
מיקוםמשתתפיםנושאשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלה

ביקור בבית שאן01/01/201911:00:0014:00:00

צוות לשכת , מנכל וצוותו

בית שאןשרה

מפגש חברים01/01/201916:00:0021:30:00

פגישה פולטיות02/01/201917:30:0018:30:00

פגישה עם ההסתדרות הציונית02/01/201918:3019:30:00

א"לשכה תפגישה עם עיתונאית03/01/201913:3015:00:00

לשכה תל אביבל וצוותו"מנכפגישה עם אמנים03/01/201915:00:0016:00:00

לשכה תל אביבל וצוותו"מנכאיגוד הגולף03/01/201916:30:0017:00:00

לשכה תל אביבנציגי עיריית רחובות, מנכלפגישה עם עיריית רחובות03/01/201918:00:0019:00:00

ירושליםישיבת ממשלה06/01/201910:00:0013:00:00

06/01/201913:00:0014:00:00

  פגישת הכרות עם השר  היפני למשחקים 

,   2020לאוליפיאדת טוקיו  - 2020האולימפיים 

הכרות ושיתוף פעולה" השר סאקוראדה "

לשכת , לשכת השרה

גטילשכת השר היפני, מנכל

06/01/201920:30:0021:30:00

 ערב הצדעה מיוחד להלומי קרב ממערכות 

פתח תקווהנאום השרה-ישראל

פגישה עם ראש מועצה אבן יהודה07/01/201910:00:0011:00:00

פגישות אישיות פולטיות07/01/201913:30:0017:00:00

08/01/201912:00:0013:00:00

 פע מועצה מקומית אבו סנאן 

לשכת , לשכת השרה 

 אבו סנאןלשכת  ראש מועצה, מנכל

מפגש חברים08/01/201913:00:0014:00:00

08/01/201914:30:0015:30:00

חנוכת בית +ת 'פגישה מקצועית מועצת ינוח ג

מורשת

לשכת , לשכת השרה

ת'מועצה מקומית ינוח גלשכת ראש המועצה, מנכל

פוליטיות, פגישות אישיות09/01/201911:00:0015:00:00

ר השלטון המקומי"פגישה עם יו09/01/201915:30:0016:30:00

אילתלאומיאדה אילת10/01/2019

אילתניידת שידור+ לאומיאדה אילת11/01/2019

טירת הכרמלניידת שידור טירת הכרמל13/01/201912:00:0014:00:00

עכוניידת שידור עכו13/01/201918:00:0019:00:00

רמת גןניידת שידור רמת גן14/01/201911:30:0012:30:00

 כפר סבאניידת כפר סבא14/01/201917:30:0019:00:00

בית שמשניידת שידור בית שמש15/01/201911:00:0012:00:00

1.1-30.9.19יומן שרת התרבות והספורט 



פגישת עבודה עיריית בית שמש15/01/201913:00:0014:00:00

לשכת , לשכת ראש העיר

בית שמשלשכת מנכל, השרה

ברקןניידת  שידור- מועצה איזורית שומרון15/01/201917:00:0018:00:00

אור יהודהשידור אור יהודה16/01/201911:00:0012:00:00

לשכה תל אביבשוטף לשכה16/01/201914:00:0017:30:00

רעננהניידת שידור רעננה16/01/201918:30:0020:30:00

רמלה ניידת שידור רמלה17/01/201912:00:0013:00:00

פגישה עם הורים שכולים17/01/201918:30:0019:30:00

לשכת , נציגי יתומי צהל

לשכה תל אביבשרה

תל אביבניידת שידור תל אביב17/01/201919:30:0021:00:00

ראש העין ניידת שידור ראש העין18/01/201910:30:0012:00:00

מערת המכפלהניידת שידור מערת המכפלה20/01/201911:00:0012:00:00

מפגש חברים20/01/201913:00:0017:00:00

 ניידת שידור גדרה20/01/201919:30:0021:00:00

 הנחת אבן פינה לבית מייסדים במגדל העמק21/01/201910:00:0011:00:00

, לשכת מנכל, לשכת שרה

מגדל העמקלשכת ראש העיר

מגדל העמקניידת שידור מגדל העמק21/01/201911:00:0012:30:00

מצפה דובבניידת שידור מצפה דובב21/01/201915:30:0017:00:00

רהטסיור במתחם הבריכה החדשה ברהט22/01/201911:00:0012:00:00

רהטשידור ניידת רהט22/01/201912:00:0013:30:00

מפגש חברים22/01/201914:00:0015:30:00

ישיבת עבודה מועצה איזורית שפיר22/01/201916:00:0017:00:00

, צוות לשכה, צוות מועצה

מועצה אזורית שפירצוות לשכת מנכל

בני עיישניידת שידור בני עייש22/01/201918:30:0020:00:00

אשדודניידת שידור אשדוד23/01/201912:30:0014:30:00

בת יםשידור ניידת בת ים23/01/201920:00:0021:00:00

בת ים"רוקדים על גלגלים"אורחת כבוד באירוע  23/01/201921:00:0022:00:00

עמק לוד ניידת שידור עמק לוד24/01/201911:30:0012:30:00

ע ראש עיריית שדרות.פ24/01/201913:30:0014:30:00

לשכת , לשכת השרה

לשכה תל אביבע שדרות"ר,  מנכל

לשכה תל אביבמנכלהיערכות לגרנד פרי24/01/201915:00:0016:00:00

תל אביבודו'טקס פתיחת גרנד פרי בג24/01/201916:30:0019:00:00

בני ברקשידור ניידת בני ברק24/01/201921:30:0023:00:00

תל אביבניידת שידור תל אביב25/01/201911:00:0012:30:00

א"תגמר גראנד פרי26/01/201917:00:0019:00:00



א"תמנכל, ל"יור האיגוד הבניערב גאלה גודו גרנד פרי26/01/201920:30:0022:00:00

 מפגש עם שחקנית בינלאומית27/01/201910:30:0011:30:00
צוות לשכת ,צוות לשכה

המנכל
ירושלים

ירושליםניידת שידור ירושלים27/01/201912:00:0013:30:00

תל אביבניידת שידור  תל אביב27/01/201916:30:0017:30:00

ראשלצניידת שידור ראשלצ28/01/201911:00:0012:00:00

משרד רוהממנכל וצוותומפגש רוהמ עם המדליסטים מהגראנד פרי28/01/201913:15:0014:00:00

 פגישה מבקר המדינה בנושא טקס המשואות28/01/201915:00:0015:30:00

צוות , צוות מבקר המדינה

גטימנכל

י"גטע מנכל"פ28/01/201915:30:0017:00:00

ירושליםניידת שידור ירושלים28/01/201919:00:0020:00:00

סיור במרכז חירום נתיבות29/01/201910:30:0011:30:00

נתיבותניידת שידור נתיבות29/01/201911:30:0012:30:00

באר שבעניידת באר שבע29/01/201918:30:0020:00:00

רחובותשידור ניידת רחובות30/01/201914:00:0015:00:00

רחובותצילום עם אלופי עולם באקרובטיקה30/01/201918:00:0018:30:00

ראש העיןניידת שידור ראש העין31/01/201909:00:0010:00:00

מפגש חברים31/01/201917:30:0018:30:00

מעלה אדומיםניידת שידור מעלה אדומים31/01/201919:30:0020:30:00

לודניידת שידור לוד01/02/201910:00:0011:30:00

פגישות פוליטיות03/02/201911:00:0015:00:00

ירושליםקבינט בטחוני03/02/201915:30:0018:00:00

אריאלניידת שידור אריאל03/02/201920:00:0021:00:00

מטה ראש העיןטלפונים והיערכות04/02/201910:00:0016:00:00

ראש העיןניידת ראש העין04/02/201917:00:0018:00:00

בחירות מקדימות05/02/201909:00:0000:00:00

06/02/201915:00:0016:00:00

  פגישה עם מבקר המדינה וצוותו בנושא  משחק 

הידידות בין נבחרות הכדורגל של ישראל 

וארגנטינה

, מבקר המדינה וצוותו

תל אביבמנכל המשרד וצוותו

 ראש העיןרמט, מנכלע מנכל.פ07/02/201912:00:0014:00:00

ניחום אבלים07/02/201918:00:0019:00:00

אירועים פוליטים07/02/201920:00:0022:00:00

גטיצוות לשכהפגישות מקצועיות צוות לשכה10/02/201911:00:0014:00:00

ל פרטי"חו 11/02/201900:00:0000:00:0011-19.2

צילומי תקשורת21/02/201912:00:0021:00:00



ישיבת ממשלה24/02/201910:00:0013:00:00

גטיצוות לשכהפגישות צוות לשכה24/02/201915:00:0017:30:00

ראש העיןרמט+ מנכל הכנה לועידת השלטון המקומי25/02/201911:00:0014:00:00

פגישות אישיות25/02/201915:00:0018:00:00

לשכה תל אביבפגישות פוליטיות26/02/201911:00:0014:00:00

לשכה תל אביבשוטף לשכה26/02/201914:00:0019:00:00

ניחומי אבלים27/02/201911:00:0014:00:00

פגישות פוליטיות27/02/201915:00:0018:00:00

תל אביבמנכלנאום השרה-  ועידת השלטון המקומי לחדשנות28/02/201911:00:0013:00:00

ז מרום גליל"חנוכת שחבק מוא28/02/201915:00:0017:00:00

צוות רשות , צוות משרד

דלתוןמקומית

כנס פוליטי28/02/201918:00:0019:00:00

ירושליםישיבת ממשלה03/03/201910:30:0013:00:00

ירושלים קבינט ביטחוני03/03/201913:00:0014:30:00

כפר אחיםניחום אבלים השר ישראל כץ03/03/201916:00:0017:00:00

לשכה תל אביבפגישת צוות הלשכה04/03/201911:00:0018:30:00

כפר המכבייהאירוע השקת הקמפיין של מפלגת הליכוד04/03/201919:30:0022:00:00

לשכה תל אביבמנכלדיון בנושא טקס המשואות05/03/201912:00:0013:30:00

לשכה תל אביבפגישות פוליטית05/03/201913:30:0016:30:00

05/03/201918:30:0022:30:00

 70ארוע הצדעה לאופנה הישראלית במסגרת 

גני התערוכה תל אביבל"מנכשנה למדינה

אישי06/03/2019

לשכה תל אביבפגישות פוליטיות07/03/201914:00:0018:00:00

ראשלצגביע המדינה לנשים  בכדורסל07/03/201919:00:0021:30:00

08/03/201909:30:0010:30:00

ש ענת "משחק כדורגל כנגד אלימות נשים ע

רמת גןל"אלימלך ז

סיור בפתח תקווה08/03/201911:00:0012:30:00

י"לשכה  גטע מנכל"פ10/03/201911:30:0012:30:00

פגישה עם מבקר המדינה10/03/201914:00:0015:00:00

, מבקר המדינה וצוותו

ירושליםמנכל משרד וצוותו

גטירמט, מנכלל"ע מנכ"המשך פ10/03/201916:00:0018:00:00

ראש העיןאירוע יום האישה הבינלאומי10/03/201920:00:0021:30:00

מרכז מורשת בגין ירושליםל" ישיבת סיעה מיוחדת לזכרו של מנחם בגין ז11/03/201910:00:0013:00:00

לשכה תל אביבתקשורת11/03/201914:00:0015:30:00

לשכה תל אביבצוות לשכהשוטף לשכה11/03/201915:30:0016:00:00



11/03/201917:00:0018:30:00

 שבוע האופנה תצוגת אופנה של המעצב דרור 

תל אביבקונטנטו

פגישות פוליטיות12/03/201910:00:0012:00:00

(אזכרה)ניחום אבלים 12/03/201916:0017:30

לשכה תל אביבפגישות פוליטיות13/03/201912:00:0016:00:00

לשכה תל אביבפגישה מקצועית צוות לשכה13/03/201917:00:0018:30:00

צילומי תקשורת14/03/201914:30:0016:30:00

ניחום אבלים14/03/201917:00:0018:00:00

ביקור חולים14/03/201918:00:0019:00:00

מ"משרד רוהישיבת ממשלה17/03/201910:30:0013:00:00

מ"משרד רוהקבינט בטחוני17/03/201915:00:0018:00:00

תל אביבכנס פוליטי17/03/201920:00:0021:00:00

צילומים קמפיין הליכוד18/03/201911:00:0013:00:00

לשכה תל אביבפגישה בנושא עידוד האופנה בישראל18/03/201913:30:0014:30:00

לשכה תל אביבנציגי ארגון יתומים ואלמנות צהל18/03/201915:00:0016:00:00

סיור בשוק יבנה19/03/201911:30:0013:00:00

פגישות פוליטיות19/03/201916:00:0018:00:00

פגישות אישיות20/03/201911:00:0016:00:00

תקשורת24/03/201910:30:0014:00:00

פגישה פוליטית24/03/201917:00:0019:00:00

24/03/201919:00:0021:00:00

  משחק נבחרת ישראל כדורגל במסגרת מוקדמות 

חיפהל"מנכאוסטריה- ישראל2020יורו 

דימונהע דימונה"רכנס תרבות דימונה השני לתרבות ופריפריה25/03/201910:30:0011:30:00

דימונהצוות משרד, צוות רשותחנוכת אולם ספורט דימונה25/03/201912:00:0013:00:00

הר חברוןצוות משרדז הר חברון"חנוכת שחבקים מוא25/03/201916:00:0018:00:00

מפגש תושבים25/03/201919:00:0020:00:00

לשכה תל אביבצוות לשכת השרההערכות מקצועית שוטפת26/03/201911:00:0017:00:00

ראיון תקשורת27/03/201909:30:0011:00:00

פגישות פוליטיות27/03/201912:00:0014:00:00

תקשורת28/03/201910:00:0011:30:00

שוק מחנה יהודה ירושליםסיור בשוק מחנה יהודה28/03/201912:30:0014:00:00

ניחום אבלים28/03/201916:00:0017:00:00

תקשורת31/03/201910:00:0011:00:00

אירוע פוליטי31/03/201915:30:0016:30:00

אישי01/04/201900:00:0000:00:00



ראש העין ביקור במוסד בעלי צרכים מיוחדים02/04/201910:30:0012:00:00

נתיבותע נתיבות"פגישה ר02/04/201916:00:0017:00:00

באר שבע סיור באר שבע02/04/201918:30:0019:30:00

אשדוד שוק אשדוד03/04/201912:30:0014:00:00

מפגש חברים03/04/201916:00:0017:00:00

חדרהביקור במתחם ספורט מים03/04/201920:30:0021:00:00

רחובותראיונות לתקשורת+ הפנינג בחירות 04/04/201912:00:0014:00:00

ירושליםל"הלוויה זכריה באומל ז04/04/201919:00:0020:00:00

תל אביבסיור שוק הכרמל05/04/201911:00:0013:00:00

פגישות פוליטיות07/04/201910:00:0013:00:00

ראיון תקשורת07/04/201919:00:0020:00:00

ירושליםמ"מפגש רוה07/04/201920:30:0022:00:00

תקשורת+ הערכות לבחירות הכלליות 08/04/201911:00:0018:00:00

יום בחירות09/04/2019

ראיונות לתקשורת10/04/201918:30:0019:30:00

הרצליהצילומי תקשורת11/04/201912:00:0014:00:00

לשכה תל אביב-צוות מרכז הסברה, ל"מנכדיון בנושא טקס המשואות11/04/201915:00:0017:00:00

11/04/201917:00:0018:00:00

-הכנה לאירוע משפחות שכולות במסגרת שנה ה

לשכה תל אביב למדינה70

ירושליםישיבת ממשלה14/04/201910:00:0013:00:00

פתח תקווהקמחא דפסחא הרב יצחק דוד גרוסמן14/04/201915:00:0016:00:00

ירושליםל"מנכ אירוע הצדעה למשפחות שכולות14/04/201918:00:0019:30:00

בית הנשיאמ"צוות מו- בית הנשיא 15/04/201909:00:0010:00:00

גטיצוות לשכהפגישות מקצועית שוטף צוות לשכה15/04/201913:00:0016:00:00

16/04/201911:00:0012:00:00

טקס הרמת כוסית וטקס מצטיינים משרד התרבות 

משרד שייח גארח ירושליםעובדי משרד, מנכלוהספורט

פגישת סטטוס טקס המשואות16/04/201913:00:0014:00:00

, צוות מרכז הסברה

ירושליםדוברות המשרד

ירושליםהרמת כוסית לפסח לשכת שרה16/04/201915:00:0016:00:00

ירושליםמ" הרמת כוסית רוה16/04/201919:00:0020:00:00

פגישה עם מבקר המדינה17/04/201911:00:0012:30:00

, מבקר המדינה וצוותו

ירושליםל המשרדוצוותו"מנכ

י"ירושלים גטמנכלפע מנכל17/04/201914:30:0016:00:00

י"ירושלים גטמרכז סברה, ל"מנכהיערכות לטקס המשואות17/04/201916:00:0018:00:00



לוז אישי18/04/201910:00:0015:00:00

פסח 00:00:0000:00:0021-27.4

ירושליםל"מנכ מפגש עם מדליקי המשואות28/04/201912:00:0014:00:00

ניחום אבלים28/04/201917:00:0018:00:00

פגישות אישיות29/04/201911:00:0012:00:00

ניחום אבלים29/04/201913:00:0016:00:00

כנסתכנסת30/04/201913:30:0019:00:00

01/05/201911:00:0012:00:00

פגישה עם השופטת נחמה מוניץ בנושא הועדה 

הציבורית לטקס המשואות

, השופטת נחמה מוניץ

לשכה תל אביבל"מנכ

ר התאחדות הכדורגל"פגישה עם יו01/05/201912:00:0012:30:00

, ר ההתאחדות לכדורגל "יו

לשכה תל אביבמנכל

לשכה תל אביבמנכלמנכל. ע.פ01/05/201912:30:0014:30:00

לשכה תל אביבמרכז הסברה, ל"מנכהכנה לטקס המשואות01/05/201915:00:0017:00:00

כנסת ירושלים"לכל איש יש שם"הטקס 02/05/201910:00:0012:00:00

סיור הר הרצל02/05/201912:30:0014:30:00

, ל"מנכ, אבטחת אישים

הר הרצל ירושליםמרכז הסברה

נתניהמנכלנשיא הועד הפראלימפי האירופאי03/05/201911:30:0012:30:00

סינמה סיטי גלילותראש מנהל תרבות, מנכלאירוע שנה לזכרו של לאון אדרי03/05/201913:30:0015:30:00

ניחום אבלים05/05/201911:30:0012:30:00

לשכת רוהמ ירושליםקבינט בטחוני05/05/201915:00:0019:00:00

כנסתל"מנכמפגש מדליקי המשואות06/05/201912:00:0014:00:00

פגישה בנושא טקס המשואות06/05/201914:00:0017:30:00

נציגי פיקוד , מפיקי הטקס

מרכז , מנכל, העורף

כנסתהסברה

כנסתכנסת06/05/201912:00:0001:30:00

הר הרצלהמופע המקדים לטקס המשואות06/05/201919:00:0021:00:00

הר הרצלהפקת לקחים06/05/201921:00:0023:30:00

יד לבניםעצרת יום הזכרון לחללי מערכות ישראל יד לבנים07/05/201916:00:0018:00:00

08/05/201911:00:0012:00:00

השרה מייצגת , יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

רמלהאת הממשלה ברמלה

08/05/201919:30:0023:00:00

הטקס הממלכתי לנעילת יום הזיכרון ולפתיחת 

הר הרצל ירושליםאירועי יום העצמאות

ירושליםישיבת ממשלה12/05/201910:30:0013:00:00

גטישוטף לשכה12/05/201913:30:0015:30:00



רמת השרוןמנהל הספורטפתיחת טורניר אליפות העולם בטניס12/05/201917:00:0018:00:00

קפר קאסםצוות הרשות, מנכלפגישת עבודה כפר קאסם13/05/201911:30:0013:00:00

מפגש פוליטי13/05/201917:30:0019:30:00

פגישות פולטיות14/05/201911:00:0014:00:00

א"תל וצוותו"מנכר איגודי ספורט בישראל"מפגש עם יו14/05/201917:00:0019:00:00

גטיצוות לשכהפגישות שוטף צוות לשכה15/05/201914:00:0017:00:00

סמי עופר חיפהמנכלגמר גביע המדינה בכדורגל15/05/201920:00:0022:30:00

פגישות אישיות16/05/201911:00:0013:00:00

ישיבת ממשלה19/05/201910:30:0013:00:00

ירושליםצוות עיר דודפע עיר דוד19/05/201914:00:0016:00:00

ירושליםכנסת20/05/201916:00:0001:30:00

י"רשבי לקראת ההילולה"סיור במתחם הרשב21/05/201916:30:0021:00:00

פגישות פוליטיות22/05/201911:30:0014:30:00

לשכה תל אביבמנכל70צילום סרטון במסגרת אירועי ה23/05/201913:00:0013:30:00

לשכה תל אביבל"מנכפע עם יוצר בתחום הקולנוע23/05/201915:00:0015:45:00

מפגש עם גורמי תרבות23/05/201917:00:0019:00:00

יור , מועצת תרבות ואומנות

תל אביבמנכל המשרד, המועצה

23/05/201921:00:0023:00:00

א תל אביב "גמר גביע המדינה נשים בכדורגל אס

פתח תקווהמנכל משרדמכבי כישרונות חדרה

ירושליםישיבת ממשלה26/05/201910:00:0013:00:00

ירושליםכנסת27/05/201914:00:0022:30:00

 למדינה70ישיבת סיכום שנת 28/05/201913:00:0014:30:00

צוות ,מרכז ההסברה

ירושלים, הר הרצלמנכל, המנהלת

ירושליםכנסת28/05/201915:00:0002:15:00

ירושליםכנסת29/05/201920:30:0000:15:00

ראש העיןפגישה אישיות30/05/201914:00:0017:00:00

ירושליםישיבת ממשלה02/06/201910:30:0013:00:00

02/06/201916:00:0018:30:00

 שנים לשחרור 52ריקוד הדגלים בירושלים 

ירושליםירושלים

ירושליםהטקס הממלכתי ליום איחוד ירושלים02/06/201919:30:0020:30:00

ירושליםחגיגות יום ירושלים- מרכז רב02/06/201922:00:0023:00:00

ירושליםכנסת03/06/201913:00:0016:00:00

י"גטדוברות, ל"מנכל"ע מנכ"פ04/06/201913:00:0015:00:00

קבינט בטחוני04/06/201916:00:0018:00:00

גטיצוות משרדשוטף משרד05/06/201913:00:0017:00:00



ירושלים לוויה נחמה ריבלין05/06/201918:00:0019:30:00

ביקור אבלים06/06/201912:00:0015:00:00

אישי10/06/201911:00:0012:00:00

לשכה תל אביבשוטף לשכה11/06/201911:00:0016:00:00

לשכה תל אביבדוברות, ל"מנכהכנה לשבוע הספר11/06/201916:00:0017:00:00

ניחום אבלים11/06/201918:00:0019:00:00

לשכה תל אביבצוות לשכהשוטף מקצועי צוות לשכה12/06/201912:00:0015:00:00

פגישה עם יור מועצת הקולנוע12/06/201915:00:0016:00:00

ראש מנהל , יור המועצה

לשכה תל אביבתרבות

פגישה עם סגן נשיא הפרלמנט הבווארי12/06/201916:00:0016:30:00

סגן נשיא הפרלמנט 

ראש מנהלת , הבווארי 

לשכה תל אביבתרבות

תל אביבראש מנהל תרבות, מנכלביקור בשבוע הספר12/06/201918:00:0020:30:00

פגישות פוליטיות13/06/201915:00:0017:00:00

13/06/201921:30:0022:30:00

משחק גמר אליפות הליגה בכדורסל גברים מכבי 

תל אביבמנכלראשצ נגד מכבי תל אביב

ירושליםקבינט בטחוני16/06/201911:00:0013:00:00

רמת הגולןישיבת ממשלה16/06/201914:30:0017:00:00

קצריןכנס פוליטי16/06/201917:30:0019:30:00

לשכה תל אביבשוטף מקצועי צוות שרה17/06/201912:30:0017:00:00

פגישת תקשורת18/06/201914:30:0015:30:00

פגישות פוליטיות18/06/201916:00:0019:00:00

ירושליםקבינט בטחוני19/06/201912:00:0015:00:00

חנוכת מגרש סחבק בני עייש19/06/201918:00:0020:00:00

מנכל וצוות ,צוות רשות

בני עיישמשרד

בני עיישע ראש המועצה בני עייש"פ19/06/201920:00:0021:00:00

הרצליהצילומים תקשורת20/06/201913:30:0015:00:00

פגישות פוליטיות20/06/201917:00:0020:00:00

ראיונות23/06/201911:00:0013:00:00

רמלהפגישה עם ראש עיריית רמלה23/06/201916:00:0017:00:00

אירוע פוליטי23/06/201917:00:0018:00:00

ירושליםישיבת ממשלה24/06/201910:00:0013:00:00

גטימנכל וצוותופע מנכל24/06/201914:00:0017:00:00

גטיר המועצה לתרבות ואמנות"פגישה עם יו24/06/201917:00:0018:00:00

פגישות אישיות25/06/201914:00:0018:00:00



פגישה עם עיתונאי26/06/201910:30:0011:30:00

תל אביב לשכהפגישות פוליטית26/06/201913:00:0015:00:00

לשכה תל אביבצוות לשכהפגישה מקצועית שוטף צוות לשכת שרה26/06/201915:00:0017:00:00

אירועים פוליטים27/06/201912:00:0016:00:00

28.6-8.7-פרטי חול 28/06/2019

פגישות אישיות09/07/201911:00:0013:00:00

ירושליםאזכרה יוני נתניהו09/07/201917:00:0019:00:00

פגישות פוליטיות10/07/201911:00:0013:00:00

רבבהז שומרון" שנה להקמת מוא40אירוע חגיגות 10/07/201919:30:0020:30:00

ראש העיןהערכות צוות לשכה11/07/201911:00:0015:00:00

ירושליםישיבת ממשלה14/07/201910:30:0013:00:00

גטימנכל וצוותול"ע מנכ.פ14/07/201917:30:0020:30:00

תל אביבמנכלישראל– איטליה , 2019אליפות עתודה גברים 14/07/201920:30:0022:30:00

פגישה אישית15/07/201911:00:0013:00:00

פגישות פוליטיות15/07/201914:00:0018:00:00

ראמהצוות הרשות, צוות המשרדחנוכת מגרש בראמה16/07/201914:00:0016:00:00

צפתצוות הרשות, צוות המשרדפסטיבל הלדינו בצפת16/07/201918:30:0022:30:00

הערכות לניידת שידור17/07/201911:00:0015:00:00

תל אביבמצודהפגישה בנושא ניידת השידור18/07/201911:00:0012:00:00

לשכה תל אביבמנכלל"פע מנכ18/07/201916:00:0017:00:00

לשכה תל אביבפגישות פוליטיות21/07/201913:00:0017:00:00

תל אביבמנכלספרד- משחק גמר עתודה בכדורסל ישראל21/07/201920:00:0021:30:00

פגישה פוליטית22/07/201911:0012:00

תקשורת22/07/201917:0018:00

כפר המכביהמ"מפגש ראשי ערים במעמד רוה22/07/201919:00:0021:00:00

אישי23/07/2019

ירושליםמנכלקבלת פנים אצל רוהמ לנבחרת העתודה בכדורסל24/07/201911:00:0012:00:00

גטימנכל וצוותו, דובר היערכות לכתר המזרח24/07/201916:00:0018:00:00

24/07/201918:00:0019:00:00

 עידן כהן מעצב האופנה הראשון  שנבחר לייצג 

גטיאת ישראל  בשבוע האופנה בניו יורק

ראש העיןצוות לשכההערכות לאירועי המשרד25/07/201912:00:0015:00:00

ירושליםישיבת ממשלה28/07/201910:30:0013:00:00

גטיצילום והענקת ספר מסופרות28/07/201917:00:0018:00

תל אביבמצודההיערכות ניידת שידור29/07/201913:00:0014:30:00



פגישות פוליטיות29/07/201915:00:0017:00:00

 פגישה בנושא הבימה30/07/201911:00:0012:30:00

, צוות המשרד שר האוצר

, מנכל הבימה, ר הבימה"יו

תל אביביוסף שפירא

לשכה תל אביבמנכל וצוותו, דובר שוטף משרד30/07/201913:00:0016:00:00

לשכה תל אביבראיון תקשורת30/07/201916:00:0017:00:00

פגישות אישיות31/07/201911:00:0015:00:00

קרית התעופה, אולמי אווניו מנכל וצוותו  ועידת ישראל לספורט ועסקים01/08/201910:30:0013:00:00

ראש העיןשוטף צוות לשכה01/08/201915:00:0019:00:00

2.8-11.8חול פרטי שרה 02/08/2019

לשכה תל אביבצוות לשכההערכות לניידת שידור12/08/201913:00:0017:00:00

מצודהמ"רוה מפגש הערכות לקראת הבחירות לכנסת13/08/201914:30:0015:30:00

תל אביבמ"צילום ניידת עם רוה13/08/201916:00:0017:00:00

לשכה תל אביבשוטף משרד13/08/201916:45:0019:00:00

ניחום אבלים14/08/201913:15:0014:30:00

אירוע פוליטי14/08/201915:3017:00

צפתצוות הרשות, צוות המשרדנעילת הפסטיבל, פסטיבל הכלייזמרים בצפת 14/08/201921:30:0023:30:00

ירושליםסיור בשוק מחנה יהודה15/08/201913:30:0015:00:00

הכנסת ספר תורה15/08/201917:00:0020:00:00

אירועים פוליטים15/08/201920:00:0000:00:00

ניחום אבלים18/08/201910:00:0012:00:00

גטישוטף משרד18/08/201912:30:0015:00:00

ירושליםמסע״ת השקת הניידת- הצהרה לתקשורת 18/08/201915:15:0016:00:00

מרכז  מורשת בגיןשידור פתיחה ניידת ירושלים-  ניידת18/08/201916:00:0017:30:00

חברוןמפגש קהילת בני המנשה18/08/201920:00:0022:30:00

טבריה ניידת שידור טבריה19/08/201916:00:0017:30:00

מפגש פוליטי19/08/201918:30:0020:00:00

צ"ראשל ניידת שידור ראשון לציון20/08/201917:00:0019:00:00

מושב אלישיב שנים לאלישיב86-  ערב הצדעה20/08/201921:00:0022:00:00

אופקיםצוות הרשות, צוות המשרדקבלת פנים והרמת כוסית עיריית אופקים21/08/201917:00:0018:30:00

אופקיםצוות הרשות, צוות המשרד פסטיבל אופקים הרביעי21/08/201918:30:0019:30:00

אופקים  ניידת שידור אשקלון21/08/201920:30:0021:30:00

 אשקלוןביקור בפסטיבל החול21/08/201922:00:0023:00:00

פגישות מקצועיות22/08/201911:00:0013:00:00

טירת הכרמלפגישה עם אומן22/08/201915:0016:00



טירת הכרמלהשקת ספר22/08/201916:30:0017:30:00

 ניידת שידור קבר רבי שמעון בר יוחאי22/08/201919:00:0021:00:00

ניחום אבלים25/08/201912:00:0014:00:00

נתניהניידת שידור נתניה25/08/201918:00:0019:30:00

לוד ניחום אבלים משפחת שנרב25/08/201920:00:0021:00:00

קבינטקבינט בטחוני26/08/201910:00:0012:00:00

טלמון ניידת שידור טלמון26/08/201916:00:0017:00:00

ראש העיןצוות ניידתהיערכות סטטוס שידורי ניידת27/08/201914:0015:30

בת יםניידת שידור בת ים27/08/201916:30:0019:00:00

אילתצוות הרשות, מנכל וצוותופגישת עבודה עם ראש עיריית אילת28/08/201912:00:0014:30:00

אילתפגישות פוליטיות28/08/201916:0018:00

אילתניידת שידור אילת28/08/201918:00:0020:00:00

אירוע פוליטי29/08/201913:00:0014:30:00

ניחום אבלים29/08/201915:00:0016:00:00

ירושליםערב גיבוש בלפור29/08/201919:00:0021:30:00

ראש העין ניידת שידור שוק ראש העין30/08/201911:00:0013:00:00

ראיון תקשורת01/09/201913:00:0017:00:00

 ניידת שידור טבריה01/09/201918:30:0020:30:00

אירוע פוליטי01/09/201921:00:0022:00:00

חדרהניידת שידור חדרה02/09/201918:00:0020:00:00

אור עקיבאו עמאר' ערב הצדעה לג02/09/201920:00:0021:00:00

פגישות פוליטיות03/09/201911:00:0013:00:00

מעלה אדומים  ניידת שידור מעלה אדומים03/09/201919:00:0020:00:00

מעלה אדומים פסטיבל סוף הקיץ מעלה אדומים03/09/201920:30:0021:30:00

אשדוד ניידת שידור אשדוד04/09/201911:30:0013:00:00

04/09/201916:30:0018:00:00

ט " שנה למאורעות תרפ90  טקס הממלכתי לציון 

חברוןבחברון

ירושליםכנס הצדעה להסתדרות הלאומית04/09/201920:30:0021:30:00

קדם  ועידת בשבע להתיישבות05/09/201914:30:0016:00:00

שדרות ניידת שידור שדרות05/09/201918:30:0019:30:00

שדות נגבנאום השרהפתיחת שנה בשדות נגב-   פסטיבל סוף הקיץ 05/09/201920:00:0021:00:00

רמלה ניידת  שידור רמלה06/09/201911:30:0013:30:00

מפגש פוליטי08/09/201915:30:0016:30:00

ינוח גתת' ניידת שידור ינוח ג08/09/201918:30:0019:30:00

כנס בחירות08/09/201919:30:0021:00:00



ירושליםניידת שידור ירושלים09/09/201912:30:0014:00:00

כנסתכנסת09/09/201914:00:0016:00:00

באר שבעכנס פוליטי10/09/201914:0015:30

באר שבע ניידת שידור  באר שבע10/09/201916:00:0017:30:00

אשדוד כנס  מרכזי במעמד ראש הממשלה10/09/201919:00:0022:00:00

ירושליםכנסת11/09/201912:00:0019:00:00

קרית ביאליק ניידת שידור קריית ביאליק11/09/201918:30:0020:00:00

קריית ביאליקאירוע פיוטים11/09/201920:30:0021:30:00

פגישות פוליטיות12/09/201911:00:0014:00:00

פתח תקווה ניידת  שידור פתח תקוה12/09/201917:00:0019:00:00

אשדודכנס נשים12/09/201920:00:0021:00:00

תל אביב  ניידת שוק הכרמל13/09/201911:00:0012:30:00

בקעת הירדן ישיבת ממשלה15/09/201911:30:0014:30:00

מגדל העמק ניידת במגדל העמק15/09/201917:00:0018:00:00

כנס פוליטי15/09/201919:00:0021:00:00

פגישות פוליטיות16/09/201912:30:0016:00:00

נטפים חנוכת מגרש סחבק נטפים16/09/201917:00:0018:00:00

אריאל ניידת אריאל16/09/201918:30:0020:30:00

יום בחירות17/09/201900:0000:00

ירושלים  ישיבת סיעה18/09/201918:00:0020:00:00

ראש העיןהתארגנות צוות לשכת שרה שוטף19/09/201912:00:0017:00:00

י"גטצוות לשכה22/09/201913:3015:00

גטיל"ע מנכ" פ22/09/201915:00:0016:00:00

ירושליםמ"פגישה עם רוה22/09/201916:00:0017:00:00

ירושליםבית הנשיא צוות מומ22/09/201918:00:0019:00:00

פגישות מקצועיות צוות לשכה22/09/201912:00:0015:00:00

צילום תקשורת23/09/201917:00:0018:00:00

 הרמת כוסית לראש השנה  צוות לשכת השרה24/09/201911:30:0013:00:00

נתניה אירוע כתר המזרח24/09/201919:00:0023:00:00

לשכה תל אביבצוות לשכת שרה שוטף24/09/201912:00:0017:00:00

פגישות אישיות25/09/201911:00:0014:00:00

גני התערוכה הרמת כוסית במעמד ראש הממשלה26/09/201918:30:0019:30:00

 ערב ראש השנה26/09/201900:00:0000:00:00


