
   01.04.20יום רביעי 

 יורם דבש נשיא הבורסה ליהלומים שיחת זום  – 10:30-11:00

 אבגי רראיון גלי צה"ל אמי -12:00-12:30

 שיחת ועידה עם המנכ"ל ומנהלי המשרד בעניין נגיף הקורונה  -13:30-14:00

 כלכלה  zoom שיחת -18:30-19:00

 

  02.04.2020יום חמישי 

 ראיון ביומן בוקר רשת ב' עם רן בנימיני   – 07:00-07:15

 אברהם נתן  -10:30-11:00

 )יו"ר התאחדות מלונות ב"ש(רווית אזות  -11:30-12:00

 ים(-)משנה לרה"ע בת איציק דריקס -12:30-13:00

  שלמה נס - 13:30-14:00

 ועידה טלפונית ישיבת ממשלה  -16:30-17:00

  11ראיון למהדורה מוקדמת ערוץ  -19:15-19:45

 

  05.04.2020יום ראשון  

 שיחת ועידה עם המנכ"ל ומנהלי המשרד בעניין נגיף הקורונה  -09:00-09:30

 פגשיה שר הכלכלה +מנכ"ל  -09:30-10:00

 ישיבת אסטרטגיה -10:00-10:30

 שיחת זום  –שטארק רועי כהן+ אבי חימי + ליאור רוזנפלד + איריס  -13:00-13:30

 ביקור במשל"ט תל השומר עם דני גולד ראש מפא"ת בית שרמן  -15:00-16:00

 ראיון בגל"צ אצל וילנסקי וברדוגו -17:00-17:30

 ישיבת ממשלה ועידה טלפונית  -23:15-00:45

 

 

 06.04.2020יום שני 

 רווית גרוס  כ"לית ההתאחדות הג"בשיחת ועידה עם יוסי אלקובי ומנ - 11:00-11:30

 שיחת זום עם הראל ויזל  - 11:30-12:00

 מפגש עם שולמנים -12:00-12:20

 עם אטילה שומפלבי   90FMראיון רדיו  – 12:20-12:30

  7ראיון עם ניצן קידר ערוץ  -13:00-13:15

 ת ועידה רונית לב + מוריס אינצ'י +טום פאר + נתן מור+ מאיר פנחסוב חשי -13:30-14:00

 קריאה ראשונה מליאה  –הצבעה בכנסת חוק יסוד משק המדינה  -16:00-16:30

 ראיון רשת ב' צבע הכסף  -16:10-16:25



 ת זום: רונית לב+ נריה צוקרמן + טום פאר + מאיר פנחסוב + נתן מור חשי -18:30-19:00

 

 07.04.2020יום שלישי 

 ישיבת ממשלה ועידה טלפונית  11:45-12:45

 שיחת ועידה עם המנכ"ל ומנהלי המשרד בעניין נגיף הקורונה  -15:30-16:00

 שיחת ועידה רונית לב+ שי רינסקי  -17:30-18:00

 

 10.04.2020יום שישי 

 ראיון רדיו חיפה אצל אלי לוי  -10:00-10:15

 

 12.04.2020יום ראשון 

 ישיבת ממשלה ועידה טלפונית-09:00-10:00

 פינק+רונית לב +מיכלמנכ"לי, רינסקשיחת ועידה שי -21:00-22:00

 

 13.04.2020יום שני 

 ישיבת ממשלה בוועידה טלפונית  -22:30-23:30

 

 16.04.2020יום חמישי 

 ראיון רדיו עם רועי לוי - 11:00-14:30

 טגיית יציאה ממשבר הקורונה דיון כלכלי בראשות רה"מ בנושא אסטר - 15:00-21:00

 הצבעה בכנסת מליאה  -16:00-17:00

 

 19.04.2020יום ראשון 

 אלעד יונה+ גל פישר+ הילה פורמוזה+ בר רפאל  - 13:00-13:30

 וית אזוט ור -13:45-14:00

 איתן לסרי+ רווית גרוס+ ירון טיקוצקי + תומר מור+ טלי לאופר אפשטיין  -14:00-14:30

 איתן לסרי+ אריה כהן+ דוד אלקחר +יובל ערן  -14:30-14:45

 ועידה עם המנכ"ל ומנהלי המשרד בעניין נגיף הקורונה שיחת  -15:10-15:30

 מנכ"ל פ.ע שי רינסקי,  -15:30-16:00

 יועמ"ש אוצר ,סינגשיחת טלפונית אסי מ -16:15-16:30

 

 20.04.2020יום שני 

  11ראיון לתוכנית "האזרח גואטה" כאן  - 11:00-12:00

 ח"כ גדי יברקן  -13:00-13:30



 ועצות אזוריותשי חג'ג' וראשי מ שיחת זום עם -16:00-16:30

 רה"מ; דיון סיוע לעצמאיים משבר הקורונה -18:30-19:45

 

 22.04.2020יום רביעי 

 ישיבת ממשלה ועידה טלפונית -11:00-14:00

 מאיר פנחסוב+אוראל זאדה - 14:00-14:30

 טום פאר - 14:30-15:00

 נגיף הקורונה שיחת ועידה עם המנכ"ל ומנהלי המשרד בעניין - 15:00-15:30

 

 23.04.2020יום חמישי 

 איציק מויאל - 12:30-13:00

 יוסי שוורץ - 12:30-13:00

 תורנות שרים - 20:00-21:00

 

 24.04.2020 יום שישי

 ישיבת ממשלה ועידה טלפונית  -08:00-09:00

 , רה"ע אשקלוןתומר גלאם -09:15-09:45 

 צילום לטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל עם תומר גלאם, רה"ע אשקלון -10:00-11:00 

 

 26.04.2020יום ראשון 

 רוני אירני - 11:00-11:30

 גיל וקנין )יו"ר ארגון בעלי שליטת שכירים( - 11:30-12:00

 שיחת זום ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ -12:00-12:30

 שיחת זום עם חברי הוועדה המייעצת להתמודדות עם השלכות משבר הקורונה -13:00-13:30

 פגישה שר הכלכלה+מנכ"ל-13:30-14:00

 כינרת כהן-14:30-15:00

 טום פאר+מאיר פנחסוב-15:30-16:00

 

 27.04.2020יום שני 

 תורנות שרים -11:00-14:00

 שיחת ועידה עם המנכ"ל ומנהלי המשרד בעניין נגיף הקורונה -12:30-13:00

 שיחת זום עם רה"מ בנושא שווקים-16:30-17:30

 

 



 28.04.2020יום שלישי 

, רה"ע שיחת זום עם מנכ"ל רה"מ+מנכ"ל בריאות+מנכ"ל כלכלה+משה ליאון - 10:30-11:30
 ליאור פרבר יגאל סלוביק+ +ירושלים

 

 30.04.2020יום חמישי 

 ראיון ב"גלי צה"ל" עם אודי סגל וקרן מרציאנו-09:00-09:15

 מליאה -09:00-10:00

 אמיר גנס - 12:00-12:30

 שמעון זוהר - 13:00-13:30

 מתן דיל+משה רוזנבלום )מנכ"ל קניוני עופר(-13:30-14:00

 אבו דאוד -15:00-15:30

 , מנכ"לשי רינסקי --16:00-16:30

 פנחסובטום פאר+מאיר  -16:30-17:00

 13ראיון בתוכנית " לפני החדשות" עם הילה קורח ערוץ  -18:45-19:15

 

 02.05.2020יום שבת 

 12 ריאיון ב"פגוש את העיתונות" עם דנה ויס ערוץ-18:45-19:30

 ישיבת ממשלה ועידה טלפונית -21:00-22:00

 

 03.05.2020יום ראשון 

 ראיונות תקשורת - 07:00-09:15

 ישיבת אסטרטגיה תקשורתית - 12:30-13:00

 שיחת ועידה עם המנכ"ל ומנהלי המשרד בעניין נגיף הקורונה - 13:00-13:30

 ראיון ברדיו קול ברמה - 13:30-13:45

 מנכ"ל פגישה שר הכלכלה+ - 13:30-14:00

 מסווג( VCדיון בראשות רה"מ בנושא הקורונה עם ארגוני העצמאיים ) -17:30-22:00

 

 004.05.202יום שני 

 תקשורתראיון  - 07:00-07:30

 ישיבת ממשלה בוועידת וידאו -11:30-18:00

 תקשורתריאיון  -18:40-19:10

 ישיבת ממשלה בועידת וידאו -20:15-22:30

 

 



 05.05.2020יום שלישי 

 ל אצל אפי טריגר"ראיון בגלי צה-07:05-07:20

 מיכל, גל הפנר, אלי לנקרי, הלוי,מאיר יצחק  -עירית אילת  שיחת זום שי רינסקי+ -13:00-13:30
 נחום רן,

 שיחת זום עם חברי הוועדה המייעצת להתמודדות עם השלכות משבר הקורונה  -14:00-14:30

 

 06.05.2020יום רביעי 

 ראיונות תקשורת -09:15-10:30

 כפיר אלמסי+ניר עוז-11:30-12:00

 אמנון לורד-12:30-13:00

 מורדי, סגן רה"ע אילתשיחת זום עם יהודה -14:00-14:30

 טום פאר -15:00-15:30

 הצבעות במליאה  על חוק יסוד הממשלה -16:00-16:30

 ישיבת ממשלה ועידה טלפונית -19:00-20:00

 ראיונות תקשורת -19:15-20:30

 

 07.05.2020 חמישי יום 

 תורנות שרים-12:00-15:00

 ח"כ עמיר פרץ-13:00-13:30

 ברשת ב' עם קרן אוזן וזאב קם יומן צהרייםהקלטת ריאיון -16:30-16:45

 ביטחוני-קבינט מדיני -17:30-19:00

 

 08.05.2020 שישי יום 

 12ריאיון בערוץ -19:00-19:30

 

 10.05.2020יום ראשון 

 ישיבת ממשלה-10:30-13:00

 קאסנת מארח"כ  -12:30-13:00

 שיחת ועידה עם המנכ"ל ומנהלי המשרד בעניין נגיף הקורונה -13:00-13:30

התאחדות ) אופיר לוי חדד+ם סרוסייסינשיחת זום עם גיל ברמי+צחי הוברמן+-13:30-14:00
 הנסיעות(

 ןשיחת זום עם ד"ר מיכאל ליטמ - 14:30-15:00

 מנכ"ל פגישה שר הכלכלה+-15:00-16:00

 מנכ"ל בעניין צו קנאביס -17:00-17:30



 תקשורת נותראיו -18:30-19:20

 ישיבת ממשלה ועידה טלפונית -21:00-22:00

 

 11.05.2020יום שני 

 נות תקשורתראיו - 07:00-08:45

 מאיר יצחק הלוי, אלי לנקרי, גל הפנר, מיכל,-עיריית אילת שיחת זום עם המנכ"ל+ --11:00-11:30
 נעמה נחום, רן,

 

 12.05.2020יום שלישי 

 נות תקשורתראיו - 08:30-19:15

 

 13.05.2020יום רביעי 

 שיחת זום עם רוית אזוט - 13:30-14:00

)בראשות מנכל( בנושא: תו הסגול במסעדות בהשתתפות: שר הכלכלה,  - ZOOMב-14:30-15:15
 מ"השוורץ + נציג מלל +ליאור ממשרד רמנכל כלכלה, איתמר, סיגל אורי 

 שיחת זום עם ערן שכטר -20:00-20:30

 

 14.05.2020חמישי יום 

)בראשות מנכל( בנושא: תו הסגול במסעדות )המשך דיון(בהשתתפות:  - ZOOMב-11:30-12:15
 שר הכלכלה, מנכל כלכלה, איתמר, סיגל אורי שוורץ + נציג מלל יגאל סלוביק +ליאור

  צוות לשכת השר מפגש פרידה  --12:30-13:00

 , מנכ"לשי רינסקי-16:15-16:45

 , יו"ר איגוד הטייסיםשיחת זום עם מידן בר-18:00-18:30

 

 17.05.2020יום ראשון 

 ישיבת צוות לשכת השר   - 12:00-13:00

 35 -טקס השבעת הממשלה ה - 13:00-15:00

 13ראיון בערוץ  - 19:15-19:45

 

 

 

 18.05.2020יום שני 

 עמי אפלבום - 08:45-09:00

  טקס חילופי שרים  - 09:00-10:00

 


