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יום שני 1 ינואר
 - ירון מזוז    נסיעה לראשון לציון   רח נח מוזס 09:001 - 11:00

Yaron Mazuz
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 11:00 - דנציגר - הצגת ממצאי סקר עמדות 11:00 - 12:00

 - ישראל דנציגר   Yisrael  (משרד ראשי ירושלים)להנהלת המשרד 
 יעל אדמוני + אסף - בית ידיעות אחרונות 11:00 - 12:00

 - ירון מזוז (רח נח מוזס 1 ראשון לציון )036385327, 0543338600
 (חדר ישיבות קומת  מסיבת פרידה לסיניה נתניהו11:45 - 14:00

 - סיניה נתניהו    Sinaia Netanyahuכניסה)
 - ירון מזוז   Yaron  נסיעה לירושלים לכנפי נשרים12:00 - 13:00

Mazuz
 - ירון מזוז נסיעה ללויה של רעייתו של ח"כ גליק 15:00 - 16:00

Yaron Mazuz 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה 16:00 - 20:00
 יוסי ברבי   +רמי רחמים  + אלי ארביב+ 16:00 - 18:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת)עמרם= יגאל+ אסף+ זהבה 
 מליאה עד ארבע לפנות בוקר 18:30 - 22:30

יום רביעי 3 ינואר
 נסיעה למשרד בכנפי נשרים08:30 - 09:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה11:00 - 16:00
 נסיעה לרח המייסדים 18, ירושלים16:30 - 17:00
 מפגש אצל ניר ברקת - עידכונים על תקציב 17:00 - 18:00

 (רח ירושלים ודרכי פעולה נוספות במלחמה על תקציב הבירה 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzהמייסים 18 , ירושלים )

יום שישי 5 ינואר

שבת 6 ינואר

יום ראשון 31 דצמבר
 חיים ארביב נוה צדק08:00 - 09:00
 לידיעה  בלבד - טקס הענקת "עיטור האור" 08:30 - 09:30

 - ירון מזוז (אודיטריום , כנסת )לניצולי שואה - ח"כ יולי אדלשטיין 
Yaron Mazuz  

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz נסיעה למחוז חיפה 11:00 - 11:30
 פגישה עם נורית שטורק בנושא בז"ן ונמל חיפה 14:00 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz נסיעה לאווניו 16:30 - 18:00
 (אווניו ) ישיבת מרכז הליכוד 18:00 - 19:00

יום שלישי 2 ינואר
 לא לתאם לילה ארוך 08:00 - 12:30
 נסיעה קיבוץ כפר המכבי - (המועצה מול 12:00 - 13:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzהקיבוץ !!!!!!!!!!) 
 (סיור בחוואלד ורסאלי +  סיור עם דוב ישורון 13:30 - 16:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzביקור בבי"ס חדש תיכון על יסודי+ מטמנה )
 - ירון מזוז נסיעה לנצרת עילית - מתנס ברקוביץ16:00 - 17:00

Yaron Mazuz
 טקס לציון הענקת מחשבים היברידיים בנצרת 17:00 - 18:30

לתלמידי כיתה ד' - נצרת עילית לכ- 230 תלמידים . אורלי    
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (נצרת עילית , מתנס ברקוביץ)052-581

 נסיעה לירושלים 18:30 - 21:00

יום חמישי 4 ינואר
 - ירון מזוז    נסיעה למרכז המבקרים אורות רבין 09:30 - 10:30

Yaron Mazuz
 טקס סולקני הגופרית בתחנת אורות רבין 10:30 - 12:00

(בהשתתפות שטייניץ וחברת החשמל) טקס גזירת סרט - לא 
 -  (תחנת אורות רבין)לאחר !! בשעה 10.30 תצא ההסעה לשרים

Yaron Mazuz   ירון מזוז
 נסיעה למחוז חיפה 12:30 - 13:00
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יום שני 8 ינואר
 נסיעה לכנפי נשרים 09:00 - 09:30
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz פורום שר 09:45 - 11:30
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 הצבעה על חוק המרכולים כל הלילה היו 15:00 - 23:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzבכנסת עד הבוקר 
 - ירון מזוז   Yaron  ישיבת סיעה - אולם ירושלים 15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה 16:00 - 20:00

יום רביעי 10 ינואר
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה11:00 - 16:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz נסיעה לקרית אתא 16:00 - 18:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz ניחום אבלים 18:00 - 19:00

יום שישי 12 ינואר

שבת 13 ינואר

יום ראשון 7 ינואר
 נסיעה לירושלים 06:30 - 09:30
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz ניחום אבלים 11:00 - 14:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz נסיעה לכנסת 14:00 - 14:30
 - ירון מזוז    ביקור 90 ילדים מ. ביאליק בכנסת14:30 - 16:00

Yaron Mazuz

יום שלישי 9 ינואר
 לא לתאם  - הצבעות על חוק המרכולים בכנסת08:00 - 13:30
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz נסיעה לניחום אבלים 14:30 - 15:30
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz ניחום אבלים15:30 - 16:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz נסיעה ליפו16:00 - 17:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz ניחום אבלים יפו17:00 - 18:00

יום חמישי 11 ינואר
 נסיעה לראש העין - ראש העין , רח המלאכה 08:00 - 09:30

 - ירון מזוז   22 , אזור תעשייה חדש, בנין 3 , כניסה A קומה 2 
Yaron Mazuz

 ראיון לתכנית הנבחרים עם דוד בן בסט רדיו 10:00 - 11:00
 (ראש העין , רח המלאכה 22 , אזור תעשייה חדש, בניןרדיוס (אסף)

 - ירון מזוז   3Yaron Mazuz , כניסה A קומה 2 )
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz נסיעה לאשקלון 14:00 - 16:00
 טקס סיום הדרכות "מחשב לכל ילד" בעיר 16:00 - 18:00

אשקלון לכ- 150 תלמידים ובני משפחתם צפוי להיערך בקרוב.
מלשכת ראש העיר קיבלנו את המועד – יום ה' ה- 11 בינואר 

2018 בשעה 16:00    מבקשת את בדיקתכן האם סגן השר 
 - ירון מזוז   Yaron  (אשקלון )רוצה ויכול להשתתף באירוע.  

Mazuz
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14 ינואר 2018 - ינואר 2018
20 ינואר 2018

יום שני 15 ינואר
 נסיעה לירושלים06:00 - 08:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz בנדה + אסף 10:30 - 11:00
 ירון אישי 14:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה 16:00 - 20:00

יום רביעי 17 ינואר
 ירון קיזוז !!!!!!!!!!!!  בטיםול אלי ארביב 07:00 - 08:30
 10:30- בנדה + ירון מזוז + אלי ורבורג - אמציה 10:30 - 13:00

גנין -  ביקור במכון הבינאוניברסיטאי באילת (בהקשר של 
תוכנית ניטור מפרץ אילת) ובשעה 12:00 - תתקיים הפלגה עם 

 - יצחק בן דוד (אילת)ספינת המחקר - בערך שעה
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה11:00 - 16:00
 (חדר סיעת  פגישה עם שרון ניסים - נחל הקישון 11:15 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהליכוד )
 12:30 - דנציגר - דיון פנימי - בנושא "הסדרת 12:30 - 13:30

ייבוא האמוניה" (בהמשך לדיון עם חיפה כימיקלים) - ירון מזוז, 
 -  (משרד ראשי ירושלים)שולי, צור, שלמה, לש"מ, נציג ים וחופים

Yisrael dancziger   ישראל דנציגר
 13:00 - ארוחת צהריים - בנדה + ירון מזוז + 13:00 - 14:00

 - יצחק בן דוד (אלי דואג למקום)אלי ורבורג
 14:00 - פגישה עם ראש עיריית אילת, מאיר 14:00 - 15:00

 יצחק הלוי  - בנדה + ירון מזוז + אלי ורבורג + אסף אפל
 - יצחק בן דוד(בלשכת ראש העיר)

יום שישי 19 ינואר

שבת 20 ינואר

יום ראשון 14 ינואר
 נסיעה לירושלים06:00 - 08:30
 נסיעה לכנפי נשרים10:00 - 10:30
 פ"ע זהבה - לקראת הסיור באילת10:30 - 11:30
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz נסיעה לכפר המכבייה 17:00 - 18:30
 ישיבה לשכת חברי הליכוד בכפר המכבייה עם 18:30 - 20:00

השר אלקין והשר חיים כץ בנושא סוגיית הסיוע לנכים במדינת 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzישראל 

יום שלישי 16 ינואר
 טיסה לאילת אסף + ירון -    הזמנה מס 07:00 - 08:30

7378321   מספרי טיק טק ירון 17179260720096     טיק טק 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzאסף  17179260720112

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz סיור באילת בנדה10:00 - 22:00
 10:30 -  אילת -   סיור עם אפריים פרקש - 10:30 - 12:30

במתקן מקורות - סבחה   + אלי ורבורג + אילן סקס + ירון מזוז
 - יצחק בן דוד (מתקן התפלה סבחה )+ אסף אפל 

 12:30 - ארוחת צהריים - בנדה + אלי + אילן + 12:30 - 13:30
 - יצחק בן דוד (אלי דואג למקום)ירון+אסף

 13:30 - פגישה עם אסף הברי - מנהל מרחב 13:30 - 14:30
 - יצחק בן דוד (אסף הברי - )אילת-רט"ג - (במשרדי רט"ג)

 15:00 - סיור בתחנה למניעת זיהום ים ופגישה 15:00 - 17:00
 - יצחק בן דודעם העובדים

יום חמישי 18 ינואר
 נסיעה למשרד10:00 - 10:30
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz נסיעה לכנסת 11:00 - 11:30
 מפגש עם גימלאי מכללה קרית ביאליק  11:30 - 12:00

0522851781 - 20 איש  *אסף אם תוכל לבדוק עם גילה 
 - גמליאל תוכל להגיע *********** (איציק 0522553667 )

Yaron Mazuz   ירון מזוז
 נסיעה להדסה12:00 - 12:30
 נסיעה לכנסת13:30 - 14:00
 100 תלמידים ו 25 קשישים מק. ביאליק - לידור 14:00 - 15:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת)מזוז גם יהיה 
 נסיעה לפתח תקווה15:30 - 16:30
 - ירון מזוז   Yaron  ניחום אבלים זהבה גלאון -17:00 - 19:00

Mazuz
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21 ינואר 2018 - ינואר 2018
27 ינואר 2018

יום שני 22 ינואר
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz נסיעה לכנפי נשרים08:30 - 09:00
 9:00 - דנציגר - בנושא הוצאת דלקים ממפרץ 09:00 - 09:45

 (משרד ראשי חיפה - ירון מזוז, שולי, שלמה, נורית, גלית, שחר
 - ישראל דנציגר   Yisrael danczigerירושלים)

 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45
 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)

 - ירון מזוז   Yaron  מסיבת פרידה לאור וזהבה 11:45 - 12:15
Mazuz

 ישיבה מיוחדת לכבוד סגן נשיא ארצות הברית 14:00 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzשל אמריקה, מר מייקל פנס 

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה 16:00 - 20:00

יום רביעי 24 ינואר
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה11:00 - 16:00
 -  (כנסת ) פ"ע מנכ"ל + אסף בנושא הרשויות 16:30 - 17:00

Yaron Mazuz   ירון מזוז

יום שישי 26 ינואר

שבת 27 ינואר

יום ראשון 21 ינואר
 -  זהבה במשרד החוץ תחקיר ביטחוני מס שעות 08:30 - 11:00

Yaron Mazuz   ירון מזוז
 נסיעה לבית הספר 10:00 - 10:30
 סיור בבית ספר תמיר - קרית אתא -בטיפול  אור10:30 - 11:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzאשכנזי 
 נסיעה לפתח תקוה13:30 - 15:00
 ניחום אבלים זהבה גלאון - רח יוסף נקר 15, 15:00 - 16:00

קומה 8 , פתחת תקוה 
 נסיעה לירושלים 17:00 - 19:00

יום שלישי 23 ינואר
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz נסיעה לחיפה 08:00 - 10:30
 לידיעה בלבד - כינוס מיוחד של השדולה 09:00 - 09:30

 - ירון מזוז   Yaron לקידום אנרגיה ירוקה - אולם ירושלים - כנסת
Mazuz

 לידיעה - טקס האזכרה במלאת חמש שנים 09:30 - 10:00
לפטירתו של רון נחמן ז"ל , מייסד העיר אריאל - הסעות לאתר 

ההנצחה יצאו מרחבת הצרכז הארצי לפיתוח מנהיגות 
 סיור בחיפה באוניה שנתקעה בחופי חיפה   עם 11:00 - 12:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzשלמה כץ
 נסיעה לפתח תקווה    בקפה גרג שנמצא בקניון 15:00 - 16:00

 (אולם טל - דרורית שטיימץ)סירקין רחוב פרידמן 9 פתח תקווה.   
 פגישה עם אורלי תמיר - בבית קפה גרג שנמצא 16:00 - 17:00

 - ירון מזוז   Yaron בקניון סירקין רחוב פרידמן 9 פתח תקווה.   
 נסיעה למתנ"ס אחדות רח שפרינצק פתח 17:00 - 17:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzתקווה
 טקס סיום הדרכות "מחשב לכל ילד"  צפוי 17:30 - 18:30

להיערך בפתח תקווה לכ-48 תלמידים ובני משפחתם.   מלשכת
 - ירון  מפגש יגאל - רח' פינסקר 95 פתח תקווה 18:30 - 21:00

Yaron Mazuz   מזוז

יום חמישי 25 ינואר
 - ירון מזוז    זהבה מסיימת את עבודתה בלשכה 09:00 - 09:30

Yaron Mazuz
 נסיעה לטבריה מרכז צעירים ,  רח השקד פינת 16:00 - 17:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzרותם
 טקס סיום הדרכות "מחשב לכל ילד"  צפוי 17:00 - 18:30

 - ירון  (טבריה)להיערך בטבריה לכ- 70 תלמידים ובני משפחתם
Yaron Mazuz   מזוז

 - ירון מזוז    נסיעה לרחוב יוחנן בן זכאי 6 טבריה18:30 - 19:00
Yaron Mazuz
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28 ינואר 2018 - ינואר 2018
3 פברואר 2018

יום שני 29 ינואר
 09:00 - דנציגר-  סיור פורום הנהלה ** מפת 09:00 - 11:00

 - ישראל דנציגר    (שער הגיא, החאן)הגעה מצורפת בתוך הזימון 
Yisrael dancziger
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 גיא סמט - לבקשת ירון   (מס טלפון  פנימי 887 11:00 - 12:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנפי נשרים)שרון)
 נסיעה לכנסת12:00 - 12:30
 כנסת + פגישות12:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz 15:00 ישיבת סיעה 15:00 - 16:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה 16:00 - 20:00

יום רביעי 31 ינואר
 פגישה עם חברי ועד בזק09:00 - 10:00
 נסיעה לירושלים10:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה11:00 - 16:00
 סדר טו בשבט לציון 69 שנה לכינון הכנסת 16:30 - 17:30

בסימון 70 שנה למדינת ישראל - ח"כ אלקין+ ח"כ אורי אריאל 
 - ירון מזוז   Yaron  (טראקלין שאגל בכנסת )+ ח"כ יצחק הרצוג  

Mazuz

יום שישי 2 פברואר
 - ירון מזוז    הגעה לכאול יחד עם נורית שטרוק10:00 - 14:00

Yaron Mazuz

שבת 3 פברואר

יום ראשון 28 ינואר
 פגישות בחיפה + קריות10:00 - 14:00
 נסיעה רח', קסל  6 חיפה - עמותת יד עזר לחבר14:00 - 15:00
 טקס יום השואה הבינלאומי - - בטיפול אסף 15:00 - 16:00

 - ירון מזוז   Yaron  (רח' קסל 6 חיפה - עמותת יד עזר לחבר)אפל - 
Mazuz

יום שלישי 30 ינואר
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzלידיעה - יום הבריאות בכנסת

 נסיעה לאשדוד  לרחוב חלוצי התעשייה   -  אזור11:00 - 12:30
כניסה לנמל אשדוד לרשום בוויז מ. דאנקור חלוצי התעשייה 

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzאשדוד 
  12:30 - סיור עם ירון מזוז - לחב' דאנקור - 12:30 - 14:30

(נסיעה לאשדוד - לרשום בווייז מ. דאנקור, חלוצי התעשייה אשדוד   -
 - יצחק בן דוד)

 - ירון  סיור בחברת דאנקור באשדוד עם בנדה  12:30 - 14:30
Yaron Mazuz   מזוז

 נסיעה לירושלים15:00 - 17:00
 כנסת17:00 - 20:00

יום חמישי 1 פברואר
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz פגישות במחוז חיפה09:00 - 16:00
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יום שני 5 פברואר
 הגנה"ס - רמ"ט, רל"ש, דובר08:30 - 09:45
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 (לשכת  12:00 דורית זיס בנושא בית שאן ותפן12:00 - 13:00

סגן השר)
 13:00 גידי מזור בנושא האנטנה ברמת השרון 13:00 - 14:00

 (לשכת סגן השר)ונתניה
 טקס הצדעה למשטרת ישראל - טקס במעמד 14:00 - 15:00

 יו"ר חכ יולי אדלשטיין וגלעד ארדן ומפכל המשטרה 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz(אודיטוריום כנסת)

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz 15:00 ישיבת סיעה 15:00 - 16:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה 16:00 - 20:00

יום רביעי 7 פברואר
 פגישות משרד ירושלים08:00 - 10:00
 (כנסת) פ.ע רמ"ט + רל"ש + דובר10:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה11:00 - 18:00
 12:00 נעמי אבנשפנגר בנושא סטארטאפ 12:00 - 13:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת)חברתי - החברה הישראלית 
 נסיעה לקריות18:00 - 20:30

יום שישי 9 פברואר
 פגישות בצפון09:00 - 19:00
    10:00 טקס האזכרה ללילי ואריאל שרון ז"ל10:00 - 11:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz(על הגבעה בחוות שיקמים)

שבת 10 פברואר

יום ראשון 4 פברואר
 נסיעה לחיפה08:00 - 08:30
 פגישות במחוז חיפה08:30 - 11:00
 - ירון  11:30 חילוץ האוניה - הגעת הסגן לשטח11:00 - 16:00

Yaron Mazuz   מזוז

יום שלישי 6 פברואר
 משרד ירושלים08:30 - 09:00
 (ירושלים) אזכרה בבית העלמין09:00 - 11:00
 נסיעה לקריית אונו11:00 - 12:30
 (ירמיהו 42,  12:30 סיור במד"א שירה אלי בין  12:30 - 16:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzקריית אונו)
 נסיעה לחיפה18:00 - 20:00

יום חמישי 8 פברואר
 נסיעה לחיפה08:30 - 09:00
 פגישות במחוז חיפה09:00 - 12:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz ביקור במפעל מלט נשר12:00 - 16:00
 פגישות במחוז חיפה16:00 - 18:00
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יום שני 12 פברואר
 משרד ירושלים08:00 - 09:00
 09:00 פ.ע רל"ש + דובר09:00 - 10:30
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 נסיעה למשרד הפנים12:30 - 13:00
 (משרד  13:00 מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים13:00 - 14:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzהפנים, קומה 1, קפלן 2, ירושלים)
 נסיעה למשרד להגנה"ס14:00 - 14:15
 14:15 פגישה עבודה יו"ר דירקטוריון בז"ן - 14:15 - 15:00

 (לשכת השר , הגנ"ס)עובדיה עלי ועם מנכ"ל בז"ן ישר בן מרדכי
 15:00 - דנציגר - סטטוס יישום קולות קוראים - 15:00 - 16:45

פורום הנהלה, עודד, שרון, אביטל, זיוית, סיגל, אמיר/ חגית, 
 - ישראל דנציגר   Yisrael dancziger (משרד ראשי, י-ם )אילן צדיקוב 

 - ירון מזוז    (אולם ירושלים) 15:00 ישיבת סיעה 15:00 - 16:00
Yaron Mazuz

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה 16:00 - 22:00

יום רביעי 14 פברואר
 הצבעות על התקציב - מליאה ארוכה00:00

 נסיעה לכנסת09:30 - 10:00
 (כנסת) פ.ע רמ"ט10:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה11:00 - 16:00
 מזוז ותת אלוף דוד בנימיני (מנכל החברה 12:15 - 12:35

 - זאב אלקין   Zeev Elkin (כנסת)העירונית הכלכלית חיפה)
 (אולם  16:30 כנס חירום ליכודי בנתיב האבות 16:30 - 18:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzירושלים, כנסת)
 נסיעה לקרית ביאליק18:00 - 21:00

יום שישי 16 פברואר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 17 פברואר

יום ראשון 11 פברואר
כינוס הכנסת לבקשת הממשלה 

 פגישות בצפון08:00 - 16:00

יום שלישי 13 פברואר
 הצבעות על התקציב - מליאה ארוכה00:00

 משרד ירושלים - רמ"ט, רל"ש, דובר, פוליטי, 08:00 - 16:00
שוטף דואר, טלפונים

 (כנסת) 16:00 מליאה + הצבעות על התקציב16:00 - 22:00

יום חמישי 15 פברואר
 פ.ע רמ"ט - קריית ביאליק10:00 - 11:00
 נסיעה לחיפה11:00 - 12:00
 פגישות במחוז חיפה12:00 - 17:00
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יום שני 19 פברואר
14:00 סיור של ראש EPI- שר איכות הסביבה האמריקאית - 

 - ירון מזוז   Yaron  (חיפה)מלשכת השר נמסר שהביקור בוטל
Mazuz

לדבר עם דודי אמסלם
 משרד ירושלים08:00 - 09:30
 ריאיון רדיו ללא הפסקה 09:30 - 10:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 פ.ע דובר + רל"ש12:00 - 13:00
 ריאיון לגלי צה"ל - רינו צרור13:00 - 13:30
 כנסת13:30 - 14:30
 נסיעה להר הזיתים14:30 - 15:00
  15:00 אזכרה שנתית במלאת 26 שנה לפטירתו 15:00 - 16:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (הר הזיתים)של מנחם בגין ז"ל 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה 16:00 - 20:00

יום רביעי 21 פברואר
 נסיעה לקפית08:00 - 09:00
 09:00 ארוחת בוקר עם אלי גרונר, מנכ"ל ראש 09:00 - 10:30

 - ירון מזוז    (קפית,  הגן הבוטני, יהודה בורלא 1, ירושלים)הממשלה
Yaron Mazuz

 נסיעה לכנסת10:30 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה - כנסת + פגישות11:00 - 20:00

 ניחום אבלים - הרב מזוז12:00 - 12:30
 ריאיון לערוץ 7 - הקלטה13:00 - 13:30
 ריאיון לערוץ 1 - הקלטה15:00 - 15:30
 ריאיון לרשת ב' - הקלטה לרדיו16:30 - 17:00
 ריאיון לערוץ 10 - הקלטה טלויזיה17:00 - 17:30

יום שישי 23 פברואר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00
 ניחום אבלים - דיר אל אסד11:00 - 12:30

שבת 24 פברואר

יום ראשון 18 פברואר
 ריאיון אלי לוי - רדיו חיפה08:00 - 09:00
 נסיעה לחיפה09:00 - 10:00
 פגישות במחוז חיפה10:00 - 15:00
 נסיעה לנהריה15:00 - 17:00
  17:00 טקס מחשב לכל ילד - נהריה - 61 ילדים17:00 - 18:30

 - ירון מזוז   Yaron (מרכז מידעטק, דרך העצמאות פינת התבור )
Mazuz

יום שלישי 20 פברואר
 משרד ירושלים - שוטף, דואר, פ.ע רמ"ט,  רל"ש,08:00 - 13:00

דובר
 (כנפי נשרים 5,  דיון מפרץ חיפה בנושא תחבורה13:00 - 14:00

 - זאב אלקין   Zeev Elkinלשכת השר הגנ"ס )
 14:00 מועצה ציבורית - פרויקט מחשב לכל ילד14:00 - 17:00

 - ירון מזוז    (חדר ישיבות הראל, קומת כניסה, משרד רה"מ)2018
Yaron Mazuz

 משרד - ירושלים17:00 - 18:30
 נסיעה להילולה18:30 - 19:00

יום חמישי 22 פברואר
 נסיעה לתפן08:00 - 10:30
 ריאיון אילה חסון - רדיו10:00 - 10:30
 10:30 סיור בתפן + דורית זיס + סיגל 10:30 - 12:00

 - ירון מזוז    (חדר ישיבות, תפן - גן התעשייה מגדל תפן)שאלתיאל
Yaron Mazuz

 נסיעה לעפולה12:00 - 14:00
 ריאיון לרדיו קול ברמה13:00 - 13:30
 פגישה בעפולה14:00 - 15:00
 נסיעה לצור שלום15:00 - 16:00
 צור שלום - הלוויה16:00 - 17:30
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יום שני 26 פברואר
11:30 טקס האזכרה הממלכתי ליוסף טרומפלדור וחבריו - 

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (רחבת האריה השואג, תל חי)לידיעה
 נסיעה למשרד הגנה"ס08:30 - 09:00
 משרד ירושלים - רמ"ט, רל"ש, דובר, שוטף09:00 - 10:25
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 נסיעה לכנסת12:00 - 12:30
 כנסת + פגישות12:30 - 15:00
 - ירון  (אולם ירושלים, כנסת) 15:00 ישיבת סיעה 15:00 - 16:00

Yaron Mazuz   מזוז
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה 16:00 - 20:00

יום רביעי 28 פברואר
תענית אסתר

 נסיעה לירושלים08:30 - 11:00
 - ירון מזוז    מליאה עד 14:00 - תענית אסתר11:00 - 15:00

Yaron Mazuz
 - (כנסת חדר 256) עודכן: סגן השר + דוד בנימיני12:00 - 12:30

Zeev Elkin   זאב אלקין
 משרד ירושלים15:00 - 16:00
 נסיעה לקריות16:00 - 19:00

יום שישי 2 מרץ
שושן פורים

 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 3 מרץ

יום ראשון 25 פברואר
בדיקות ברמב"ם

 נסיעה למחוז חיפה10:00 - 11:00
 (מחוז חיפה) פגישה עם ליהי - מגמה ירוקה11:00 - 13:00
 המשך פגישות במחוז חיפה13:00 - 17:00
 14:00 מפגש עם ילדי בית ספר אורט אפק, 14:00 - 15:00

 שכבה ט', קריית ביאליק - מזי שניידר - 76 תלמידים - יגאל
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz(אולם נגב, כנסת)

יום שלישי 27 פברואר
 כנסת + פגישות08:00 - 14:00
 14:00 מפגש בית שאן - פרוספר דהאן + עמרם 14:00 - 16:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzבניזרי
 - ירון  (לשכת ר"ע קרית אתא) 18:30 יעקב פרץ 18:00 - 19:30

Yaron Mazuz   מזוז

יום חמישי 1 מרץ
פורים

 קריאת מגילה08:00 - 10:30
 נסיעה לכפר ירכא11:00 - 12:30
 פתיחת בית הספר המקצועי החדש לעבודות 12:30 - 15:00

 (כפר ירכא)בניין



10 21/05/2020 08:44Yaron Mazuz   ירון מזוז

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

אפריל 2018

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

4 מרץ 2018 - מרץ 2018
10 מרץ 2018

יום שני 5 מרץ
 שבוע אחרון של חקיקה, נדרשת נוכחות בשני, שלישי 00:00
ורביעי

 פגישות - קרית ביאליק08:00 - 10:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 נסיעה לירושלים10:00 - 13:00
 (לשכת השר) 13:00 פגישה עם ארגוני הירוקים13:00 - 14:30
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה - כנסת + פגישות16:00 - 20:00

יום רביעי 7 מרץ
 שבוע אחרון של חקיקה, נדרשת נוכחות בשני, שלישי 00:00

ורביעי
 נסיעה לקרית אתא08:00 - 10:00
 - ירון מזוז   Yaron  (קרית אתא) 10:00 גיא סמט10:00 - 11:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz מליאה11:00 - 18:00
 נסיעה לירושלים11:00 - 12:30

יום שישי 9 מרץ
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 10 מרץ

יום ראשון 4 מרץ
 ירון בבדיקות עם אשתו - בי"ח רמב"ם08:00 - 20:00
 14:00 מפגש עם ילדי בית ספר אורט אפק, 14:00 - 15:00

 (אולםשכבה ט', קריית ביאליק - מזי שניידר - 96 תלמידים - יעל
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzירושלים, כנסת)

יום שלישי 6 מרץ
שבוע אחרון של חקיקה, נדרשת נוכחות בשני, שלישי 

ורביעי
 כנסת + פגישות08:00 - 10:00
 נסיעה לבז"ן10:00 - 12:30
 ביקור פתע בבז"ן12:30 - 16:00
 נסיעה למעלות תרשיחא16:00 - 17:00
 17:00 טקס מחשב לכל ילד - מעלות תרשיחא - 17:00 - 18:30

 - ירון  (בניין העירייה אולם המליאה)41 תלמידים ובני משפחתם
Yaron Mazuz   מזוז

יום חמישי 8 מרץ
 נסיעה לרמת גן09:00 - 11:30

 (לובי מלון כפר המכביה,  11:30 צביקה פישבך + יגאל11:30 - 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzרמת גן)

 (לובי מלון כפר  12:00 זורק בדלב + יגאל12:00 - 12:30
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzהמכביה, רמת גן)

 (לובי מלון כפר  12:30 שאול חמד + יגאל12:30 - 13:30
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzהמכביה, רמת גן)

  13:30 ארוחת צהריים - יעקב וידר + יגאל כהן13:30 - 14:30
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz(לובי מלון כפר המכביה, רמת גן)

 (לובי מלון כפר המכביה, 14:30 יואב צרום + יגאל14:30 - 15:30
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzרמת גן)
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11 מרץ 2018 - מרץ 2018
17 מרץ 2018

יום שני 12 מרץ
 שבוע אחרון לפעילות הכנסת - מליאה ארוכה 00:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzמהרגיל
להתקשר לשולי ויוסי גברא מראשון לציון

 פגישות בקרית ביאליק08:00 - 11:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 נסיעה לירושלים11:00 - 13:30
 נסיעה לכנסת13:30 - 14:00
 כנסת + פגישות14:00 - 16:00
 מליאה - 16:30 ארבעים חתימות עם רה"מ, 16:00 - 20:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzבסוף הצבעה

יום רביעי 14 מרץ
 - שבוע אחרון לפעילות הכנסת - מליאה ארוכה מהרגיל

Yaron Mazuz   ירון מזוז
 כנסת - פגישות, שוטף, רמ"ט, רל"ש, דובר08:00 - 20:00

יום שישי 16 מרץ
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 17 מרץ

יום ראשון 11 מרץ
 ("ישראל דיגיטלית", מגדל  8:30 - סיור הנהלה08:30 - 15:00

 - ישראל דנציגר   Yisrael צ'מפיון, דרך ששת הימים 30, בני ברק)
dancziger

 נסיעה לשלומי15:00 - 17:00
 17:00 טקס מחשב לכל ילד - שלומי - 24 17:00 - 19:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (אולם המועצה, שלומי)תלמידים

יום שלישי 13 מרץ
 - שבוע אחרון לפעילות הכנסת - מליאה ארוכה מהרגיל

Yaron Mazuz   ירון מזוז
 -  הצבעות על התקציב - שבוע אחרון למליאה08:00 - 20:00

Yaron Mazuz   ירון מזוז
 (מליאת הכנסת) 16:30 הצבעה על חוק הגיוס16:00 - 17:00

יום חמישי 15 מרץ
 שבוע אחרון לפעילות הכנסת - מליאה ארוכה 00:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzמהרגיל

 משרד ירושלים08:00 - 17:00
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18 מרץ 2018 - מרץ 2018
24 מרץ 2018

יום שני 19 מרץ
 נסיעה לירושלים08:00 - 09:30
 (מלון דן) 09:30 פורום שר09:30 - 11:30
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 11:30 טקס העובד המצטיין + הרמת כוסית 11:30 - 15:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (מלון דן, רח' הלח"י 32, ירושלים)לפסח
 15:00 - דנציגר - בנושא מפעל לטיפול בפסולת 15:00 - 16:00

חיפה והקריות - ירון מזוז, גדי מרגלית, דויד לוריא, גיא סמט, 
 (שלמה כץ, עופר דרסלר, יוסי מרקוביץ מ"מ ר. ע קריית מוצקין

 - ישראל מלון דן - רח' הלח"י 32,  ירושלים  - אולם אורן קומה 4)
Yisrael dancziger   דנציגר

 (בית העלמין  15:30 הלוית אימו של צורי ג'אן16:00 - 17:00
הישן, רחוב פינסקר, הרצליה)

 נסיעה לחיפה18:00 - 19:00

יום רביעי 21 מרץ
 נסיעה לברקן08:00 - 10:00
 - ירון 10:00 סיור בשומרון + יוסי דגן + בני אלבז10:00 - 16:00

Yaron Mazuz   מזוז
 10:00 פגישה במשרדי מועצת שומרון יחד עם 10:00 - 11:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (ברקן)יוסי דגן
 11:00 נסיעה לרחלים11:00 - 11:30
 11:30 ביקור וטעימות ביקב בוטיק, בהנחיית 11:30 - 12:00

 - ירון מזוז    (רחלים)בעלת היקב, שיש לה גם סיפור אישי מרתק 
Yaron Mazuz

 12:00 נסיעה לאיתמר12:00 - 12:30
 12:30 סיור בגבעות רכס איתמר, ביקור וארוחה 12:30 - 13:30

 בחווה אורגנית גבעות עולם. ביקור בתצפית שלושת הימים. 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz(איתמר)

 13:30 נסיעה לאלון מורה13:30 - 14:00
 14:00 מפגש עם בני קצובר. סקירה של האזור, 14:00 - 16:00

ההיסטוריה הקדומה וההיסטוריה של ההתיישבות מפי האיש 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (אלון מורה)שעשה אותה. 
 (אליקים ) ניחום אבלים 18:00 - 19:00

יום שישי 23 מרץ
מעבר לשעון קיץ

 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 24 מרץ

יום ראשון 18 מרץ
סיום מושב חורף - כנסת

 פגישות בצפון08:00 - 17:00
 17:30 כינוס לשכת הליכוד והרמת כוסית - זאב 17:00 - 19:00

 (אולמי פאביון Pavion רח' יגיע כפיים 10 תל אביב)אלקין
 נסיעה לקרית מוצקין17:30 - 18:30
 18:30 חנוכת בית הכנסת הקהילתי "אהבת 18:30 - 20:00

 (חיבת ישראל" במעמד רבי ברוך אבוחצירא ור"ע קרית מוצקין
ציון 21, קרית מוצקין)

יום שלישי 20 מרץ
 נסיעה לרמת גן09:30 - 12:00
 13:00 א.צ - שלום אזרד + יגאל + גדעון (של 13:00 - 14:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (לובי מלון כפר המכביה, רמת גן)שלום)
 (כפר המכביה,  14:00 דדי סוויסה + יוסי ברבי14:00 - 15:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzרמת גן)
 (לובי מלון כפר המכביה,  15:00 רוני כהן + יגאל15:00 - 16:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzרמת גן)
 (לובי מלון כפר המכביה,  16:00 אילן בדני + יגאל16:00 - 16:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzרמת גן)
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz נסיעה לפתח תקוה17:30 - 19:00

יום חמישי 22 מרץ
 נסיעה לראשון לציון08:00 - 10:30
 איגודן- אירוע חניכת הפרויקט הלאומי של 10:30 - 12:30

המעכלים האנארוביים והפסקת הזרמת הבוצה לים (ארנון 
 - זאב אלקין   Zeev Elkin (רשלצ)גלעדי)

 (מכון השפדן, ראשון  10:30 סיור מקדים במכון10:30 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzלציון)

 11:00 אירוע חניכת הפרויקט הלאומי של 11:00 - 12:30
המעכלים האנארוביים והפסקת הזרמת הבוצה לים - איגודן - 

 - ירון מזוז    (מכון השפדן, ראשון לציון)עם השר אלקין (בני שובל)
Yaron Mazuz

 18:30 הרמת כוסית של הליכוד במעמד רה"מ 18:30 - 21:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (גני התערוכה, ביתן 2)ורעייתו
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31 מרץ 2018

יום שני 26 מרץ
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר08:45 - 10:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 11:00 - דנציגר - בנושא מיקור חוץ למערך 11:00 - 12:00

  (משרד ראשי ירושלים)פניות ציבור - פורום הנהלה, מיכל ריבלין
Yisrael dancziger   ישראל דנציגר -

 16:30 חגיגת בר מצווה המרכזית של כולל חב"ד16:30 - 18:00

יום רביעי 28 מרץ
 - ירון מזוז   Yaron קמחא דפסחא - של סגן השר ירון מזוז

Mazuz
 10:30 הנחת אבן פינה לפרויקט "טופ השדות" 10:30 - 14:00

והרמת כוסית לפסח - של גדי מכלוף, במעמד השר יואב גלנט 
 - ירון מזוז (רחוב הפלמח 127, קדימה)ור"מ קדימה צורן שביט מס

Yaron Mazuz

יום שישי 30 מרץ
ערב פסח

 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 31 מרץ
פסח

יום ראשון 25 מרץ
אזכרה אליהו פרץ

 נסיעה לרמת גן09:00 - 11:00
 (כפר המכביה, רח'  11:00 יאיר דוידי + יגאל11:00 - 12:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzברנשטיין 7, רמת גן)
 (כפר  11:45 עמיחי גרינוולד מגבעתיים + יגאל12:00 - 12:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzהמכביה, רח' ברנשטיין 7, רמת גן)
 (כפר המכביה, רח'  12:30 איתן בן דוד + יגאל12:30 - 13:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzברנשטיין 7, רמת גן)
 (כפר המכביה, רח'  13:15 לאה רן + יגאל13:00 - 14:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzברנשטיין 7, רמת גן)
 (כפר המכביה, רח'  14:00 יצחק מתי + יגאל14:00 - 15:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzברנשטיין 7, רמת גן)
 נסיעה לראשון לציון17:00 - 18:00
 (יהודה הלוי 36, ראשון  18:00 אשר חלפון + אלי18:00 - 19:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzלציון)

יום שלישי 27 מרץ
 - ירון מזוז    קמחא דפסחא - של סגן השר ירון מזוז00:00

Yaron Mazuz
 פגישות קריות09:00 - 19:00

יום חמישי 29 מרץ
 - ירון מזוז    קמחא דפסחא - של סגן השר ירון מזוז00:00

Yaron Mazuz
 פגישות קריות09:00 - 19:00
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1 אפריל 2018 - אפריל 2018
7 אפריל 2018

יום שני 2 אפריל
חול המועד פסח

 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45
 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)

יום רביעי 4 אפריל
 חול המועד פסח00:00

יום שישי 6 אפריל
שביעי של פסח

שבת 7 אפריל

יום ראשון 1 אפריל
 חול המועד פסח00:00

יום שלישי 3 אפריל
חול המועד פסח

יום חמישי 5 אפריל
ערב חג שביעי של פסח
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יום שני 9 אפריל
 נסיעה לירושלים07:00 - 10:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 (קריית מוצקין) 12:30 פ.ע חיים צורי12:00 - 14:00
 16:00 טקס סיום הדרכות פרוייקט מחשב לכל 16:00 - 19:00

 (אשכול ילד - 15 תלמידים - רמת השרון - ראש העיר לא מגיע
פיס, רחוב העבודה 12, רמת השרון)

יום רביעי 11 אפריל
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 רדיו צפון - ליאת רון בנושא חלופות לאמוניה09:00 - 10:00
 פגישות בצפון 10:00 - 18:00

יום שישי 13 אפריל
 פגישות בצפון09:00 - 15:00
 10:30 אירוע הענקת מגן העוצמה של ארגון 10:30 - 11:30

 (תיאטרון חולון)אלמנות ויתומי צה"ל

שבת 14 אפריל

יום ראשון 8 אפריל
 פגישות בצפון + מחוז חיפה08:00 - 16:00
 (פארק  16:00 חגיגות המימונה - קריית ביאליק16:00 - 19:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzלב העיר, שכונת אפק)

יום שלישי 10 אפריל
 פגישות בצפון + מחוז08:00 - 17:00

יום חמישי 12 אפריל
יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 פגישות מחוז חיפה09:00 - 14:30
 (משרד  10:00 טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה 10:00 - 11:00

להגנת הסביבה, כנפי נשרים, ירושלים)
 11:00 הטקס הממלכתי "לכל איש יש שם" - 11:00 - 13:00

 - ירון מזוז    (טרקלין שאגאל, הכנסת)במעמד רה"מ ויו"ר הכנסת
Yaron Mazuz

 נסיעה ליד עזר לחבר14:30 - 15:00
  15:00 טקס יום השואה והגבורה - יד עזר לחבר15:00 - 17:00

(רחבת יד לניצול, רח' קסל 6, הדר, חיפה)
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יום שני 16 אפריל
 נסיעה לירושלים07:00 - 09:30
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 משרד ירושלים - פ.ע רמ"ט, פ.ע רל"ש, שוטף, 10:30 - 17:00

דואר
 13:00 - דנציגר - פגישה עם מועצת העובדים 13:00 - 14:00

 - ישראל דנציגר   Yisrael  (משרד ראשי, ירושלים)והנהלת המשרד
dancziger

 נסיעה לת"א17:00 - 18:30
 18:30 כנסת הרמת כוסית של חוג תדמור - רועי18:30 - 20:00

 (בית ציוני אמריקה, דניאל פריש 1, ת"א)קאשי, ברק שרעבי

יום רביעי 18 אפריל
יום הזיכרון

 נסיעה לצור שלום09:00 - 11:00
 10:45 הסגן מייצג את הממשלה - טקס יום 11:00 - 13:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzהזיכרון בצור שלום
 11:00 טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 11:00 - 12:00
 (משרד להגנת הסביבה, כנפי נשרים, ירושלים)ופעולות איבה 
 13:00 טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות 13:00 - 15:00

איבה בארץ ובחו"ל במעמד הנשיא, רה"מ, יו"ר הכנסת ונשיאת 
 (אתר הזיכרון לחללי פעולות האיבה, הר הרצל, בימ"ש העליון

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzירושלים)

יום שישי 20 אפריל
 פגישות בצפון09:00 - 15:00
 11:00 ישיבת ממשלה חגיגית במליאת 70 שנה 10:30 - 12:30

 (בית העצמאות, שדרות להכרזת העצמאות (10:30 התכנסות)
רוטשילד 16, ת"א)

שבת 21 אפריל

יום ראשון 15 אפריל
 (אולם דולצ'ין, המלך ג'ורג' 18:30 קבלת פנים - קונצרט קק"ל

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzפינת קק"ל 48, ירושלים)
20:00 קונצרט "תווים של תקווה" של קק"ל, במעמד רה"מ ודני 

 - ירון  (אולם אוסישקין, המלך ג'ורג' פינת קק"ל 48, ירושלים)עטר
Yaron Mazuz   מזוז

תשובה מגבי שוחט
 פגישות מחוז חיפה09:00 - 12:00
 -  (מחוז חיפה) 12:00 עופר דרסלר + שלמה כץ12:00 - 14:00

Yaron Mazuz   ירון מזוז
 המשך פגישות במחוז14:00 - 18:00
 נסיעה למושב ברכיה18:00 - 20:00

יום שלישי 17 אפריל
 Canceled: יתואם מחדש - דיון בינמשרדי בנושא מפרץ חיפה

(תל אביב , לשכת השר להגנת הסביבה , רחוב מנחם בגין 125 בניין 
 - זאב אלקין   Zeev Elkinקרית הממשלה קומה 12)

ערב יום הזיכרון
 (מוזיאון  08:30 כנס שיוויון מגדרי של המשרד 08:30 - 12:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzישראל)

יום חמישי 19 אפריל
יום העצמאות
 חגיגת העצמאות בגליל - עמותת השומר 10:00 - 14:00

 (אתר שיירת יחיעם)החדש, מוא"ז מטה אשר וגליל מערבי
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יום שני 23 אפריל
 נסיעה לירושלים07:00 - 10:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 14:20 טיפול רפואי14:30 - 16:00

יום רביעי 25 אפריל
 פגישות קריות08:00 - 18:00
 (ת"א) ברית14:00 - 16:00

יום שישי 27 אפריל
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 28 אפריל

יום ראשון 22 אפריל
 נסיעה למחוז חיפה08:30 - 09:00
 09:00 פרידה משלמה כץ, מנהל מחוז חיפה 09:00 - 10:30

לקראת תפקידו החדש כמנהל היחידה הארצית לשמירה על 
 (שד' פל ים 15 א' קריית ממשלה חיפה קומה 23 הסביבה הימית

מחוז חיפה)
 FW: 9:00 - דנציגר - פרידה ממנהל מחוז חיפה 09:00 - 10:00

 (שד' פל ים 15 א' קריית ממשלה חיפה קומה והצגת המנהל החדש
 - ישראל דנציגר   23Yisrael dancziger מחוז חיפה)

  10:15 שלמה כץ - היכרות עם היחידה הימית10:30 - 12:00
(מחוז חיפה)

 פגישות במחוז חיפה12:00 - 18:00

יום שלישי 24 אפריל
 נתניה - החלפת רכב08:00 - 11:00
 נסיעה לכפר כנות11:00 - 12:00
 12:00 סיור בכפר הנוער כנות + ארוחת צהריים 12:00 - 14:00

 (בוויז: כפר הנוער כנות)+ ילנה מהסיעה
 נסיעה לקריית ביאליק14:00 - 16:00
 פגישות בקרית ביאליק16:00 - 19:00

יום חמישי 26 אפריל
להזכיר לירון אירוע במוצ"ש של משה רווח

 נסיעה לת"א08:00 - 11:00
 (לובי מלון כפר  11:00 דדי סויסה + יוסי בראבי11:00 - 12:00

המכביה, רמת גן)
 (לובי מלון כפר  12:00 צביקה פישבך + יגאל12:00 - 13:00

המכביה, רמת גן)
 (כפר המכביה, רח'  13:00 א.צ משה משה + יגאל13:00 - 14:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzברנשטיין 7, רמת גן)
 (כפר המכביה, רמת גן) 14:00 אלי דוידי14:00 - 14:30
 (לובי מלון כפר  14:30 אביבית נמרודי + יגאל14:30 - 15:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzהמכביה, רמת גן)
 נסיעה לקריות16:00 - 19:00
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יום שני 30 אפריל
הצבעה על חוק הלאום - אין קיזוזים

 נסיעה לירושלים07:00 - 10:00
 שוטף - פ.ע צוות, דואר09:00 - 11:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 ( ירושלים) 12:20 טיפול רפואי12:30 - 14:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 16:00 מליאה - יעלו 3 חוקים שדורשים 61:  חוק16:00 - 20:00

הלאום, חוק יסוד פתיחה במלחמה והחוק של ברקו. בנוסף 
יעלה לשנייה שלישית החוק של ניסן המשפט העברי שיש עליו 

 - ירון מזוז (כנסת)המון הסתייגויות -  ציון יום הרצל בשעה 18:00
Yaron Mazuz  

 Canceled: 16:30 - דנציגר - פ. ע עם מוטי לוין, 16:30 - 17:30
מנכ"ל חיפה כימיקלים + עמיחי זיידר, ס. שר ירון מזוז, שולי, 

  (גבעת שאול, כנפי נשרים 5 קומה 3 ירושלים)רני עמיר, נציג לש"מ
Yisrael dancziger   ישראל דנציגר -

יום רביעי 2 מאי
ערב ל"ג בעומר

 נסיעה לירושלים07:00 - 09:30
 09:30 כנס בנושא אסטרטגיית הטיפול בפסולת09:30 - 11:00

 (מכון ון ליר, רחוב - 2030 - במעמד השר, הסגן והמנכ"ל 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzז'בוטינסקי 43, ירושלים)

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 17:00

יום שישי 4 מאי
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 5 מאי

יום ראשון 29 אפריל
 (חולון)ניחום אבלים -

 (י-ם)ניחום אבלים - אסון צפית 
תחילת מושב הקיץ - כנסת

 נסיעה לחיפה08:00 - 09:00
 (חדר ישיבות, מחוז  סיור הנהלה - מפרץ חיפה09:00 - 15:00

 - ישראל דנציגר   Yisrael danczigerחיפה)
 פגישות במחוז חיפה15:00 - 18:00

יום שלישי 1 מאי
 (מליאת 16:30 ציון 120 שנה להולדתה של גולדה מאיר ז"ל

הכנסת)
 פגישות - קרית ביאליק08:00 - 16:00
 17:00 טקס סיום הדרכות - פרוייקט מחשב לכל 17:00 - 19:00

 (בני עייש)ילד בני עייש - 9 תלמידים
 17:30 בנדה - הדגל הכחול17:30 - 18:00

יום חמישי 3 מאי
ל"ג בעומר - יום בחירה

 פגישות - קרית ביאליק, חיפה08:00 - 18:00
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6 מאי 2018 - מאי 2018
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יום שני 7 מאי
 נסיעה לירושלים07:00 - 09:00
 (חדר ישיבות מנכ"ל,  9:00 - פרידה ממיכל ארן09:00 - 09:30

 - ישראל דנציגר   Yisrael danczigerקומה 3 משרד ראשי ירושלים)
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 (כנפ"ש, י-ם) שוטף - צוות + דואר11:00 - 14:30
 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 9 מאי
17:00 טקס סיום הדרכות פרוייקט מחשב לכל ילד - 13 

תלמידים - באר טוביה - אורלי לא מגיעה, רוב הסיכויים שר"מ 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (באר טוביה)לא מגיע

 שוטף - כנסת09:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 17:00
 נסיעה לבאר שבע16:30 - 18:00
 18:30 הילולה - הרב חורי זצ"ל, הסגן נושא 18:00 - 20:00

 (בית העלמין הישן, באר שבע)דברים

יום שישי 11 מאי
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 12 מאי

יום ראשון 6 מאי
 פגישות - צפון09:00 - 16:30
 16:30 טקס סיום הדרכות פרוייקט מחשב לכל 16:30 - 18:30

 (קריית מלאכי)ילד - 13 תלמידים - קריית מלאכי  

יום שלישי 8 מאי
 הסגן במשרד בירושלים - פ.ע צוות, דואר, שוטף08:00 - 14:00
 נסיעה לאופקים14:00 - 17:00
 17:00 טקס סיום הדרכות מחשב לכל ילד -  26 17:00 - 19:00

 (חדר מחשבים במרכז להב"ה, רחוב אליהו תלמידים - אופקים 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzגולומב 48, אופקים)

יום חמישי 10 מאי
 פגישות - צפון09:00 - 12:30
 נסיעה לנהריה12:30 - 13:00
 (שדרות הגעתון 19,  13:00 ג'קי סבג, ר"ע נהריה13:00 - 14:00

קומה ג', עיריית נהריה)
 נסיעה לרמת גן14:00 - 16:00
 -  (כפר המכביה, רמת גן) 16:00 ישיבת מזכירות16:00 - 18:00

Yaron Mazuz   ירון מזוז
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יום שני 14 מאי
 (מלון דיפלומט)16:00 טקס פתיחת שגרירות ארה"ב בירושלים

 הסגן בירושלים - שוטף, פ.ע, דואר08:00 - 12:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 נסיעה לכנסת13:30 - 14:00
 פגישות בכנסת14:00 - 15:00
 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 16:00 מליאה - ישיבה מיוחדת של הכנסת לציון16:00 - 20:00

 - ירון מזוז    (כנסת)יום ירושלים במעמד רה"מ בשעה 18:00
Yaron Mazuz

יום רביעי 16 מאי
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 17:00
 נסיעה לקריות17:00 - 20:00

יום שישי 18 מאי
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 19 מאי
ערב שבועות

יום ראשון 13 מאי
 17:00 טקס סיום הדרכות פרוייקט מחשב לכל ילד - 30 

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (אילת)תלמידים - אילת - ירון לא יגיע
 נסיעה לירושלים07:00 - 09:30
 הסגן בירושלים - פ.ע, שוטף, דואר09:30 - 16:00
 - ירון מזוז    (לשכת סגן השר) שי מילמן, חשב16:00 - 16:30

Yaron Mazuz
 נסיעה למשרד החוץ16:30 - 17:00
 17:00 טקס קבלת פנים לרגל העברת שגרירות 17:00 - 19:00

 (משרד החוץ, יואל זוסמן ארהב לירושלים במעמד רה"מ והגברת
2, ירושלים)

יום שלישי 15 מאי
 נסיעה לחיפה08:00 - 11:00
 פגישות במחוז11:00 - 17:00
 (מרכז  18:00 כינוס לשכה לציון יום ירושלים 18:00 - 20:00

הכנסים, משכנות שאננים, ירושלים - כתובת ב-Waze: מרכז כנסים 
קונרד אדנאואר, ירושלים)

יום חמישי 17 מאי
 הסגן במחוז חיפה08:00 - 17:00
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20 מאי 2018 - מאי 2018
26 מאי 2018

יום שני 21 מאי
אסרו חג שבועות

 נסיעה לירושלים07:00 - 10:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 שוטף - משרד כנפ"ש12:00 - 14:30
 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00
 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00
 16:00 קבלת פנים - שגרירות פרגוואי במעמד 16:00 - 19:00
 (משרד החוץ, יואל זוסמן 2, ירושלים)רה"מ ורעייתו

יום רביעי 23 מאי
 הסגן בירושלים - פ.ע, שוטף, דואר08:00 - 11:00
  כנס התייעלות וחדשנות סביבתית בתעשייה08:30 - 15:00

 - internet@sviva.gov.il(בנייני האומה, ירושלים)
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 17:00
 11:00 מענה לשאילתא - מפעל דור כימיקלים 11:00 - 11:30

של ח"כ יעל כהן פארן
 נסיעה לקריות17:00 - 20:00
 18:00 טקס הענקת תעודת הוקרה למר דוד לוי 18:00 - 20:00

 (במרכז העולמי למורשת יהודיעל פועלו למען יהודי צפון אפריקה
צפון אפריקה , רח' המלך דוד 16, ירושלים)

יום שישי 25 מאי
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 26 מאי

יום ראשון 20 מאי
שבועות

יום שלישי 22 מאי
 הסגן בירושלים - פ.ע, שוטף, דואר09:00 - 17:00
 נסיעה לקריות ולצומת ראם17:00 - 20:00

יום חמישי 24 מאי
 (קרית מוצקין) 09:00 ר"ע קרית מוצקין09:00 - 11:00
 כנס הסברה בנושא תכנית המענקים לחיסכון 11:00 - 15:00

 -  (בית יד לבנים בכרמיאל)אנרגטי והפחתת פליטות - מחוז צפון
internet@sviva.gov.il
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27 מאי 2018 - מאי 2018
2 יוני 2018

יום שני 28 מאי
 09:30 תדרוך עיתונאים להצגת נתונים סופיים 09:30 - 10:30

של איסוף ומיחזור מכלי משקה גדולים לשנת 2016 - 
 (כנפ"ש, ירושלים)בהשתתפות השר, סגן שר, מנכ"ל וגיא סמט

 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45
 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)

 13:00 ברוך וובר, מנהל מחוז דרום בנושא טיפול13:00 - 14:00
 - ירון מזוז    (לשכת הסגן, ירושלים)בפסולת טיאוט בבאר שבע

Yaron Mazuz
 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 30 מאי
 יורם ראבד + מנכ"ל חיפה כימקלים מוטי לוין - 09:30 - 10:15

 - זאב  (סיעת הליכוד)בנושא גישה חדשה של המנכ"ל למפעל
Zeev Elkin   אלקין

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 17:00
 (כנסת) 12:00 הרצל יחזקאל + נציגי גבעת זאב12:00 - 13:00
 נסיעה לקריות17:00 - 20:00

יום שישי 1 יוני
 פגישות בצפון09:00 - 15:00
 11:30 חתונת משפחות בן גיגי ושחם - לירון 11:30 - 12:30

 (אגדתא, צומת ראם)ויגאל גל

שבת 2 יוני

יום ראשון 27 מאי
 פגישות במחוז חיפה09:00 - 14:00
 כנס הסברה בנושא תכנית המענקים לחיסכון 11:00 - 15:00

 (מלון לאונרדו נגב- באר אנרגטי והפחתת פליטות - מחוז דרום
 - internet@sviva.gov.ilשבע)

  13:00 הלווית מיסה ז"ל - אימו של משה כחלון13:00 - 14:00
(בית ההספד הספרדי, ירושלים)

 17:00 טקס סיום הדרכות "מחשב לכל ילד"  17:00 - 19:30
 צפוי להיערך בקרית מוצקין לכ- 40 תלמידים ובני משפחתם

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz(מרכז משמעות, שפרינצק 13, קריית מוצקין)

יום שלישי 29 מאי
 הסגן בירושלים08:00 - 12:00
 נסיעה לרחובות12:00 - 13:00
 (רחובות) ניחום אבלים13:00 - 14:00

יום חמישי 31 מאי
 נסיעה לת"א12:00 - 15:00
 (ת"א) 15:00 פגישות בת"א15:00 - 19:00
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3 יוני 2018 - יוני 2018
9 יוני 2018

יום שני 4 יוני
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 (כנפש) שוטף - רמ"ט, רל"ש, דואר, צוות12:00 - 14:30
 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 6 יוני
 (כנסת) שוטף08:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 14:30
 (כנסת) 12:00 מרדכי כהן12:00 - 13:00
 נסיעה לנצרת עילית14:00 - 16:00
  16:00 רונן פלוט בנושא אשכול גליל ועמקים16:00 - 17:00

(גלבוע 16, נצרת עילית)
 נסיעה לקריות17:00 - 20:00

יום שישי 8 יוני
 -  (ברחבי העולם) יום האוקיינוסים העולמי 08:002018 - 23:00

internet@sviva.gov.il
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 9 יוני

יום ראשון 3 יוני
 מפגש וסיור עם תלמידי בי"ס נעורים קרית 10:00 - 13:00

 (אולם ירושלים, כנסת)ביאליק

יום שלישי 5 יוני
יום הסביבה הבינלאומי

 נסיעה לנתב"ג08:00 - 10:00
 -  (טרמינל 3) 10:00 סיור בנתב"ג - פנחס עידן10:00 - 14:00

Yaron Mazuz   ירון מזוז
 נסיעה לכנסת14:00 - 16:00
 מענה להצעה לסדר - ציון יום הסביבה 16:00 - 19:00

 (כנסת)הבינלאומי

יום חמישי 7 יוני
 (חיפה) משרד לבט"פ חיפה08:00 - 10:00
 סיור במפעל טלדור - בית שאן10:00 - 13:00
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10 יוני 2018 - יוני 2018
16 יוני 2018

יום שני 11 יוני
 08:30 גתית + מוטי דודי - מענה לשאילתא רכב08:30 - 09:30
 09:30 ועדת עבודה ורווחה לגבי נכי צהל (חיים 09:30 - 10:30

מזוז) - ביטול מבחן הכנסה
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 -  (אצל המנכ"ל) 12:30 מנכ"ל - בתום פורום שר12:30 - 13:00

Yaron Mazuz   ירון מזוז
 13:00 - דנציגר - סטטוס יישום קולות קוראים - 13:00 - 14:30

פורום הנהלה, עודד, שרון - שלילי, אביטל, זיוית, סיגל, אמיר/ 
 -  (משרד ראשי ירושלים)חגית, אילן צדיקוב גידי, רני - שלילי

Yisrael dancziger   ישראל דנציגר
 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 13 יוני
 לילות לבנים בכנסת00:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 17:00
 נסיעה לקריות17:00 - 20:00

יום שישי 15 יוני
 לילות לבנים בכנסת00:00

 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 16 יוני

יום ראשון 10 יוני
 09:00 הסגן בפגישות בצפון ובמחוז09:00 - 17:00

יום שלישי 12 יוני
 הסגן בירושלים - דואר, שוטף, פגישה עם 08:00 - 17:00

המנכ"ל
 נסיעה לצפון17:00 - 20:00

יום חמישי 14 יוני
לילות לבנים בכנסת

 פגישות בצפון, קריות08:00 - 19:00
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23 יוני 2018

יום שני 18 יוני
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 דואר, תקשורת10:00 - 11:00
 שוטף רמ"ט רל"ש12:00 - 13:30
 13:30 - דנציגר -  בנושא סטאטוס החלטות 13:30 - 14:30

ממשלה - פורום הנהלה, נציג איכות אוויר, שרון, יואב, אמיר, 
 (משרד ראשי רני, רננה, אורנה, רן, אלון, שחר, אביטל, רומי

 - ישראל דנציגר   Yisrael danczigerירושלים)
 - ירון (לשכת הסגן) 14:15 פבל יליזרוב  גיא סמט 14:30 - 16:00

Yaron Mazuz   מזוז
 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00
 18:30 מופע סוף שנה של ילדי בית ספר תמיר - 18:30 - 19:30

 (מרכז הרב תכליתי, רחוב70 שנה למדינת ישראל (לבקשת מירב)
דפנה 56, קרית ביאליק)

יום רביעי 20 יוני
מירב בחו"ל

לדבר עם בנדה - לגבי ציון יחיאלי
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה 11:00 - 17:00
 נסיעה לקריות17:00 - 20:00

יום שישי 22 יוני
מירב בחו"ל

 יש אירוע במוצ"ש של מוטי וגנר00:00
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 23 יוני
מירב בחו"ל

יום ראשון 17 יוני
 פגישות במחוז חיפה08:00 - 16:00
 מפגש וסיור הנהלה בראשות מנכ"ל : 8:30 - 08:30 - 10:30

התכנסות  * 9:00 דיון בנושא "טרנספורמציה דיגיטלית" 
 (מלון יהודה, דרך חיים ע. בהובלה של יובל לסטר ועידו טנדי

 - ישראל דנציגר   Yisrael danczigerקוליץ 1, גבעת משואה ירושלים)
 10:30 - דיון הנהלה בנושא "הקמת אשכול 10:30 - 12:00

 - ישראל דנציגר    (מלון יהודה)שירות במשרד" בהובלת המנכ"ל
Yisrael dancziger
 - ישראל  (מלון יהודה) 12:00 - ארוחת צהריים12:00 - 13:00

Yisrael dancziger   דנציגר
 13:00 - סיור בנושא פיקוח עירוני. את הסיור 13:00 - 16:00

יוביל שוני, יחד עם ראש אגף פיקוח בעיריית ירושלים. פרטים 
מדויקים נעביר בהמשך. היציאה מהמלון על בסיס רכבים 

 - ישראל דנציגר   Yisrael dancziger (ירושלים)פרטיים שלכם
 16:00 הפנינג עיד אל פיטר - חיים חמי, מנכ"ל 16:00 - 19:30

 (נחל ציפורי, מ.מ כעביה)רשות ניקוז ונחלים קישון

יום שלישי 19 יוני
 מירב בחו"ל00:00

 הסגן בירושלים - פ.ע, דואר08:00 - 10:30
 10:30 נסיעה להר הרצל10:30 - 11:00
 (הר הרצל, ירושלים) 11:00 אזכרה יוני נתניהו ז"ל11:00 - 13:00
 נסיעה לקרית אתא14:00 - 17:00
 17:00 טקס סיום הדרכות פרוייקט מחשב לכל 17:00 - 19:00

 (ספריה עירונית, רחוב הרמז 14, ילד - 25 תלמידים - קרית אתא
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzקרית אתא)

יום חמישי 21 יוני
מירב בחו"ל

 יש אירוע במוצ"ש של מוטי וגנר00:00
 פגישות בקרייה08:00 - 11:00
 נסיעה לנצרת11:00 - 13:00
 13:00 אלכס גדלקין, מ"מ ראש עיריית נצרת 13:00 - 14:00
 - ירון מזוז   Yaron  (גלבוע 16, עיריית נצרת עילית)עילית + יוחנן

Mazuz
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יום שני 25 יוני
מירב בחו"ל
 (כנפש) שוטף - רל"ש, דואר, רמ"ט08:00 - 09:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 (כנפש) שוטף דואר, רל"ש, רמ"ט, צוות11:00 - 13:00
 12:30 אחמד חסן בדרנה, מנכ"ל המכללה 12:30 - 13:30

 (לשכת הסגן)הארצית בסכנין
 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 27 יוני
מירב בחו"ל
 (דואר) שוטף - רמ"ט, רל"ש08:00 - 11:00
 11:00 מליאה - מענה הצעה לסדר זיהום האויר 11:00 - 17:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת)של מפעלי בז"ן במפרץ חיפה
 (כנסת) 11:00 ח"כ חמד עמאר11:00 - 11:30
 נסיעה לקריות17:00 - 20:00

יום שישי 29 יוני
מירב בחו"ל
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 30 יוני
מירב בחו"ל

יום ראשון 24 יוני
מירב בחו"ל

פגישת מנכ"ל אלעד ושלמה כץ - שירון יתזכר את ישראל
 פגישות בביאליק08:00 - 13:00
 נסיעה לחיפה13:00 - 13:30
 פגישות במחוז חיפה13:30 - 16:30
  16:30 מפגש היכרות -ארגון  ירוקים + רני עמיר16:30 - 19:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz(מחוז חיפה)

יום שלישי 26 יוני
מירב בחו"ל
 נסיעה לחיפה08:00 - 11:00
 פגישות מחוז חיפה - שלמה כץ בירושלים עם 11:00 - 19:00

השר על המצוק החופי

יום חמישי 28 יוני
מירב בחו"ל

כנס ז'קי לוי, בית שאן
 (מלון קיסר)פתיחת קמפיין של ציון פיניאן 

 נסיעה לטבריה08:00 - 10:00
 פגישות בטבריה10:00 - 13:00
 נסיעה לחיפה13:00 - 14:00
 פגישות במחוז חיפה14:00 - 17:00
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1 יולי 2018 - יולי 2018
7 יולי 2018

יום שני 2 יולי
מירב בחו"ל

לשוחח עם אלקין - סגירת מיכל האמוניה
 (כנפש) שוטף - דואר08:00 - 09:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 שוטף - רל"ש, צוות11:00 - 12:00
 נסיעה לכנסת12:00 - 12:30
 12:30 מפגש עם קבוצת כרמל אולפינים - מאיר 12:30 - 13:00

 (חדר ישיבות אגף שאשא (בסיור בכנסת החל מהשעה 11:30) 
קשרי חוץ, כנסת)
 13:30 אירוע הוקרה לתנועת חב"ד - ח"כ שולי 13:30 - 14:30

 (אולם נגב, כנסת)מועלם
 - ירון  (אולם ירושלים, כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Yaron Mazuz   מזוז
 -  (כנסת) 16:00 מליאה - הצ"ח גיוס, אין קיזוזים16:00 - 20:00

Yaron Mazuz   ירון מזוז

יום רביעי 4 יולי
 (כנסת) שוטף - רל"ש08:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 17:00
 (חדר 2443, כנסת) 13:00 יריב לוין, שר התיירות13:00 - 14:00
 נסיעה לקריות17:00 - 20:00

יום שישי 6 יולי
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 7 יולי

יום ראשון 1 יולי
מירב בחו"ל
צום י"ז בתמוז
 נסיעה לחיפה09:30 - 10:00
 שלמה כץ - מחוז חיפה + פגישות10:00 - 17:00
 נסיעה לחדרה17:00 - 19:00

יום שלישי 3 יולי
 מירב בחו"ל00:00

 08:00 סיור סגן השר בואדי ערה + רני עמיר + 08:00 - 13:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzסמיה אבו-ריא 
 08:15 התכנסות בבית ספר אלאמל לח.מ. אום 08:00 - 08:30

אלפחם
 08:30 ברכת ראש העיר שיח' חאלד חמדאן, 08:30 - 09:30

נאהד סייף-יח"ס משולש צפוני, סיור בבית הספר בליווי מנהלת
 (בבית ספר אלאמל לח.מ. אום אלפחם)ביה"ס אימאן מחאג'נה

 09:40 תחנת מעבר עין אלנבי09:30 - 10:30
 פורום אירגונים ירוקים- זיהום חוצה גבולות 10:10 - 12:10

 (לשכת השר להגנת הסביבה , כנפי נשרים 5 , וחוק אזורים ימיים
 - זאב אלקין   Zeev Elkinגבעת שאול , קומה 3 חדר דיונים שר/מנכ"ל)

 10:30 נסיעה למועצה מקומית ג'ת  –כתובת 10:30 - 11:00
לוויז: מתנ"ס קהילתי ג'ת סעיד אלשיח

 11:00 ברכת ראש המועצה, מוחמד טאהר ותד, 11:00 - 13:00
סיור בגינה+הרצאה, פיקוח עירוני, הקמת תחנת מעבר, 

 פגישות בצפון13:00 - 17:00
 הכנה להודעה לתקשורת - צוות17:00 - 19:00

יום חמישי 5 יולי
יש אירוע בשישי - שולי מזרחי

 נסיעה לבדיקות 08:00 - 09:00
 בדיקות בי"ח בית ציון09:00 - 12:00
 פגישות קרית ביאליק13:00 - 17:00
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יום שני 9 יולי
 (לשכת השר  לתאם מחדש- דיון בינמשרדי בנושא מפרץ חיפה

להגנת הסביבה - כנפי נשרים 5 גבעת שאול - קומה 3 חדר דיונים 
 - זאב אלקין   Zeev Elkinשר)

 (כנפש) שוטף - דואר08:00 - 09:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 (משרד כנפש) שוטף, רל"ש, דואר, צוות11:00 - 13:00
 (לשכת  פגישת עבודה - סגן השר, ח"כ ירון מזוז13:00 - 14:00

 - קרן מרבדיאן    Keren Marvadianסגן השר)
 14:15 דיון בנושא אסדרת הגז - ליוויתן, תיאום 14:00 - 14:30
 (אצל המנכ"ל)עמדה משרדית
 - ירון מזוז   Yaron  (לשכת הסגן) 14:30 בנדה14:30 - 15:00

Mazuz
 - ירון  (אולם ירושלים, כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Yaron Mazuz   מזוז
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00
 - זאב אלקין (חדר 258) דיון בנושא המצוק החופי18:30 - 19:30

Zeev Elkin

יום רביעי 11 יולי
יום הולדת (לועזי) לסגן השר

 (כנסת) שוטף - רל"ש08:00 - 11:00
 11:00 מליאה - בשעה 12:00 דיון מיוחד לציון 11:00 - 17:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת)יום זאב ז'בוטינסקי 
 (כנסת) 11:00 הרב מאיר מזוז11:00 - 12:00
 הגשת שלב א' של הסקר המצרפי לחומרים 15:15 - 16:15

 (סיעת מסוכנים מפרץ חיפה - הצגה סופית לשר ולמנכ"ל
 - זאב אלקין   Zeev Elkinהליכוד)

 נסיעה לקריות17:00 - 20:00

יום שישי 13 יולי
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 14 יולי

יום ראשון 8 יולי
 פגישות בצפון08:00 - 19:00

יום שלישי 10 יולי
 משרד לביטחון פנים - אישורי נשק09:00 - 10:00
 נסיעה לקריות10:00 - 13:00
 פגישות בצפון / קריות13:00 - 19:00

יום חמישי 12 יולי
 פגישות בצפון, קריות, חיפה08:00 - 19:00
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15 יולי 2018 - יולי 2018
21 יולי 2018

יום שני 16 יולי
 (אולם  שבוע אחרון למושב - אין קיזוזים או העדרויות00:00

ירושלים, כנסת)
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 (כנפש) שוטף משרד11:00 - 14:30
 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00
 - ירון  (אולם ירושלים, כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Yaron Mazuz   מזוז
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 18 יולי
 (אולם שבוע אחרון למושב - אין קיזוזים או העדרויות

ירושלים, כנסת)
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) מליאה08:00 - 20:00
 16:00 הרמת כוסית לכבוד סיום כהונתו של 16:00 - 17:00

ראש האופוזיציה ח"כ יצחק הרצוג בכנסת, ולקראת כניסתו 
 (אולם ירושלים, כנסת)לתפקיד יו"ר הסוכנות היהודית

יום שישי 20 יולי
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 21 יולי
ערב תשעה באב

יום ראשון 15 יולי
 מחוז חיפה + מטווח08:00 - 14:00
 14:00 מפגש עם חיים חמי + דדי סוויסה + 14:00 - 16:00

 (גבעת המגדל 2, יקנעם המושבה בוויז - רשות ניקוז ונחלים)צהריים
 נסיעה לחיפה16:00 - 16:30
 המשך פגישות חיפה + קריות16:30 - 20:00

יום שלישי 17 יולי
 (אולם שבוע אחרון למושב - אין קיזוזים או העדרויות

ירושלים, כנסת)
 כנסת - מליאה08:00 - 20:00
 17:00 טקס סיום הדרכות מחשב לכל ילד - 17:00 - 19:00

 (מרכז תרבות , דאליית לכ-40 משפחות ילדי דאליית אל כרמל 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzאל כרמל)

יום חמישי 19 יולי
 (אולם  שבוע אחרון למושב - אין קיזוזים או העדרויות00:00

ירושלים, כנסת)
 כנסת - מליאה08:00 - 20:00
 משרד כנפש08:00 - 14:00
 17:00 טקס סיום הדרכות מחשב לכל ילד -  26 17:00 - 19:00

 (מרכז להב"ה, רחוב רבי שמעון בן שטח 8 (במרכזמשפחות - אלעד
 - ירון מזוז   Yaron מסחרי) יש חניה עילית ותחתית. קומה 4 , אלעד)

Mazuz



30 21/05/2020 08:44Yaron Mazuz   ירון מזוז

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

אוגוסט 2018

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

22 יולי 2018 - יולי 2018
28 יולי 2018

יום שני 23 יולי
 פגישות במרכז08:00 - 17:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 נסיעה ליהוד (50 דק' מירושלים)17:00 - 18:00
 18:00 טקס סיום הדרכות - פרויקט מחשב לכל 18:00 - 20:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (יהוד)ילד- 11 משפחות ילדי יהוד

יום רביעי 25 יולי
 פגישות בקריה08:00 - 10:00
 נסיעה למרכז10:00 - 12:00
 ניחום אבלים - אורגד12:00 - 13:00
 (פתח תקוה) ניחום אבלים אביב לוי13:00 - 14:00

יום שישי 27 יולי
 פגישות בצפון09:00 - 15:00
 10:20 רדיו צפון10:00 - 11:00

שבת 28 יולי

יום ראשון 22 יולי
סיום מושב הקיץ - כנסת

צום תשעה באב
 פגישות בקריה -בז"ן08:00 - 19:00

יום שלישי 24 יולי
 סיור בחוף קרית חיים - שלמה כץ + הנהלת 08:00 - 17:00

מפעל דור כימיקלים
 17:00 טקס סיום הדרכות - פרוייקט מחשב לכל 17:00 - 19:00

 - ירון  (חדר ישיבות, עיריית קרית ים)ילד - 39 משפחות קרית ים
Yaron Mazuz   מזוז

יום חמישי 26 יולי
 (ת"א) מצודה08:00 - 17:00
 09:15 ריאיון רדיו ללא הפסקה - יוסי מזרחי09:00 - 10:00
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4 אוגוסט 2018

יום שני 30 יולי
 מחוז חיפה08:00 - 17:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)

יום רביעי 1 אוגוסט
 פגישות קריות09:00 - 19:00
 (מחוז חיפה) 11:00 פגישת עבודה - צוות הלשכה11:00 - 12:00

יום שישי 3 אוגוסט
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 4 אוגוסט

יום ראשון 29 יולי
 פגישות בקריה08:00 - 17:00

יום שלישי 31 יולי
 מחוז חיפה08:00 - 17:00

יום חמישי 2 אוגוסט
 - ירון  (הפלמ"ח 39, קרית ביאליק) 08:30 גיא סמט08:30 - 09:00

Yaron Mazuz   מזוז
 פגישות קריות09:00 - 13:00
 (מעלה אדומים) 16:00 בן חדד16:00 - 17:00
 17:00 טקס סיום הדרכות - פרוייקט מחשב לכל 17:00 - 19:00

 (חדר ישיבות אגף החינוך ילד - 15 משפחות ילדי מעלה אדומים  
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzבבניין העירייה, קומה 2, מעלה אדומים)
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5 אוגוסט 2018 - אוגוסט 2018
11 אוגוסט 2018

יום שני 6 אוגוסט
שערי צדק - ירושלים

 (לשכת הסגן,  09:00 אבי אדרי - הסתדרות09:00 - 10:00
ירושלים)

 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45
 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)

 12:00 יעל אצל אלי כהן12:00 - 13:00
 13:45 - דנציגר - פורום הנהלה - בנושא עדכון 13:45 - 15:45

 - ישראל דנציגר   Yisrael  (משרד ראשי ירושלים)ביצוע הישגי 2018
dancziger

 (נס ציונה) ניחום אבלים 17:00 - 18:00

יום רביעי 8 אוגוסט
 12:00 כינוס הכנסת - הצעה לסדר יום 12:00 - 14:00

בנושא:"חוק הלאום" ופגיעתו בערכי השוויון והדמוקרטיה

יום שישי 10 אוגוסט
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 11 אוגוסט

יום ראשון 5 אוגוסט
 פגישות בקריה08:00 - 19:00

יום שלישי 7 אוגוסט
 פגישות קריות09:00 - 19:00
 (קריות) 14:00 משה בוכובזה + רמי סדן14:00 - 15:00

יום חמישי 9 אוגוסט
יש אירוע במוצ"ש בחדרה

 (מחוז  ביקור המשנה ליועץ המשפטי לממשלה08:00 - 15:00
חיפה)



33 21/05/2020 08:44Yaron Mazuz   ירון מזוז

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

ספטמבר 2018

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

12 אוגוסט 2018 - אוגוסט 2018
18 אוגוסט 2018

יום שני 13 אוגוסט
 נסיעה לירושלים07:00 - 09:00
 (כנפ"ש) שוטף ירושלים09:00 - 12:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 (כנסת) 12:00 יוסי גריף - קצין הכנסת12:00 - 13:00
 נסיעה לכנפ"ש13:00 - 13:30
 שוטף - כנפי נשרים13:30 - 15:00

יום רביעי 15 אוגוסט
 פגישות קריות07:00 - 17:00

יום שישי 17 אוגוסט
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 18 אוגוסט

יום ראשון 12 אוגוסט
 נסיעה לירושלים07:00 - 09:00
 ירושלים - בינוי ושיכון, משרד להגנה"ס09:00 - 13:30
 נסיעה לת"א13:30 - 14:30
 שוטף - ת"א14:30 - 17:00
 17:00 טקס סיום הדרכות - פרוייקט מחשב לכל 17:00 - 19:00

 (בית יד לבנים – רחוב חטיבת ילד - 35 משפחות ילדי כרמיאל  
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzיפתח 48, כרמיאל)

יום שלישי 14 אוגוסט
 פגישות קריות07:00 - 17:00

יום חמישי 16 אוגוסט
 פגישות קריות07:00 - 17:00
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19 אוגוסט 2018 - אוגוסט 2018
25 אוגוסט 2018

יום שני 20 אוגוסט
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 18:00 כנס פתיחת מערכת הבחירות למועצת 18:00 - 20:00

 (עליאש 5, ירושלים)העיר - סניף הליכוד ירושלים

יום רביעי 22 אוגוסט
 פגישות קריות08:00 - 18:00
 18:00 חנוכת בית הכנסת "זכור לאברהם", 18:00 - 20:00

במעמד הרב לסרי, השר דוד אזולאי ועפר בן אליעזר - ר"מ 
 (המרגניות 28, רמת ישי)רמת ישי

יום שישי 24 אוגוסט
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 25 אוגוסט

יום ראשון 19 אוגוסט
 פגישות קריות09:00 - 15:00
 16:00 טקס סיום הדרכות  - פרויקט מחשב לכל 16:00 - 18:00

 -  (מתנ"ס, חצור הגלילית)ילד- 22 משפחות ילדי חצור הגלילית  
Yaron Mazuz   ירון מזוז

יום שלישי 21 אוגוסט
 פגישות קריות08:00 - 14:00
 17:00 טקס סיום הדרכות - פרוייקט מחשב לכל 17:00 - 19:00

 - ירון מזוז (מרכז הנוער, בית שאן)ילד - 90 משפחות ילדי בית שאן
Yaron Mazuz  

יום חמישי 23 אוגוסט
 פגישות קריות08:00 - 18:00
 12:30 דוד בן בסט - ריאיון לנבחרים (בתכלול 12:30 - 13:30

 (רח' המלאכה 22, אזור התעשיה החדש ראש העין, בנין 3, כניסהבן)
 - ירון מזוז   AYaron Mazuz קומה 2)



35 21/05/2020 08:44Yaron Mazuz   ירון מזוז

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

ספטמבר 2018

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

26 אוגוסט 2018 - אוגוסט 2018
1 ספטמבר 2018

יום שני 27 אוגוסט
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)

יום רביעי 29 אוגוסט
 פגישות קריות09:00 - 16:00
 16:30 טקס סיום הדרכות פרוייקט מחשב לכל 16:30 - 18:30

 (בית המתנדב, הזמיר 9, קריית ילד - 19 תלמידים - קריית אונו
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzאונו)

יום שישי 31 אוגוסט
 פגישות בצפון09:00 - 15:00
 (הר הרצל, ירושלים) אזכרה שמעון פרס ז"ל10:00 - 11:00

שבת 1 ספטמבר

יום ראשון 26 אוגוסט
 פגישות קריות08:00 - 16:00
 בניסתי10:00 - 11:00
 17:00 טקס סיום הדרכות פרוייקט מחשב לכל 17:00 - 19:00

 (מרכז הנוער, רחוב מנחםילד" לכ- 26 משפחות ילדי אור עקיבא  
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzציוני 804, אור עקיבא)

יום שלישי 28 אוגוסט
 (חוות  11:30 סיור חוות מזור - יוסי חזאי + בנדה11:30 - 12:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzמזור בוויז: המייסדים 10, מזור)
 17:00 טקס סיום הדרכות- פרויקט מחשב לכל 16:45 - 18:45

 (לשכת ראש העיר, חדר ילד - 22 משפחות ילדי קריית מלאכי
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzישיבות, קריית מלאכי)

יום חמישי 30 אוגוסט
 פגישות קריות09:00 - 19:00
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2 ספטמבר 2018 - ספטמבר 2018
8 ספטמבר 2018

יום שני 3 ספטמבר
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 11:15 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה - עם 11:00 - 12:00

 (רחבת המשרד להגנת השר והמנכ"ל, הסגן נושא דברים
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzהסביבה)

 שוטף משרד12:00 - 14:00
 14:00 - דנציגר - ישיבת הנהלה - התנעת 14:00 - 15:00

 - ישראל דנציגר    (משרד ראשי ירושלים)תהליך התכנון 2019
Yisrael dancziger
 16:30 טקס סיום הדרכות - פרויקט מחשב לכל 16:30 - 18:00

 (לשכת ראש ילד - 11 משפחות ילדי לכיש - אורלי לא תהיה
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzהמועצה, חדר ישיבות, לכיש)

יום רביעי 5 ספטמבר
 ועידת איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת 08:30 - 15:00

 - internet@sviva.gov.il (מתחם אירועים דוריה - חמי יואב)אשקלון
 17:00 טקס סיום הדרכות - פרויקט מחשב לכל 17:00 - 19:00

 ילד - 26 משפחות ילדי מבשרת ציון - אורלי לא תהיה
 - ירון מזוז   (אודיטוריום, תיכון הראל, רחוב החוצבים 6, מבשרת ציון)

Yaron Mazuz

יום שישי 7 ספטמבר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 8 ספטמבר

יום ראשון 2 ספטמבר
 פגישות מחוז חיפה08:00 - 17:00

יום שלישי 4 ספטמבר
 פגישות קריות09:00 - 16:00
 17:00 טקס סיום הדרכות - פרוייקט מחשב לכל 17:00 - 19:00

 (מרכז צעירים, השקד פינת רותם,ילד - 120 משפחות ילדי טבריה  
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzטבריה)

יום חמישי 6 ספטמבר
 (מחוז ת"א) 10:00 יעקב פרץ + גיא סמט + עמרם10:00 - 11:00
 13:00 הרמת כוסית מחוז חיפה + 14:00 ים 13:00 - 15:00

 (מחוז חיפה)וחופים
 13:00 -  דנציגר - שיחת עובדים (45 דק') 13:00 - 14:00

 (שד' פל ים 15 א' והרמת כוסית לחג (15 דק') - במחוז חיפה
 - ישראל דנציגר   Yisrael danczigerקריית ממשלה חיפה קומה 23 )

 18:30 הרמת כוסית ראש השנה עם יו"ר הליכוד18:30 - 21:00
 - ירון  (גני התערוכה, תל אביב)וראש הממשלה מר בנימין נתניהו

Yaron Mazuz   מזוז
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9 ספטמבר 2018 - ספטמבר 2018
15 ספטמבר 2018

יום שני 10 ספטמבר
 ראש השנה00:00

 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45
 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)

יום רביעי 12 ספטמבר
צום גדליה

יום שישי 14 ספטמבר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 15 ספטמבר

יום ראשון 9 ספטמבר
ערב ראש השנה

יום שלישי 11 ספטמבר
 ראש השנה00:00

יום חמישי 13 ספטמבר
 מצודה09:00 - 13:00
 09:00 ריאיון לרדיו צפון - יוסי מזרחי09:00 - 10:00
 17:45 אסיפת הורים - מפגש חגיגי - 120 הורי 17:30 - 19:00

 (מרכז מידעטק, דרך העצמאות ותלמידי נהריה עם ראש העיר
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzפינת התבור - בוייז מידעטק נהריה)
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16 ספטמבר 2018 - ספטמבר 2018
22 ספטמבר 2018

יום שני 17 ספטמבר
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 שוטף - דואר, צוות12:00 - 14:00
 14:00 ישיבת פגרה של הכנסת בנושא המתקפה14:00 - 16:00

של שרת המשפטים, איילת שקד, על בג"צ והסכנה לדמוקרטיה

יום רביעי 19 ספטמבר
יום כיפור

יום שישי 21 ספטמבר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00
 (גן  12:00 בריתה לנכדה של ח"כ נאוה בוקר12:00 - 13:00

האירועים קסליו רח' הזגג 19 חדרה )

שבת 22 ספטמבר

יום ראשון 16 ספטמבר
 היום הבין-לאומי לשמירה על שכבת האוזון 08:00 - 08:30

 - internet@sviva.gov.il (ברחבי העולם)2018 
 בז"ן09:00 - 12:00
 11:00 סיור ודיון בכוכב יאיר-צור יגאל בנושא: 11:00 - 14:00

זיהום אויר הנגרם משריפת פסולת בשטחים פתוחים של ועדת 
המשנה לטיפול בזיהום אויר הנגרם משריפות פסולת בשטחים 

פתוחים
 15:00 טקס סיום הדרכות - פרויקט מחשב לכל 15:00 - 16:00

 -  (אולם מועצה, מטה אשר)ילד - 15 משפחות ילדי מטה אשר  
Yaron Mazuz   ירון מזוז

 נסיעה לירושלים16:00 - 19:00

יום שלישי 18 ספטמבר
ערב יום כיפור

יום חמישי 20 ספטמבר
יש אירוע ביום שישי - בריתה של נאוה בוקר

 פגישות קריות09:00 - 19:00
  רני - פגישת הכרות + פ.ע. עם ראש עיריית 10:00 - 11:30

 - רני עמיר    Rani Amir (לשכת ראש העיר קריית ים)קריית ים
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23 ספטמבר 2018 - ספטמבר 2018
29 ספטמבר 2018

יום שני 24 ספטמבר
סוכות

 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45
 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)

יום רביעי 26 ספטמבר
חול המועד סוכות

 19:00 ערב אושפיזין אצל מיכל ושלמה מליחי - 18:00 - 19:00
עפולה

יום שישי 28 ספטמבר
חול המועד סוכות

שבת 29 ספטמבר
 חול המועד סוכות00:00

יום ראשון 23 ספטמבר
ערב חג סוכות

יום שלישי 25 ספטמבר
 חול המועד סוכות00:00

יום חמישי 27 ספטמבר
חול המועד סוכות
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30 ספטמבר 2018 - ספטמבר 2018
6 אוקטובר 2018

יום שני 1 אוקטובר
שמחת תורה

 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45
 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)

יום רביעי 3 אוקטובר
 הוזמן מלון 00:00823977

 נסיעה לירושלים09:00 - 13:00
 13:00 הכנה לקראת מפגש G2G גרמניה - שולי 13:00 - 14:00

 (לשכת סגן נזר + גלית כהן + אדם שלימצק + שיאלה קנדל 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzהשר, ירושלים)

 (משרד כנפ"ש) שוטף, דואר, רל"ש14:00 - 20:30

יום שישי 5 אוקטובר
 הוזמן מלון 00:00823977

 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 6 אוקטובר

יום ראשון 30 ספטמבר
ערב שמחת תורה

יום שלישי 2 אוקטובר
איסרו חג

 פגישות בצפון, קריה08:00 - 20:00

יום חמישי 4 אוקטובר
הוזמן מלון 823977

 שוטף - משרד08:00 - 13:30
 נסיעה לקינג דיויד13:30 - 14:00
18:00 - 14:00 - (G2G) 14:00 מפגש ממשלות ישראל-גרמניה 

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (מלון המלך דוד בירושלים)עם רה"מ
 - זאב אלקין   Zeev Elkin (התעשייה 8) ירון מזוז18:15 - 20:00
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7 אוקטובר 2018 - אוקטובר 2018
13 אוקטובר 2018

יום שני 8 אוקטובר
 פגישות בקריה, צפון08:00 - 20:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 12:30 דיון פנימי בנושא אולם אירועים מייפל - 12:30 - 13:30

 (לשכת סגן השר, פתח תקוה - רומי + זוהר + רועי + יוסי רבי
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzירושלים)

יום רביעי 10 אוקטובר
 פגישות בקריה, חיפה08:00 - 16:00
 כנס לאומי בנושא: זיהום סביבתי בקרקע ובמים 08:15 - 15:30

 (מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון – השפעות ודרכי התמודדות
 - 2internet@sviva.gov.il, תל-אביב)

 נסיעה לצפת16:00 - 17:00
 17:00 טקס פרויקט מחשב לכל ילד- 50 17:00 - 19:00

 (תפוח פיס  (בוויז תפוח תלמידים צפת - אורלי בחו"ל. לא תגיע.
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzפיס צפת) צפת)

יום שישי 12 אוקטובר

שבת 13 אוקטובר

יום ראשון 7 אוקטובר
 פגישות בקריה08:00 - 10:00
 נסיעה לחיפה10:00 - 10:30
  10:30 חיים בר, יו"ר ארגון נכי צה"ל + רפי כהן 10:30 - 11:30

 (רחוב העליה השניה 23, בת-גלים, צמח, יו"ר מחוז חיפה והצפון
 - יעל מינץ   Yael חיפה (חניון שמור - להתקשר לשירן 0544348040))

Mints
 פגישות בצפון 12:00 - 20:00

יום שלישי 9 אוקטובר
 נסיעה  לירושלים08:00 - 12:00
 שוטף רל"ש, בן12:00 - 12:30
 - ירון מזוז    (לשכת הסגן) 12:30 קרן מרבדיאן12:30 - 13:00

Yaron Mazuz
 שוטף דואר13:00 - 14:00
 נסיעה לצפון15:30 - 19:30

יום חמישי 11 אוקטובר
 פגישות בקריה, צפון08:00 - 17:00
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14 אוקטובר 2018 - אוקטובר 2018
20 אוקטובר 2018

יום שני 15 אוקטובר
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 13:00 דלית דרור - בנוגע לניגוד עניינים (מיד 13:00 - 14:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (לשכת הסגן)לאחר פורום שר)
 - ירון מזוז    (לשכת הסגן) 14:00 קרן מרבדיאן14:00 - 14:30

Yaron Mazuz
 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 17 אוקטובר
18:00 גיורא שחם, יו"ר רשות המים + אפי דביר, הממונה על 

 התאגידים + גלעד פרננדס, סמנכ"ל כלכלה (בראשות גילי)
(רחוב המסגר 14, ת"א, קומה 5, לשכת מנכ"ל ())

 נסיעה לירושלים08:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 16:00
 12:00 פגישת הכנה לקראת המפגש עם סגן 12:00 - 12:30

 - ירון מזוז   Yaron  (לשכת הסגן)השר סיני - אדם + גיא+ שיאלה
Mazuz

 12:30 זיהום אויר מקטנועים - מימון טולדנו + 12:30 - 13:30
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (חדר 255, כנסת)אמיר זלצברג - 
 (כנסת) אלקין15:30 - 16:30
 נסיעה לחיפה17:00 - 20:00

יום שישי 19 אוקטובר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00
  12:00 ברית לבן של רוית ועופר עיני - דניאל12:00 - 13:00

(אולם אבניו, רחוב שרון 1, קריית שדה התעופה)

שבת 20 אוקטובר

יום ראשון 14 אוקטובר
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzתחילת מושב החורף - כנסת

 פגישות - קריות, חיפה08:00 - 16:00
 נסיעה לטירת הכרמל16:00 - 17:00
 17:00 טקס בחירת מלכת היופי ניצולות שואה - 17:00 - 18:00

 (מלון גארדן הוטל (סמוך למרכז הקונגרסים) קוקטייל וקבלת פנים
חיפה)

 17:00 טקס פרויקט מחשב לכל ילד - 40 17:00 - 18:00
 (טירת הכרמל - ספרייה עירונית   (בוויז תלמידים טירת הכרמל

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzהפלמח 6))
 18:00 טקס מחווה לניצולות שואה - ערב בחירת18:00 - 20:00

 (מרכז מלכת היופי - עמותת יד עזר לחבר (שמעון סבג)
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzהקונגרסים, חיפה)

יום שלישי 16 אוקטובר
 פגישות קריות - חיפה08:00 - 14:00
 נסיעה לעכו14:00 - 17:00
 16:30 ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של 16:30 - 17:00

 - ירון מזוז   Yaron  (מליאה, כנסת)רחבעם זאבי ז"ל, במעמד רה"מ
Mazuz

 17:00 טקס סיום הדרכות "מחשב לכל ילד" לכ-17:00 - 19:00
 - ירון  (קונסרבטוריון עכו , רח' שטראוס 1 )100 משפחות ילדי עכו

Yaron Mazuz   מזוז

יום חמישי 18 אוקטובר
יש אירוע בשישי - ברית עופר עיני

 פגישות קריות, חיפה08:00 - 20:00
 הועידה ה-17 של הסתדרות המעו"ף - ארנון 08:40 - 13:40

 (תיאטרון הקאמרי, שדרות שאול המלך 19, ת"א)בר-דוד
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21 אוקטובר 2018 - אוקטובר 2018
27 אוקטובר 2018

יום שני 22 אוקטובר
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 שוטף משרד להגנת הסביבה10:30 - 13:30
 נסיעה למלון המלך דוד13:30 - 14:00
 (מלון המלך  14:00 פגישה עם סגן השר הסיני14:00 - 16:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzדוד)
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 24 אוקטובר
17:30 טקס סיום הדרכות "מחשב לכל ילד" לכ- 100 משפחות 

 - ירון מזוז   Yaron  (רמלה)ילדי רמלה - נדחה עקב בקשת העיריה
Mazuz

 נסיעה לירושלים08:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 16:00
  11:15 דניאל הרשקוביץ, נציב שרות המדינה11:00 - 12:00

(משרד רה"מ)
 16:00 המפגש השנתי ה-4 של וועדת החדשנות 16:00 - 18:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (משרד החוץ)ישראל-סין בראשות רה"מ
 (לשכת רה"מ, קפלן 3) 18:30 יום הולדת רה"מ18:30 - 19:30

יום שישי 26 אוקטובר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 27 אוקטובר

יום ראשון 21 אוקטובר
 פגישות בקריה, חיפה08:00 - 17:00
 15:00 טקס האזכרה הממלכתי ליצחק ולאה 15:00 - 16:00

 (ברחבת הקבר, הר רבין ז"ל במעמד הנשיא, רה"מ, יו"ר הכנסת
הרצל ירושלים)

 17:00 ישיבה מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה 17:00 - 18:00
 - ירון  (מליאה, כנסת)ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל במעמד רה"מ

Yaron Mazuz   מזוז

יום שלישי 23 אוקטובר
 פגישות בקרייה, חיפה08:00 - 17:00
 נסיעה לנצרת17:00 - 18:00
 18:00 טקס פרויקט מחשב לכל ילד - 28 18:00 - 20:00

 - ירון מזוז    (בניין העירייה, נצרת עילית)תלמידים נצרת עילית
Yaron Mazuz

יום חמישי 25 אוקטובר
 פגישות קריות09:00 - 16:00
 16:45 טקס פרויקט מחשב לכל ילד - 60 17:00 - 19:00

 (הבנים 10, אור יהודה)תלמידים - אור יהודה
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יום שני 29 אוקטובר
 9:30 - דנציגר - הצגת "הערכת מצב מגדרית 09:30 - 10:00

  (משרד ראשי ירושלים)במשרד" - פורום הנהלה - יוצג ע"י שירלי
Yisrael dancziger   ישראל דנציגר -

 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45
 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)

 שוטף משרד11:00 - 14:00
 12:30 - דנציגר - סטטוס יישום קולות קוראים - 12:30 - 14:00

 פורום הנהלה, עודד, שרון, אביטל, זיוית, אמיר, שלמה, רן
 - ישראל דנציגר   Yisrael dancziger(משרד ראשי ירושלים)

 14:00  דנציגר - דיון בנושא שיקולים להכרזה 14:00 - 15:00
על אזור נפגע זיהום אויר - ירון מזוז (לשיקולו), שולי, בנדה, 
 גתית, מנהלי מחוזות, אמיר, צור, נציג לש"מ, אילן לוי, לבנה

 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00
Mazuz

 15:15 דינה זילבר, משנה ליועץ המשפטי 15:00 - 16:00
 (משרד המשפטים, רחוב צאלח א-דין 29, קומה ב', חדר לממשלה

(239
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00
 (משרד רה"מ) 17:00 רה"מ17:00 - 18:00

יום רביעי 31 אוקטובר
 נסיעה לירושלים08:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 16:00

יום שישי 2 נובמבר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00
 (אווניו, השרון 1,  09:30 יום הולדת לניר ברקת09:30 - 11:00

קרית שדה התעופה)

שבת 3 נובמבר

יום ראשון 28 אוקטובר
 (מלון  9:00 - פורום הנהלה בראשות מנכ"ל09:00 - 13:00

 - ישראל דנציגר   Yisrael יהודה, דרך חיים ע. קוליץ, ירושלים)
dancziger

 15:00 - אצל חיים צורי, ר. ע קריית מוצקין 15:00 - 16:00
בנושא ריחות + ר. ע קריית ביאליק - ירון מזוז, בנדה, דורית, 

 (שד' בן רני, יוסי בר, **נציג כב"ה, **נציג מ"י, עופר דרסלר
 - ישראל דנציגר   Yisrael danczigerגוריון 80 קומה 3 קריית מוצקין)

יום שלישי 30 אוקטובר
בחירות ברשויות המקומיות

 בחירות ברשויות המקומיות08:00 - 22:00

יום חמישי 1 נובמבר
ניחום אבלים - דוד אזולאי ז"ל

 פגישות בצפון, קריות08:00 - 20:00
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יום שני 5 נובמבר
 9:00 - דנציגר - בנושא אכיפת צו 45 - מתחם 09:00 - 10:00

בז"ן - ירון מזוז, שולי, דלית/ איריס, יוסי בר, רני, שי אלה, צור, 
 (משרד לבנה, גיא לסט, שגיא עזני, כאמל, נועה גושן - שלילי

 - ישראל דנציגר   Yisrael danczigerראשי ירושלים)
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 12:00 רני עמיר, מנהל מחוז חיפה + שולי רוקח 12:00 - 12:30

ת.ז. 022727465 + מאיר יעקב, מנהל אתר אביבית - ללא סגן 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (לשכת סגן השר)השר

 שוטף משרד כנפ"ש12:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 7 נובמבר
 נסיעה לירושלים07:00 - 10:00
 שוטף כנסת10:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 16:00

יום שישי 9 נובמבר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 10 נובמבר

יום ראשון 4 נובמבר
 פגישות - מחוז צפון08:00 - 19:00

יום שלישי 6 נובמבר
 - זאב אלקין   Zeev (לשכת השר, הגנ"ס) צו 45 בז"ן11:45 - 12:30

Elkin
 (חדר ישיבות  דיון בנושא אכרזת מינים מוגנים13:45 - 15:00

 - זאב אלקין   Zeev Elkinקומה 3, הגנ"ס כנפי נשרים 5 ירושלים)

יום חמישי 8 נובמבר
 פגישות - קריות, צפון (תלונה)08:00 - 19:00
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יום שני 12 נובמבר
 תרגיל לאומי לטיפול באירועי זיהום ים - חופים00:00

 9:00 - דנציגר -  בנושא סטאטוס החלטות 09:00 - 10:15
 (משרד ראשי ממשלה - פורום הנהלה, שרון, אמיר, שלמה

 - ישראל דנציגר   Yisrael danczigerירושלים)
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 (כנפ"ש) שוטף משרד12:00 - 16:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 14 נובמבר
 תרגיל לאומי לטיפול באירועי זיהום ים - חופים00:00

 נסיעה לירושלים08:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 16:00
 11:00 טקס האזכרה הממלכתי לפולה ולדוד בן 11:00 - 12:00

 (באחוזת קבר בן-גוריון, הגן גוריון ז"ל במעמד הנשיא ורה"מ
הלאומי, שדה בוקר)

יום שישי 16 נובמבר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 17 נובמבר

יום ראשון 11 נובמבר
 פגישות במחוז חיפה09:00 - 19:00

יום שלישי 13 נובמבר
תרגיל לאומי לטיפול באירועי זיהום ים - חופים

בחירות מקומיות - סיבוב שני (ירושלים)
 09:00 התכנסות בחדר מצב - תרגיל לאומי 09:00 - 17:00

 (חדר מצב, קומה למניעת זיהום ים בשמן + שלמה כץ + מנכ"ל
 - ירון מזוז   Yaron 1, בניין ב' קריית הממשלה, פל-ים 15 א', חיפה)

Mazuz
 ניחום אבלים - משפחת הקצין מ'17:00 - 18:00

יום חמישי 15 נובמבר
 פגישות קריות09:00 - 19:00
 11:00 ועדת פנים של קיש - לגבי האנטנה 11:00 - 12:00

בחולון
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18 נובמבר 2018 - נובמבר 2018
24 נובמבר 2018

יום שני 19 נובמבר
12:00 כנס הוקרה לקהילת היהודים ההרריים (עולי קווקז) 

 (אודיטוריום, במעמד רה"מ ויו"ר הכנסת - הסגן נושא דברים
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzכנסת)

 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45
 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)

 (לשכת הסגן,  10:15 בני אלבז עם סגן השר10:00 - 10:30
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzכנפ"ש)

 שוטף כנפ"ש12:00 - 13:00
 (לשכת השר,  דיון קרית אתא- מפעל דשנים12:55 - 13:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 - ירון מזוז    (לשכת סגן השר) 13:30 קרן מרבדיאן13:30 - 14:00

Yaron Mazuz
 שוטף כנפ"ש14:00 - 14:30
 נסיעה לכנסת14:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 21 נובמבר
9:00 - התכנסות 9:30 - פתיחת כנס תוכניות עבודה לקראת 

 - ישראל דנציגר   Yisrael dancziger (מלון רמדה ירושלים)שנת 2019
 פתיחת כנס תכניות עבודה נאום שר, סגן שר 09:15 - 10:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkin (מלון רמדה, ירושלים)ומנכל
 09:30 כנס תכניות עבודה לקראת שנת 2019 - 09:30 - 10:30

 (מלון רמדה, ירושלים)עם השר והמנכ"ל, הסגן נושא דברים
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz בנדה - במלון רמדה10:30 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 16:00

יום שישי 23 נובמבר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 24 נובמבר

יום ראשון 18 נובמבר
 פגישות בצפון08:00 - 19:00

יום שלישי 20 נובמבר
 ניחום אבלים בת"א09:00 - 11:00
 ריאיון לרדיו צפון - ליאת רון לגבי השריפות 10:00 - 10:30

בקריות
  דיון ציבורי לעדכון היתר פליטה של כאו"ל17:30 - 20:30

 - רני עמיר    Rani Amir(קרית המששלה חיפה, בניין א' קומה 2-)
  דיון ציבורי לעדכון היתר פליטה של כאו"ל17:30 - 20:30

 - רני עמיר    Rani (קרית המששלה חיפה, בניין א' קומה 2- (אולם 1))
Amir

יום חמישי 22 נובמבר
9:00 - התכנסות 9:30 המשך כנס תוכניות עבודה לקראת שנת

 - ישראל דנציגר   Yisrael dancziger (מלון רמדה ירושלים)2019
09:30 משט קייאקים חגיגי של מיזם "חותרים ומוקירים", ארגון 

 (חוף ירדן, כנרת)נכי צה"ל - חיים בר (טרם אושר)
 8:45 - דנציגר - בנושא התכנית להרחבת תחנת 08:45 - 09:30

הכח בבז"ן - ירון מזוז, רני, נורית שטורק, שולי, דלית, שיאלה, 
 - ישראל דנציגר   Yisrael  (מלון רמדה ירושלים חדר A1)גלית, חן
dancziger

 שוטף כנפ"ש ירושלים09:30 - 17:00
 Canceled: דיון בנושא התכנית להרחבת תחנת 13:15 - 13:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkin (מלון רמדה, ירושלים)הכח בבז"ן 
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25 נובמבר 2018 - נובמבר 2018
1 דצמבר 2018

יום שני 26 נובמבר
גיבוש משרדי באילת

 (קרית ביאליק) 09:00 בן09:00 - 09:30
 נסיעה לחיפה09:30 - 10:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 10:00 דיון בנושא הילדים החטופים - חורי 10:00 - 12:00

 (בית המשפט לענייני משפחה, חיפה )עוזיאל
 נסיעה לירושלים12:00 - 14:30
 (משרד האוצר) 14:30 רוני חזקיהו, חשכ"ל14:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 28 נובמבר
 שוטף כנסת09:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 16:00

יום שישי 30 נובמבר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 1 דצמבר

יום ראשון 25 נובמבר
 גיבוש משרדי באילת00:00

 קריות, ת"א09:00 - 20:00

יום שלישי 27 נובמבר
 גיבוש משרדי באילת00:00

 שוטף משרד ירושלים08:00 - 14:00
 נסיעה למרכז14:00 - 16:00
 פגישות מרכז16:00 - 20:00

יום חמישי 29 נובמבר
 קרית גת10:00 - 14:00
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יום שני 3 דצמבר
נר שני של חנוכה

 09:00 בדיקה - הדסה עין כרם09:00 - 10:00
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 שוטף ירושלים11:30 - 13:00
 15:00 - שיחת וועידה - בנושא הצגת חוות דעת 15:00 - 16:00

משפטית ומקצועית לחריגות הבנזן בבז"ן - דנציגר, ירון מזוז, 
 - ישראל דנציגר   Yisrael danczigerשולי, רני, נציגי לש"מ

 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00
Mazuz

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 5 דצמבר
נר רביעי של חנוכה

 שוטף כנסת09:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 16:00

יום שישי 7 דצמבר
נר שישי של חנוכה

 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 8 דצמבר
נר שביעי של חנוכה

יום ראשון 2 דצמבר
ערב חנוכה - נר ראשון

 פגישות קריות, מרכז08:00 - 19:00
 (כפר  1830 הדלקת נר עם רה"מ ורעייתו18:30 - 19:30

המכביה, רמת גן)

יום שלישי 4 דצמבר
נר שלישי של חנוכה

08:00 - 07:3097FM 07:30  ריאיון לרדיו דרום 
 פגישות קריות, מרכז08:00 - 19:00
 10:05 ריאיון לפאר לי שחר - רדיו מורשת10:00 - 10:30

יום חמישי 6 דצמבר
נר חמישי של חנוכה

 במוצ"ש טקס הדלקת נר - פתח תקוה08:00 - 08:30
 פגישות קריות09:00 - 19:00
 09:30 הופעת התנדבות של מקהלת המשרד - 09:30 - 10:30

 (נווה הורים, סן סימון, פינת זאב 3 פינת שי עגנון, ירושלים)סביבתרון
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יום שני 10 דצמבר
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
 (כנסת) 13:15 שלמה כץ13:00 - 13:30
 13:30 אורלי תמיר, מחשב לכל ילד ת.ז. 13:30 - 14:30

 (כנסת)054222161
 טקס יסוד השדולה למען משפחות השכול 14:00 - 15:00

 - יואב בן צור (אולם נגב)נפגעות טרור
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 12 דצמבר
 (חיפה)ניחום אבלים

 נסיעה לירושלים08:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 16:00

יום שישי 14 דצמבר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 15 דצמבר

יום ראשון 9 דצמבר
נר שמיני של חנוכה

 פגישות קריות, מרכז08:00 - 20:00

יום שלישי 11 דצמבר
סיור במועצות דרוזיות בראשות הסגן עם דורית זיס - מנהלת 

מחוז צפון
 נסיעה לאבו סנאן08:30 - 11:00
 (מועצה  11:00 אבו סנאן - ר"מ פאוזי משלב11:00 - 12:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzמקומית אבוסנאן)
 נסיעה לירכא (15 דק')12:00 - 12:30
 (מועצה מקומית  12:30 ירכא - ר"מ והיב חביש12:30 - 13:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzירכא)
 נסיעה ליאנוח ג'ת (20 דק')13:30 - 14:00
 (מועצה  14:00 יאנוח ג'ת- ר"מ מועדאד סעד14:00 - 14:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzמקומית יאנוח ג'ת)
 14:30 טקס פרויקט מחשב לכל ילד -22 ילדים -14:30 - 16:00

 (מועצה מקומית יאנוח ג'ת)יאנוח ג'ת
 נסיעה לג'וליס16:00 - 16:30
 (מועצה מקומית  16:30 ג'וליס -ר"מ וסאם נבואני16:30 - 17:00

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzג'וליס)
 17:15  מפגש פעילים בג'וליס17:00 - 20:00

יום חמישי 13 דצמבר
 פגישות קריות09:00 - 19:00
 13:00 מפגש ראשי רשויות - אצל עמרם בבית13:00 - 14:00
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16 דצמבר 2018 - דצמבר 2018
22 דצמבר 2018

יום שני 17 דצמבר
 (לשכת השר ,  Canceled: 9:45-11:45 פורום שר09:45 - 11:45

 - זאב אלקין   Zeev Elkinהגנ"ס)
  14:00 יואל נפתלי + עלי עמאר + גיא סמט14:00 - 14:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuz(לשכת הסגן, ירושלים)
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 19 דצמבר
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 16:00
 - זאב אלקין   Zeev Elkin (סיעת הליכוד) צו 45 בז"ן11:45 - 12:45

יום שישי 21 דצמבר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 22 דצמבר
 (אולם  18:30 ערב לזכרו של רועי גליק ז"ל18:30 - 20:00

הכדורסל ע"ש דני זק, רחוב דפנה 56, קרית ביאליק)

יום ראשון 16 דצמבר
 (ירושלים)ניחום אבלים 
 (אשקלון)ניחום אבלים 

 פגישות קריות09:00 - 19:00

יום שלישי 18 דצמבר
צום עשרה בטבת

 שוטף משרד08:00 - 14:00

יום חמישי 20 דצמבר
במוצ"ש משחק כדורסל לזכרו של רועי גליק ז"ל

 09:00 ניר קנטור, מהתאחדות התעשיינים + רני09:00 - 11:00
 (מתחם בזן)+ נציג כיל, גדות ובזן

 העבר: FW: 9:00 - מפגש חברות מפרץ חיפה 09:00 - 11:00
בהשתתפות רני עמיר, מנהל מחוז חיפה המשרד להגנת 

 - ניר קנטור (מפעל בז"ן - חדר ישיבות (יתאם מול שרית))הסביבה
 17:00 כנס הזדהות הליכוד עם העיר אילת - 17:00 - 19:00

 (מלון הרודס, רחוב הירקון 155, ת"א)מאיר יצחק הלוי
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23 דצמבר 2018 - דצמבר 2018
29 דצמבר 2018

יום שני 24 דצמבר
 09:00 הדסה עין כרם09:00 - 10:00
 - זאב אלקין   Zeev (לשכת השר , הגנ"ס) פורום שר09:15 - 11:15

Elkin
 שוטף משרד11:30 - 14:30
 14:30 גיא סמט14:30 - 15:00
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 26 דצמבר
להכין אישורים
 כנסת09:00 - 11:00
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 16:00

יום שישי 28 דצמבר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 29 דצמבר

יום ראשון 23 דצמבר
 פגישות - קריות , חיפה08:00 - 20:00

יום שלישי 25 דצמבר
 נסיעה למרכז08:00 - 10:00
 ניחום אבלים10:00 - 11:00
 שוטף מרכז11:00 - 13:30
 (קריית הממשלה, דרך מנחם  13:30 בנדה - שוטף13:30 - 14:30

 - ירון מזוז   Yaron Mazuzבגין 125, ת"א קומה 12)
 (תל אביב 13:30 - בנדה + ירון מזוז + אורן סונין 13:30 - 14:30

 - יצחק בן דוד- קומה 12)
 נסיעה לבני עייש15:00 - 16:30
 16:30 טקס פרויקט מחשב לכל ילד - 10 16:30 - 18:30

 (מועדון גיל הזהב, רחוב מנחם בגין 19, בני תלמידים - בני עייש
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzעי"ש )

יום חמישי 27 דצמבר
 שוטף משרד09:00 - 17:00
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30 דצמבר 2018 - דצמבר 2018
5 ינואר 2019

יום שני 31 דצמבר
12:30 יום הוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה 

 (אודיטוריום, במעמד רה"מ, אדלשטיין, חיים כץ - של ענת ברקו
כנסת)

 12:00 איסור הדייג בראש הנקרה - שמואל 12:00 - 13:00
גולדשטיין, מנכ"ל רט"ג + ח"כ דן סיידה + ח"כ דודי אמסלם + 

 (בחדר ח"כ ג'ומס אזברגה + ח"כ מסעוד גנאים + אסף מרקו  
 - ירון מזוז   של ח"כ אמסלם, קומת המממשלה, חדר 239 , כנסת)

Yaron Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron  (כנסת) 15:00 ישיבת סיעה15:00 - 16:00

Mazuz
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 16:00 מליאה16:00 - 20:00

יום רביעי 2 ינואר
 - ירון מזוז   Yaron Mazuz (כנסת) 11:00 מליאה11:00 - 16:00
 (אהבת הים) 12:30 ח"כ דודי אמסלם12:30 - 13:00
 17:30 טקס פרויקט מחשב לכל ילד - 66 17:30 - 19:00

 - ירון מזוז   Yaron  (אשכול פיס הזית 6, רמלה)תלמידים ברמלה
Mazuz

יום שישי 4 ינואר
 פגישות בצפון09:00 - 15:00

שבת 5 ינואר

יום ראשון 30 דצמבר
 פגישות קריות09:30 - 16:30
 17:00 טקס פרויקט מחשב לכל ילד - 30 17:00 - 19:00

 (חטיבת ביניים דפנה, רחוב דפנה 54, תלמידים - קרית ביאליק 
 - ירון מזוז   Yaron Mazuzקרית ביאליק)

יום שלישי 1 ינואר
 11:00 כנסת - חקיקה11:00 - 23:00
 - זאב אלקין   Zeev Elkin ישיבה במועצת ירכא11:30 - 12:30
 12:00 אלי שבירו, ראש עיריית אריאל (בתכלול 12:00 - 13:00

 (בניין העיריה)עמיאל)
 - זאב  (קרית ביאליק) Canceled: קריית ביאליק?14:30 - 16:30

Zeev Elkin   אלקין
 (,שדרות ירושלים 16 ,קרית  סיור בקרית ביאליק15:10 - 16:10

 - זאב אלקין   Zeev Elkinביאליק )

יום חמישי 3 ינואר
 - שולי  סיור התייעלות אנרגטית- מצ"ב סדר יום08:30 - 14:00

נזר


