
 פעילות השר צחי הנגבי מטעם משרד החוץ והמשרד לשיתוף פעולה אזורי

 

פגישה עם מזכיר המפלגה של   .1
 העיר ז'והאי

1.7.18  

פגישה עם סגן ראש העיר של   .2
 ז'והאי

2.7.18  

פגישה עם סגן מושל מחוז   .3
 גואנדונג

2.7.18  

פגישה עם שר העל לנושאי   .4
אוצר, כלכלה ופיננסים של הונג 

 קונג

4.7.18  

פגישה עם השליח המיוחד של   .5
 למז"ת  האיחוד האירופי

5.7.18  

פגישה עם שר המים וההשקיה,   .6
 ירדן

12.7.18  

  16.7.18 פגישה עם מנכ"ל איפ"ק  .7

פגישה עם שר החוץ של   .8
 מונטנגרו

16.7.18  

  17.7.18 ארוחת פרידה משגריר יפן  .9

פגישה עם שגרירת צרפת   .10
 בישראל

18.7.18  

פגישה עם שגריר דנמרק   .11
 בישראל

18.7.18  

פגישה עם שר החוץ של   .12
 הונגריה

18.7.18  

השתתפות בפגישת ראה"מ עם   .13
 ראה"מ הונגריה

19.7.18  

פיתוח של השרת פגישה עם   .14
 קנדה

25.7.18  

השתתפות בפגישת ראה"מ עם   .15
 שרת החוץ נורבגיה

5.8.18  

  5.8.18 שרת החוץ של נורבגיהעם  א"צ  .16

טקס השבעת ג ישראל בוייצ  .17
 נשיא קולומביה 

6-9.8.18  

  13.8.18 סקוטלנדמפגישה עם משלחת   .18



חנוכת מרכז שת"פ בין ישראל   .19
 סין, יאמןשל

15.8.18  

וההשקיה,  פגישה עם שר המים  .20
 ירדן 

16.8.18  

ביום הלאומי של  נציג הממשלה  .21
 ויטנאם

28.8.18  

  3.9.18 סנטורים מצרפתמפגש עם   .22

השתתפות בא"צ של ראה"מ עם   .23
 ראה"מ בולגריה

5.9.18  

שגרירות  ותפגישה עם נציג  .24
 מצרים

6.9.18  

 פגישה עם ראשי הכנסיות  .25
 בישראל

13.9.18  

השתתפות בפגישת ראה"מ עם   .26
 קפריסיןשל שר החוץ 

13.9.18  

השתתפות בפגישת ראה"מ עם   .27
 של יוון וקפריסיןהחוץ  ישר

13.9.18  

השתתפות בפגישת ראה"מ עם   .28
 יווןשל שר החוץ 

13.9.18  

השליח הנורבגי פגישה עם   .29
 נורבגיההמיוחד למז"ת ושגריר 

14.9.18  

 פגישה עם נציג הקוורטט  .30
 בישראל

14.9.18  

פגישה עם הקרדינל של   .31
 ניו יורקהכנסייה הקתולית ב

25.9.18  

ירוע בהובלת השתתפות בא  .32
בנושא כוחות מזכ"ל האו"ם 

 , ניו יורקשמירת השלום

25.9.18  

  25.9.18 פגישה עם שגריר ישראל באו''ם  .33

באירוע לכבוד נשיא השתתפות   .34
 גואטמלה בניו יורק

25.9.18  

פגישה עם קונסול ישראל בניו   .35
 יורק

26.9.18  

ממשל שליח הפגישה עם   .36
 "תאמריקאי למזה

26.9.18  



פגישה עם הנציב של האיחוד   .37
בניו  האירופי למדינות השכנות

 יורק

27.9.18  

חות בעצרת האו"ם, נאום נוכ  .38
 ראה"מ

27.9.18  

 פגישה עם שרת החוץ הנורווגית  .39
 בניו יורק

27.9.18  

לרשות  התורמותכינוס המדינות   .40
 ניו יורקהפלסטינית, 

27.9.18  

 


