרדו דוינצ- משרדי הנהלת האופרה 28/02/201910:00:0011:00:00חשיפת המוצר התיירותי בעכו- אופרה 



א "ת, מתחם שרונה28/02/201916:00:0017:00:00אוסנת אלרואי . ע.פ

01/03/201912:00:0013:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ03/03/201915:00:0015:30:00קרן שפר . ע.פ

151חדר ' קומה א, 1קפלן , משרד האוצר03/03/201916:00:0017:00:00ע אתי גבאי.פ

02-5317410/12 151חדר , 1קומה , 1קפלן , באוצר03/03/201916:00:0017:00:00ל תיירות "מנכ, אמיר הלוי

ל"לשכת מנכ03/03/201915:20:0015:50:00פ"נוהל צת

ל "לשכת מנכ03/03/201914:00:0014:30:00ברלין - הכנה לנסיעה 

קיבוץ בארי" - לה מדווש"חניה 03/03/201909:00:0013:00:00דרום אדום

ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות03/03/201916:45:0017:45:00י "רמ+ תרבות + פ תיירות "שת

03/03/201913:30:0014:00:00צהרים

04/03/201900:00:0000:00:00נבה 'אמיר בג

ג "נתב  (1ליד טרמינל ). משרד ראשי רשות שדות התעופה04/03/201909:00:0010:00:00יעקב גנות . ע.פ

G - 3טרמינל - ג "נתבU21526  Easyjet04/03/201912:25:0016:05:00נבה 'טיסה לג

ל "לשכת מנכ04/03/201911:00:0012:30:00קרן שפר - ועדת מכרזים 

04/03/201912:30:0013:30:00צהריים

Meeting with Chief Commercial Officer,  George Michalopoulos05/03/201911:00:0012:00:00World Trade Center 1 | Geneva International Airport | 1215 Geneve 15, Switzerland

השער החדש 05/03/201913:00:0014:30:00טקס חניכת השער החדש 

נבה לברלין 'גEASYJET-   EZY159505/03/201920:55:0022:45:00נבה לברלין 'טיסה מג

05/03/201912:00:0013:00:00צהריים

" רוני יופה- ראיון לרדיו קול הים האדום " למה המדינה מסבסדת ישראלים שטסים מאירופה לאילת טלפוני 06/03/201910:05:0010:20:00 

06/03/201913:30:0014:00:00הפסקה

Bavarian Stand Party from Wirecard Where: ITB, Messe 

Berlin, hall 5.1, booth 103

06/03/201917:30:0022:00:00

Interview Elo Resch Tip Magazine to DG Amir Halevi 

06/03/201916:00:0016:30:00

Globetrotter, Herr Neumann to DG Amir Halevi and Sara 

Salansky

06/03/201915:30:0016:00:00

Interview FVW Mr. Martin J?rs to DG Amir Halevi - Tourism 

Trade Magazin 23.401 copies 

06/03/201915:00:0015:30:00

Parliamentary State Secretary of Federal Ministry for Economic 

Affairs and Energy, Mr. Thomas Barei? to DG Amir Halevi 

06/03/201914:40:0015:00:00

Interview Deutschland Funk Radio Mr. Peter Kaiser with DG 

Amir Halevi - German Radio Broadcast over 2 Mio. listeners

06/03/201914:00:0014:30:00

Eurosport Interview Amir Halevi / Bohemian Airport06/03/201913:00:0013:30:00

10:00CET - IHIF - Meeting w/ General Director of the Israel Ministry of Tourism 06/03/201911:00:0011:30:00a&o Stand | place 56 | next to the main bar

Gregory Lanter (Club Med) / Amir Halevi (Israel Ministry of Tourism)06/03/201911:30:0012:00:00 Meet at Israel booth (and then bar of the lobby)

Hannes Spanring (Meininger Hotels) / Amir Halevi (Israel Ministry of Tourism) - 11:30am Berlin Time06/03/201912:30:0013:00:00Israel booth

FW: IHIF - Director General Meeting06/03/201910:30:0011:00:00

FW: IHIF Meeting - Wednesday, March 6 - Dimitris Manikis (Wyndham) Mr Halevi06/03/201912:00:0012:30:00#NAME?

06/03/201900:00:0000:00:00אמיר בברלין



ITB BERLIN06/03/201900:00:0000:00:00- יריד 

DG Amir Halevi have to be at the Airport Sch?nefeld flight with 

EL AL

07/03/201911:30:0012:00:00

DG Amir Halevi have to be at the Airport Sch?nefeld flight with 

EL AL

07/03/201920:00:0020:30:00

adventureconnect-אירוע networking עם כלנית 



07/03/201917:00:0019:00:00

Team Meeting with all of us

07/03/201916:00:0016:30:00

Lebenslust Touristik Mr. Frank Zmuda and Mrs. Simone Greyl 

with DG Amir Halevi and Sara Salansky 

07/03/201915:00:0015:30:00

Interview FAZ/FAS Weekly Newspaper Mr. Fabian von Poser 

to DG Amir Halevi - 238.438 copies

07/03/201913:00:0013:30:00

Eurotours Mr. Franz Gredler to DG Amir Halevi and Sara 

Salansky

07/03/201912:00:0012:30:00

BZ Comm Sven Meyer , Rebecca Ufert, Yeseul Park, Tobias 

Dietrich with DG Amir Halvi and Sara Salansky

07/03/201911:00:0011:30:00

Lufthansa Mrs. Heiderose Gro?mann Manager Network 

Planning Intercontinental  with DG Amir Halevi and Sara 

Salansky

07/03/201910:30:0011:00:00

Havas meeting with DG Amir Halevi

07/03/201910:00:0010:30:00

3נחיתה בטרמינל - ג "נתבLY237407/03/201922:05:0003:05:00אל על - טיסה מברלין לישראל 

07/03/201912:00:0013:00:00צהריים

טלפוני 08/03/201915:00:0015:30:00ראש העיר אילת - שיחת טלפון מאיר יצחק הלוי 

08/03/201912:00:0013:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ10/03/201916:00:0016:30:00פיני שני 

ל "לשכת מנכ10/03/201911:00:0011:30:00אורלית . ע.פ

טלפוני 10/03/201909:00:0009:30:00רון חולדאי 

ל "לשכת מנכ10/03/201916:30:0017:00:00דורון אהרון. ע.פ

10/03/201917:00:0017:30:00הערכות עובד 

מ"ל רוה"מנכ10/03/201913:30:0014:30:00שדה דב 

ירושלים, 4בנק ישראל , ל"לשכת מנכ10/03/201912:00:0012:50:00צוערים

מ "ל רוה"מנכ10/03/201913:00:0013:30:00יואב הורביץ. א.פ

ל "לשכת מנכ10/03/201915:30:0016:00:00סטטוס סין 

ל "לשכת מנכ10/03/201917:30:0018:30:00א מלון שחרות "כ

ל "לשכת מנכ10/03/201911:00:0012:00:00הסרת חסמים ותמריצים

10/03/201914:30:0015:30:00צהריים



ל "לשכת מנכ11/03/201913:15:0013:25:00מינה גנם

ל "לשכת מנכ11/03/201914:00:0014:15:00הכנה לנסיעה מוסקבה 

"קפה קדוש"ירושלים  , 6שלומציון המלכה 11/03/201917:15:0018:00:00אייל חיימובסקי  

ל "לשכת מנכ11/03/201913:00:0013:30:00נועם קוריאט - הערכת עובד 

.ירושלים, 3רחוב אליעזר קפלן . משרד ראש הממשלה, 2קומה , חדר וועדות שרים11/03/201914:30:0015:30:00פטור מאשרות לאזרחים סינים בהתאם להנחיית ראש הממשלה

"קפה קדוש"ירושלים  , 6שלומציון המלכה 11/03/201918:00:0019:00:00אושרת . א.פ

 (משרד התיירות הישן)ירושלים   , 26' קינג גורג11/03/201916:15:0017:00:00פסיפס גומפל

ל "לשכת מנכ11/03/201913:00:0014:00:00בראשות דיקלה - ל וחשבות "נהלי עבודה אגף חו
חדר ישיבות גדול. 1קומה . משרד האוצר.  ירושלים, 1קפלן ' רח11/03/201909:30:0011:00:00סטטוס הקמת בית מלון תמנע 

מכללה אקדמאית11/03/201900:00:0000:00:00אמיר לא הולך - כנס כנרת 
ל "לשכת מנכ11/03/201911:15:0012:30:00ועדת מכרזים 

11/03/201912:30:0013:00:00צהריים

קרית אונו, 1רפאל איתן ' רח12/03/201910:15:0010:45:00מוטי אלמליח 

תל אביב יפו, 14יונה קרמניצקי - לחמנינה 12/03/201909:00:0010:00:00נעמה ריבה

ג "נתב12/03/201911:30:0012:00:00שמואל אמסלם 

א "ת, הירקון' רח, גן העצמאות12/03/201900:00:0000:00:00א "ת- הערכות צונמי 

ג "נתב, 3טרמינל SU50312/03/201913:20:0017:50:00איירפלוט - מוסקבה - ג "נתב

MITT MOSCOW12/03/201900:00:0000:00:00- יריד 

12/03/201912:00:0013:00:00צהריים

.ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. רקפת- חדר ישיבות , 4קומה , מינהל פיתוח והשקעות, משרד התיירות201913/03/201915:15:0017:15:00אישור הנהלים !!! דחוף: מינהלת השקעות

טלפוני13/03/201918:00:0018:30:00סטטוס טיסות אילת 

13/03/201912:00:0013:00:00צהריים

ג "נתב, 3טרמינל LY61214/03/201912:10:0015:25:00אל על - טיסה ממוסקבה לישראל  

14/03/201912:00:0013:00:00צהריים

15/03/201907:00:0012:00:00מרתון ירושלים 

15/03/201912:00:0013:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ17/03/201916:00:0016:10:00אייס מול - ל "ות

ל"לשכת מנכ17/03/201913:30:0014:00:00ירושלים והמוצר הסיני 

   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח17/03/201909:45:0011:15:00ע בנושא אירוויזיון.פ- מ "לפ

ל "לשכת מנכ17/03/201917:30:0018:00:00הערכת עובד קרן שפר 

Embassy Of Ireland -  St. Patrick's Day17/03/201919:30:0021:30:00ג"ר, 2בוטינסקי 'ז' רח, בניין אמות

אצל חגית 17/03/201918:00:0018:20:00חגית רינגל- הערכת עובד 

ל "לשכת מנכ17/03/201913:00:0013:30:00יעקב בן שמעון . ע.פ

ל "לשכת מנכ17/03/201917:00:0017:30:00ס תדמור "מדיניות המשרד ביה

ל "לשכת מנכ17/03/201914:30:0016:00:00ועדת היגוי המוצר המדברי 

17/03/201912:00:0012:30:00צהריים

ג"נתב18/03/201909:30:0010:00:00מאיר יצחק הלוי- ג "ביקור באוהל מחאה בנתב

 6קומה - גינה 18/03/201912:00:0012:30:00הרמת כוסית לפורים

 6חדר ישיבות קומה 18/03/201909:00:0013:00:00השתלמות ביהדות עם אריאל פוגלמן 

.סמטה ראשונה שמאלה, כניסה משער יפו, ירושלים- העיר העתיקה - מסעדת נאפורה 18/03/201914:00:0015:30:00" פרויקט נגישות העיר העתיקה"טקס חניכת 

ירושלים , 5בנק ישראל ' רח. משרד התיירות, ל"לשכת מנכ18/03/201911:00:0012:00:00תיירות חיפה 

סינמה סיטי ירושלים 18/03/201912:45:0013:45:00צהריים עם עמי חמץ 



לשכת נציב18/03/201915:00:0017:00:00ועדת שירות

ל"לשכת מנכECTTA18/03/201910:15:0011:00:00הפקת לקחים כנס 

19/03/201917:45:0018:30:00אמיר הלוי+ אבי חליבה 

ל "לשכת מנכ19/03/201914:45:0015:00:00מכרזים 

החדר הראשון מימין. 429חדר , 4קומה . נציבות שירות המדינה19/03/201917:45:0018:45:00אבי חליבה. ע.פ

אצל חגית 19/03/201917:00:0017:30:00המשך הערכת עובד חגית רינגל

ל"לשכת מנכ19/03/201916:00:0016:30:00ע דודו.פ

ל "לשכת מנכ19/03/201915:00:0015:30:00קרן שפר 

ל "לשכת מנכ19/03/201915:30:0016:00:00הערכת עובד עמי אלון 

AVENUEאולמי . קרית שדה התעופה- כנס דה מרקר19/03/201910:15:0010:45:00'ל משרד התיירות בשיח אחד על אחד עם לי אברמוביץ"מנכ, אמיר הלוי

אווניו - כנס דה מרקר 19/03/201911:00:0011:30:00רינה רוזנברג 

BAHAI  NEW YEAR CELEBRATION 19/03/201919:00:0021:00:00ירושלים, מלון מצודת דוד

א"ת, 25לואיס מרשל ' רח- קונסרבטוריון 19/03/201917:30:0019:00:00היום הלאומי של הונגריה 

ל "לשכת מנכ19/03/201916:30:0017:00:00דודו קובסניאנו - הערכת עובד 

ירושלים  , 11רבקה ' רח19/03/201913:15:0014:15:00הקרן לירושלים - שי דורון 

מצדה 19/03/201918:00:0020:00:00לא הולך - חווית לילה במצדה - משקיעה לזריחה 

אווניו מרכז אירועים וקונגרסים19/03/201908:30:0015:00:00פרטים מענת שיחור- חדשנות בתיירות לעסקים - כנס דה מרקר 

19/03/201912:00:0013:00:00צהריים

ארקפה20/03/201917:00:0018:00:00עופר פדן

2קומה 20/03/201914:45:0015:00:00ערן יעקב

ל "לשכת מנכ20/03/201913:00:0013:15:00גלעד אסף 

ל "לשכת מנכ20/03/201910:00:0010:30:00דיקלה . ע.פ

ל "לשכת מנכ20/03/201911:30:0012:00:00הערכת עובד אייל קרלין 

תל אביב20/03/201918:00:0019:00:00קריאת מגילה

ל"לשכת מנכ20/03/201911:00:0011:30:00מינה גנם- הערכת עובד 

ל "לשכת מנכ20/03/201910:30:0011:00:00הערכת עובד פיני שני 

ל "לשכת מנכ20/03/201913:50:0014:30:00ל "סטטוס אגף חו

ל "לשכת מנכ20/03/201912:00:0012:30:00ביקורת - שיפוץ לשכת שער יפו 

20/03/201912:30:0013:00:00צהריים

שדה דב 21/03/201910:00:0010:30:00מאיר יצחק הלוי- ביקור באוהל מחאה 

21/03/201912:00:0013:00:00צהריים

ירושלים, 5קומה , נרי'בניין ג, 5בנק ישראל ' רח- לשכת השר 24/03/201912:30:0013:30:00פ עם רשות החדשנות"שת

לשכת השר24/03/201911:30:0012:30:00הצגת סטטוס לשר - שביל ישראל 

כנסת25/03/201914:30:0015:30:00פיני וגל - שדה דב וההשלכות על החקיקה בנושא -  ועדת פנים 

25/03/201906:00:0021:00:00אמיר בחופש

 (אצל אילן)סוף המסדרון . 4קומה . נציבות שירות המדינה. ירושלים, 3קפלן ' רח25/03/201909:00:0009:30:00אילן רם + דורון אהרון 

גולן 25/03/201900:00:0000:00:00ל משרד התיירות להנהלת רפאל"הרצאת מנכ

ל "לשכת מנכ25/03/201911:30:0013:00:00בראשות קרן שפר - ועדת מכרזים 

ל "לשכת מנכ25/03/201911:00:0013:00:00ועדת מכרזים 

ל "לשכת מנכ25/03/201910:30:0012:00:00בראשות קרן שפר - ועדת מכרזים 

25/03/201913:00:0014:00:00צהריים

26/03/201906:00:0021:00:00אמיר בחופש

27/03/201906:00:0020:00:00אמיר בחופש 

UITT UKRAIN27/03/201900:00:0000:00:00- יריד 

 Uא מתחם "ת, 19ניסים אלוני 28/03/201916:00:0017:00:00משה מידן 

ח איכילוב "ביה- 303 חדר 3קומה - גמזו' אצל פרופ28/03/201914:45:0015:00:00גמזו ' פרופ



א "אזורי חן ת.   8קומה . 31דירה , 3שאול אביגור ' רח28/03/201918:00:0019:00:00רעיה שטראוס 

28/03/201906:00:0013:00:00אמיר בחופש

28/03/201913:00:0014:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ31/03/201919:20:0019:50:00קובי בן יעקב . ע.פ

ל "לשכת מנכ31/03/201918:00:0018:30:00אייל קרלין 

ל "לשכת מנכ31/03/201917:10:0017:45:00דורון אהרון . ע.פ

טלפוני 31/03/201910:40:0010:50:00המלצה עמי אלון "  - מעוז"שיחה עם אלה 

ירושלים , 5בנק ישראל ' רח . (5קומה )ל "לשכת מנכ- משרד התיירות 31/03/201916:00:0017:00:00שימי דניאל . ע.פ

ל "לשכת מנכ31/03/201918:30:0019:20:00הערכות עובדים 

31/03/201915:00:0016:00:00צהרים

גבעת שמואל , 14קומה , 53דירה מספר , 92הזיתים ' רח31/03/201909:00:0010:00:00משה דיין  

ג "נתב31/03/201921:30:0022:30:00נחיתת בכורה  - פורטוגל ישראל  -  TAPחברת התעופה 

ל"מנכ.ל31/03/201911:30:0013:00:00פורום הנהלה

ל"מנכ.ל31/03/201911:00:0011:30:00ת"חמ+חברות ממשלתיות

ל"מנכ.ל31/03/201913:30:0014:00:00סטטוס שבועי עם צוות לשכת השר

לשכת השר01/04/201912:00:0012:30:00סטטוס תעופה

לשכת השר01/04/201913:30:0014:00:00מאגר מידע

ל "לשכת מנכ01/04/201914:00:0015:00:00ל "צ חו"סטטוס יח

רעננה , 2התדהר ' רח- מלון פרימה מילניום 01/04/201909:00:0009:45:00רעננה - דרגת כוכבים למלון פרימה מילניום 

.שילוט והכוונה  ,בכניסה לחניון  , 18:00שאטלים לאולם בהלוך ובחזור החל מהשעה , חנייה בחינם  ,26נמל יפו ' רח- נמל יפו -  חניה .  א"ת , 15מועדון פורטו 01/04/201918:30:0021:00:00ערב גאלה  - פורטוגל ישראל  -  TAPחברת התעופה 

ל "לשכת מנכ01/04/201911:30:0012:30:00ועדת מכרזים 

02/04/201920:30:0020:45:00אירוויזיון- שיחת ועידה 

תל אביב02/04/201908:45:0009:45:00גיא רוטקוף

א"ת, 13קומה , מגדל התיכון, 19הארבעה '  רח02/04/201913:30:0014:30:00ביקורת

טלפוני02/04/201914:45:0015:00:00היערכות לסיור לימודי מוצר המדברי

לשכת השר02/04/201918:00:0019:00:00סטטוס שיווק

תא02/04/201919:30:0020:30:00סיור כפר יונה

יד שרה ירושלים 02/04/201910:00:0013:00:00מינהל חווית התייר- יום המעשים הטובים 

Meeting -Ambassador of Croatia, Mrs. Vesela  Morden Korac  and  Director General Mr. Amir Halevi 02/04/201916:00:0017:00:00א"ת, 2וייצמן ' רח, 8קומה , מגדל אמות

ל "לשכת מנכ03/04/201913:30:0014:00:00אורלית . ע.פ

בית וגן , 35הפיסגה ' רח03/04/201914:50:0015:20:00שיחת ועידה עם יעל גולן  

טלפוני 03/04/201918:00:0018:30:00ע קרן שפר.פ

ל"לשכת מנכ03/04/201912:00:0012:30:00צהריים

ל "לשכת מנכ03/04/201916:00:0016:30:00ל "א חו"סטטוס כ

ל "חנוכת הלשכה החדשה של הממונה על זרוע העבודה והרמת כוסית לכבוד החג בהשתתפות המנכ שמאלה מהמעליות - קומת כניסה  - Bבניין  - 2נרי 'ג- לשכת הממונה על זרוע העבודה  - 7בנק ישראל ' רח03/04/201909:40:0010:30:00

ל "לשכת מנכ03/04/201911:00:0012:00:00דרור יוסף - הצגת התוכנית 

ל "לשכת מנכ03/04/201912:40:0013:10:00אירוחים והשתתפות באירועי מותגים- נוהל פנימי 

ל "לשכת מנכ03/04/201917:00:0017:30:00הכנה לפגישה טיסות אילת 

ל "לשכת מנכ03/04/201915:30:0016:00:00דודו קובסניאנו . ע.פ

03/04/201914:00:0014:30:00צהריים

012-91-993-043-746104/04/201914:30:0015:00:00- שיחת טלפון עם חסאן 

012-46-76-338-240404/04/201909:15:0010:15:00- שיחת טלפון עם נירה פישר 

תל אביב, 12קלאוזנר ' רח- מוזיאון הטבע 04/04/201917:30:0017:45:00אלון ספן  - מוזיאון הטבע 

ים המלח 04/04/201910:00:0016:00:00עם מוטי אלישע -סיור לים המלח 

05/04/201912:00:0013:00:00צהריים

ל"לשכת מנכ07/04/201914:30:0015:40:00מלונאים- סטטוס אילת 



ל"לשכת מנכ07/04/201914:10:0014:20:00ע קרלין.פ

תל אביב יפו, 20פינסקר ' רח. קפה שניאור07/04/201909:00:0009:30:00אורלי בן שמאי 

ל "לשכת מנכ07/04/201916:20:0016:50:00פ "נהלי צת

ל "לשכת מנכ07/04/201915:50:0016:20:00נהלי מנהלת השקעות 

1 חדר ישיבות 1קומה , 1קפלן , משרד האוצר07/04/201911:30:0012:00:00 שכר עידוד 

1 חדר ישיבות 1קומה , 1קפלן , משרד האוצר07/04/201911:00:0011:30:00אתי גבאי 

ירושלים, 6שלומציון המלכה ' רח.  קפה קדוש07/04/201918:45:0019:45:00ל עיריית ירושלים "מנכ- איציק לארי 

ל הביטוח הלאומי "לשכת מנכ.  ירושלים13ויצמן ' שד- ביטוח לאומי 07/04/201913:20:0014:10:00צהריים עם שפיגלר 

ל הביטוח הלאומי "לשכת מנכ.  ירושלים13ויצמן ' שד07/04/201912:20:0013:20:00פ ביטוח לאומי "שת- עבודה מועדפת + נגישות 

ל "לשכת מנכEY07/04/201917:00:0018:00:00תוכנית אסטרטגית 

טלפוני 08/04/201909:40:0010:10:00שיחת ועידה בנושא האירוויזיון

 (2האנגר )א "נמל ת, 1יורדי הסירה ' רח" יוליה"מסעדת 08/04/201919:00:0021:00:00  (סינים)    SINA WEIBOאירוח אנשי תקשורת 

צור הדסה , 76/1כרכום '  רח08/04/201917:30:0018:00:00 (נינל אוזרוב)מיכאל אוזרוב על מות האם - ניחום אבלים 

מתחם יו בהלכה08/04/201908:45:0009:45:00אורלי בן שמאי

(יעקב מזרחי )מאיר מזרחי על מות האב - ניחום אבלים  ירושלים , נחלאות, 8כפר ברעם ' רח08/04/201916:30:0017:00:00 

 (5קומה )ירושלים , 5בנק ישראל ' רח. ל"לשכת מנכ. משרד התיירות08/04/201913:00:0014:30:00סטטוס אילת 

א "ת, 6קומה - קומת הנהלה , 3הפטמן ' רח08/04/201910:00:0010:45:00שמשון ליבמן + אביגדור יצחקי . ע.פ

ל "לשכת מנכ08/04/201911:00:0012:30:00קרן שפר- ועדת מכרזים 

08/04/201912:30:0013:00:00צהריים

09/04/201906:00:0022:00:00בחירות 

טלפוני 10/04/201916:45:0017:15:00ברזיל - שיחה עם רנטה 

א "ביטוח לאומי ת. א"ת, 17יצחק שדה 10/04/201917:30:0018:30:00מיכאלה . ע.פ

ל "לשכת מנכ10/04/201912:00:0012:30:00הכנה לדיון אסטרטגיה סין 

ל "לשכת מנכ10/04/201915:00:0015:30:00קובי בן שמעון . ע.פ

ל "לשכת מנכ10/04/201912:30:0013:00:00ג "הכנה לשבילים תיירותיים עם רט

1קומה . משרד האוצר. ירושלים, 1קפלן ' רח10/04/201910:00:0011:15:00סטטוס הקמת בית מלון בתמנע

 (5קומה )ל "לשכת מנכ- משרד התיירות.  (7הכניסה מבנק ישראל )ירושלים  , 5בנק ישראל ' רח10/04/201913:00:0014:30:00דיון אסטרטגיה  סין 

ל"מנכ.ל10/04/201914:30:0015:00:00ע פיני שני.פ

10/04/201914:00:0014:30:00צהריים

טלפוני 11/04/201915:30:0016:00:00אבי חליבה 

חוף פרישמן 11/04/201911:00:0011:30:00צילומים קמפיין 

אייר קפה 11/04/201913:15:0014:00:00ענת ורשיצקי 

אייר קפה - איירפורט סיטי 11/04/201912:30:0013:15:00אפי ארבל 

זאפה יהוד11/04/201920:00:0023:00:00יואל פלדשו . ע.פ

מרום גולן11/04/201900:00:0000:00:00מרוץ הרי הגעש

הרצליה פיתוח, 6הסדנאות ' רח- משרדי השגרירות 11/04/201909:30:0010:30:00וי יונג הוואן'צ, פגישה עם שגריר קוריאה

12/04/201912:00:0013:00:00צהריים

.  רעננה',  א1אשר 13/04/201919:30:0020:00:00טנטטיבי - על מות האב -  ניחום אבלים לידיה ויצמן

ל"לשכת מנכ14/04/201915:40:0015:50:00דורון אהרון 

ל "לשכת מנכ14/04/201915:50:0016:10:00אורלי זיו 

ל "לשכת מנכ14/04/201916:30:0017:00:00הערכת עובד- ורוניק לוריא 

ירושלים. 7קומה , 2מבקר המדינה 14/04/201909:00:0010:00:00שפירא-מבקר המדינה 

ל"לשכת מנכ14/04/201916:00:0016:30:00סטטוס קורס שליחים 

ל "לשכת מנכ14/04/201918:10:0018:40:00פרויקט פארק הקרח 

הכותל המערבי 14/04/201919:00:0020:30:00' עם רב הכותל רבינוביץ- סיור בכותל המערבי 

14/04/201912:00:0013:00:00צהריים



ל "לשכת מנכ14/04/201913:00:0014:30:00דיון אסטרטגיה רוסיה 

ל "לשכת מנכ14/04/201914:30:0015:15:00 2020איירונמן 

ירושלים, גבעת שאול, 3עם ועולמו ' רח- ג "רט14/04/201911:00:0012:00:00שבילים תיירותיים 

 (5קומה )ירושלים , 5בנק ישראל .  משרד התיירות, ל"לשכת מנכ14/04/201917:00:0018:00:00פארק פלאים

ל"מנכ.ל14/04/201910:15:0010:45:00דוברת-עידכונים שבועיים

15/04/201921:30:0022:00:00יונתן פלד- שיחה טלפונית עם שגריר ישראל במקסיקו 

15/04/201915:00:0015:20:00עמי חמץ 

ל "לשכת מנכ15/04/201918:00:0018:30:00סיום הערכת עובד- נועם קוריאט 

ל "לשכת מנכ15/04/201914:00:0014:50:00ל "שכירויות חו+ ל "סטטוס שליחים ועובדי חו

אצל אבי חליבה . נציבות15/04/201915:30:0016:00:00מכרז שיווק 

אתר ההרודיון, ירושלים15/04/201911:00:0012:00:00משרד התיירות- הרמת כוסית לפסח 

לשכת הנציב 15/04/201916:00:0018:00:00ועדת שירות 

חיפה - מושבה גרמנית 16/04/201914:30:0015:30:00גדי מרגלית

גני חוגה , דור אלון16/04/201911:00:0013:30:00ה 'קאצ

 (25לוחמי הגטאות ' רח, חיפה)מלון שומכאר   16/04/201915:30:0016:30:00דוד בארי . ע.פ

16/04/201913:30:0014:30:00צהריים

ל "לשכת מנכ17/04/201915:30:0016:00:00קובי בן שמעון . ע.פ

ברודצקי 17/04/201908:00:0009:00:00שניידר

ל "לשכת מנכ17/04/201912:00:0012:30:00הוצאת נוהל טיסות 

ל "לשכת מנכ17/04/201910:15:0010:30:00טקס החלפת שר/ הפקת לקחים הרמת כוסית 

ל "לשכת מנכ17/04/201911:30:0012:00:00פרג שיבאני 

ל "לשכת מנכ17/04/201915:00:0015:30:00ערן + אורלית 

ל"לשכת מנכ17/04/201911:20:0011:30:00מחליף של שפר- פגישה עם אורעם שיימס 

ל"לשכת מנכ17/04/201912:30:0013:00:00סקר בדיקת מרחקים לאילת 

ל "לשכת מנכ17/04/201913:30:0014:00:00עמי חמץ 

ל "לשכת מנכ17/04/201910:30:0011:30:00פורום הנהלה 

ל "לשכת מנכ17/04/201914:00:0015:00:00ח זיו האפט "רו  - 2018דוחות כספיים 

וולדרוף אסטוריה - ירושלים 17/04/201916:30:0017:00:00אמנון ריבק 

17/04/201913:00:0013:30:00צהריים

טלפונית03-977871018/04/201910:50:0011:20:00- סוכנת - שיחה עם אורית

א"ת, 6ויצמן ' רח18/04/201911:00:0011:30:00שפירא ' פרופ

12קומה - בלשכה של ראש העיר . א"עיריית ת, 69אבן גבירול ' רח18/04/201910:15:0010:45:00רון חולדאי 

   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח18/04/201912:30:0013:30:00מ"סטטוס לפ

28/04/201917:00:0018:00:00עדכונים דוברת 

ל "לשכת מנכ28/04/201914:00:0014:30:00קרן שפר . ע.פ

ל"מנכ.ל28/04/201914:30:0015:00:00פיני שני . ע.פ

ל"מנכ.ל28/04/201912:00:0013:00:00ל"נהלי עבודה בנושא התקשרויות חו

ל"מנכ.ל28/04/201911:00:0012:00:00ע דיקלה .פ

5קומה , ל משרד התיירות"לשכת מנכ, 1נרי 'ג28/04/201915:00:0016:00:00פ תחבורה ציבורית ותיירות"שת

28/04/201913:30:0014:00:00צהריים 

טלפוני29/04/201912:30:0013:00:00הכנה לפורום הנהלה 

ל "לשכת מנכ29/04/201915:30:0016:00:00קובי בן שמעון . ע.פ

איירפורט סיטי , אייר קפה29/04/201916:45:0018:15:00אלכס ברבר . ע.פ

רמת אביב , 17ברודצקי , ביתא קפה29/04/201909:00:0010:00:00יוסי פתאל . ע.פ

ל "לשכת מנכ29/04/201913:00:0013:30:00תעופה 

ל"מנכ.ל29/04/201913:30:0015:00:00פורום הנהלה 



א "הילטון ת- אולם אירועים29/04/201911:15:0011:45:00כנס שנתי ללומדי ניהול תיירות 

29/04/201915:30:0019:30:00בראשות קרן שפר - ועדת מכרזים 

נסיעה + צהריים 

ל "לשכת מנכDeutsche Lufthansa AG / LH49829/04/201911:30:0013:00:00-   טיסה מפרנקפורט למקסיקו 

Deutsche Lufthansa AG / LH69529/04/201911:45:0012:45:00א לפרנקפורט "טיסה מת

30/04/201913:30:0001:00:00Frankfurt Internatio, Frankfurt - FRAמקסיקו 

ג "נתב30/04/201908:00:0011:30:00

טלפוני05/05/201915:30:0016:00:00עמי חמץ - קובי - אמיר, מענק משרד התיירות+ השתלמות אילת

טלפוני05/05/201915:00:0015:30:00אמיר וקובי- שיוויון מגדרי 

05/05/201912:30:0013:30:00צהריים

צהריים

ל "לשכת מנכ06/05/201911:00:0013:00:00ועדת מכרזים 

LA 712  -    Sao Paulo  06/05/201913:00:0014:00:00  טיסה חזור מ

 3טרימנל - ג "נחיתה בנתב07/05/201902:30:0015:50:00

6חדר ישיבות קומה 07/05/201918:00:0019:30:00שיחת שליחים

07/05/201912:00:0013:00:00צהריים

טלפוני 1208/05/201913:30:0014:00:00חדשות - הכנה לסינק  

ישראל08/05/201900:00:0000:00:00יום הזיכרון

08/05/201912:00:0013:00:00צהריים

09/05/201912:00:0013:00:00צהריים

ישראל, תל אביב יפו, 13מיטב   - 11/05/201921:00:0022:30:00eastפאנל בנושא כלכלת אירועים בינלאומיים בהנחיית מיכל רז חיימוביץ   -  (אירוויזיון)כנס גלובס   

12/05/201921:30:0022:00:00יהודה שרוני 

ל "לשכת מנכ12/05/201911:30:0012:00:00בנושא האירוויזיון - אוסטרליה  - ABCסינק ל

ל "לשכת מנכ201812/05/201916:00:0016:30:00הכנה לסיכום שנה 

ל "לשכת מנכ12/05/201914:30:0015:00:00דלויט חווית התייר

ל "לשכת מנכ12/05/201910:00:0011:00:00פורום הנהלה 

ל"לשכת מנכ12/05/201916:00:0016:30:00סינק ללי אברמוביץ בנושא הקפסולות

ל"לשכת מנכ12/05/201909:30:0010:00:00קובי ורחלי- טקס חילופים 

ל"לשכת מנכ12/05/201911:00:0011:30:00סיכום והמלצות ביקור מקסיקו ברזיל

12/05/201913:00:0013:30:00צהריים 

ל "לשכת מנכ12/05/201912:00:0013:00:00דוח ביקורת פרויקט גינוסר 

ל "לשכת מנכ12/05/201913:30:0014:30:00הצגת תוכנית שיווק הודו 

(5קומה ). ירושלים, 5בנק ישראל ' רח, ל משרד התיירות"לשכת מנכ12/05/201914:30:0016:00:00סיכום תקופתי- דלויט 

1נרי 'בניין ג. 6חדר ישיבות קומה .   ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. משרד התיירות201812/05/201916:30:0018:30:00סיכום שנת  - משרד התיירות 

טלפוני 13/05/201916:10:0016:40:00ראיון לתוכנית צבע הכסף 

טלפוני 13/05/201915:50:0016:00:00ל "פעילות אגף חו

טלפונית13/05/201910:00:0010:30:00המשך- סיור לימודי איטליה 

דל שמס'מג13/05/201913:30:0014:30:00דולאן אבו סאלח- דל שמס 'פגישה עם ראש מועצת מג

מונפורט 13/05/201916:00:0018:00:00עם גולדשטיין - ביקור במונפורט 

ברכבל התחתון , התכנסות במשרדי האתר- אתר החרמון13/05/201911:00:0013:00:00סיור לחרמון עם שאול גולדשטיין 

צהריים

13/05/201914:30:0015:30:00שיחת ועידה סטטוס שיווק

טלפוני 14/05/201915:40:0016:10:00הכנה לשיחה קווסטקס 

טלפוני 14/05/201910:20:0010:30:00  (אבא של ערן)ל "אלברט יעקב ז- הלוויה 

א  "ת. בית העלמין בקרית שאול14/05/201915:00:0016:00:00ג "ביתן האירוויזיון בנתב

ג "נתב14/05/201916:30:0017:30:00סיור במתחם האירוויזיון עם איתן שוורץ 



א "ת, ארלס קלור'גן צ14/05/201918:00:0020:00:00בנושא הכנס בנובמבר- שיחה עם אלכסי מקווסטקס 

טלפוני 14/05/201911:00:0011:30:00חנה זילברמן

צהריים

א"בניין עיריית ת. 69אבן גבירול / בית קפה  15/05/201909:00:0010:00:00משה גילצר 

ל"לשכת מנכADVENTURE15/05/201911:00:0011:30:00כנס סוכני 

ל"לשכת מנכ15/05/201914:30:0015:30:00ע דורון.פ

ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. ל משרד התיירות"לשכת מנכ15/05/201911:30:0012:30:00יואב בן דור - סטטוס חברות ממשלתיות 

ל משרד התיירות "לשכת מנכ, 5בנק ישראל ' רח15/05/201917:00:0018:00:00בהובלת גל-  שבילים תיירותיים 

ל "לשכת מנכ15/05/201913:00:0014:30:00ועדת מכרזים 

ל "לשכת מנכ15/05/201915:30:0016:00:00דודו קובסניאנו . ע.פ

15/05/201912:30:0013:00:00צהריים

טלפוני16/05/201911:00:0011:30:00בנושא היערכות לאירוויזיון- בתכנית של תמר אלמוג ומוטי גלעד - ' ראיון לרשת ב

16/05/201907:00:0008:00:00כפר האירוויזיון, EXPO, ג"נתב- סיור משולב 

תל אביב יפו  , 39שדרות שאול המלך , מלון לינק16/05/201910:00:0011:00:00בהובלת התאחדות המלונות- כ חדשים "מפגש עם ח

תל אביב יפו, 96החשמונאים .   גינדיTLVקפיטריה 16/05/201912:00:0013:00:00גיל סמסונוב 

2115חדר , 21 קומה 125מנחם בגין ' רח. א"קרית הממשלה ת16/05/201909:00:0009:45:00ינקי קווינט 

. 23קומה , 2מגדל אלון . א "ת, 94יגאל אלון 16/05/201915:00:0016:00:00דוד פתאל 

16/05/201912:30:0013:30:00צהריים

17/05/201912:00:0013:00:00מפגש סוכנים

VIP  MICE - להשלים פרטים מדניאלה.   תא18/05/201920:00:0021:00:00 משלחת

תל אביב יפו , 7בת עמי , מסעדת פר דרייר18/05/201919:00:0020:30:00אירווזיון 

א "ת18/05/201920:00:0023:00:00רשות החדשנות- אהרון אהרון 

טלפוני19/05/201916:50:0017:20:00 (אלברט יעקב)ערן יעקב על מות אביו - ניחום אבלים 

א  "ת , 11/1דולצין ' רח19/05/201917:15:0017:45:00

. ירושלים, 2קומה , 29דין -צלאח א. משרד המשפטים- אצל אמי פלמור 19/05/201911:30:0012:30:00הליכי גיוס וניהולי כוח אדם 

מבשרת ציון .  ו'קפה ג19/05/201909:30:0010:30:00עובד קדמי 

19/05/201914:30:0015:45:00נסיעה 

19/05/201912:30:0013:00:00צהרים 

Aקומת קרקע אגף - א "ת19/05/201915:45:0016:15:00אמיר 

ירושלים , 5בנק ישראל ' רח . (5קומה )ל "לשכת מנכ- משרד התיירות 19/05/201913:00:0014:30:00ועדת היגוי המוצר המדברי

ירון ארגז 

ל "לשכת מנכ20/05/201914:55:0015:10:00אורלית . ע.פ

ל "לשכת מנכ20/05/201913:45:0014:15:00מגלובס  - ראיון למיכל רז חיימוביץ

טלפוני20/05/201912:00:0012:20:00בנושא האירוויזיון- סינק לאתר כלכליסט 

תל אביב יפו, 2חיים לבנון ' רח.י "מוזיאון א20/05/201918:30:0019:00:00מיחשוב

ל"לשכת מנכ20/05/201917:00:0017:30:00קובי. ע.פ

ל"לשכת מנכ20/05/201916:00:0017:00:00מינה גנם. ע.פ

ל "לשכת מנכ20/05/201915:30:0016:00:00שיבאני נציג המשרד' פרג- יום הגיוון הבינלאומי 

נרי 'ברחבה של ג20/05/201910:30:0012:00:00הערכת מצב - פורום הנהלה

ל "לשכת מנכ20/05/201912:30:0013:30:00לובצקי

א "ת20/05/201910:40:0011:00:00שני משפחתי- סוף יום 

20/05/201915:30:0019:30:00(פנימי )IMTMהפקת לקחים 

ל "לשכת מנכ20/05/201914:30:0015:30:00צהריים

טלפוני 21/05/201918:05:0018:15:00איתי זילברג : מגיש- משדר מיוחד מעכו .  צ"ראיון לגל



טלפוני 21/05/201911:35:0011:45:00חיים חושן - שיחת ועידה שגריר ישראל בקוריאה 

מרכז הספורט הדר יוסף21/05/201918:00:0019:00:00אלטמן

21/05/201915:00:0015:30:00צהריים

ל"לשכת מנכ21/05/201912:15:0012:45:00דיאנה. א.פ

מיקום יקבע בהמשך21/05/201912:45:0013:45:00ע דיקלה.פ

ירושלים  . 69הרצוג ' רח, קפה אלה21/05/201914:00:0015:00:00עמוס בן שאול 

21/05/201900:00:0000:00:00קובי במחוזיאדה

נציבות . אצל אבי חליבה21/05/201915:30:0016:30:00סיכום מכרז שיווק 

21/05/201900:00:0000:00:00מחוזיאדה אילת 

א "ת, 10רחוב דובנוב , קפה אלטרנטיב21/05/201908:30:0009:30:00צביקה פלג 

IMEX FRANKFURT21/05/201900:00:0000:00:00- יריד 

ל "לשכת מנכ22/05/201914:50:0015:10:00דיאנה קרכילי 

ל "לשכת מנכ22/05/201912:40:0013:00:00אבישי בר אושר 

ל "לשכת מנכ22/05/201910:30:0011:00:00דיקלה . ע.פ

ל "לשכת מנכ22/05/201914:30:0015:00:00רשות החדשנות 

22/05/201900:00:0000:00:00מינה בחופש

ל "לשכת מנכ22/05/201915:00:0015:30:00נועם קוריאט . ע.פ

ל משרד התיירות "לשכת מנכ22/05/201913:30:0014:30:00מתחם הלגונה 

ל "לשכת מנכ22/05/201915:30:0016:00:00פיני שני . ע.פ

ל "לשכת מנכ22/05/201911:00:0012:30:00ועדת מכרזים 

ל"מנכ.ל22/05/201913:00:0013:30:00דוברת-עידכונים שבועיים

22/05/201912:30:0013:00:00צהריים

א "ת23/05/201913:45:0014:45:00דורון ספיר

א "ת23/05/201913:00:0013:45:00דוד אמסלם 

   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח23/05/201909:30:0010:00:00משה מידן + דיקלה . ע.פ

 בית אסיה4קומה 23/05/201912:00:0013:00:00ברבש

UNITED AIRLINES TLV-IAD Launch - Gate Event & Ribbon-cutting   וושינגטון-א"אירוע גזירת סרט טיסת יונייטד ת C6נמל תעופה שער 23/05/201921:00:0000:00:00 

מלון סטאי23/05/201920:00:0023:00:00(תל אביב- וושינגטון די סי) UNITEDאירוע לפתיחת הקו של 

מרום גולן23/05/201900:00:0000:00:00מרוץ החרמון

   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח23/05/201910:00:0011:00:00מ "סטטוס שבועי עם לפ

26/05/201915:00:0015:30:00צהריים

גבעת שאול . קהילת ירושלים- בית ההספדים 26/05/201912:00:0013:00:00 (אבא של שרה סלנסקי)ל "הלוויה שלמה נוריאל ז

17ברודצקי . ביתא קפה26/05/201908:00:0008:30:00ענת בן יוסף 

8קומה . בניין בזק, 15הצבי ' רח26/05/201914:00:0014:30:00עדיאל שמרון

ל "לשכת מנכ26/05/201913:20:0013:50:00ירון ארגז. ע.פ

א "מלון דיויד אינטרקונטיננטל ת26/05/201916:30:0018:00:00טל תעופה- ואן 'אירוע סצ- אירוע קבלת פנים של שגרירות סין בישראל 

א"ת, 2חיים לבנון ' רח, מרכז אלכסנדר, מוזיאון ארץ ישראל26/05/201919:00:0021:00:00לא משתתף - יום העצמאות של גיאורגיה- קבלת פנים 

באולם אבניו באיירפורט סיטי26/05/201911:05:0011:40:00מושב תיירות ללא מגבלה- ועדת נגישות 

א "הילטון תLOT 26/05/201909:00:0010:00:00 שנה לחברת 90אירוע -  אפרים פורטיס

במתחם קבלת הפנים. א"ת, פארק הירקון- ריבר סייד VISIT FLORIDA CEO27/05/201920:00:0020:30:00-  פגישה עם דנה יאנג 

ל "לשכת מנכ27/05/201913:00:0013:30:00קובי בן שמעון . ע.פ

ל"לשכת מנכ27/05/201915:45:0016:45:00ע אורלי זיו.פ

ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. ל"לשכת מנכ. משרד התיירות27/05/201915:00:0015:45:00" מעוז"ארגון 

א"ת, פארק הירקון- ריבר סייד 27/05/201919:00:0020:00:00פ בתחום התיירות של מושל מדינת פלורידה"חתימת מזכר הבנה לשת

ל "לשכת מנכ27/05/201912:30:0013:00:00כלנית גורן פרי . א.פ



רהט, "עידן הנגב"פארק , סודהסטרים' מפעלי חב27/05/201918:00:0020:00:00לא משתתף - אירוע רמדאן של סודהסטרים

ירושלים , 5בנק ישראל ' רח . (5קומה )ל "לשכת מנכ-  משרד התיירות27/05/201911:00:0012:00:00ולה הצרפתי 'מרתון הבוז

ע עם ועד העובדים.פ

ל"מנכ.ל27/05/201914:00:0015:00:00צהריים

27/05/201913:30:0014:00:00רועי+ אלה + ולדימיר . ע.פ

ל "לשכת מנכ28/05/201915:00:0015:30:00ארוחת צהריים בנוטרדאם-  פגישה עם בכירים קרוזים   Lilit Marcusc-CNN interview- the accessibility initiative in 

Jerusalem 

נוטרדאם. ירושלים, 3הצנחנים ' רח28/05/201912:30:0013:30:00

קניון רמת אביב , אר קפה28/05/201908:30:0009:30:00ליאור רביב 

 (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות. ירושלים, 5בנק ישראל 28/05/201911:20:0012:05:00 (משרד החוץ-השגריר המיועד למקסיקו )היכרות עם צבי טל  

ל "לשכת מנכ28/05/201914:00:0014:50:00  (ולדימיר שקאלר)רוסיה - הצגת תוכנית שיווק 

רמת השרון, 1המייסדים .  רביבה וסיליה28/05/201918:00:0019:00:00הראל לוקר 

ל "לשכת מנכ28/05/201912:00:0012:30:00דודו קובסניאנו . ע.פ

טלפוני 29/05/201919:00:0019:30:00" קול הגליל העליון"ראיון לרדיו 

טלפוני 29/05/201919:30:0020:00:00שיחה עם יעל גולן 

טלפוני012-86-186-0025-320629/05/201910:00:0010:30:00- שיחה עם בורה  

 (ליד בית העלמין)ראש פינה . דרך בן אריה29/05/201917:50:0018:10:00פרויקט המעלית 

מבשרת ציון , 25רחוב כלנית 29/05/201909:30:0010:00:00 (ל"שלמה נוריאל ז)ניחום אבלים שרה סלנסקי על מות אביה 

11הרי גלעד ' רח, מגדל התאומים- רמת גן   חניה , 6אלונים ' רח29/05/201919:00:0022:00:00יום הרפובליקה האיטלקית

29/05/201915:00:0018:00:00נסיעה 

15:0029/05/201900:00:0000:00:00ברדה משעה 

ל "לשכת מנכ. 1קומה . משרד הפנים, 2קפלן ' רח29/05/201910:30:0011:15:00מרדכי כהן 

ראש פינה, גן הברון29/05/201918:00:0018:45:00"בשביל היין"אירוע השקת פסטיבל 

ל "לשכת מנכ29/05/201914:30:0015:00:00ל "נוהל עבודה של לשכות חו

נמל קיסריה 29/05/201919:30:0022:00:00טקס חניכת פרויקט קמרונות נמל קיסריה

ל "לשכת מנכ29/05/201913:00:0014:30:00 (חיצוני) IMTMהפקת לקחים 

ל "לשכת מנכ29/05/201911:30:0012:30:00ועדת מכרזים 

29/05/201912:30:0013:00:00צהריים

מיקום יקבע. רמת אביב30/05/201908:15:0009:00:00אסף וסרצוג 

אילת . חוות הגמלים30/05/201919:30:0022:00:00חתונה הבן של מאיר יצחק הלוי - איתמר & חן 

ירוחם, 108צבי בורנשטיין ' רח30/05/201911:00:0014:00:00סיור בירוחם +מלון אירוס המדבר 

30/05/201914:30:0015:30:00צהריים

ירושלים02/06/201913:30:0014:30:00חנן פריצקי - צהריים 

5רחבה קומה . משרד התיירות02/06/201910:00:0010:30:00יום הזיכרון ליהודי אתיופיה 

ל "לשכת מנכ02/06/201917:00:0017:30:00רכבל - ל "הכנה לתת

ל "לשכת מנכ02/06/201914:45:0015:00:00אפרת גרומן . א.פ

הר הרצל02/06/201908:45:0010:00:00אזכרה

ל "לשכת מנכ02/06/201915:15:0016:15:00מפגש עם עובדי אגף האירוח 

ל "לשכת מנכ02/06/201912:00:0013:00:00מפגש עם הדסקאים 

ישראל02/06/201900:00:0000:00:00יום ירושלים

02/06/201914:30:0014:45:00מנחה 

ל "לשכת מנכ02/06/201917:30:0018:00:00אורלית שאוליאן. ע.פ

לשכת השר 02/06/201911:00:0012:00:00ל "ע מנכ"פ

חדר ישיבות שקמה. 2קומה , Cבנין . ירושלים,  12בית הדפוס ' רח,  בית השנהב03/06/201913:00:0014:00:00 בנושא הרכבל86ל "תת- דיון במליאה 

חדר ישיבות שקמה. 2קומה , Cבנין . ירושלים,  12בית הדפוס ' רח,  בית השנהב03/06/201908:00:0010:30:00 בנושא הרכבל86ל "תת- דיון ועדת המשנה 

03/06/201915:30:0019:30:00שני משפחתי- סוף יום 



לטרון03/06/201917:30:0018:30:00אמיר לוי

03/06/201912:00:0013:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ04/06/201916:00:0016:30:00ולדימיר שקלאר . א.פ

ל "לשכת מנכ04/06/201914:30:0015:00:00סטטוס תיירות רפואית ותיירות נגישה 

אצל יפה04/06/201915:30:0016:00:00ע יפה פחלייב.פ

אירפורט סיטי 04/06/201918:30:0019:30:00אריה מועלם 

ו בעזריאלי 'קפה ג04/06/201909:00:0010:00:00איל חומסקי 

ל "לשכת מנכ04/06/201911:30:0012:30:00הצגת נייר סופי - ל "נוהל עבודה לשכות חו

מיקום יתאם - ירושלים 04/06/201913:00:0014:00:00צהריים עם אדמונד חסין 

 (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות.  ירושלים, 5בנק ישראל ' רח04/06/201917:00:0017:45:00צביקי בן דוד

גבעתיים, 53דרך השלום .  קפה טאטי04/06/201908:15:0009:00:00אסף וסרצוג

ל "לשכת מנכ04/06/201912:30:0013:00:00דודו קובנסיאנו . ע.פ

ל משרד התיירות "לשכת מנכ05/06/201913:30:0015:00:00צוות שיווק עם חגית שני 

ירושלים , 5בנק ישראל 05/06/201915:00:0016:00:00עם התאחדות המלונות - רשת ביטחון 

תל אביב יפו, 25שוקן ' רח05/06/201909:00:0010:00:00דיון בבית משפט השלום לתעבורה

ל "לשכת מנכ05/06/201912:00:0013:00:00בראשות מינה - ועדת מכרזים 

טלפוני 05/06/201917:00:0017:30:00א "הכנה לפגישה אנ

05/06/201916:00:0017:30:00נסיעה 

טלפוני 05/06/201917:30:0018:00:00שיחת ועידה עם מטריקס 

05/06/201900:00:0000:00:00

פלמחים05/06/201919:45:0020:45:00

ל "לשכת מנכ05/06/201912:30:0013:00:00שיבאני ' פרג

05/06/201913:00:0013:30:00צהריים

102חדר , 14בניין : מיקום.  הכניסה מכל השערים". הפקולטה לניהול." באר שבע- אוניברסיטת בן גוריון06/06/201912:30:0014:00:00טקס הענקת מלגות לסטודנטים 

כפר הנופש האון06/06/201918:00:0020:00:00וואיל כיוף נציג המשרד - לא הולך "- דריה-"שינוי שם - אירוע השקה פתיחה מחודשת של כפר הנופש האון 

ירושלים, (טלביה)שכונת קוממיות , 3רחוב הנשיא - משכן הנשיא 06/06/201916:00:0017:00:00רובי ריבלין - ניחום אבלים 

צ "ראשל, 1נח מוזס ' רחYNET 06/06/201910:00:0010:30:00ראיון ל

06/06/201914:00:0014:30:00צהריים

ל "לשכת מנכ10/06/201911:00:0011:30:00הכנה לסטטוס שיווק 

לשכת השר10/06/201914:00:0015:30:00!נוכחות חובה- סטטוס שיווק 

לשכת השר10/06/201915:30:0016:30:00!נוכחות חובה- סטטוס תעופה 

ירושלים, 10הרב אג״ן ' רח, בית אנה טיכו, מסעדת אנה10/06/201912:00:0013:30:00גוגל העולמית' הכלכלן הראשי של חב, האל וריאן' מפגש עם פרופ

ישראל, מונוסון-יהוד- לחם יין  10/06/201918:00:0018:45:00Pane e Vinoניר וגיורא

רמא10/06/201908:00:0009:00:00דניאל מרציאנו

ל "לשכת מנכ10/06/201910:30:0011:00:00דודו+ דורון . ע.פ

ל "לשכת מנכ10/06/201916:30:0017:00:00דודו קובסניאנו 

10/06/201913:30:0014:00:00שדה דב- מסיבת עיתונאים

 תל אביב4אליעזר קפלן , בית סוקולוב11/06/201912:30:0014:00:00ג בין שדה בוקר לעובדת "רכיבה עם רט

החניה בחניון גולדה. קומת כניסה . א"תיאטרון הקאמרי בת, 2קאמרי 11/06/201918:15:0019:30:00דנה גזית עם אמיר + שיחור - ועידת משפיעים , ועידה לאומית.   א"עיריית ת

מגרש חניה גן לאומי שבטה 11/06/201910:00:0013:00:00ניצנה בארותיים- ג "סיור עם רט

11/06/201915:00:0018:00:00מינה גנם- ועדת מכרזים 

12.6.1911/06/201900:00:0000:00:00לקראת סיור באילת - שיחת הכנה 

201911/06/201900:00:0000:00:00סיכום אירוויזיון - עמי אלון נציג המשרד  

 3גבעת שאול קומה , 23משרדי התאגיד בירושלים רחוב כנפי נשרים 11/06/201910:00:0012:00:00פיליפינים- אירוע יום העצמאות 

א"ת, 115הירקון , מלון שרתון11/06/201918:00:0020:00:00ענת שיחור- הכנה לועידת משפיעים ועידה לאומית 



קאמרי12.6.1911/06/201909:30:0010:00:00לקראת סיור באילת - שיחת הכנה 

טלפוני11/06/201913:15:0013:45:00צהריים

11/06/201914:00:0015:00:00הצגת תוכנית כוללת של אילת - סיור באילת 

אילת 12/06/201912:00:0018:00:00לא הולך - הגסטהאוס הראשון של נצרת- של פאוזי עאזר  -  14חגיגות יום ההולדתה 

נצרת 12/06/201919:30:0022:00:00ישראייר - א "טיסה חזרה לת

ת רמון לשדה דב "שדה12/06/201921:45:0022:45:00ישראייר - ת רמון "טיסה לשדה

משדה דב לרמון 12/06/201909:00:0010:00:00

טלפוני12/06/201908:40:0009:10:00בנושא פינוי שדה דב , תכנית של קלמן ליברמן, צ"ראיון לגל

 3קומה , 50ירושלים ' רח- ע"לשכת רה13/06/201914:00:0015:30:00שוקי אוחנה - צפת 

הרצליה, דן אכדיה.  הרצליה, 122רמת ים 13/06/201920:00:0021:30:00היום הלאומי של רוסיה 

א " תNXYמלון 13/06/201910:00:0011:00:00!לא הולך - מצעד הגאווה - מסיבת עיתונאים כתבים זרים

26בוטינסקי 'ז, נהריה13/06/201918:00:0019:30:00שנה למלון שטרקמן ארנה 60

13/06/201900:00:0000:00:00מפגש עם ניל פטריק הריס 

26בוטינסקי 'ז, מלון שטרקמן נהריה13/06/201917:30:0018:00:00רונן מרלי - ראש העיר נהריה 

13/06/201913:00:0014:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ16/06/201912:45:0013:15:00עמי חמץ + קובי בן שמעון . ע.פ

ירושלים , 5בנק ישראל ' רח. ל"לשכת מנכ. משרד התיירות16/06/201915:30:0016:30:00אישור פעילות ותוכנית עבודה 

16/06/201913:15:0014:00:00צהריים

405חדר , 4קומה , 1קפלן , משרד האוצר16/06/201917:30:0018:30:00ע רוני חזקיהו.פ

ל "לשכת מנכ16/06/201912:00:0012:30:00סטטוס שילוט בתי מלון 

רמת רחל 16/06/201907:00:0007:30:00ניתוח ביצועי בתי מלון - כנס 

ל "לשכת מנכ16/06/201914:30:0015:30:00ערן + אורלית . ע.פ

ל "לשכת מנכ16/06/201914:00:0014:30:00ל"אבטחת לשכות חו

מלון רמת רחל 16/06/201909:30:0010:30:00מנהל תכנון - רונית מזר  - 1א "תמ

ל "לשכת מנכ17/06/201914:45:0015:30:00סטטוס אגף ביקורת

א "ת, 14ויצמן - ארומה 17/06/201918:00:0021:00:00אלי כהן 

17/06/201915:30:0019:30:00ניהול תיירות משותף רמת נגב מצפה רמון 

 (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות. ירושלים, 5בנק ישראל ' רח17/06/201911:30:0012:30:00

ירושלים, 24דרך חברון      - 17/06/201912:55:0014:00:00JVPאראל מרגליתּ  הנהלה    

סינמה סיטי ירושלים - קפה גרג 17/06/201915:45:0016:30:00לבינסון . ע.פ

ל "לשכת מנכ17/06/201911:00:0011:30:00כפיר איבגי . ע.פ

17/06/201912:30:0013:00:00צהריים

רמת אביב , 17ברודצקי , ביתא קפה18/06/201908:00:0009:00:00יסכה הרני 

A אגף 5קומה , 12בית הדפוס 18/06/201914:00:0017:00:00ל "מכרז למנהל אגף בכיר חו

ל "לשכת מנכ18/06/201911:00:0012:30:00כנס כלכלנים - פורום הנהלה 

ל "לשכת מנכ18/06/201910:40:0011:00:00הכנה לפורום הנהלה - מינה גנם . ע.פ

ל "לשכת מנכ18/06/201910:00:0010:30:00קובי בן שמעון. ע.פ

 (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות. ירושלים, 5בנק ישראל ' רח18/06/201912:30:0013:00:00תיירות מוסלמית 

ל "לשכת מנכ18/06/201910:30:0010:45:00הכנה לסיור השתלמות 

ל "לשכת מנכ19/06/201916:30:0019:00:00י "ועדה משותפת עם רמ

ל "לשכת מנכ19/06/201915:30:0016:30:00בתחום בתי המלון בישראל- רשות לתחרות 

ל "לשכת מנכ19/06/201910:30:0012:30:00ועדת מכרזים 

ל "לשכת מנכ19/06/201914:00:0015:00:00פ עכו "סטטוס חל

קרית ענבים , קפה הלל19/06/201918:00:0019:00:00עידו אהרוני 

ל "לשכת מנכ19/06/201915:10:0015:40:00 1א "הכנה לפגישה תמ

ל "לשכת מנכ19/06/201917:00:0017:30:00שרה סלנסקי . ע.פ



ל"לשכת מנכ19/06/201910:00:0010:30:00ע דיקלה.פ

לשכת השר 19/06/201911:30:0012:30:00ל "ע מנכ"פ

ל "לשכת מנכ19/06/201913:00:0013:30:00י "הכנה לועדה משותפת עם רמ

ל "לשכת מנכ201919/06/201913:30:0014:00:00מצעד הגאווה - הפקת לקחים אירוח ניל פטריק האריס ועיתונאים 

מסעדת מינה טומי . א"ת, 17הארבעה ' רח20/06/201914:45:0016:00:00צהריים עם אמי פלמור 

   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח20/06/201912:30:0013:30:00אלכס + אילן 

בבריכת הסולטן 20/06/201920:00:0022:00:00לא הולך - מופע האופרה בירושלים -  נבוקו 

3750חדר , 3קומה , (קדמה)באגף הוועדות , חדר הוועדה: מקום הישיבה20/06/201910:30:0012:00:00על העיר אילת" שדה דב"הסכנה וההשלכות בסגירת שדה התעופה - ועדת כספים 

. ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. 1נרי 'בניין ג. (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות20/06/201909:00:0010:00:00חופים  - 1א "תמ

 תל אביב יפו10ה "מזא' רח21/06/201911:00:0012:30:00קבלת פנים לכבוד שגריר יוון מר אליאס אליאדיס 

משרד התיירות  -  6קומה 23/06/201914:00:0016:00:00א "צפ- ועדת בוחנים 

ל "לשכת מנכ23/06/201911:00:0012:00:00מפגש עם עובדי אגף המחשוב 

23/06/201913:30:0014:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ23/06/201912:30:0013:30:00ג "תפעול לשכת נתב

תל אביב יפו, 8גרונימן ' רח. קפה גרונימן23/06/201908:30:0009:15:00ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי"מנכ, ר יוסף דרזנין"ד

 5ל  חדר ישיבות קומה "לשכת מנכ- משרד התיירות 23/06/201913:30:0015:30:00בראשות דיקלה - ועדת היגוי לאירועים באילת 

פתח תקווה . בית העלמין ירקון23/06/201918:00:0019:00:00אבא של אורנה הוזמן בכור -  הלוויה 

ל"לשכת מנכ23/06/201912:00:0012:30:00סיכום נסיעה לאילת- ע רחלי ודלפין .פ

טלפוני 123/06/201910:50:0011:00:00א "תמ

23/06/201916:30:0017:45:00נסיעה 

23/06/201914:30:0015:00:00ליאור פרבר . ע.פ

23/06/201915:00:0015:30:00קובי . ע.פ

ל"לשכת מנכ24/06/201914:00:0015:00:00אירוחים והשתתפות באירועי מותגים- יצירת נוהל פנימי - ישיבת סיכום 

.5קומה , 5בנק ישראל , ל"לשכת מנכ24/06/201911:00:0012:00:00פגישת סטטוס דרום אדום 

ל"לשכת מנכ24/06/201915:00:0015:30:00סטודנטים + נרי 'הסעות בניין ג

 2בניין הדרכה קומה . מכללת עזריאלי. בית הכרם, 26יעקב שרייבויים ' רח24/06/201916:30:0017:30:00"מנהיגות במציאות מורכבת"הרצאה בנושא -מדרשה הלאומית

ל "לשכת מנכ24/06/201912:30:0013:30:00י "סטטוס חל

קניון רמת אביב - אר קפה 24/06/201919:00:0020:00:00יוסי פתאל

ל "לשכת מנכ24/06/201910:30:0011:00:00נועם קוריאט. ע.פ

ל "לשכת מנכ24/06/201915:30:0016:00:00קובי בן שמעון. ע.פ

24/06/201913:30:0014:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ24/06/201910:00:0010:30:00גל חנה . ע.פ

ל "לשכת מנכ25/06/201913:45:0014:25:00מפגש עם עובדי אגף הביקורת 

נציבות . אצל אבי חליבה25/06/201914:40:0015:40:00אבי חליבה . ע.פ

27ירושלים   הרב ברלין 25/06/201911:00:0012:00:00מלצר אפרים

ירושלים  . אוריה תמתין בשער הכניסה ליער השלום.  סגווי עיר דוד: בוויז25/06/201916:45:0018:00:00סיור ביער השלום עם אוריה דסברג

25/06/201913:00:0013:30:00 צהריים

ארקפה ג25/06/201919:00:0020:00:00תמא- איתי

ירושלים, 42ח "הפלמ' רח. דובשנית25/06/201909:00:0010:00:00קרן שפר 

כנסת 25/06/201910:30:0012:00:00מינה - המשך דיון - הסכנה וההשלכות בסגירת שדה התעופה שדה דב על העיר אילת 

א "ת, ארקפה רמת אביב26/06/201918:30:0019:30:00יו אוסומי  .  סגן שגריר יפן

 (7בנק ישראל ' הכניסה מרח)ירושלים , 5בנק ישראל ' רח.  5קומה , ל"לשכת מנכ. משרד התיירות. נרי'בניין ג201926/06/201915:30:0016:30:00צליחת הכנרת -  תיירות שחיה 

ל "לשכת מנכ26/06/201912:30:0013:30:00רועי קריזמן - הצגת תוכנית עבודה סין 

6קומה - חדר ישיבות 26/06/201912:30:0014:00:00ועדת מכרזים 

 419חדר . 4קומה . משרד האוצר, 1קפלן ' רח26/06/201911:00:0012:00:00' עם יוסי איצקוביץ. ע.פ

ל"לשכת מנכ26/06/201916:30:0017:00:00ע פיני.פ



ירושלים , 5בנק ישראל ' רח (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות26/06/201914:00:0015:00:00'בן חורין  אלכסנדרוביץ- צ "יח

ל "לשכת מנכ26/06/201915:00:0015:30:00קסניה קוביאקוב . א.פ

26/06/201908:00:0008:30:00משרד הפנים 

טלפוני 26/06/201917:30:0018:00:00שיחה עם אהרון אהרון בנושא רשות לחדשנות 

26/06/201913:30:0014:00:00צהריים

טלפוני 26/06/201917:00:0017:30:00'יוסי איצקוביץ+ שיחה אמיר הלוי 

רמת השרון . 4דירה , 7הפרחים ' רח26/06/201919:30:0020:30:00אורנה הוזמן בכור על מות האב - ניחום אבלים 

עכו27/06/201920:30:0023:30:00לא הולך - מופע פתיחה - אופרה בעכו 

28/06/201912:00:0013:00:00צהריים

עיר דוד- עולי הרגל ' רח- בריכת השילוח 30/06/201917:00:0018:30:00העתיק מכיוון בריכת השילוח" רחוב עולי הרגל"אירוע חגיגי לפריצת הדרך ההיסטורית של 

מלון גליליון 30/06/201913:00:0015:00:00הרחבת ההתיישבות בפריפריה - ן "ועידת הנדל

מלון גליליון 30/06/201912:00:0013:00:00ערן רולס. ע.פ

ל "לשכת מנכ01/07/201911:00:0012:00:00ועדת מכרזים 

יריד המזרח . א"נמל ת, 3התערוכה ' רח01/07/201919:00:0020:00:00סיור עם ירון קליין

י "משרדי קרן רש. כפר הנוער בן שמן01/07/201909:30:0010:15:00י "ל קרן רש"מנכ- מיכל כהן 

ל "לשכת מנכ01/07/201912:30:0013:30:00סטטוס נהלים 

ל"לשכת מנכ01/07/201916:30:0017:00:00א לריסה ועמי חמץ.פ

ל "לשכת מנכ01/07/201917:00:0017:30:00שער יפו - חברת ניקיון 

ל "לשכת מנכ01/07/201914:00:0014:30:00דורון אהרון . ע.פ

01/07/201915:30:0016:00:00צהריים

לשכה01/07/201915:30:0016:30:00ל"ע מנכ"פ

ל "לשכת מנכ01/07/201913:20:0013:30:00הנהלה 

ל "לשכת מנכ01/07/201914:20:0014:30:00סטטוס תכנון 

ל "לשכת מנכ01/07/201913:30:0014:00:00שרה סלנסקי . ע.פ

ל "לשכת מנכ01/07/201912:00:0012:10:00סטטוס סיור השתלמות

ל"לשכת מנכ01/07/201917:00:0017:30:00ע קובי.פ

לשכת השר01/07/201914:30:0015:30:00ל"סטטוס פרוייקטים ות

ל "לשכת מנכ02/07/201914:00:0015:00:00ל "נוהל עבודה של לשכות חו- דיון המשך

BDO  -  ם-י, 5בנק ישראל ' רח, 5קומה , משרד התיירות02/07/201915:00:0016:00:00י"תכנית אסטרטגית חל

ירושלים , 5בנק ישראל ' רח  (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירותOTA 02/07/201916:00:0017:10:00הפקת לקחים 

 6קומה . 1כיכר ספרא 02/07/201909:45:0010:45:00ראש העיר ירושלים - משה לאון 

ל "לשכת מנכ02/07/201912:30:0013:00:00ירידים 

ל "לשכת מנכ02/07/201913:00:0013:30:00מינהל ורכש 

02/07/201913:30:0014:00:00צהריים

בית ההספדים קהילת ירושלים בגבעת שאול02/07/201917:30:0018:30:00 (י"חל)תמר קדמי אישתו של ניר קדמי -הלוויה 

ל "לשכת מנכ02/07/201912:00:0012:30:00דיקלה . ע.פ

ירושלים, 1שזר ' שד. אולם הקונגרסים הבינלאומי02/07/201917:30:0020:00:00ב "יום העצמאות לארה

ל "לשכת מנכ02/07/201911:15:0012:00:00מינהל השיווק - 2019תוכניות עבודה בקרה 

ג "נתב"  - פתאל"טרמינל 02/07/201918:30:0021:00:00חניכת טרמינל פתאל 

רמת הנדיב03/07/201918:00:0021:00:00רמת הנדיב  פסטיבל יין

2נרי 'ג- לשכת הממונה על זרוע העבודה . חדר ישיבות03/07/201911:30:0015:30:00דיקלה - התאמת נוהל משרד החוץ לפעילות משרד התיירות

03/07/201912:00:0012:45:00צהריים

מתחם שרונה03/07/201911:00:0012:00:00אוסנת אלרואי  



רמת גן , 68בוטינסקי 'פינת דרך זאב ז, 18כהן ' דר".  תפארת בחורים"בית הכנסת 03/07/201910:00:0010:30:00סילבן וצביקה שלום על מות האם  - ניחום אבלים 

באר שבע ,1כיכר מנחם בגין 04/07/201910:00:0012:30:00סיור עם רוביק דנילוביץ 

א "ת. 52חן ' שד. בר-מיט04/07/201914:00:0015:00:00רון חולדאי 

בית הלחי04/07/201917:45:0019:45:00יעל- תערוכה דוש

04/07/201912:30:0014:00:00צהריים

יקבי ברקן 05/07/201912:30:0014:00:00ולה 'גאלה מרתון הבוז

05/07/201914:00:0015:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ07/07/201915:40:0016:20:00סטטוס חממות 

ל "לשכת מנכ07/07/201916:20:0017:00:00א "הפקת לקחים תכנון תמ

ל"לשכת מנכ07/07/201915:00:0015:40:00חוף דוגה

07/07/201914:00:0014:30:00צהריים

 7חלקה ' אזור ד- הר המנוחות בהר הרצל 07/07/201910:00:0010:30:00(הבן של אילן אבלס)חמישה עשר שנים לפטירת  שלמה חי אבלס - אזכרה 

ל "לשכת מנכ07/07/201911:15:0012:00:00מינהל פיתוח תשתיות והשקעות - 2019תוכניות עבודה בקרה 

ל "לשכת מנכ07/07/201913:15:0014:00:00מינהל חווית התייר - 2019תוכניות עבודה בקרה 

5קומה .  ל "לשכת מנכ07/07/201912:00:0013:00:00פרידה מגל

טלפוני 07/07/201917:30:0018:00:00"מלונות הקפסולה"ישראל היום - היאלי יעקובי 

ל "לשכת מנכ07/07/201912:45:0013:00:00סטטוס השתלמות עובדי המשרד 

2-מהכניסה לבניין יורדים הרבה מדרגות עד הבית - ירושלים , 14דירה , 2מבוא הנחל ' רח07/07/201910:00:0010:30:00ניחום אבלים ניר קדמי על מות אשתו תמר זק קדמי 

רמא07/07/201908:00:0009:00:00רוני ח

ל"לשכת מנכ07/07/201913:00:0013:15:00צחי דיקשטיין- ל "ראיון למשרת יועץ מנכ

ל"לשכת מנכ08/07/201910:15:0010:45:00המשך-  שיפוץ לשכות מידע בארץ 

5קומה . ירושלים, 5בנק ישראל ' רח, משרד התיירות, ל"לשכת מנכ08/07/201914:10:0015:00:00מנהל מרכז הצפרות החברה להגנת הטבע- דן אלון 

08/07/201915:30:0019:30:00שני משפחתי- סוף יום 

ל "לשכת מנכ08/07/201912:00:0013:00:00ועדת מכרזים 

ל"מנכ.ל08/07/201916:00:0016:30:00ע פיני שני.פ

א "מלון שרתון ת. תל אביב יפו, 115הירקון 08/07/201919:30:0021:00:00קוקטייל עם שגריר הודו 

08/07/201912:30:0013:00:00צהריים

6חדר ישיבות קומה 08/07/201913:10:0014:10:00קנדה - הצגת תוכנית עבודה גל חנה  

ירושלים, גבעת שאול, 3עם ועולמו ' רח- ג "רט12:30:00חלי אללוף מנכלית החברה הכלכלית+מנהלת תחום תיירות - ליאת אביאלי+ פגישה עם ראש עיריית ירוחם טל אוחנה 

ל "לשכת מנכ08/07/201916:30:0017:00:00גל חנה . א.פ

ל "לשכת מנכ08/07/201915:15:0015:30:00קניינות ורכש 

ל "לשכת מנכ08/07/201915:00:0015:15:00" המוצר המדברי"סטטוס סיור הבינמשרדי 

תל אביב יפו , 115הירקון ' רח.  א"מלון שרתון ת08/07/201918:25:0019:15:00עם השגריר ההודי ' צילום לתוכנית של מנחם הורביץ

ל "לשכת מנכ. משרד התיירות08/07/201910:45:0011:00:00ל"מועמד למשרת יועץ מנכ- דוד דהן 

60מגדל שרונה עזריאלי קומה , 121מנחם בגין ' רחTravel Industry- The Next Game Changer09/07/201909:00:0012:00:00אירוע -  כנס כלכליסט 

אילת09/07/201900:00:0000:00:00סיור השתלמות עובדי המשרד 

יק סאנרייז'מג09/07/201919:00:0020:30:00ארוחת ערב במלון 

קיבוץ איילות - יק סאנרייז 'מג09/07/201917:00:0019:00:00יק סאנרייז'הגעה למלון מג

יוטבתה / קיבוץ קטורה09/07/201915:00:0016:00:00חלוקה לקבוצות ופעילות לבחירה 

יוטבתה 09/07/201914:00:0015:00:00ארוחת צהריים חלבית ביוטבתה

אילת . מועדון פלאג אין09/07/201920:30:0022:30:00אפ של נדב אבוקסיס -מופע סטנד-ערב גיבוש  



(HUB)תל אביב     , 39שאול המלך ' רח. א"מלון לינק ת09/07/201908:30:0009:30:00" פרס לשקיפות מידע.   "צילומים

אילת10/07/201900:00:0000:00:00סיור השתלמות עובדי המשרד 

יק סאנרייז'מג10/07/201918:45:0019:30:00ארוחת ערב במלון 

יק סאנרייז'מג10/07/201913:00:0015:00:00ארוחת צהריים במלון 

אילת10/07/201910:00:0013:00:00ול ופעילות ימית 'שייט מחוף חנניה בספינת ג

יק סאנרייז'מג10/07/201907:00:0009:30:00ארוחת בוקר במלון 

פארק תמנע 10/07/201905:30:0007:00:00טיול אופניים בפארק תמנע 

אילת - לשכת התיירות 10/07/201913:00:0013:20:00שיפוץ לשכת אילת 

לשכת השר10/07/201915:00:0015:15:00פרידה- גל חנה 

פארק תמנע 10/07/201919:30:0021:30:00מר חנן גינת והצגת פלייבק של תיאטרון אלעד, מפגש עם ראש מועצה אזורית אילות, טיול עששיות- פארק תמנע לסיור לילי 

אילת11/07/201900:00:0000:00:00סיור השתלמות עובדי המשרד 

101מ ה"הק- מפגש כושי רמון  11/07/201912:30:0013:00:00אבישי בר אושר 

קיבוץ אילות 11/07/201908:00:0008:30:00סיור רכוב בקיבוץ אילות : אופציה למעוניינים

קניון האדום11/07/201905:30:0006:00:00טיול זריחה רגלי בקניון האדום: אופציה למעוניינים

מלון דרכים בדימונה 11/07/201915:30:0016:30:00ארוחת צהריים 

יק סאנרייז'מג11/07/201907:00:0008:00:00ארוחת בוקר במלון 

דימונה 11/07/201914:00:0015:30:00סיור חוויתי ומפגש עם קהילת העבריים

דימונה - בית ראשונים11/07/201913:15:0014:00:00מר בני ביטון, התכנסות בבית ראשונים ומפגש עם ראש עיריית דימונה

שדה התעופה רמון11/07/201910:00:0011:30:00ביקור בשדה התעופה רמון 

יפו11/07/201919:15:0021:20:00גורג אורן עם לוסט

12/07/201912:00:0013:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ14/07/201912:00:0013:30:00רועי קרייזמן -פורום הנהלה 

14/07/201914:30:0015:00:00צהריים 

ירושלים , 21שמואל סטפן וייז . מוזיאון ארצות המקרא14/07/201910:00:0011:00:00מוזיאון ארצות המקרא 

ל "לשכת מנכ14/07/201916:30:0017:00:00ל "א חו"סטטוס כ

ל "לשכת מנכ14/07/201915:30:0016:00:00פריסת שליחים - סין 

 6חדר ישיבות קומה 14/07/201913:30:0014:30:00מתגייסים 

ל"לשכת מנכ14/07/201911:30:0011:55:00ייעול ושיפור ועדת מכרזים

טלפוני 14/07/201916:20:0016:50:00בנושא סקר תיירות נכנסת  ('רשת ב )ראיון צבע הכסף

ל"לשכת מנכ14/07/201909:20:0009:30:00ע אורלית.פ

ל"לשכת מנכ14/07/201909:15:0009:20:00ע דודו.פ

ל "לשכת מנכ14/07/201916:00:0016:30:00שיווק מותגים והשתתפות בירידים ייעודיים 

. ירושלים  (7הכניסה מבנק ישראל )  5קומה , 1נרי 'בניין ג, 5בנק ישראל . ל משרד התיירות"לשכת מנכ14/07/201909:30:0009:50:00ל "מועמד לתפקיד יועץ מנכ- אליעזר הוכמן 

ירושלים , 3קפלן . 3קומה .  לשכת הנציב14/07/201917:00:0017:30:00אמיר הלוי+דניאל הרשקוביץ '  פרופ

יבנה , 6אביבית ' רח14/07/201918:30:0019:30:00גל חנה 

 5קומה . ל"לשכת מנכ. משרד התיירות14/07/201915:00:0015:30:00אשר אקסלרוד 

א "ת, איכילוב -קפה ארומה 15/07/201908:15:0008:45:00אתי פינקלשטיין 

ל "לשכת מנכ15/07/201912:00:0012:30:00נירה פישר . ע.פ

15/07/201912:30:0013:00:00צהריים

ל"לשכת מנכ15/07/201911:30:0012:00:00ע דורון.פ

לשכת השרOTA's15/07/201913:00:0014:00:00סטטוס 

15/07/201920:00:0022:00:00בריסו יפו

מעבדת החדשנות במגדל דוד 15/07/201914:00:0017:00:00שימו לב יש פירוט שעות של הוועדות בתוך הזימון - תכנית מרום ויובל +וועדת היגוי אגן העיר העתיקה



הרודיון 16/07/201909:30:0011:30:00ג"סיור בהרודיון עם רט

16/07/201912:00:0012:30:00צהריים

ל"לשכת מנכ16/07/201913:00:0013:30:00ע דודו.פ

ל"לשכת מנכ16/07/201912:30:0013:00:00א דיאנה.פ

משרד התיירות , 5בנק ישראל ' רח17/07/201913:30:0014:30:00שבילים תיירותיים 

חניה במקום- מוזיאון המדע 17/07/201916:00:0019:00:00'אירוע לילדי כיתה א

ל "לשכת מנכ17/07/201911:30:0013:30:00ועדת מכרזים 

משרד התיירות. ירושלים, 5בנק ישראל ' רח17/07/201914:30:0016:00:00תיאום תכנון עתידי . ג"סטטוס תוכניות עם רט

17/07/201913:00:0013:30:00צהריים

משרד התיירות. ירושלים, 5בנק ישראל ' רח17/07/201916:00:0017:00:00עדכון - שביל ישראל לאופניים 

הר אדר, 12מבוא הבוסתן 17/07/201919:30:0021:00:00קסל-ולי טוסקן'ארוחה אצל עידו אהרוני עם ג

.69אבן גבירול .  קפה דודו אוטמזגין, 1קומה מינוס , גן העיר17/07/201908:15:0008:50:00ארנון גלעדי 

מתחם התחנה 17/07/201916:00:0021:00:00לא הולך - כנס נציבות 

טלפוני 17/07/201917:30:0018:00:00-שיחה עם ולדימיר שאקלר 

טלפונית17/07/201912:15:0012:45:00שיחה עם אלי לנקרי בנושא החלטת ממשלה אילת

טלפונית17/07/201917:00:0017:30:00- 012-1 916.835.6499- שיחה עם מייקל גלבר 

טלפוני 17/07/201911:15:0011:45:00כפיר איבגי 

ל"לשכת מנכ17/07/201913:00:0013:30:00ע קובי.פ

א "עיריה ת17/07/201909:00:0009:30:00מנחם לייבה 

ל "לשכת מנכ17/07/201909:30:0010:30:00אמיר לא משתתף- ועדה לקביעת נוסחת תמחור ירידים 

מוזיאון המדע17/07/201918:00:0018:30:00'אמיר מברך את ילדי כיתה א

"202018/07/201909:00:0015:00:00תוכניות עבודה  2האלה ' רח, אבו גוש" המתפרה

מטולה 18/07/201915:30:0017:30:00דוד אזולאי - סיור במטולה 

נהר הירדן 18/07/201913:30:0014:30:00רפטינג נהר הירדן 

" קטיף עצמי+ קמפינג  "-   חאן הדובדבן שבגולן צומת ווסט18/07/201912:30:0013:15:00 

גבעת יואב 18/07/201911:00:0011:45:00גבעת יואב - באיי גאלי 

18/07/201914:30:0015:30:00צהריים

מועצה מקומית מגדל 18/07/201919:00:0020:00:00חניכת מעיין נון 

19/07/201912:00:0013:00:00צהריים

21/07/201913:20:0014:00:00צהריים 

ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. ל"לשכת מנכ. משרד התיירות21/07/201914:00:0015:00:00שביל אופניים צופה כנרת 

7הכניסה מבנק ישראל . ירושלים, 5בנק ישראל ' רח . (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות21/07/201912:10:0013:10:00הצגת תוצאות משוב השירות הפנים אירגוני

ל "לשכת מנכ21/07/201915:30:0016:30:00ת"סטטוס חמ

ל "לשכת מנכ21/07/201915:00:0015:30:00סטטוס דירוג בתי המלון המדורגים 

ל "לשכת מנכ21/07/201911:10:0012:10:00 2020ניהול קרן שיווק 

ל"לשכת מנכ21/07/201910:45:0011:00:00ע שרה סלנסקי.פ

קריית ענבים .  קפה הלל21/07/201909:00:0010:00:00אודי פראוור + אמיר הלוי . א.פ

ל "לשכת מנכ21/07/201916:45:0017:15:00"החלטת ממשלה אילת"הכנה לפגישה 

ל "לשכת מנכ21/07/201913:50:0014:00:00עמי חמץ 

ירושלים, 1הר חוצבים , 5הלוי  (מומו)רחוב שלמה , תגלית22/07/201914:00:0015:00:00מגמות בתיירות לישראל " - תגלית"הרצאה להנהלת 

נתניה ,  8דוד המלך ' רח" - מגדל דוד"מלון  22/07/201909:30:0011:00:00נתניה -  מפגש עם מלונאים 

22/07/201912:20:0012:50:00צהריים

לא סגור- ירושלים , מלון כרמים22/07/201915:30:0017:30:00טקס הענקת פרס שר המשפטים לשקיפות שלטונית במלון כרמים

מלון כרמים 201922/07/201915:30:0017:00:00פרס הענקת פרס שר המשפטים לשקיפות שלטונית לשנת 

155חדר . 1קומה - משרד האוצר 22/07/201917:30:0018:00:00תנאי שליחים - קובי בר נתן 

טלפוני 22/07/201911:30:0012:00:00שיחה עם הראל טובי 



ל "לשכת מנכ22/07/201913:00:0013:40:00איתמר דוננפלד . ע.פ

ל "לשכת מנכ22/07/201912:50:0013:00:00לריסה סמוילוביץ 

ירושלים, 3רחוב אליעזר קפלן , משרד ראש הממשלה, 1קומה , ן הראל"חד22/07/201918:00:0020:00:00ליאור פרבר ורועי כהן, כפיר מצויינים, דן להב, טל אשכול, שיר כהןאמיר ברקן, רותם ברמלי, ורד קונסטנטיני, ניר אמסל,דניאל מלצר, אריאל יוצר, דקלה כהן שיינפלד, שלמה בן אליהו, יוסי שרעבי, גיא סמט, קרן טרנר, אמיר הלוי- ישיבה בנושא החלטת ממשלה בנושא אילת עם  - 18:00

א"הילטון ת23/07/201909:00:0015:30:00כנס שנתי לשכת מארגני תיירות

23/07/201913:20:0014:50:00צהריים

.   תל אביב יפו, 205הירקון ' רח. א"הילטון ת23/07/201916:00:0017:00:00יובל פורת 

חניה בחניון הביניין בתשלום.   א"ת, 14קומה , B איזור 6תוצרת הארץ ' רח, TOHAבניין wechat pay23/07/201918:00:0019:00:00מפגש חגיגי והשקה של שיתוף פעולה עם 

.   תל אביב יפו, 205הירקון ' רח. א"הילטון ת23/07/201915:00:0015:30:00בני כפיר 

23/07/201908:15:0009:15:00אוני עמיאל

טלפוני054-623568623/07/201917:55:0018:15:00   02-5458596  - (כלכלן מרשות התחרות )בנושא מלונאות -מאל זועבי 'שיחה עם ג

.  תל אביב יפו, 1הוברמן ' רח.   א"ת- היכל התרבות 24/07/201916:30:0020:00:00תחרות יזם השנה

ל "לשכת מנכ24/07/201911:00:0012:30:00ועדת מכרזים 

ירושלים , 5בנק ישראל ' רח (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות24/07/201913:00:0014:00:00חבל איילות - גיא מרקמן . ע.פ

24/07/201912:30:0013:00:00צהריים

ל "חדר ישיבות לשכת מנכ24/07/201914:00:0014:45:00ק סלומון 'אלה ז- הצגת תוכנית עבודה גרמניה  

2נרי 'כניסה מבניין ג.5קומה , משרד התיירות, ל"לשכת מנכ24/07/201912:20:0012:30:00הראל שי- ן "עובד אית

ל"לשכת מנכOTA24/07/201910:30:0011:00:00התקשרות - דיון פנימי 

מודיעין, 5 דירה 6יונה הנביא ' רח24/07/201909:00:0009:30:00ל "יעקב רוזנבלט ז- ניחום אבלים 

ל "לשכת מנכ24/07/201910:20:0010:30:00ק סלומון 'אלה ז

"נווה אילן"מלון 25/07/201908:30:0017:00:00פ"צת

מ "משרדי לפ   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח25/07/201911:00:0013:00:00א "פ ירושלים ת"שת

25/07/201913:00:0014:00:00צהריים

א "ת, 4ויצמן . אר קפה25/07/201909:00:0009:30:00רוני גמזו ' פרופ

מ "משרדי לפ   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח25/07/201910:15:0010:45:00בועז סטמבלר. ע.פ

26/07/201912:00:0013:00:00צהריים

ל"מנכ.ל28/07/201916:00:0016:30:00דוברת-עידכונים שבועיים

ל "לשכת מנכ28/07/201912:00:0012:30:00אביטל קוצר אדרי . ע.פ

ל "לשכת מנכ28/07/201914:45:0015:15:00חומר ארכיוני וגנזך המדינה 

28/07/201914:00:0014:30:00צהריים

. 6חדר ישיבות קומה 28/07/201910:00:0012:00:00ל"אגף חו+ פורום הנהלה מורחב 

בית הנשיא, 3הנשיא ' רח28/07/201912:00:0014:00:00"נגישות ישראל" שנה להיווסדה של עמותת 20מפגש לציון 

ל "לשכת מנכ28/07/201916:30:0017:00:00הצגת סקר תיירות נכנסת 

טלפוני 28/07/201909:30:0010:00:00כלכליסט - ראיון טלפוני עם מעין מנלה 

 מודיעין   1מוריה סנטר לאה אימנו -קפה ארומה 28/07/201907:15:0008:00:00מוטי אלישע 

 מודיעין   1מוריה סנטר לאה אימנו -קפה ארומה 28/07/201907:45:0008:15:00מועמד לתפקיד נהג- בן מדני 

ל "לשכת מנכ28/07/201915:35:0015:45:00עמי חמץ 

ל "לשכת מנכ28/07/201915:30:0015:40:00דורון אהרון 

ל "לשכת מנכ28/07/201915:10:0015:25:00קובי בן שמעון 

ל "לשכת מנכ28/07/201915:40:0016:00:00שרה סלנסקי . ע.פ

ל "לשכת מנכ28/07/201915:00:0015:10:00דודו קובנסיאנו . ע.פ

מוזיאון הילדים חולון .   חולון, 66מפרץ שלמה 29/07/201908:45:0015:15:00 יום גיוון תעסוקתי 

12הצדף - יפו 29/07/201909:00:0010:00:00שגריר ישראל בסין- צבי חפץ 

29/07/201912:00:0013:00:00צהריים

בטלפון- אצל החשבת 29/07/201913:45:0014:15:00אורלית אמיר- שיחת ועידה  

30/07/201908:00:0019:00:00אמיר בחופש

31/07/201908:00:0019:00:00אמיר בחופש



ל "לשכת מנכ01/08/201911:00:0012:30:00מינה גנם - ועדת מכרזים 

01/08/201908:00:0019:00:00אמיר בחופש

01/08/201900:00:0000:00:00צהריים

02/08/201912:00:0013:00:00אמיר בחופש

04/08/201908:00:0019:00:00אמיר בחופש

05/08/201912:00:0013:00:00צהריים

קניון רמת אביב 05/08/201918:30:0019:30:00יעל דניאלי . א.פ

במשרד של ערן 05/08/201910:00:0010:45:00אמיר לידיעה - הכנה לועדת מכרזים 

משרדי אתר החרמון 06/08/201911:00:0014:00:00ג "סיור המשך לחרמון עם רט

  3לשכת ראש העיר קומה . בית שאן, 1ירושלים הבירה ' רח. עיריית בית שאן06/08/201916:00:0018:00:00קי לוי 'ג- סיור בבית שאן 

06/08/201914:00:0015:00:00צהריים

טלפוני 201906/08/201915:45:0016:15:00כניסות תיירים חודש יולי - תוכנית של עודד לבינסון - צ "ראיון לגל

ל "לשכת מנכ07/08/201911:20:0012:50:00ועדת מכרזים 

07/08/201914:00:0014:30:00עם התאחדות המלונות  - המשך דיון בנושא רשת ביטחון 

ירושלים , 5בנק ישראל ' רח. משרד התיירות, ל"לשכת מנכ07/08/201915:45:0016:45:00איל קרלין - א  "הצגת תוכנית עבודה צפ

6חדר ישיבות קומה 07/08/201914:30:0015:30:00יובל וגנר - פ נגישות ישראל "שת

ירושלים , 7הכניסה מבנק ישראל  , 5בנק ישראל ' רח. נרי'בניין ג (5קומה ). ל משרד התיירות"לשכת מנכ07/08/201913:00:0014:00:00בחינת פעילות- ל "פריסת לשכות חו

ל"לשכת מנכ07/08/201909:00:0009:45:00ג"נוהל נתב+ סטטוס תעופה 

לשכת השר07/08/201912:15:0013:15:00אזכרה אורן מלצר

הר הרצל07/08/201917:00:0018:00:00ערן + אורלית 

טלפוני 07/08/201917:10:0017:20:00פ ירושלים"צת

לשכת השר 07/08/201914:15:0015:00:00ל "ע מנכ"פ

הר המנוחות גבעת שאול . בית ההספד קהילת ירושלים07/08/201916:40:0017:10:00הלוויה אבא של אילן אברהמי 

לשכת השר07/08/201913:15:0014:15:00סטטוס רכבל

חדר ישיבות לשכה ראשית משרד המשפטים . ירושלים, 29סאלח א דין 07/08/201910:00:0011:30:00פרידה מאמי פלמור 

08/08/201914:30:0015:30:00צהריים

א "ת, 13נחלת בנימין 08/08/201909:30:0010:30:00צביקי בן דוד -  סיור במתחם הלינה בנחלת בנימין 

כפס08/08/201919:45:0020:45:00חנן גבאי תערוכת צילום

  (כניסת אומנים)א "ת, 28י 'לאונרדו דוינצ- משרדי הנהלת האופרה 08/08/201911:00:0012:00:00האופרה בעכו - היערכות לחורף הקרוב 

ג "נתב- משרד ראשי - רשות שדות התעופה 08/08/201913:30:0014:30:00ת רמון "סטטוס פעילות שדה

גבעתיים , 1אילת 08/08/201916:00:0016:45:00אילן גטניו 

מ "משרדי לפ   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח08/08/201912:15:0013:00:00בועז סטמבלר 

רמא08/08/201907:30:0008:30:00חגי 

09/08/201912:00:0013:00:00צהריים

טלפוני012-39-335-610063911/08/201911:00:0011:30:00- שיחה עם אביטל קוצר 

11/08/201912:00:0012:30:00טלפוני - ל "ע מנכ"פ

מ "משרדי לפ   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח11/08/201913:20:0013:50:00ל "מועמדת לתפקיד יועצת מנכ- נוי שידלובסקי 

6קומה . תל אביב, בית ויקטוריה, 3המלאכה 11/08/201912:00:0013:00:00אורי סירקיס

243חדר . 2קומה . 1קפלן 12/08/201911:05:0012:00:00עם אריאל יוצר בנושא רשויות מקומיות. ע.פ

12/08/201912:30:0013:00:00צהריים

חדר ישיבות אודם - 7 קומה Cבניין .  גבעת שאול ירושלים12רחוב בית הדפוס , לית מינהל התכנון"מנכ, אצל דלית זילבר12/08/201913:30:0014:30:00 1א "סטטוס תמ

7הכניסה מבנק ישראל . ירושלים, 5בנק ישראל ' רח.  (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות12/08/201910:00:0011:00:00ישראל גנץ - מועצה אזורית מטה בנימין 

ל "לשכת מנכ12/08/201912:20:0012:50:00הכנה פנימית לסמינר נגב באיטליה 

ל "לשכת מנכ12/08/201913:10:0013:30:00דורון אהרון . ע.פ

צפת . היכל התרבות בית יגאל אלון12/08/201918:00:0020:00:00אירוע הפתיחה - פסטיבל הכלזמרים בצפת 

חדר ישיבות אודם - 7 קומה C גבעת שאול ירושלים חניה בחניון בית השנהב בניין 12רחוב בית הדפוס , לית מינהל התכנון"מנכ, אצל דלית זילבר12/08/201914:30:0015:00:00הכנה לסיור המדברי 



ל"לשכת מנכ12/08/201912:50:0013:20:00סטטוס חברות ממשלתיות

ל משרד התיירות"לשכת מנכ12/08/201916:45:0017:15:00גל בן חיים 

ל "לשכת מנכ12/08/201916:00:0016:30:00עמי חמץ 

ל "לשכת מנכ12/08/201909:30:0010:00:00מינה גנם . ע.פ

13/08/201915:30:0016:30:00צהריים

חוות השיקמים 13/08/201914:00:0015:30:00סיור דרום

חמי יואב 13/08/201916:30:0017:30:00ביקור בחמי יואב 

ל "לשכת מנכ13/08/201912:00:0012:30:00בן שמעון יעקב 

ל "לשכת מנכ13/08/201909:00:0009:30:00אייל קרלין 

ל "לשכת מנכ13/08/201909:30:0010:00:00 (דיון המשך)בחינת פעילות - ל "פריסת לשכות חו

ל "לשכת מנכ13/08/201910:00:0010:30:00דודו קובסניאנו . ע.פ

תל אביב , 1אלנבי ' רח" אופרה"מלון 13/08/201919:00:0021:30:00מרשת הרברט סמואל. תל אביב" אופרה"פתיחת מלון 

לשכת השר 13/08/201910:00:0011:00:00ע מנכל "פ

טלפוני 012-39-335-610063913/08/201913:00:0013:30:00- שיחה עם אביטל קוצר 

לשכת השר13/08/201911:00:0012:00:00סטטוס שיווק

ל "לשכת מנכ14/08/201913:00:0013:30:00חסן מדאח . א.פ

14/08/201913:30:0014:00:00צהריים

5קומה . ירושלים, 5בנק ישראל ' רח, ל משרד התיירות"לשכת מנכ14/08/201911:30:0012:15:00ע ראשה עתמנה .פ

  (עתלית- קיסריה -מעגן מיכאל)משרדי הפארק      - התכנסות בבית ינאי 14/08/201918:30:0020:30:00עם דלית זילבר - סיור חופים 

ל"לשכת מנכ14/08/201914:00:0014:30:00דורון ואורלי- סטטוס תכנון 

ICCA BOARD MEETING14/08/201909:00:0010:30:00 2גני התערוכה ביתן

 7הכניסה מבנק ישראל . ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. (5קומה )ל משרד התייירות "לשכת מנכ14/08/201914:30:0015:30:00סמינר נגב באיטליה - פגישת הכנה 

קיפצובה14/08/201916:00:0020:00:00פעילות לילדים בקיפצובה 

ל "לשכת מנכ14/08/201912:15:0012:45:00הכנה לפגישה סמינר נגב באיטליה 

ל "לשכת מנכ14/08/201912:30:0013:00:00שרה סלנסקי . ע.פ

.ירושלים, 3רחוב אליעזר קפלן . משרד ראש הממשלה, 1קומה , חדר הראל14/08/201916:00:0018:00:00ליאור ורועי,ענת כרמל,רון אייפר,אמיר ברקן,אבי שמחון,ר רשות החדשנות"יו, ת"ר ות"יו,תחבורה,בריאות,מדע,אוצר,חקלאות,תיירות,אנרגיה,חוץ,כלכלה: לי משרדים"עם מנכ-  2783סטטוס ביצוע החלטת ממשלה - הודו  -16:00

טלפוני 050-621420914/08/201916:30:0017:00:00שיחת ועידה עם אורי שרון 

א"ת, 18הארבעה ' רח- מסעדת אונמי 15/08/201914:15:0015:15:00צהריים עם אביקם בלר

לוד. 4המלאכה  ' רח- מעוז 15/08/201912:15:0013:15:00יואב הלר 

" אופטימיזיה בתכנון"תובנות .  6 קומה 6בניין . פתח תקווה, 49הסיבים ' רח15/08/201910:30:0011:30:00אמיר הלוי + שוקי אמרני ' דר

סונול נחלים15/08/201909:30:0010:30:00טרייבר

פתח תקווה , 18הצנחנים ' רח15/08/201909:15:0009:45:00משה גלעד 

16/08/201912:00:0013:00:00התאחדות המלונות - שיווק 

ל "לשכת מנכ. משרד התיירות18/08/201915:30:0016:30:00יוסי שרעבי . ע.פ

7הכניסה מבנק ישראל . ירושלים, 5בנק ישראל ' רח, ל משרד התיירות"לשכת מנכ201918/08/201910:30:0011:30:00הפקת לקחים סיור השתלמות דרום 

ל "לשכת מנכ18/08/201912:00:0012:30:00צהרים 

18/08/201913:00:0014:00:00שרה סלנסקי . ע.פ

ל "לשכת מנכ18/08/201917:15:0017:45:00ארגז כלים 

ל "לשכת מנכ18/08/201916:45:0017:15:00ג "סטטוס לשכת נתב

ל "לשכת מנכ18/08/201914:45:0015:15:00הפקת לקחים יום גיוון תעסוקתי 

ל "לשכת מנכ18/08/201912:30:0013:00:00

18/08/201900:00:0000:00:00ראיון גלובס " - החופשה הראשונה שלי"

ל "לשכת מנכ18/08/201915:15:0015:30:00

OTA 18/08/201900:00:0000:00:00 סטטוס

ל "לשכת מנכ18/08/201914:15:0014:45:00



ל"מנכ.ל19/08/201913:00:0013:45:00ע פיני שני.פ

19/08/201914:15:0015:15:00צהריים

"19/08/201916:00:0017:00:00בת מצוה בן צבי קיבוץ ניר אליהו"- עדן על המים

ל "לשכת מנכ19/08/201912:30:0013:00:00השתלמויות מורי הדרך 

ל "לשכת מנכ19/08/201912:00:0012:30:00נתוני קווים קודמים + סטטוס טיסות 

חניה של הקונסוליה. א"ת, 222בן יהודה ' רח19/08/201915:15:0015:45:00זאן יונג סין- פגישה עם שגריר סין בשגרירות סין

ל"לשכת מנכ19/08/201910:45:0011:15:00ע דודו.פ

ל"לשכת מנכ19/08/201910:50:0011:00:00מעמד האישה+ טור - ע ענת שיחור .פ

ל"לשכת מנכ19/08/201913:45:0013:55:00ע כפיר.פ

ל "לשכת מנכ19/08/201911:00:0011:30:00אורלי זיו . ע.פ

ל "לשכת מנכ19/08/201911:30:0012:00:00שיבאני ' פרג.ע.פ

כפר חסידים " - יענקל שטייטל"מפגש 20/08/201913:30:0015:30:00ראש המועצה עמוס נצר- מועצה אזורית זבולון 

חצר כנרת - מושבת כנרת 20/08/201910:30:0011:30:00חצר כנרת 

20/08/201912:30:0013:30:00צהריים

פתח תקווה - איצטדיון המושבה 20/08/201919:00:0020:30:00לסי 'משחק נבחרת הנשים של צ

ירושלים, 5קומה , נרי'בניין ג, 7בנק ישראל ' רח- לשכת שר התיירות 20/08/201912:00:0013:30:00הנהלת לשכת מארגני תיירות נכנסת

טלפוני 20/08/201917:00:0017:30:00ל משרד הביטחון"שיחת הכנה לפגישה עם מנכ

לשכת השר20/08/201914:15:0015:00:00.דרור אידר

פתח תקווה - איצטדיון המושבה 20/08/201918:00:0019:00:00לסי 'נבחרת הנשים של צ-   קבלת פנים 

21/08/201912:30:0013:30:00אודי אדם - ל ביטחון "מנכ. ע.פ

כניסה דרך שער בגין. 14בניין משרד הביטחון קומה , א"קריה ת21/08/201908:45:0009:45:00נוהל לסיוע למארגני תיירות נכנסת לאחר אירוע גיאופוליטי - ארגז כלים 

. ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. ל משרד התיירות"לשכת מנכ21/08/201913:30:0014:30:00 2019נוהל קרן שיווק 

. ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. ל משרד התיירות"לשכת מנכ21/08/201914:30:0016:00:00דיאנה קריכלי 

ל "לשכת מנכ21/08/201912:50:0013:20:00הפעלת מערכת ירידים וסמינרים

22/08/201913:00:0013:30:00צהריים

קניון רמת אביב , ארקפה22/08/201916:45:0017:45:00הארץ - עומר שובארט + אמיר הלוי 

מ "לפ22/08/201912:00:0013:00:00ע דיקלה .פ

א "ת, 18רוטשילד 22/08/201910:30:0011:30:00יואב הורביץ 

2קומה  - 3טרמינל - ג "נתב22/08/201913:30:0014:30:00שמואל אמסלם 

נמל אשדוד26/08/201911:00:0012:00:00סיור בנמל אשדוד 

26/08/201913:00:0014:00:00אמיר לידיעה - הכנה לועדת מכרזים 

26/08/201900:00:0000:00:00אמיר+ אבי . ע.פ

במשרד של ערן 26/08/201911:00:0011:45:00אבי חליבה 

אבי חליבה26/08/201916:30:0017:00:00שותפויות רוטשילד 

נציבות26/08/201916:30:0017:00:00אזכרה בסנהדריה

  7הכניסה מבנק ישראל . ירושלים, 5בנק ישראל  (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות26/08/201914:45:0015:45:00צהריים

ירושלים - סנהדריה 26/08/201917:00:0019:00:00אמסלם

27/08/201913:00:0014:00:00קובי בטלפון

20יצחק שדה .  תא27/08/201909:15:0011:15:00שיחה עם יואב בן דור 

27/08/201914:30:0015:00:00אלדד מזרחי

טלפוני 27/08/201914:00:0014:30:00בצלאל טרייבר 

ע תל אביב27/08/201911:15:0012:15:00מכינה כרם שלום 

צומת יד מרדכי - ו תחנת דלק 'קפה ג27/08/201915:00:0016:00:00ועדת מכרזים 

כרם שלום 27/08/201916:45:0019:45:00א "נמל ת- ירון קליין 

ל "לשכת מנכ28/08/201911:30:0012:30:00אגודת ידידי מוזיאון ישראל - לאה רוטשטיין 

מיקום  יקבע בהמשך. א"נמל ת28/08/201909:00:0010:00:00ע אורלית.פ



מוזיאון ישראל- קפה מנספלד 28/08/201916:05:0017:05:00יונתן אהרונסון- ניחום אבלים 

ל"לשכת מנכ28/08/201911:00:0011:30:00בן צבי

רמת השרון, 105אוסישקין 28/08/201918:10:0018:30:00שרון דשן 

א "ת28/08/201919:00:0022:00:00דורון אהרון . ע.פ

ל "לשכת מנכ28/08/201912:30:0013:30:00צהריים עם אקסלרוד

ל "לשכת מנכ28/08/201915:00:0015:50:00צהריים

ירושלים -  סינמה סיטי 28/08/201913:30:0014:30:00פ לעכו "סיור צת

29/08/201915:30:0016:30:00גדי מרגלית 

ז ישלח בהמשך "לו- עכו 29/08/201910:30:0015:30:00צהריים

חיפה 29/08/201916:30:0017:30:00קובי בן שמעון . ע.פ

30/08/201912:00:0013:00:00ריבה

ל "לשכת מנכ01/09/201912:00:0012:30:00עדכון סטטוס קרן שיווק

ל"לשכת מנכ01/09/201912:30:0013:00:00צהריים

01/09/201912:30:0013:00:00אגודת גן הקבר 

7הכניסה מבנק ישראל . ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. 1נרי 'בניין ג . (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות01/09/201911:00:0012:00:00 תעופה TALפ "שת

ירושלים . 7הכניסה מבנק ישראל . ירושלים, 5בנק ישראל ' ל משרד התיירות רח"לשכת מנכ01/09/201917:00:0018:00:00ע מנכ״ל.פ

לשכת השר01/09/201916:30:0017:00:00יואב צוקרמן

ריינס תא01/09/201908:15:0009:15:00רמי ליסטמן 

ל "לשכת מנכ01/09/201918:15:0018:30:00רחלי סיני 

ל "לשכת מנכ01/09/201917:50:0018:15:00ענת שיחור 

ל "לשכת מנכ01/09/201916:45:0017:15:00אורי דגול - א "אנ

5בנק ישראל ' רח, ל"לשכת מנכ02/09/201914:00:0015:00:00נושאים לקידום ועדת שירות  

02/09/201915:30:0019:30:00בורה. א.פ

02/09/201913:00:0013:30:00מנהל תחום שיווק פנים- ועדת בוחנים 

ירושלים , 3קפלן . 3קומה .  לשכת הנציב02/09/201912:00:0013:00:00- הכנה לועדת מכרזים 

ל"לשכת מנכ02/09/201915:20:0015:50:00ה בארי 'דוידל. ע.פ

ל "לשכת מנכ02/09/201909:00:0012:30:00ע רנטה.פ

במשרד של ערן 02/09/201910:00:0010:45:00תמר פלד אמיר . ע.פ

 7הכניסה מבנק ישראל . ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. ל משרד התיירות"לשכת מנכ02/09/201917:00:0017:30:00אורלית + שיחת ועידה יואב בן דור 

ל"לשכת מנכ02/09/201915:50:0016:20:00דורון אהרון .ע.פ

 (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות02/09/201913:30:0014:00:00ועדת מכרזים 

טלפוני 02/09/201908:30:0009:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ03/09/201912:30:0014:30:00ליאורה + לבנת - דרום אדום 

03/09/201914:00:0014:30:00צהריים

שער הנגב - מועצה אזורית 03/09/201915:00:0016:30:00אלון דוידי - ביקור בשדרות 

כפר הסטודנטים איילים בשדרות 03/09/201911:00:0012:00:00נחמי גייניס- איילים 

  (3קומה )שדרות , 1כיכר הנשיא . לשכת ראש עיריית שדרות03/09/201912:30:0014:00:00ק'אנה זוהר ז

תא03/09/201918:30:0019:30:00קרן ברק 

טלפוני 03/09/201914:30:0015:00:00עדיאל שמרון 

א "ת. דיזנגוף03/09/201908:15:0009:00:00טיסות חורף  - שיחה עם רינה רוזנברג 

טלפוני 03/09/201917:00:0017:30:00רקסי'תשתיות תיירותיות במגזר הדרוזי והצ

04/09/201913:30:0014:00:00עודד לבינסון

ירושלים04/09/201909:45:0013:15:00תקן הביקורת

7הכניסה מבנק ישראל . ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. ל משרד התיירות"לשכת מנכ04/09/201914:00:0015:00:00חווית התייר במעברי הגבול

 5ל קומה "לשכת מנכ. ירושלים, 7בנק ישראל 04/09/201918:00:0019:00:00והמוצר דרומי , סטטוס פרוייקטים תשתיות

ל"לשכת מנכ04/09/201908:30:0009:00:00שיחת ועידה בנושא מאגר מורי דרך



לשכה050-788089004/09/201916:00:0017:30:00שיחה עם ענבל ריבלין 

לשכה04/09/201915:00:0016:00:00צבי חפץ - שיחת ועידה היינאן 

טלפונית04/09/201913:30:0014:00:00לילך שלי . ע.פ

טלפוני 04/09/201919:30:0020:00:00פ"צת

טלפוני 04/09/201907:30:0008:00:00צהריים

04/09/201909:30:0010:00:00פ אילת"צת

מלון סי הוטל, נווה אילן05/09/201908:00:0017:00:00צביקה ברוט - פגישה עיריית בת ים + סיור 

05/09/201912:30:0013:30:00יוסי קטריבס 

נווה אילן ,  מלון סי הוטל05/09/201910:15:0012:00:00צהריים

עיריית בת ים. בת ים, 17נורדאו ' רח05/09/201914:15:0017:45:00תקציב שיווק ופרסום תיירות תוכנית מרום

תל אביב,  צמרתG, 10ניסים אלוני ' רח. רביבה וסיליה05/09/201908:00:0009:00:00שרה סלנסקי . ע.פ

06/09/201912:00:0013:00:00צהרים

ALLMEDIA - ל עיריית ירושלים"לשכת מנכ08/09/201909:00:0010:00:00 חברת אולמדיה

ל "לשכת מנכ08/09/201915:00:0015:30:00לינה חדד. א.פ

08/09/201914:30:0015:00:00השתלמות מנהלות מותגים

ירושלים , 7הכניסה מבנק ישראל . ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות08/09/201913:30:0014:30:00ב"קובי ועמי בארה

ל "לשכת מנכ08/09/201915:30:0016:00:00טקס הרמת כוסית + הפקת לקחים הרמת כוסית 

ל"לשכת מנכ08/09/201912:00:0013:00:00הילה גור - פגישת היכרות 

08/09/201900:00:0000:00:00דורון ולורין בלונדון 

ל "לשכת מנכ08/09/201911:00:0011:30:00איתי ליננברג

 (5קומה )ל "לשכת מנכ- משרד התיירות, 1נרי 'ג.  ירושלים, 7בנק ישראל ' רח08/09/201913:00:0013:30:00נועם קוריאט. ע.פ

08/09/201900:00:0000:00:00תקציב שיווק ופרסום תוכנית מרום 

תא08/09/201919:00:0020:00:00עודד אמסלם

ל "לשכת מנכ08/09/201911:30:0012:00:00שני משפחתי- סוף יום 

5 קומה 1כיכר ספרא בנין , מר איציק לארי, ל עיריית ירושלים"לשכת מנכ08/09/201909:00:0010:30:00צהריים

 רמהש49אוסישקין 08/09/201917:00:0018:00:00סיור - דיקלה איטליה + אמיר 

09/09/201915:30:0019:30:00- הכנה לועדת מכרזים 

09/09/201913:30:0014:30:00צהריים

09/09/201900:00:0000:00:00ל"כלנית בחו

LY289   במשרד של ערן 09/09/201910:00:0010:45:00 המראה איטליה

 ירושלים5 קומה 5רחוב בנק ישראל , לשכת מנכלית תחבורה09/09/201913:15:0014:30:00רמי ליסטמן נציג המשרד- צוות בחינת חלופות להוזלת טיסות לאילת - 1' ישיבה מס 13:15

ג"נתב, 3טרמינל 09/09/201906:00:0008:50:00

10/09/201912:00:0013:00:00ועדת מכרזים 

10/09/201900:00:0000:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ11/09/201913:30:0015:30:00ועדת מכרזים 

11/09/201912:30:0013:30:00צהריים

LY38812/09/201912:00:0013:00:00ג "נתב- טיסה מילאנו 

12/09/201922:55:0003:40:00Malpensa, Milan MXP ( 1טרמינל) -  ג"נתב, 3נחיתה בישראל בטרמינל  

13/09/201913:00:0014:00:00צהריים

ל"מנכ.ל15/09/201914:10:0014:40:00ת"חמ+חברות ממשלתיות- הכנה לפגישה 

ירושלים , 7בנק ישראל ' רח. 1נרי 'בניין ג. ל"לשכת מנכ. משרד התיירות15/09/201915:00:0016:00:00אורי אילן . ע.פ

6חדר ישיבות קומה 15/09/201910:00:0012:00:00הצגת סקרים מינה גנם - הנהלה מורחבת 

.ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. ל משרד התיירות"לשכת מנכ15/09/201912:00:0013:00:00סטטוס מורי דרך עם בני כפיר 

15/09/201913:30:0014:00:00סטטוס ברזיל 

ל "לשכת מנכ15/09/201913:00:0013:30:00צהריים

לשכת השר15/09/201916:00:0017:00:00ל"צ חו"יח' דיון בקרה חב



ל "לשכת מנכ15/09/201908:30:0010:00:00דיקלה + שוטף נוי 

ל "לשכת מנכ16/09/201912:00:0013:30:00קסניה קוביאקוב . ע.פ

16/09/201914:30:0015:00:00צהריים

ירושלים , 5בנק ישראל 16/09/201911:00:0012:00:00ראש רשות התיירות היפנית- משלחת בכירה מיפן

ירושלים , 7בנק ישראל  ' רח (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות16/09/201913:30:0014:30:00פגישה בנושא חברות ממשלתיות עם רשות החברות 

16/09/201920:00:0021:00:00ענת

ל "לשכת מנכ16/09/201915:15:0016:00:00סמינר איטליה - הפקת לקחים 

א חשמונאים"ת16/09/201908:30:0009:00:00אמסלם

17/09/201907:00:0022:00:00בחירות 

 ברעות39ברחוב קשת 17/09/201911:00:0012:00:00שבעה אבא של רפי נשיא

ל "חדר ישיבות לשכת מנכ203018/09/201911:30:0013:30:00סינכרון אסטרטגיה 

ל "לשכת מנכ18/09/201912:30:0013:00:00לריסה . ע.פ

טירת הכרמל , 14עזרא לניאדו ' רח18/09/201917:30:0018:30:00טירת הכרמל " - קדם"ביקור במלון 

החברה לפיתוח עכו . עכו העתיקה, 1ויצמן 18/09/201915:00:0016:15:00פ עכו "חל- הרמת כוסית 

 (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות18/09/201910:30:0011:30:00רמסיס חרבוואי . ע.פ

ל "לשכת מנכ18/09/201914:00:0014:45:00מינה גנם - ועדת מכרזים 

18/09/201913:15:0015:00:00נסיעה 

4קומה " רקפת"חדר ישיבות 18/09/201913:00:0013:15:00עובדי אגף ביקורת 

 קניון רמת אביב - 19/09/201915:15:0016:15:00arcaffeיפתח חיים

נווה אילן19/09/201909:30:0015:30:00פ"צת

19/09/201912:30:0013:00:00צביקה זייף 

חדר ישיבות גדול  -   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח. מגדל שלום- מ"משרדי לפ19/09/201911:40:0012:40:00הילה גור מתחילה לעבוד 

תל אביב יפו, 6אוארבך 19/09/201913:00:0014:30:00א"מלון דרסיקו ת-  כוכבים 5הענקת תעודת 

- יש טרקלין  (מסעדת רגינה)בתוך חדר העיתונאים . א"מתחם התחנה נווה צדק תDLD 19/09/201910:00:0010:40:00יוסי ורדי 

בתוך חדר העיתונאים. א"מתחם התחנה נווה צדק תstart israel 19/09/201910:45:0011:15:00ראיון 

20/09/201912:00:0013:00:00צהריים

הרצליה פיתוח , 12קפלן ' רח. בית משפחת יפו21/09/201920:00:0022:00:00ערב חגיגי לרגל פתיחת האופרה הישראלית 

21/09/201919:00:0020:00:00תערוכה אירמה מוזאון העיצוב חולון

גלילות21/09/201906:45:0008:45:00מרוץ עש גיא אלגרנטי

זכרון יעקב - צפון 22/09/201908:30:0012:00:00אופנים עם השגרירים

22/09/201913:30:0014:30:00צהרים

יפו , 22דוד רזיאל ' רח, מלון סטאי22/09/201915:30:0017:30:00אירוע השקת קמפיין החגים  

א "ת22/09/201914:45:0015:45:00מידן

קיסריה, תחנת דלק, נדה'קפה אג22/09/201912:30:0013:30:00ל החברה לפיתוח קיסריה"מנכ– מיכאל כרסנטי 

א "ת- מסעדת מנטריי 23/09/201920:00:0021:30:00 מבריטניהLast Minuteאירוח קבוצת 

ל "לשכת מנכ23/09/201912:30:0013:00:00ממצאים בנושא קנינות מנהל ומשאבי אנוש

ל "לשכת מנכ23/09/201914:30:0015:00:00קובי בן שמעון . ע.פ

א "ת, 87הירקון . מלון דן23/09/201909:00:0009:45:00מיקי פדרמן

ל "לשכת מנכ23/09/201917:30:0018:00:00מצגת רגולציה - נוי . ע.פ

ל "לשכת מנכ23/09/201913:30:0014:30:00מינהל פיתוח תשתיות והשקעות  - 2030אסטרטגיה 

ל "לשכת מנכ23/09/201912:00:0012:30:00הצגת תוכנית - לריסה . ע.פ

ל"לשכת מנכ23/09/201916:15:0016:30:00קובי + ע דודו .פ

ל "לשכת מנכ23/09/201913:00:0013:30:00עמי חמץ . ע.פ

ל "לשכת מנכ23/09/201911:45:0012:00:00דורון אהרון . ע.פ

ל "לשכת מנכ23/09/201916:30:0017:00:00דודו קובסניאנו . ע.פ

23/09/201918:15:0018:45:00ג"ביקור בלשכת נתב



23/09/201916:05:0016:15:00הילה גור 

23/09/201916:00:0016:05:00קסניה 

23/09/201917:30:0018:00:00שיחת ועידה שיווק תומס קוק

24/09/201914:30:0015:00:00צהריים

ירושלים , 1נרי 'בניין ג, 7בנק ישראל 24/09/201910:00:0014:30:00מותגי תיירות ' מ מנהל אגף א"ראיונות מ

תל אביב יפו , 24וייז ' ורג'ג, (הבית הירוק)קמילו 24/09/201918:30:0021:00:00פספורט - ערב אנשי השנה 

א "ת, 10משה שרת 24/09/201917:30:0018:00:00ניחום אבלים תמי שפר

טלפוני 24/09/201908:30:0008:45:00שיחת ועידה עם חגית שני 

ל "לשכת מנכ24/09/201915:00:0016:30:00מנהל תחום תקשורת שיווקית' מ מנהל אגף א"ראיונות מ

ל "לשכת מנכ25/09/201912:30:0014:00:00ועדת מכרזים 

גליל מערבי - מועצה אזורית מטה אשר 25/09/201900:00:0000:00:00אפיק ישראל 

25/09/201914:00:0014:30:00צהריים

קיבוץ עינת " - לימון"גן האירועים 25/09/201919:00:0023:00:00 (בת של סיקירסקי)ואביה   (שמעון)חתונה עמית 

.  תל אביב יפו, 205הירקון ' רח. א"מלון הילטון ת25/09/201918:30:0020:00:00הרמת כוסית לראש השנה 

א"אוניברסיטת ת- אודיטוריון 25/09/201918:30:0020:00:00 שנה לסין70חגיגות 

תל אביב, שארית ישראל' רח, אצטדיון בלומפילד25/09/201917:00:0018:30:00א רון חולדאי "עיריית ת- הרמת כוסית 

ירושלים - בית הנשיא 25/09/201910:00:0012:00:00אירוע קבלת פנים לסגל הדיפלומטי שגרירים 

.  תל אביב יפו, 205הירקון ' רח. א"מלון הילטון ת25/09/201918:15:0018:30:00התאחדות המלונות - תמונה קבוצתית 

25/09/201914:30:0015:30:00נסיעה 

בית העלמין ירקון 25/09/201915:30:0016:00:00הלוויה 

ל"לשכת מנכ25/09/201912:15:0012:30:00ע רחלי.פ

טלפוני 25/09/201922:30:0023:00:00שיחה עם שרון ארליך 

26/09/201914:00:0015:00:00צהריים

37 חדר 26קומה . גבעתיים, 4רחוב אריאל שרון - מגדל השחר 26/09/201909:15:0010:15:00עמי אפלבום ' ל משרד התיירות עם דר"מנכ- היכרות אמיר הלוי

אולם גליל, א"ת, 10פרופסור יחזקאל קויפמן , מלון דן פנורמה תל אביב2.026/09/201910:30:0013:30:00התוכנית להפחתת רגולציה מלונאות ' השקת'כנס 

גן אירועים חיצוני של סנדרין26/09/201918:30:0020:00:00אפיק ישראל " - החולצה הצהובה"טקס חלוקת 

אולם גליל, א"ת, 10פרופסור יחזקאל קויפמן , מלון דן פנורמה תל אביב26/09/201910:30:0015:00:00תזכורת מפגש עבודה בנושא תוכנית לאומית לקידום התיירות כמנוע צמיחה 

02/10/201913:00:0013:30:00צהריים

ל "לשכת מנכ02/10/201911:00:0011:30:00ל "א חו"סטטוס כ

הר הרצל02/10/201916:45:0017:45:00אריה מועלם

ל"לשכת מנכ02/10/201910:30:0011:00:00כפיר- בחינת חוזה שכר מומחים וקידום דרגה 

ל "לשכת מנכ02/10/201915:30:0016:00:00מחשוב- סקר איכות השרות 

ל "לשכת מנכ02/10/201912:00:0012:30:00חשבות - סקר איכות השירות 

ל"לשכת מנכ02/10/201913:30:0014:00:00ע אורלית.פ

ל "לשכת מנכ02/10/201911:30:0012:00:00קובי בן שמעון . ע.פ

ל "לשכת מנכ02/10/201909:15:0010:00:00קרן שפר . ע.פ

ל "לשכת מנכ02/10/201914:00:0015:00:00נתנאל אלפסי - פ מועצה מקומית מגדל "שת

ל "לשכת מנכ02/10/201915:00:0015:30:00דורון אהרון. ע.פ

ל "לשכת מנכ02/10/201910:00:0010:30:00הכנה לפגישה עם ראש המועצה מגדל

חשמונאים  תא02/10/201918:29:0019:29:00אמסלם

מלון סי הוטל, נווה אילן03/10/201908:00:0017:00:00פ"צת

יקבי ברקן 03/10/201919:30:0022:00:00פסטיבל חוויה בכרם + מרתון הבוזלה - ערב פתיחה 

03/10/201912:30:0013:30:00צהריים

03/10/201908:00:0017:00:00אמיר בחופש

גזר04/10/201906:30:0011:00:00מרוץ הבזולה

04/10/201912:00:0013:00:00צהריים



06/10/201900:00:0000:00:00ע פיני שני.פ

07/10/201915:30:0019:30:00צהריים

ל"מנכ.ל07/10/201915:30:0016:00:00פ ירושלים ומורשת"שת

07/10/201913:30:0014:00:00צהריים

ירושלים, 5בנק ישראל ' רח . (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות07/10/201910:30:0011:30:00מרדכי בניטה - ל משרד ירושלים ומורשת "היכרות עם מנכ

7בנק ישראל ' הכניסה מרח. ירושלים, 5בנק ישראל ' רח. (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות07/10/201910:00:0010:30:00דרכי תיירות 

יער השלום 07/10/201912:00:0013:30:00חניכת יער השלום 

ל"לשכת מנכ07/10/201909:40:0010:00:00כנס קווסטקס 

ל"לשכת מנכ07/10/201914:40:0016:30:00ועדת מכרזים

ארומה שורש07/10/201908:15:0009:15:00מועלם

גבעתיים' ב1הדגנים ' רח07/10/201919:30:0020:30:00(רחל בוקאי)נא ריאלה גיל על מות האם 

07/10/201921:00:0022:00:00נתבג אלון

ל "לשכת מנכ07/10/201915:00:0015:30:00סטטוס כנס שליחים 

ל "לשכת מנכ07/10/201913:45:0014:00:00ליאור פרבר 

09/10/201912:00:0013:00:00צהריים

"10/10/201914:30:0015:30:00צהריים עם אמנון מרחב  (נווה צדק)תל אביב יפו , 64שבזי ' רח" - מקום של בשר  

רמת אביב10/10/201908:30:0009:30:00אלון גלרט 

ל "לשכת מנכ10/10/201912:00:0014:00:00קרן שפר - ועדת מכרזים 

   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח.   מ"לפ10/10/201912:30:0014:00:00אמסלם

רמת גן , 16אבא הלל ' רח. בית עורק10/10/201910:00:0011:00:00צהריים

ישראל, יפו-תל אביב- 105החשמונאים  10/10/201916:00:0017:00:00ראיון עם רינה רוזנברג 

22/10/201913:00:0013:45:00

ל "לשכת מנכ22/10/201915:00:0015:30:00דיאנה קריכלי 

ל "לשכת מנכ22/10/201912:15:0013:00:00אוריה דסברג 

ל"לשכת מנכ22/10/201911:30:0012:00:00קובי ורחלי- ועדת הנצחה וכרטיס מטמון 

ל "לשכת מנכ22/10/201914:00:0014:30:00כנס שליחים  + סטטוס כנס משקיעים

ל "לשכת מנכ22/10/201915:45:0016:10:00ע שרה סלנסקי .פ

ל "לשכת מנכ22/10/201910:30:0011:00:00ת "סטטוס חמ

ל "לשכת מנכ22/10/201910:00:0010:30:00פ "סטטוס צת

ל "לשכת מנכ22/10/201911:15:0011:45:00הערכות לשימוע 

NATIONAL DAY OF HUNGARY22/10/201917:00:0019:00:00א"ת, 11האנגר , א"אולם הפדרציה נמל ת

נווה אילן23/10/201908:00:0017:00:00פ"צת

23/10/201914:30:0015:00:00צהריים

Virgin Atlantic23/10/201900:00:0000:00:00טיסת הבכורה 

ל"לשכת מנכ23/10/201912:00:0012:30:00שימוע

ל "לשכת מנכ23/10/201912:40:0012:55:00הילה גור 

4קומה . 411חדר . משרד האוצר23/10/201913:00:0014:00:00חגית שני . ע.פ

ג "נתב, 1טרמינל Virgin Atlantic23/10/201915:50:0017:20:00נחיתת טיסת הבכורה 

23/10/201914:15:0014:45:00פ״ע מנכל

מלון נווה אילן 23/10/201908:30:0012:00:00פ "צת

ג "נתב - 3טרמינל IZ 1161 23/10/201917:50:0018:50:00ארקיע - טיסה ללרנקה 

24/10/201913:30:0014:30:00צהריים

VIRGIN ATLANTIC LAUNCH PARTY INVITATION24/10/201919:30:0022:30:00תל אביב1יורדי הסירה , בארקה 

תל אביב, " 11יד חרוצים "אולמי 24/10/201919:30:0022:30:00(נכדה יוסי בן דוד)טליה - זבד הבת

Cyprus Airways : CY 11224/10/201920:20:0021:20:003טרמינל - ג "טיסה חזור מקפריסין לנתב 

25/10/201912:00:0013:00:00רמי לוי - מוזיאון ידידי ישראל 



ירושלים, 20יוסף ריבלין 27/10/201915:30:0016:15:00צהריים

27/10/201914:30:0015:30:00אברם הוסטל

ירושלים , 67הנביאים ' רח. דוידקה, אברם הוסטל27/10/201916:30:0017:30:00שיבאני ' פרג

ל "לשכת מנכ27/10/201914:00:0014:30:00השתלמות קניינים 

6קומה 27/10/201910:45:0011:10:00ורוניק לוריא 

ל "לשכת מנכ27/10/201911:15:0011:45:00שרה סלנסקי 

ל "לשכת מנכ27/10/201912:40:0013:10:00עמי חמץ 

ל "לשכת מנכ27/10/201913:40:0014:00:00צהריים

28/10/201915:30:0019:30:00- הכנה לועדת מכרזים 

28/10/201913:00:0013:30:00דודו קובסניאנו . ע.פ

במשרד של ערן 28/10/201910:00:0010:45:00דנה גזית. ע.פ

ל "לשכת מנכ28/10/201912:30:0013:00:00קרן שפר, נועם- תקנים 

ל "לשכת מנכ28/10/201913:30:0014:00:00 לונדון WTMהכנה לנסיעה יריד 

ל"לשכת מנכ28/10/201914:00:0014:30:00ישראל - טיסות ישירות וייטנאם - שגריר וייטנאם 

ל "לשכת מנכ28/10/201914:45:0015:15:00הכנה לפגישה אקספידיה 

ל "לשכת מנכ28/10/201911:30:0012:30:00הכנה לפגישה עם שגריר וייטנאם

טלפוני 28/10/201915:30:0016:00:00פיני שני . ע.פ

ל "לשכת מנכ28/10/201911:15:0011:30:00מלי דרעי 

ל "לשכת מנכ28/10/201911:00:0011:15:00התוכנית של עודד לבינסון - צ "ראיון לגל

ל "לשכת מנכ28/10/201913:50:0014:00:00צהריים

טלפוני 28/10/201916:00:0016:30:00ת "סטטוס שילוט חמ

29/10/201912:00:0012:30:00אמיר לא משתתף - ל בהר הרצל "ז (גנדי)אזכרה לרחבעם זאבי 

ל "לשכת מנכ29/10/201914:00:0014:40:00סילבן אדמס 

הר הרצל 29/10/201915:00:0016:00:00אקספידיה 

א "ת, 10הרברט סמואל 29/10/201916:45:0017:45:00ולודרום עם שגריר אוסטריה

ירושלים , 7בנק ישראל ' רח. 5קומה , 1נרי 'בניין ג, ל"לשכת מנכ- משרד התיירות 29/10/201914:30:0015:30:00ל בהר הרצל "ז (גנדי)אזכרה לרחבעם זאבי 

הדר יוסף.  תא, 10שטרית ' רח29/10/201918:30:0019:30:00ל "ז (גנדי)טקס יום השנה לרחבעם זאבי 

הר הרצל29/10/201915:00:0016:00:00הצגת תקציב לשר  - הכנה עם קרן שפר 

משרד התיירות , חדר הדרכה29/10/201911:00:0013:00:00אורלית . ע.פ

ל"לשכת מנכ29/10/201910:30:0011:00:00אירנה אטינגר 

ל "לשכת מנכ29/10/201912:30:0013:00:00ע שר "פ

ל "לשכת מנכ29/10/201913:40:0014:00:00ל "ז (גנדי)טקס יום השנה לרחבעם זאבי 

לשכת השר 29/10/201913:00:0014:00:00קובי בן שמעון 

משרד התיירות , חדר הדרכה29/10/201911:00:0013:00:00גלעד אסף 

ל "לשכת מנכ29/10/201913:10:0013:20:00- צ "ראיון גל

ל "לשכת מנכ29/10/201913:00:0013:10:00ועדת מכרזים 

ל "לשכת מנכ30/10/201911:00:0013:00:00

30/10/201915:00:0016:00:00

באר שבע , העיר העתיקה, 12הרצל , מרכז צעירים30/10/201910:15:0015:00:00מלונאים ויזמים עיר העתיקה באר שבע - משרד התיירות בא אליך 

. 2בניין תעבורה קומה . רמלה, 2החזון ' רח- תשתית30/10/201908:45:0009:45:00רותם פלג + אמיר הלוי 

night run 30/10/201919:00:0023:00:00א "ת

טלפונית30/10/201910:00:0010:30:00פולין- שיחה עם אנה 

טלפוני 30/10/201910:45:0011:00:00רינה רוזנברג - ראיון בנושא המוצר המדברי

31/10/201912:00:0013:00:00צהריים

   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח31/10/201909:30:0010:30:00מ "סטטוס שבועי עם לפ

תל אביב (מגדלי אירופה ישראל)2ויצמן ' רח.  מסעדת מיטוס31/10/201920:00:0022:00:00(פביו) -  red bullרוכב האופניים 



01/11/201913:00:0014:00:00צהריים

בית העלמין רחובות 01/11/201912:00:0013:00:00ל "טקס גילוי מצבה של שרה כהן ז

6חדר ישיבות קומה 03/11/201911:00:0012:30:00פ"צת

03/11/201913:30:0014:30:00צהרים

ג "נתב, 3טרמינל LY31503/11/201909:05:0013:05:00טיסה ללונדון 

WTM 04/11/201915:30:0019:30:00 יריד בלונדון

WTM04/11/201912:00:0013:00:00

04/11/201900:00:0000:00:00 (הבן של עודד לבינסון)ג נעמי "חתונה אליהו עב

04/11/201908:00:0016:30:00יום העיון לזכר הנופלים של אגף התקציבים במשרד האוצר 

WTM04/11/201917:30:0020:30:00 ירושלים, 13בית הדפוס ' רח- אולמי מונדיאל

ירושלים U2821705/11/201900:00:0000:00:00טיסה מלונדון לברלין    

05/11/201919:45:0022:40:00ברלין

ל "לשכת מנכ06/11/201909:00:0011:30:00ועדת מכרזים 

3נחיתה בטרמינל LY237206/11/201909:00:0018:00:00ג "חזרה מברלין לנתב

טלפוני 07/11/201912:00:0013:00:00שיחת ועידה בנושא באר שבע 

טלפוני 07/11/201917:30:0018:00:00הנאס ספרינג - ל רשת מיינינגר "ועידה עם מנכ

08/11/201912:00:0013:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ10/11/201911:00:0013:30:00פורום הנהלה

5קומה . ירושלים, 5בנק ישראל ' רח, משרד התיירות, ל"לשכת מנכ10/11/201914:25:0015:25:00דן אלון החברה להגנת הטבע - סטטוס צפרות 

10/11/201913:30:0014:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ10/11/201910:00:0010:30:00מינהל פיתוח תשתיות- הפקת לקחים מכרזי מקרקעין 

ל "לשכת מנכ10/11/201910:30:0011:00:00סטטוס כנס משקיעים 

מיני ישראל 10/11/201919:00:0021:00:00חסן ושרון  - ASTAכנס 

ל"לשכת מנכ10/11/201912:00:0013:30:00המשך פורום הנהלה- ל "הצגת סיכום נסיעות עבודה לחו

 6חדר ישיבות קומה 203011/11/201911:00:0013:30:00 כנגזרת מ 2020המשך תכנון - הנהלה 

ל "לשכת מנכ11/11/201914:00:0015:00:00מלון מגדלה 

ל "לשכת מנכ11/11/201915:00:0015:30:00סטטוס שבילי תיירות 

ל "לשכת מנכ11/11/201913:30:0014:00:00מלון מגדלה - הכנה לפגישה 

א "ת- דן פנורמה 11/11/201909:00:0010:00:00א"מלון דן פנורמה ת - ASTA כנס סוכני תיירות ארגון 

א"מתחם שרונה ת11/11/201917:00:0018:00:00אמי פלמור

ל "לשכת מנכ12/11/201914:00:0015:30:00ועדת מכרזים 

12/11/201913:30:0014:00:00צהריים

רמת אפעל , 16ארגמן ' רח12/11/201918:00:0019:00:00גיא רוטקוף 

חדר הדרכה 12/11/201912:00:0013:30:00ל "אזכרה לזכרה של שיפרה קיבוביץ ז

ל "לשכת מנכ12/11/201911:30:0011:45:00דורון אהרון . ע.פ

תל אביב 12/11/201908:15:0009:15:00המוסף של דה מרקר - עומר כרמון- ראיון בנושא אילת 

ל "לשכת מנכ12/11/201915:45:0016:30:00סגור

טלפוני 12/11/201917:00:0017:30:00עדכון פורום הנהלה לאור המצב הביטחוני 

12/11/201909:30:0011:30:00סטטוס תעופה 

האוניברסיטה העברית ירושלים13/11/201900:00:0000:00:00טקס חנוכת מרכז פדרמן לחקר הסייבר

 5 קומה 5רחוב בנק ישראל , לית תחבורה ירושלים"לשכת מנכ13/11/201916:00:0017:30:00רכבל לעיר העתיקה 16:00

א "אוניברסיטת ת- איצטדיון האתלטיקה בסמוך לקמפוס 13/11/201918:30:0020:30:00מרוץ האוניברסיטה

שוק מחנה יהודה asta13/11/201913:00:0014:30:00מפגש עם סוכנים  

קומת כניסה ממתינים במוקד.  שוהם, 63בניין מועצה מקומית שוהם האודם 13/11/201910:15:0011:15:00מתחם הקמפינג בשוהם

ל "לשכת מנכ13/11/201916:15:0017:00:00שימי דניאל 

ל "לשכת מנכ13/11/201915:45:0016:15:00מטה שיווק 



ירושלים , 7בנק ישראל . ל"לשכת מנכ, משרד התיירות13/11/201915:00:0015:45:00נאור ניסים - קפסולות 

טלפונית13/11/201912:00:0012:30:00קובי ועמי, שיחה אמיר

ל "לשכת מנכ13/11/201917:00:0017:10:00צביקה אברמוביץ 

רמהש13/11/201918:00:0019:00:00עודד

.4חדר ישיבות קומה , משרד התיירות14/11/201911:00:0014:00:00פ ברובע היהודי"אחרי הסיור צת- פ "המשך הצת

 1קומה . צ"ראשל, 1נח מוזס ' רח14/11/201913:00:0013:45:00נטע ליבנה

14/11/201914:00:0014:30:00צהריים

א "ת, 6קומה - קומת הנהלה , 3הפטמן ' רח. בית מפעל הפיס14/11/201911:30:0012:30:00תוכנית תיירות לצפון

   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח- מ "משרדי לפ14/11/201910:00:0011:00:00חדר ישיבות קטן- רפי בארי התאחדות המלונות - תוכנית שיווק 

מיקום יקבע - א "ת14/11/201914:30:0015:30:00אסף וסרצוג 

רמת גן  (14דירה ) 67רחוב יוסף צבי 14/11/201916:30:0017:00:00 (על מות האב)חגית ציטאט לוין - ניחום אבלים 

חדר ישיבות גדול    - (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח- מ "משרדי לפ14/11/201909:30:0010:00:00  (היומיורי- כתב מיפן  )ראיון בנושא קידום התיירות לישראל והאסטרטגיה המתוכננת 

חדר ישיבות קטן - מ "לפ14/11/201908:30:0009:30:00דיקלה . ע.פ

15/11/201912:00:0013:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ17/11/201909:30:0010:00:00דודו קובסניאנו . ע.פ

ל "לשכת מנכ17/11/201910:00:0010:30:00שרה סלנסקי . ע.פ

17/11/201908:00:0008:30:00 (דרום)כלנית   - Adventureכנס סוכנים 

"17/11/201918:30:0021:00:00כנס סוכנים- ערב גאלה בתמנע  פארק תמנע" המערה  

17/11/201913:00:0013:30:00צהריים

ECCTA 17/11/201911:00:0011:30:00ל "לשכת מנכ

17/11/201900:00:0000:00:00כנס מנהלי לשכות 

ירושלים, 5קומה , נרי'בניין ג, בנק ישראל' רח- לשכת שר התיירות 17/11/201914:30:0016:00:00ג"רט, ל"ות, תחבורה, י"הרל, ראש העיר+ סטטוס רכבל 

ל "לשכת מנכ17/11/201911:30:0012:00:00רועי קרייזמן . ע.פ

ביציאה משדה התעופה רמון 17/11/201916:00:0016:30:00גיא מרקמן 

שדה התעופה רמון - משרד של חנן 17/11/201915:00:0015:45:00' חנן מוסקוביץ

שדה התעופה רמון17/11/201915:45:0016:00:00שדה התעופה רמון- לשכת התיירות 

MITT17/11/201910:30:0011:00:00ל "לשכת מנכ

ל "לשכת מנכ17/11/201912:00:0012:10:00ע שפר.פ

ל "לשכת מנכ17/11/201909:00:0009:30:00מצגות  - נוי . ע.פ

1נחיתה בטרמינל IZ 180617/11/201921:45:0022:45:00 (1טרמינל )ג "טיסה  משדה התעופה רמון לנתב

ג "נתב- 1טרמינל 181517/11/201914:00:0015:00:00ארקיע   - (שדה התעופה רמון)טיסה לאילת 

ל "לשכת מנכ17/11/201912:20:0012:45:00פיני 

ירושלים - מלון הרברט סמואל 18/11/201914:30:0015:30:00משרד התיירות - פתיחת כנס מנהלים 

18/11/201910:30:0011:15:00פתיחת שבוע המטבח האיטלקי העולמי 

18/11/201909:00:0010:30:00צ "יח+ ארוחת ערב עם מנהלי הלשכות 

רמת גן , 6אלונים ' רח- בית השגריר18/11/201919:30:0021:30:00פתיחת שבוע המטבח האיטלקי העולמי 

"18/11/201919:30:0021:30:00צ "יח+ ארוחת ערב עם מנהלי הלשכות  אבו גוש"   המתפרה  

מלון הרברט סמואל ירושלים18/11/201911:30:0014:30:00מלון הרברט סמואל ירושלים- ל "כנס מנהלי לשכות חו

טלפוני 18/11/201917:00:0017:30:00דה מרקר- ראיון הדר חורש 

19/11/201914:00:0014:30:00צהריים

מודיעין , 30המעיין ' רח" - השדרה"אולמי 19/11/201909:30:0010:30:00ל "הרצאה לחשכ

ל "לשכת מנכ19/11/201914:25:0014:30:00הכנה לפגישה עם חברת אביב 

ל "לשכת מנכ19/11/201914:30:0015:20:00חממות - חברת אביב 

ל "לשכת מנכ19/11/201913:00:0014:00:00בצלאל טרייבר - החלטת ממשלה אילת 

ירושלים , 7בנק ישראל ' רח. ל משרד התיירות"לשכת מנכ19/11/201912:00:0013:00:00פ עכו "סטטוס חל- הכנה 

19/11/201900:00:0000:00:00ענת ש בקורס שיוון מגדרי 



ירושלים 19/11/201920:00:0021:30:00אקליפטוס - ארוחת ערב עם מנהלי הלשכות 

מלון הרברט סמואל ירושלים 19/11/201918:30:0019:15:00אורי שרון 

מלון הרברט סמואל ירושלים19/11/201917:00:0018:30:00סטטוס רשות ההגירה

טלפונית19/11/201918:15:0018:45:00שיחה עם רוביק דנילוביץ

. 3-  אולם הרברט קומה  ,  מלון הרברט סמואל ירושלים19/11/201917:00:0018:30:00סטטוס רשות ההגירה 

טלפוני19/11/201913:10:0013:25:00שלמה מור יוסף ' שיחה טלפונית עם פרופ

מלון הרברט סמואל ירושלים19/11/201915:00:0017:00:00מלון הרברט סמואל ירושלים- ל "מנהלי לשכות חו

ל "לשכת מנכ20/11/201911:30:0014:30:00קרן שפר - ועדת מכרזים 

מלון הרברט סמואל ירושלים 20/11/201912:45:0014:00:00הפסקת צהריים

20/11/201900:00:0000:00:00 (קווסטקס)כנס משקיעים 

רופטופ מלון ממילא ירושלים20/11/201918:30:0021:30:00כנס משקיעים - ערב גאלה 

ל "לשכת מנכ20/11/201914:00:0014:15:00דנה גזית 

ירושלים , 7בנק ישראל ' רח. ל משרד התיירות"לשכת מנכ20/11/201917:00:0017:30:00י"סטטוס חל- הכנה 

מלון הרברט סמואל ירושלים 20/11/201911:30:0012:45:00שיווק& צ "נושאי יח- שולחנות עגולים 

מלון הרברט סמואל ירושלים 20/11/201910:15:0010:30:00הפסקה 

מלון הרברט סמואל ירושלים 20/11/201910:30:0011:30:00כנס מנהלי לשכות - א "עיר עולם ת

מלון הרברט סמואל ירושלים 20/11/201909:30:0010:15:00כנס מנהלי הלשכות- אגף המותגים

מלון הרברט סמואל ירושלים 20/11/201908:30:0009:30:00כנס מנהלי לשכות - הרשות לפיתוח ירושלים

ל "לשכת מנכ20/11/201917:30:0018:00:00ל אילת "הכנה לות

ירושלים 20/11/201920:00:0023:30:00צ"כנס מנהלי לשכות ויח- ארוחת ערב בשוק מחנה יהודה וסיור חיי לילה בירושלים 

Story Telling - מלון הרברט סמואל ירושלים 20/11/201916:00:0016:30:00 מר אורי לברון

מלון הרברט סמואל ירושלים 20/11/201914:00:0015:30:00שיווק& צ "נושאי יח- שולחנות עגולים 

ירושלים - הרברט סמואל 20/11/201915:00:0016:30:00ל "מפגש עם מנהלי לשכות חו

א "הילטון ת21/11/201912:45:0014:00:00צהריים

.  א"מלון הילטון ת21/11/201909:20:0009:50:00קווסטקס - פתיחת הכנס הבינלאומי 

Meeting Amir Halevi/Ilana Edelman (Hyatt)21/11/201915:30:0016:00:00Golan Meeting room at the Hilton Tel Aviv (Floor M)

Christian Michel (Wyndham Hotels) / Amir Halevi21/11/201916:00:0016:30:00Golan Meeting Room, Hilton Tel Aviv, Floor M 

STR/Amir Halevi21/11/201916:30:0017:00:00Golan meeting room, Floor M, Hilton Tel Aviv

21/11/201909:20:0009:45:00The Hilton Tel Aviv Grand Ballroomאמיר נואם בכנס משקיעים

MEININGER Hotel 21/11/201912:00:0012:30:00Hilton Tel Aviv, Golan Meeting room (Floor M)

תל אביב יפו , 1יורדי הסירה , א"נמל ת, 2האנגר " יוליה"מסעדת Adventure22/11/201919:30:0021:00:00ארוחת ערב כנס 

א "ת, 25קלישר ' רחBrown TLV22/11/201914:00:0018:00:00  שנים להקמת 9חגיגות 

 (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות. 1נרי 'בניין ג24/11/201911:15:0012:45:00מנהל המינהל לסחר חוץ - אוהד כהן - פורום הנהלה משרד התיירות 

24/11/201913:30:0014:30:00צהריים

ל "לשכת מנכ201924/11/201910:15:0011:15:00ל ספטמבר "הצגת סיכום נסיעות עבודה לחו- פורום הנהלה 

ירושלים , 7בנק ישראל ' רח, 1נרי 'בניין ג . (5קומה )ל משרד התיירות  "לשכת מנכ24/11/201912:30:0013:30:00משרד המשפטים , ממונה ייעוץ וחקיקה- ' ד הילה דוידוביץ"היכרות עו

ירושלים , 7בנק ישראל ' רח. ל משרד התיירות"לשכת מנכ24/11/201915:00:0016:00:00ת "סטטוס חמ- הכנה 

א "ת, 52בן גוריון ' שד- משפחת גרופמן24/11/201919:00:0019:30:00ל "על מות אביו יוסף שרגא גרופמן ז- נ א עודד גרופמן 

" נשר"בית העלמין 24/11/201915:45:0016:45:00 (אבא של מאיר)ל "הלוויה דב שפיגלר ז

25/11/201915:30:0019:30:00- הכנה לועדת מכרזים 

25/11/201914:00:0014:30:00טקס חניכת הפסיפס 

במשרד של ערן 25/11/201909:00:0009:45:00דלוייט - אסטרטגיה מנהל חווית התייר 

חדר הדרכה - משרד התיירות 25/11/201910:30:0011:30:00רקפת - סיור מתנדבים של מינהל חויית התייר בעכו 

ל"לשכת מנכ202025/11/201915:00:0015:45:00הצגת תקציב  + 2019סיכום פעילות שנת - פ עכו "חל

עכו 202025/11/201900:00:0000:00:00הצגת תקציב  + 2019סיכום פעילות שנת - ת "חמ

לשכת השר202025/11/201910:30:0011:30:00הצגת תקציב  + 2019סיכום פעילות שנת - י "חל



לשכת השר202025/11/201911:45:0012:45:00הצגת תקציב  + 2019סיכום פעילות שנת - י "חל

לשכת השר202025/11/201913:00:0014:00:00הצגת תקציב  + 2019סיכום פעילות שנת - ת "חמ

לשכת השר 202025/11/201913:00:0014:00:00הצגת תקציב  + 2019סיכום פעילות שנת - פ עכו "חל

לשכת השר 25/11/201911:45:0012:45:00מנחם לייבה 

לשכת השר 25/11/201910:30:0011:30:00מוסקבה  - MITTהחלטה בנוגע ליריד 

א"עיריית ת - 12א קומה "ת, 69אבן גבירול ' רח25/11/201917:30:0018:30:00משה מידן 

25/11/201900:00:0000:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ25/11/201914:30:0015:00:00ארגז כלים 

25/11/201908:30:0009:10:00ת לשכת תיירות צרפת/ועדת בוחנים מנהל

26/11/201913:00:0013:30:00לס'ת לשכת תיירות לוס אנג/ועדת בוחנים מנהל

ל "לשכת מנכ26/11/201911:20:0011:50:00מטה שיווק 

ל "לשכת מנכ26/11/201913:30:0014:00:00ענת ש בקורס שיוון מגדרי 

ל "לשכת מנכasta 26/11/201914:00:0015:00:00הפקת לקחים כנס 

ל "לשכת מנכ26/11/201910:30:0011:00:00ולד אוריאל 

NATIONAL DAY -   26/11/201900:00:0000:00:00קוריאה

ל "לשכת מנכ26/11/201912:00:0012:30:00דוח שבועי מדד תיירות אילת והנגב 

א "ת, 6קומה , 10הברזל 26/11/201917:45:0018:15:00לס'קונסול לוס אנג- הלל נוימן + שיחת ועידה ליאור פרבר 

הרצליה פיתוח, 6הסדנאות , שגרירות קוריאה26/11/201918:30:0020:00:00אפרת + קובי "  - הסיגד"טקס חג 

ל "לשכת מנכ26/11/201912:30:0013:00:00חג הסיגד 

טלפוני 26/11/201917:30:0017:45:00ת "מנהלה חמ

26/11/201900:00:0000:00:00נוגה ניר נאמן - פריחת המלונות מים המלח דרום -13צילום סינק לערוץ 

טלפוני 26/11/201916:30:0017:00:00שיחת ועידה טלפונית עם שאול מרידור

ל "לשכת מנכ26/11/201912:15:0012:30:00ועדת מכרזים קרן שפר

26/11/201913:30:0013:40:00שרה סלנסקי . ע.פ

5חדר ישיבות / ל "לשכת מנכ27/11/201910:00:0013:00:00מינהל חווית התייר  - 2020תכנית עבודה 

ל "לשכת מנכ27/11/201913:20:0013:50:00מוזיאון בית התפוצות 

ל "לשכת מנכ27/11/201914:00:0015:00:00שדה התעופה רמון - קבלת פני התייר 

שימי דניאל + דורון+ פיני - שנתית לפיתוח העיר אילת וחבל אילות ותיקון החלטת ממשלה -תוכנית רב -  4662' החלטת ממשלה מס  2כניסה משער -  א"ת' קמפוס אוני27/11/201908:30:0009:15:00

ל "לשכת מנכ27/11/201913:30:0014:00:00שימי דניאל + מאיר יצחק הלוי 

מ "משרד רוה, 1קומה , חדר הראל27/11/201916:00:0018:00:00ענת שיחור . ע.פ

  1נרי 'בניין ג. ירושלים, 7בנק ישראל ' רח. (5קומה )ל "לשכת מנכ. משרד התיירות27/11/201915:10:0015:40:00צהריים

27/11/201900:00:0000:00:00טלי חרותי

ל "לשכת מנכ27/11/201913:00:0013:20:00ניחום אבלים משפחת שפיגלר 

27/11/201914:50:0015:10:00דודו קובנסיאנו. א.פ

סונול שילת27/11/201909:45:0010:45:00בנטי 

חיפה , 20ה "הל' שד27/11/201919:00:0020:00:00פ"צת

ל "לשכת מנכ27/11/201912:00:0012:30:00מוטי אלישע 

ל "לשכת מנכsix seneses 27/11/201912:10:0012:20:00- שחרות 

מיקום הישיבה נקבע בהמשך28/11/201908:00:0017:00:00מצפה רמון - מגרשים 

תל אביב יפו, 17הארבעה - ארקפה 28/11/201908:00:0009:00:00הגעה למלון המלך שלמה 

  (רואים את המלון)"  מעלה שחרות: "בוויז28/11/201914:00:0015:00:00לשכת ספרד 

מצפה רמון" צל מדבר" נקודות המפגש 28/11/201911:00:0012:00:00אירועי המרתון - מפגש עיתונאים 

אילת - מלון המלך שלמה 28/11/201917:00:0017:30:00אירועי המרתון -ארוחת פסטה חגיגית 

טלפוני 28/11/201910:10:0010:30:00אירוע פתיחה חגיגי לאירועי המרתון 

אילת -לובי מלון קראון פלאזה 28/11/201920:30:0021:30:00התחלת מרוצים מרתון מדברי באילת 

"אייס מול"מתחם האקספו מול קניון ה28/11/201919:00:0020:00:00אילת



"אייס מול"מתחם האקספו מול קניון ה28/11/201918:30:0019:00:00אילת 

1ת רמון לטרמינל "שדה29/11/201912:30:0013:30:00ג "טיסה מרמון לנתב- ישראייר 

 7 קומה C גבעת שאול ירושלים חניה בחניון בית השנהב בניין 12רחוב בית הדפוס , לית מינהל התכנון"מנכ, אצל דלית זילבר01/12/201917:15:0018:45:00ישיבה בנושא מתווה לקידום העיר אילת

ל "לשכת מנכ01/12/201913:30:0014:15:00ל "סטטוס נכסים חו

01/12/201913:00:0013:30:00צהריים

ל "לשכת מנכ01/12/201916:10:0016:40:00לשכת ניו יורק

ל "לשכת מנכ01/12/201912:00:0012:30:00ן לשכה לונדון "נדל

. 2נרי 'ג.  5046חדר  - 5קומה (מול הוילה של הביטחון) Bבניין - משרד הגנת הסביבה- אצל גלית 01/12/201911:00:0011:50:00גלית כהן . ע.פ

ל "לשכת מנכ01/12/201914:30:0015:00:00חוק נכסי מדינה 

ל "לשכת מנכ01/12/201915:00:0016:00:00פרויקט נגב 

01/12/201900:00:0000:00:00תומר לוי  נציג- רוסטוב  - א "ת- פרזנטציה של טיסה רוסטוב 

ARBEL- ג "שדה התעופה נתב01/12/201913:15:0014:15:00אבי חליבה " - נופי פרת"הרצאה למכינה 

3חדר הדרכה  - 2נרי 'ג01/12/201910:00:0010:45:00על מות אימו - נ א יהודה מזרחי 

 5קומה , 19דירה . תל אביב, 95חיים לבנון ' רח01/12/201919:45:0020:15:00מענק עובדים 

ל "לשכת מנכ01/12/201912:30:0013:00:00דודו קובנסיאנו 

ל "לשכת מנכ01/12/201914:15:0014:25:00צהריים

02/12/201914:00:0014:30:00- הכנה לועדת מכרזים 

במשרד של ערן 02/12/201910:00:0010:45:00שי ברמן 

אר קפה  - קניון רמת אביב 02/12/201908:30:0009:30:00עמק המעיינות- תוכנית אב לתיירות אשכול

ירושלים , 7בנק ישראל ' רח (5קומה )ל "לשכת מנכ- משרד התיירות02/12/201911:00:0012:00:00שני משפחתי 

02/12/201915:30:0019:30:00קובי . ע.פ

ל "לשכת מנכ02/12/201917:00:0017:30:00תחרות פיתוח מיזמי תיירות- ועדה לבחירת סטודנטים

ירושלים , 7בנק ישראל ' רח (5קומה )ל "לשכת מנכ, משרד התיירות02/12/201913:30:0016:10:00אבי חליבה 

החדר הראשון מימין. 429חדר , 4קומה . נציבות שירות המדינה02/12/201912:30:0014:00:00משרד התיירות- שוטפים 

429 חדר 4קומה - אבי חליבה 02/12/201912:30:0013:00:00(במשרד החוץ)מנהל מחלקת מידע והפקה - רוגל רחמן 

ירושלים , 7בנק ישראל ' רח. (5קומה )ל  "לשכת מנכ. משרד התיירות02/12/201916:00:0017:00:00ענת שיחור אהרונסון .  א.פ

ל "לשכת מנכ02/12/201910:45:0011:00:00כלנית 

ל "לשכת מנכ02/12/201915:15:0015:30:00מינהל השיווק - 2020תוכניות עבודה 

ל "לשכת מנכ03/12/201911:00:0012:00:00ן אילת "ועידת המלונות של עיר הנדל

אילת ' רויאל ביץ03/12/201908:00:0008:30:00 (1-2)ליווי מתוכנית צוערים 

ל "לשכת מנכ03/12/201910:30:0011:00:00מטה שיווק 

ג "נתב03/12/201900:00:0000:00:00לא משתתף - מסיבת פרישה שרית גמליאל 

ירושלים , 7בנק ישראל ' רח (5קומה )ל "לשכת מנכ, משרד התיירות03/12/201914:00:0014:40:00יורו ספורט - בסטיאן . ע.פ

ירושלים -   כניסה ב    ארמון הנציב 312אלכסנדר רובוביץ 03/12/201912:30:0013:10:00ניחום אבלים אורי גליסקו 

ג לשדה התעופה רמון "נתב, 1מטרמינל LY 236703/12/201917:10:0018:10:00ארקיע - ג לשדה התעופה רמון "טיסה מנתב

אילת 03/12/201919:00:0020:00:00הגעה למלון רויאל גרדן 

ל "לשכת מנכ03/12/201910:00:0010:30:00שוטף עם מינהל השיווק 

ל "לשכת מנכ03/12/201909:30:0010:00:00צוער - היכרות עם עידן גורדון 

טלפוני 03/12/201916:10:0016:30:00פ "שיחת ועידה בנושא צת

ל "לשכת מנכ03/12/201909:45:0010:00:00חתימה על הסכמים - קרן זילברמן

אצל קובי 03/12/201915:30:0016:30:00אמיר לידיעה - קובי + עידן גורדון 

ל "לשכת מנכ03/12/201910:05:0010:10:00נועם קוריאט 

ל "לשכת מנכ03/12/201915:20:0015:30:00 (מ דסקאית"מ)- נעמי קן ויידס

אילת 03/12/201920:00:0021:30:00ארוחת ערב עם ליאור רביב 

ל "לשכת מנכ03/12/201915:10:0015:20:00סיגל איזנהמר 

ל "לשכת מנכ03/12/201914:50:0015:00:00רי 'לורין מוז



דיקלה - מערכת ירידים 

04/12/201912:45:0014:30:00פאנל בניית בתי המלון בישראל 

ל"לשכת מנכ04/12/201909:00:0010:00:00ראיון עם יוסי פתאל

ן "ועידת הנדל- אילת ' רויאל ביץArkia 1820 IZ 04/12/201914:30:0016:00:00ארקיע - ג "טיסה משדה התעופה רמון לנתב

ן "ועידת הנדל- אילת ' רויאל ביץ04/12/201911:40:0012:40:00צהריים- עודד לבינסון 

1לטרמינל - שדה התעופה רמון 04/12/201918:55:0019:50:00כנס תיירות אופניים

אילת 04/12/201913:00:0014:00:00ועידת המלונאים 

05/12/201912:00:0013:00:00זכרון יעקב  -  פ תיירות"שת

זכרון יעקב, מלון עדן05/12/201900:00:0000:00:00" 2019תיירות אופניים בישראל "כנס - ברכות אמיר  

א "דן פנורמה ת05/12/201900:00:0000:00:00סגור 

חדר ישיבות מול המעלית - 4קומה .  מועצה מקומית זכרון יעקב',  א11הנדיב ' רח05/12/201910:30:0011:30:00 (מנחה גרנית שרון)? מה האתגר הבא. התיירות בשיא. הצלחנו- פאנל אמיר 

זכרון יעקב, "עדן אין"מלון 05/12/201909:25:0009:45:00כ יריב לוין  "שר התיירות ח

05/12/201915:30:0018:30:00לא הולך- חגיגות שנתיים למרכז תרבות סין 

א "מלון דן פנורמה ת05/12/201914:30:0015:30:00" תיירות אופניים בישראל"פתיחת הכנס 

ועידת ישראל למלונאות ותיירות05/12/201913:00:0013:30:00צהריים

א "ת, 30הברזל - מרכז תרבות סין 05/12/201918:00:0020:30:00אמיר לא הולך -  ארגון סוכני נסיעות מצרפת SELECTOURפתיחת כנס 

זכרון יעקב, "עדן אין"מלון SELECOUR05/12/201908:30:0009:00:00פתיחת כנס 

06/12/201912:00:0013:00:00לינה בירושלים מלון אוריינט 

ירושלים- מלון אוריינט 06/12/201908:30:0009:30:00הסעה ממצודת דוד לאוריינט 

ירושלים, מלון מצודת דודSELECOUR07/12/201919:00:0020:45:00כנס , ערב גאלה

מלון אוריינט ירושלים 07/12/201922:30:0000:00:00

07/12/201920:45:0021:00:00

אתר החרמון 08/12/201913:00:0016:00:00אתר החרמון - השקת רכבל חדש 

לשכה08/12/201914:30:0015:00:00ל"ע מנכ"פ

לובי - כפר הנופש עין זיוון  08/12/201916:30:0017:30:00ביקור עין זיוון 

'הרצאה ושיח עם משתתפי תכנית העתודה לסגל הבכיר מחזור ח- ניהול במציאות מורכבת ומשתנה  ירושלים  , 26רחוב שרייבום . מכללת עזריאלי להנדסה, המדרשה הלאומית למנהיגות09/12/201913:00:0014:00:00

ל "לשכת מנכ09/12/201912:20:0012:40:00התייעצות בנושא רכישות למשרד 

09/12/201915:30:0019:30:00קובי בן שמעון . ע.פ

ל "לשכת מנכYoutube09/12/201916:30:0017:00:00אירוע סיכום השנה של 

2ביתן , א"גני התערוכה ת09/12/201909:00:0011:00:00ע פיני.פ

ל"לשכת מנכ09/12/201915:30:0016:00:00קרן שפר . ע.פ

ל "לשכת מנכ09/12/201915:00:0015:30:00ענת שיחור .ע .פ

ל "לשכת מנכ09/12/201916:00:0016:30:00הודיה עטר 

ל "לשכת מנכ09/12/201917:00:0017:30:00דודו קובסניאנו . ע.פ

ל "לשכת מנכ10/12/201916:30:0017:00:00שרה סלנסקי . ע.פ

ל "לשכת מנכ10/12/201915:00:0015:30:00משאבי אנוש- 2020תוכניות עבודה 

ל"לשכת מנכ10/12/201915:30:0016:30:00דיוויד מינגלגרין 

הרצליה, 4השונית ' רח- מלון ריץ קרלטון הרצליה 10/12/201909:50:0010:20:00טל חורש 

ל משרד התיירות "לשכת מנכ10/12/201917:30:0018:00:00ל"ע מנכ"פ

202010/12/201900:00:0000:00:00הערכות משרד התיירות לשנת - רוני חזקיהו החשב הכללי 

לשכה10/12/201914:00:0015:00:00צהריים 

לשכה10/12/201913:00:0013:30:00ניר דגן

יריב לוין - לשכת השר 10/12/201914:00:0015:00:00ל"הכנה לישיבה עם החשכ

10/12/201913:30:0014:00:00צהריים

א ק מעוז אביב10/12/201908:00:0009:00:00ועדת היגוי המוצר המדברי 

ריץ קרלטון הרצליה 10/12/201910:00:0010:30:00מפגש עם הנהלת מריוט ארופה



ירושלים , 5בנק ישראל ' רח . (5קומה )ל "לשכת מנכ- משרד התיירות 11/12/201915:00:0016:30:00" מסעדנים חזקים יחד"פגישת עבודה עם עמותת 

ש" רמה30סוקולוב 11/12/201919:00:0020:00:00דורי בן זאב

 (5קומה )ירושלים , 7בנק ישראל ' רח. 1נרי 'בניין ג. ל משרד התיירות"לשכת מנכ11/12/201911:00:0012:00:00יהודה ושומרון - ך "הקמת שבילי תנ

6קומה 11/12/201910:30:0011:30:00מסיבת פרידה לגילה 

הנתיב המהיר 11/12/201908:30:0010:00:00ענת ורשיצקי 

ל"לשכת מנכ11/12/201913:00:0013:15:00'ע פרג.פ

ירושלים , 7בנק ישראל ' רח . (5קומה )ל "משרד התיירות לשכת מנכ11/12/201914:30:0015:00:00שימי דניאל . ע.פ

ל "לשכת מנכSovereign Luxury Experiences 11/12/201913:15:0013:45:00חברת תיירות אמריקאית 

12/12/201912:30:0013:00:00אזכרה אבא-סגור  

ירושלים, 67הנביאים 12/12/201919:00:0020:00:00 אברם הוסטל9יום הולדת 

חדר ישיבות גדול    - (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח- מ "משרדי לפ12/12/201910:30:0011:30:00יובל פורת . ע.פ

חדר ישיבות קטן   - (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח- מ "משרדי לפ12/12/201911:30:0012:30:00דיקלה + משה מידן 

בחדר של אמנון שמואלי . ג"נתב, 3טרמינל 12/12/201913:00:0014:00:00אמנון שמואלי . ע.פ

חדר ישיבות גדול    - (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח- מ "משרדי לפ12/12/201909:30:0010:30:00הערכות עובד - דיקלה . ע.פ

13/12/201912:00:0013:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ15/12/201911:00:0013:00:00פורום הנהלה

ל "לשכת מנכ15/12/201915:00:0016:00:00אסטרטגיה - 2020תוכניות עבודה 

ל "לשכת מנכ15/12/201910:00:0011:00:00חשבות -2020תוכנית עבודה 

15/12/201913:00:0013:45:00צהריים

ל "לשכת מנכ15/12/201913:45:0014:45:00ת "הסכם התקשרות עם החמ

ירושלים  , 7בנק ישראל ' רח. ל משרד התיירות"לשכת מנכ15/12/201916:15:0017:15:00דב ליטבינוף 

ל"לשכת מנכ15/12/201914:30:0015:00:00ע קרן שפר.פ

ל"לשכת מנכ15/12/201911:00:0011:15:00עמי חמץ. ע.פ

ל "לשכת מנכ16/12/201911:00:0012:00:00לשכה משפטית - 2020תוכניות עבודה 

ל "לשכת מנכ16/12/201914:00:0015:00:00מנהל פיתוח תשתיות והשקעות-2020תכנית עבודה 

ג "נתב- משרד ראשי - רשות שדות התעופה 16/12/201909:00:0010:00:00ת רמון "המשך סטטוס פעילות שדה

ל "לשכת מנכ16/12/201910:30:0011:00:00מטה שיווק 

מיקום יקבע - מחנה יהודה / סינמה - ירושלים 16/12/201912:30:0014:00:00צהרים עם עופר מרגלית 

מעבר בית לחם 16/12/201916:45:0018:45:00מעבר בית לחם עם פיני שני 

ל "לשכת מנכ16/12/201915:30:0016:00:00ת שירות למשרד /סטודנטים ובני

טלפוני 16/12/201912:30:0012:40:00ראיון בנושא האירוויזיון - רינה רוזנברג 

17/12/201913:30:0014:00:00צהריים

ירושלים - מצודת דוד 17/12/201918:00:0020:00:00אירוע קבלת פנים עדות נוצריות

מלון דיוויד אינטרקונטיננטל17/12/201909:30:0016:30:00בני יוסף 

מלון דיוויד אינטרקונטיננטל17/12/201914:00:0016:00:00השר מגיע לכנס השנתי של התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל

   (מבואה מזרחית, 15קומה )א  "ת, 9אחד העם ' רח17/12/201911:00:0012:00:00מ"סטטוס שבועי לפ

מלון דיוויד אינטרקונטיננטל 17/12/201912:30:0013:30:00בני יוסף 

דיוויד אינטרקונטיננטל17/12/201909:00:0009:30:00בנושא העליה בתיירות לישראל - ראיון לעיתון יומי סאו פאולו 

מצפה רמון18/12/201917:00:0016:30:00סיור ומפגש המשך לפיתוח הנגב כמותג תיירות

ל "לשכת מנכ18/12/201912:00:0012:30:00דורון אהרון . ע.פ

ל "לשכת מנכ18/12/201911:00:0011:30:00אורית חמד . ע.פ

ל "לשכת מנכ18/12/201909:00:0013:00:00קרן שפר - ועדת מכרזים 

מבשרת ציון, 10הראל -  ו 'קפה ג18/12/201913:15:0014:15:00עובד קדמי 

ל "לשכת מנכ18/12/201912:30:0013:00:00שרה סלנסקי . ע.פ

ל "לשכת מנכ18/12/201911:30:0012:00:00' לריסה סמוילוביץ. ע.פ

4קומה - ל "בניין מנכ- ג "שער דרומי נתב- משרדי אל על 18/12/201908:30:0009:30:00ר דירקטוריון אל על "יו- אלי דפס . ע.פ



טלפוני 18/12/201916:15:0016:45:00מר עזרא ימין - ל חברת ערים "שיחת ועידה עם מנכ

טלפוני 18/12/201914:30:0015:00:00צ "ועידה עם חברת היח

19/12/201912:00:0013:00:00צהריים

הרצליה , 13/24שטרן  (יאיר)אברהם ' רח19/12/201919:00:0020:00:00ל"ברויטמן ז (יוסי)על מות אביה יוסף - ניחום אבלים ענת בן יוסף 

הרצליה20/12/201912:00:0013:00:00אזכרה לגדעון דורון

Gמתחם - רביבה וסיליה 22/12/201908:15:0009:15:00בר מצוה אורי 

22/12/201914:30:0015:00:00אייל חומסקי 

לשכה22/12/201914:30:0015:00:00צהריים

ל "לשכת מנכ22/12/201910:30:0011:00:00ל"ע מנכ"פ

ל "לשכת מנכ23/12/201911:05:0011:25:00סמי יחיא 

ל משרד התיירות "לשכת מנכ22/12/201912:30:0014:30:00הפקת לקחים תחרות סטודנטים תוכנית עסקית 

ל משרד התיירות "לשכת מנכIMTM22/12/201915:00:0019:30:00- פגישת התנעה 

ל משרד התיירות "לשכת מנכ23/12/201912:30:0014:30:00שוטף עם חגית שני 

מוזיאון הטבע, א"אוניברסיטת ת22/12/201915:30:0016:30:00נרי אזוגי

ל "לשכת מנכ22/12/201911:05:0011:25:00דרך היין 

23/12/201913:30:0014:00:00 שימי דניאל

ירושלים, 7בנק ישראל ' רח. 1נרי 'בניין ג. (5קומה )ל משרד התיירות "לשכת מנכ23/12/201911:30:0012:30:00הדלקת נר חנוכה 

ירושלים , 7בנק ישראל  ' רח . (5קומה  - 1נרי 'בניין ג)ל משרד התיירות "לשכת מנכ23/12/201913:30:0014:30:00מטה שיווק 

 (5ברחבה קומה )- משרד התיירות23/12/201914:30:0015:30:00תיירות קרוואנים 

תל אביב יפו, 4' ברקוביץ' רח - 23/12/201908:00:0008:45:00Totoיואב צוקרמן      

טלפוני 23/12/201915:30:0016:00:00שיחת ועידה בנושא דוח שבועי תיירות נגב 

 חיפה34בורוכב 23/12/201917:00:0018:00:00אזכרה לאבא של שפיגלר 30

ל "לשכת מנכ23/12/201914:45:0015:15:00סמי יחיא . ע.פ

חגים דתיים יהודיים24/12/201900:00:0000:00:00שרה סלנסקי . ע.פ

ל "לשכת מנכ24/12/201914:00:0014:30:00מערכות מידע  - 2020תוכניות עבודה 

ל "לשכת מנכ24/12/201912:00:0013:00:00- פ קפריסין "שת
ל "לשכת מנכ24/12/201913:30:0014:00:00צהריים

  2קומה . ירושלים, 169יפו ' רח24/12/201909:30:0010:30:00ל חברת ערים "מנכ-  פגישה עם עזרא ימין

ל "לשכת מנכ24/12/201914:30:0014:45:00אורלי זיו . ע.פ

ל "לשכת מנכ25/12/201914:55:0015:10:00פ "סטטוס צת

טלפוני 24/12/201916:00:0016:30:00אירוח סנטה קלאוס- ל עיריית נצרת "שיחה עם שריף מנכ

ל "לשכת מנכ24/12/201911:00:0011:30:00ע דיקלה .פ

טלפוני 25/12/201915:30:0016:00:00סטטוס טיסות 

 1נרי 'ג, 5קומה , ל משרד התיירות" לשכת מנכ25/12/201911:30:0012:30:00פ תחבורה ציבורית ותיירות "שת

ל "לשכת מנכ25/12/201914:00:0015:00:00אגודת מורי הדרך- עם בני כפיר- דרום אדום 

.ירושלים, 3רחוב אליעזר קפלן . משרד ראש הממשלה, 2קומה , בחדר ישיבות הממשלה25/12/201908:15:0011:00:00 2020תקציב - לים "פורום מנכ

ל "לשכת מנכ25/12/201913:10:0013:40:00ב "חשב נציגות ארה- מייקל ברוך 

ל "לשכת מנכ25/12/201912:50:0013:10:00הילה גור . א.פ

רהט, "עידן הנגב"פארק , סודה סטרים' מפעלי חב26/12/201910:30:0012:30:00העסקת בדואים 

תל אביב יפו, 10דובנוב . קפה אלתרנטיב26/12/201908:15:0009:15:00צביקה פלג 

חשמונאים26/12/201915:00:0016:00:00דוד אמסלם 

27/12/201900:00:0000:00:00צהריים

27/12/201912:00:0013:00:00דודו קובסניאנו . ע.פ

נתניה28/12/201919:00:0020:00:00לרגל צאת סיפרו האוטוביוגרפי, כהנר (ה'קצ)ערב הצדעה לשמעון 

ל "לשכת מנכ29/12/201912:00:0012:30:00צהריים



חגים דתיים יהודיים29/12/201900:00:0000:00:00' בן חורין אלכסנדרוביץ- צ "סיכום שנה עם חברת היח

באולם הכנסים במרכז מורשת גבעת התחמושת29/12/201919:00:0021:00:00תוכנית הכלכלית של עודד לבינסון " - לואו קוסט: "ראיון בנושא 

29/12/201913:00:0013:30:00כפיר איבגי

ירושלים , 7בנק ישראל ' רח. ל"לשכת מנכ. משרד התיירות29/12/201909:30:0010:30:00יחסי גומלין - מענה 

ירושלים, 3האלוף דוד שאלתיאל - בית החייל29/12/201913:30:0014:10:00ת "מנהלה חמ

ל"לשכת מנכ29/12/201911:00:0011:30:00ביתן ביריד בהודו

ל "לשכת מנכ29/12/201912:30:0013:00:00מטה שיווק 

ל"לשכת מנכ29/12/201910:30:0011:00:00הפקת לקחים מצפה רמון 

ל "לשכת מנכ30/12/201911:00:0011:30:00הכנה להפקת לקחים מצפה רמון 

ירושלים , 7בנק ישראל ' רח . (5קומה )ל "משרד התיירות לשכת מנכ30/12/201914:30:0016:00:00ע נירה פישר.פ

. רמת גן, 12אבא הלל ' רח  (20קומה )ביטוח " איילון"בניין 30/12/201917:30:0018:30:00מוטי רינקוב 

ל "לשכת מנכ30/12/201914:00:0014:30:00סטטוס תעופה 

ל"לשכת מנכ30/12/201913:30:0014:00:00צהריים

ל"לשכת מנכ30/12/201916:00:0016:15:00ע דניאלה.פ

משרד האוצר 30/12/201912:20:0013:20:00ל "חשכ

גן לאומי מכתש רמון 31/12/201914:30:0015:30:00טקס פתיחה גן לאומי צבעי מכתש רמון - לא הולך 

לשלוח מצגת.  שעה וחצי.  אונ בר אילן31/12/201918:30:0020:00:00שוקי אמרני' הרצאה בקורס של דר

א  "ת31/12/201908:30:0009:30:00אמסלם

א  "ת31/12/201909:30:0010:00:00גל זכאי

ג"אזור נתב31/12/201911:00:0012:30:00ע דיקלה.פ

ם"יד רמב, 53רבי יוסף בן נאים 31/12/201913:00:0013:30:00(בעל של יפית)אסף כהן - א .נ

טלפוני14:00:0014:30:00יובל גמליאל-  מיתוג ישראל בעולם ynet-ראיון ל

ג "נתב31/12/201914:00:0016:00:00ענת ורשצקי+ ע דיקלה .פ

בר אילן31/12/201916:00:0017:30:00אישור פרוטוקולים- ע נוי .פ

























.שילוט והכוונה  ,בכניסה לחניון  , 18:00שאטלים לאולם בהלוך ובחזור החל מהשעה , חנייה בחינם  ,26נמל יפו ' רח- נמל יפו -  חניה .  א"ת , 15מועדון פורטו 































חדר ישיבות אודם - 7 קומה C גבעת שאול ירושלים חניה בחניון בית השנהב בניין 12רחוב בית הדפוס , לית מינהל התכנון"מנכ, אצל דלית זילבר



























 7 קומה C גבעת שאול ירושלים חניה בחניון בית השנהב בניין 12רחוב בית הדפוס , לית מינהל התכנון"מנכ, אצל דלית זילבר


