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 2018שנת  –אלי כהן לו"ז שר הכלכלה והתעשייה 

 יום שני  01/01

 ראיון לרדיו דרום  – 10:10-10:30

 אלי דוידי  – 10:30-11:00

 )רה"מ(צוות שרים בדואים  – 12:00-13:30

 ( כנסתחיים כץ + אורי אריאל ) – 13:30-14:30

 מסעוד גנאים + ר.ע סכנין  – 16:00-16:30

 במליאה הצבעות – 16:00-18:00

 )עיתונאית(טל שלו  – 17:00-17:30

 2017ראיון לרדיו ירושלים סיכום שנת  – 17:20-17:40

 שירה גרינברג )תקציב משרד הכלכלה(  – 17:30-18:30

 במליאהתורנות שרים  – 19:00-22:00

 יום שלישי 02/01

ביקור אל כרמל+ ז"ת מבוא כרמל+הנחת אבן פינה דליתמגידו+אב מקצועי יום סיור - 11:30-14:40

 ביקנעם נט -במפעל פיבר

 )גינוסר( משרד הכלכלה כנס מנהלים – 16:30-18:00

 כנס תכניות עבודה  - דברי השר – 18:00-19:30

 יום רביעי 03/01

 )רה"מ(ישיבת ממשלה  – 10:00-11:00

 )בית הנשיא(נשיא המדינה והמתפ"ש פגישה עם  – 11:15-12:15

 )כנסת( יו"ר ועד עובדי טבע משאפים בירושלים, איתןפנחס בר  – 12:30-13:00

 הודעה על סיום עסקה(חקיקה על חוק הגנת הצרכן ) במליאה מענה – 12:30-13:00

 עאמר אבו מעמר )ר.מ שגב שלום( + דוד בונפלד  – 14:00-14:30

  )רה"ע מעלה אדומים( בני כשריאל – 14:30-15:00

 ראיון ברדיו גלי ישראל – 20:30-21:00

 יום חמישי 04/01

 מנכ"ל )סטטוס תקציב( – 08:30-09:00

 אורי מלמיליאן  – 10:30-11:00

 )יזמים( עידן לוגר + צבי שילר + ששי גמליאל + יוסי קוממי – 11:00-12:00

  אמציה סמקאי – 12:00-13:00

 ראיון רדיו חיפה – 12:10-12:40

 )אוצר ת"א(מסיבת עיתונאים נטו תעשייה  – 13:30-14:30

 )ת"א(אסיפה שנתית של התאחדות התעשיינים  – 16:00-17:00
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 ראיון לאמיר איבגי – 16:15-16:45

 )ת"א(עורך חדשות גלובס  -רועי ברק – 17:00-18:00

 )יועץ השר( קקון רותם + )דובר השר( +עומרי ארנטל )דוברת המשרד( שירה קוה – 18:00-18:30

 יהודה גליק ניחום אבלים ח"כ – 19:00-20:00

 רחל עזריהח"כ יום הולדת  - 19:30-21:00

 

 בתיום ש 01/06

 )מבשרת ציון(שבת תרבות עם שלום ירושלמי  – 11:00-12:00

 יום ראשון  07/01

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 )סגן רשות ההשקעות(אשר שטרית  – 13:30-14:00

 פורום יוקר המחייה )חיצוני( – 15:00-16:00

 פ.עמנכ"ל  – 16:00-18:00

 צילומים להכל כלול  – 17:30-18:00

 

 יום שני 08/01

 )מישור רותם(בני ביטון ראש עיריית דימונה ביקור בחיפה כימיקלים עם  – 09:30-10:30

 )דימונה(נגב מזרחי"  –מסיבת עיתונאים "השקת מפעלים במסגרת תכנית  – 10:30-11:30

  103FMראיון איפה הכסף  – 13:10-13:30

 ישיבת סיעה  – 15:00-16:00

 נאום בכנס חרדים "מעצבים את המחר"  – 16:15-17:15

 אבו ליל ווליד )יו"ר מועצת עין מאהל(  – 18:00-18:30

 אבו חסיין )בקעה אל גרבייה(מוחמד  – 18:30-19:00

 רדיו ת וראיון תוכני – 19:00-19:30

 

 יום שלישי 09/01

 ראיון לרדיו דרום – 08:15-08:45

 הנחת אבן פינה אז"ת קדמת גליל+תנובה+תל יוסף  מקצועי יום סיור – 12:30-15:30

  צילומים לדנה סומברג )תקשורת( – 16:50-17:20

 )ת"א(יו"ר מכון היצוא  גבאי אירוע פרידה מרמזי – 21:00-22:00

 יום רביעי 10/01

 גלית אלשטיין  – 08:30-09:30
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 )יו"ר הרשות לסחר הוגן(ן מנכ"ל + מיכאל אטלפ.ע  – 09:30-10:00

הכנה להצגת הרשות  -)מנכ"ל( +אהרון אהרון)יו"ר רשות החדשנות( עמי אפלבום – 10:30-11:30

 לחדשנות לממשלה

 עסקים של גלובס הועידת  – 14:30-15:00

 ישיבת ממשלה בנושא מינוי סגן שר הבריאות  – 15:00-15:30

 )ת"א(אריאל שמידברג  – 18:15-19:15

 )רמת החייל(חי בלילה תוכנית ראיון ל – 22:15-22:45

 

 יום חמישי 11/01

 )הרצליה( ראיון לאורלי וגיא – 06:50-07:20

 ראיון לאילנה דיין  – 08:00-08:30

 מנכ"ל המשרד()ס רועי פישרשי רינסקי )מנכ"ל המשרד(+ – 08:30-09:30

 ישיבת ממשלה בנושא התקציב  – 11:00-18:00

 103FMראיון ל – 17:05-17:35

 )יפו( ניחום אבלים ח"כ מוטי יוגב – 17:30-18:00

 

 יום שישי 12/01

 ראיונות לתקשורת. – 06:45-08:15

 )ת"א(יעקב ברדוגו  – 08:00-09:00

 

 יום שבת 13/01

 )גבעתיים( 10המטה המרכזי ערוץ  – 18:45-19:30

 

 יום ראשון  14/01

 רזי ברקאי גל"צראיון  – 09:30-10:00

 שנה  70אירועי פ.ע  – 11:00-12:00

 יעקב זוהר  - 12:30-13:00

 פורום יוקר המחייה פנימי – 14:30-15:00

 מנכ"ל פ.ע  – 16:00-18:00

 )הבורסה(אירוע פרידה משמוליק האוזר  – 19:00-20:30
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 יום שני  15/01

 קבינט דיורישיבה  – 13:00-11:00

 103FM וראיון ברדיופגישה  – 13:15-14:00

 ישיבת סיעה  – 15:00-16:00

 )יועץ השר( נתן מור  + )ראש מטה( משה בנימיןפ.ע  – 16:00-18:00

  

 יום שלישי 16/01

 דיר אל אסד +)תפן( ישקר + יאנוח ג'ת מקצועי יום סיור – 09:30-13:30

 סמי פרץ  – 12:30-13:00

 במליאהתורנות שרים  – 16:00-19:00

 

 יום רביעי  17/01

 שי רינסקי פ.א  – 09:00-09:30

 (MINISO )רשת מנכ"ל + שלומי גבאיפ.ע  – 09:45-10:30

 )קב"ט(+ ערן כשר  עופר – 10:00-10:30

  eciדחופה בנושא פיטורי עובדים  הלשאילתבמליאה מענה  – 11:00-12:00

 )קו עיתונות(  פישל רוזנפלד – 11:00-12:00

 פריד תאיה – 13:00-13:30

 )יועץ שר(נתן מור  +)ראש מטה משרד ( בנימיןמשה פ.ע  – 15:30-17:00

 ראיון ברדיו קול ברמה  – 19:30-20:00

 

 יום חמישי  18/01

 ראיון נדב אבוקסיס – 07:20-07:50

 אילת -המראה שדה דב – 09:30-10:30

 התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות  דועידת איגו – 12:00-13:00

 שדה דב –המראה אילת – 14:00-15:00

 )ת"א(חתונה הבן של שלמה בוחבוט  – 19:30-21:00

 

 יום ראשון  21/01

 )רה"מ( השר גלעד ארדן בנושא שת"פ מאבק בחרם כלכלי – 09:30-10:30

 הצגת הרשות לחדשנות –ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 צביקה זרחיה  – 13:30-14:30
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 פורום יוקר המחייה חיצוני  – 15:00-16:00

 שנה למדינה  70ישיבת מעקב בנושא ציון  – 16:15-16:45

 )משנה למנכ"ל(נעמה קאופמן  + שי רינסקי )מנכ"ל( – 16:30-17:00

 מנכ"ל פ.ע  – 17:00-18:00

 )משרד התחבורה(אפי רוזן  – 17:30-18:00

 ( י רינסקי + רועי פישר )סטטוס כ"אש – 18:00-18:30

 אילן( )נווהמהדורה מרכזית  2ראיון ערוץ  – 19:00-19:30

 

 יום שני 22/01

 )סמנכ"לית אסטרטגיה(מנכ"ל+ מיכל פינק  – 09:30-10:00

  )יועצת השר( נעמה+)יועץ השר(+נתן)ראש מטה(משהפ.ע  – 12:00-14:00

 ישיבה מיוחדת לכבוד סגן נשיא ארה"ב מייקל פנס  – 14:00-16:00

 ישיבת סיעה  – 15:00-16:00

 נהריה(  ה"עג'קי סבג )ר – 16:00-16:30

 + נציגי סחר חוץ (The Lord Mayor of London)צ'ארלס בוומן פ.ע  – 16:45-17:15

  10ראיון להכל כלול ערוץ  – 17:00-17:30

 עסקים קטנים בנושא משרד האוצר בפגישה  – 18:30-19:00

 

 יום שלישי 23/01

 פנסשל ארה"ב מייק סגן הנשיא ביקור  – 07:00-09:00

 מפעל מוגדל  + באזור התעשייה צח"ר מקצועי יום סיור – 09:00-15:00

 מועצה מקומית שוהם הכנס עסקים קטנים ובינוניים בשיתוף מעוף ו – 18:10-19:00

 )שוהם(שימי אלבז  עסקים קטנים חוג בית – 19:30-20:30

 

 יום רביעי 24/01

 ראיון רדיו קול חי  – 08:15-08:45

 ירושלים()ביקור בארגון גשר  – 09:00-10:00

 103FMראיון רוני דניאל  – 10:05-10:35

 צילומים ברקוד נגה ניר נעמן  – 10:15-10:35

 בני ביטון ,אמנון כהן , ,ף, הרב גולדקנו ט: השר בנעבודה בשבת –פניציה פ.ע  – 11:20-12:20

 מיכאל ביטון 

 יואל כהן  – 12:00-12:30
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 יורם דבש – 12:30-13:00

 מ דבורייה( )ר.זוהיר יוסף  – 13:30-14:00

 עמה נ + נתןפ.ע  – 15:00-16:00

 דנה סומברג 20ראיון ערוץ  – 15:30-16:00

 

 יום חמישי 25/01

  2018כנס השקת כלי סיוע לשיווק בינלאומי  – 09:00-10:00

  סבר פלוצקר – 10:20-11:20

  (ר.מ ראש פינה)אביהוד רסקין  + דורון פרימוביץ – 11:45-21:15

  ליאל קייזר – 12:15-13:15

 )ת"א(מערכת סלונה עם מפגש  – 14:00-15:00

 מוטי בר זיו  + ערן כהן – 15:30-16:00

 עידבה קסמיר  + (ר.ע שפרעם)אמין ענבתאוי  – 16:00-16:30

 )ירושלים(כנס המאבק באנטישמיות של ההסתדרות הציונית העולמית נאום ב – 19:00-20:00

 

 יום שישי 26/01

 דיגיטל  -פ.ע תקשורת  – 09:00-10:00

 ראיון ליגאל גואטה רשת ב'  – 11:15-12:35

 

 יום שבת 27/01

 )בית חשמונאי( מוצ"ש תרבות עם עמליה דואק – 20:00-20:30

 

 יום ראשון  28/01

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

  2צילומים חדשות  – 13:15-13:35

 החדשנות(ום )יו"ר רשות עמי אפלב – 14:00-14:30

 ( שירה קוה )דוברת המשרד(+רן קויתי )מנהל הסוכנות לעסקים קטנים( )כנס נשים – 14:30-15:00

 +שני ברסלאוור  +אלעד מגדסי +יאיר אילת אורי שוורץ: פ.ע רשות ההגבלים – 15:30-16:00

 ישיבת מעקב גני מיקרו תעשייה  – 16:30-17:00

  פ.ע מנכ"ל – 17:30-18:30

 )ירושלים(עסקים קטנים רמי פירו – 20:00-21:00
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 יום שני 29/01

 )הרצליה(כנס רשויות החוף בישראל  – 09:00-10:00

 עופר פטרבורג עסקים קטניםשיחה טלפונית עם  – 10:30-11:00

 אורי דורי יו"ר מכון התקנים  – 14:00-14:30

 ישיבת סיעה  – 15:00-16:00

 (משרד כ"א)שי רינסקי + רועי פישר  – 16:00-16:30

 אהרן בן נעים  – 16:30-17:00

 )מרכז פיתוח לדרוזים(יאיר פריימן + קופטאן חלבי  – 17:00-17:30

 )רה"ע אשקלון(משה כחלון +תומר גלאם שר האוצר  – 17:30-18:00

 נעמה +  נתן + משה – 18:00-19:00

 משה אינדי  – 18:30-19:00

 מייקל אורן  – 19:30-20:00

 )נווה אילן(דוריה למפל אצל ראיון  – 22:00-22:30

 

 לישייום ש 30/01

 אלקנה יהוד+ מקצועי יום סיור – 09:00-13:00

 עד תום המליאה.תורנות שרים  19:00

 )עיתונאית(נווית זומר שיחה טלפונית עם  – 19:30-20:00

 

 יום רביעי 31/01

 אבי מזלטוב )מנכ"ל חברת סייואק(  – 08:15-09:15

 medical deviceצילומים לסרטון  – 09:00-09:30

 ראיון להכל כלול עם סיוון כהן  – 09:30-10:00

 (שיא איגוד לשכות המסחרנ)אוריאל לין  – 10:00-10:30

 )מנהלת הרשפ"ת(זיוה איגר  – 11:00-12:00

 מיקי זוהר בנושא תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה ח"כ  + ח"כ עליזה לביא – 13:30-14:00

 אורלי יחזקאל  – 14:00-14:30

 עופר פטסבורג  – 14:15-14:30

 סחר חוץ(מנהל מינהל )אוהד כהן  – 14:30-15:00

 בישראל( שגריר הא"א)  עמנואל ז'ופרה – 15:00-16:00

 ראיון רדיו מושיקו פסל  – 16:00-16:30

 איתי בן חורין  – 16:30-17:00
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 )ר.מ קצרין(דימי אפרצב  – 17:00-17:30

 )סמנכ"לית אסטרטגיה(מיכל פינק  – 17:30-18:00

 

 חמישייום  01/02

 ראיון לגלי ישראל עם שרה בק – 08:05-08:35

 ועידת התעשייה השנתית של התאחדות התעשיינים )ת"א( – 09:00-10:00

 חנוכת פארק הייטק גב ים הייטק  – 11:30-12:30

 אילת -המראה שדה דב 16:25

 כנס עסקים קטנים של ידיעות אחרונות  – 21:00-22:00

 

 יום שישי 02/02

 כנס עסקים קטנים של ידיעות אחרונות  – 08:00-10:00

 שדה דב -המראה אילת – 11:45

 

 יום ראשון 04/02

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 ישיבת הנהלה  – 14:00-15:00

 פורום יוקר המחייה חיצוני  – 15:00-16:00

 )הממונה על ההגבלים העסקיים(מיכל הלפרין  – 16:00-16:30

 מנכ"ל פ.ע  – 16:30-18:30

 

 

 יום שני 05/02

  )רמת גן( שבוע קניינים בינלאומי –אירוע בורסת היהלומים  – 11:30-13:00

 צילומים להכל כלול  – 12:45-13:15

 )ר.מועצת שדות נגב(תמיר עידאן  – 14:30-15:00

 ישיבת סיעה – 15:15-16:00

  INNOVEXברכה כנס  – 16:00-16:30

 (ר.ע דימונה)בני ביטון  – 16:30-17:00

 +ישראל כץ שקדאיילת  אלקין +זאב אמוניה פגישה בנושא ה – 17:00-18:00

 שרון גל  – 18:30-19:00

 טלי פלוסקובמירב בן ארי+ – 19:00-19:30
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 יום שלישי 06/02

 )אווניו(כנס קמעונאים  – 09:00-09:30

 קרני שומרון כרון יעקב+יזיום סיור מקצועי  – 11:00-16:00

 

 יום רביעי  07/02

 עיריית ירושלים בשיתוף  "בקרוב אצלנועסקים קטנים "כנס  – 09:30-10:30

 (תקשורתקוה )שירה מנכ"ל+עומרי ארנטל+– 11:00-11:30

 שנה  70מעקב אירועי  – 11:30-12:00

 אסנת מרק+דרור עטרי נשיא לשכת המסחר – 12:00-12:30

 בנושא תאגידי מים  -ריציק שמולי + איתי עצמון + נציגי ממשלה + דוד ביטן – 13:00-13:30

 זאב דולינסקי + אדם שוסטר  – 13:30-14:00

 במליאהתורנות שרים  – 14:00-17:00

 ח"כ אבי דיכטר  – 17:00-17:30

 במליאהמענה לשאילתות  – 17:00-17:30

 )רמת החייל(ראיון בלפני החדשות אצל לוסי ואודי  – 18:45-19:15

 

 חמישי יום  08/02

  ראיונות לתקשורת – 07:10-8:30

 ישיבת תוכניות עבודה וסיור ברשות  – 09:00-11:00

 103FMראיון עם סיון כהן ב – 11:20-11:50

 אריאל ויטמן  – 11:30-12:00

 אמיר אייל שי בן מאור+ – 12:00-12:30

 ראיון בקול הים האדום  – 12:15-12:35

 דרור שטרום  – 13:00-13:30

 + אנשי עסקים מיוון  (ר.מ להבים)אלי לוי  – 14:00-14:30

 סלר נחמיה שטר – 14:30-15:00

 אורנית רז – 15:55-16:25

 בני כהן  – 16:30-17:00

 )הר ברכה(ניחום אבלים משפחת בן גל  – 19:00-20:00
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 יום ראשון  11/02

 ועדת העבודה בנושא התמרוקים  10:00-14:00

 ישיבת ממשלה  – 10:30-12:00

 בכנסתשר תורן  – 12:00-12:15

 א. צהריים בני כשריאל  – 13:00-14:00

 (מנהל הסוכנות לעסקים קטנים)רן קויתי  – 14:30-15:00

 מנכ"ל פ.ע  – 15:00-17:00

 )ק.בטחון(אוהד ניימרק  – 15:45-16:15

 )מנכ"ל(אהרון אהרון עמי אפלבום )יו"ר רשות החדשנות(+ – 16:00-17:00

 יוקר מחייה  משרדי פורום – 17:00-17:30

 פייסבוק לייב שידור  – 18:30-19:00

 

 יום שני 12/02

אמנון כהן , אייל פלד,מיכה אוזן,מוטי שור, משה שור,  –יקבים בקבוקים  –פניציה  – 09:00-10:00

 שני ביטון , מיכאל ביטון

 ועדת הרפורמות  – 12:00-12:30

 )דיון פנימי(משה + נתן + נעמה  – 14:30-16:30

 כנס ירושלים  – 16:30-17:00

 ח"כ סאלח סעד  – 17:45-18:15

 )ת"א(חצי גמר גביע כדורסל  20:45-22:00

 

 ייום שליש 13/02

 )ת"א(מליאת סייבר במוני אקספו של מרכז השלטון המקומי  – 10:00-11:00

 ראיון רדיו לרועי כהן וליאת רון  – 11:00-11:30

 )ת"א( ברקודלתכנית צילומים  – 11:30-12:00

 ראיונות לתקשורת )כנסת( – 13:10-13:40

 מירב בן ארי + עידו סופר תמרוקים ח"כ אלי אללוף + ח"כ  – 15:30-16:30

 תקציב קריאה ראשונה  – 16:00-19:00

 

 יום רביעי  14/02

 יזפר-המראה ת"א 1:00

 למלון והעברה בפריז נחיתה 5:10
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 והתארגנות למלון הגעה 6:30

 השר ומשלחת נון בן עליזה השגרירה עם ותדרוך בוקר ארוחת 08:30

 חברת )המנהלים מועצת ר"יו( נשיא (Serge Weinberg) ווינברג 'סרג עם פגישה 10:30-09:30

 "סנופי" הפארמה

 FM-103ראיון ל – 10:10-10:40

 הוועד וחבר ורכישות לפיתוח בכיר נשיא סגן(Nicolas Bazire)  באזיר ניקולא עם פגישה 12:15-11:15

 LVMH בקבוצת המנהל

 ראיון גל"צ יעל דן  – 13:20-13:50

  רוטשילד דה אריק באירוח צהריים ארוחת 14:30- 12:30

 OECD-ה בבנייני הכהן שאמה כרמל השגריר עם הכנה פגישת 14:40

 גוריה אנחל ,OECD -ה ל"מזכ עם פגישה 16:00-15:00

  BNP Paribas בנק עם פגישה 17:30-16:30

  Dassault Aviation חברת עם פגישה18:30-17:30

 

 יום חמישי  15/02

 הכהן שאמה כרמל השגריר עם בוקר ארוחת 8:30

 ( Bruno Le Maire ) מייר לה ברונו הצרפתי הכלכלה שר עם פגישה 11:30-10:30

 למלון חזרה נסיעה 11:30

 מפגש בארמון האליזה עם נשיא צרפת  14:00-12:00

 Marie de Vergès -  העיתונאית עם ,מונד לה עיתונאי ריאיון 15:00-14:00

 התעופה לשדה העברה 15:30

 המראה פריז ת"א  – 18:00

 

 שישייום  02/16

 אשר פנתאון  08:30-09:00

 גור צמח אילנה אביטל+ – 11:30-12:00

 ריאיון לשלמה בוחבוט רדיו צפון  – 12:35-13:10

 

 ראשון יום  02/18

הרב רפאל פרנק , אמנון כהן ,אברהם לוי, מישל בן סימון ,  –פניציה + מנכ"ל עבודה בשבת  – 11:15

 בני ביטון , מיכאל ביטון 

 איתן קופרשטוך  – 14:30-15:00
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 פורום יוקר המחייה חיצוני  – 15:00-16:00

 מנכ"ל+ רועי פישר  – 16:15-16:35

 מנכ"ל + מיכל פינק  – 16:30-17:00

 מנכ"ל + יגאל צרפתי  – 17:00-17:30

 מנכ"ל פ.ע  – 17:00-18:00

 

 ום שני י 02/19

 )ראשל"צ( (גלובס)הדס מגן  – 09:00-10:00

 וע"ש לעניין קידומם ושילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי  – 12:00-14:00

  נעמה  + נתן + משה – 13:00-15:00

  12צילומים לערוץ  – 13:30-14:00

  פ.ע מנכ"ל – 14:00-15:00

 ישיבת סיעה – 15:15-16:00

 שי חג'ג' ר.מ מרחבים + תמיר עידאן ר.מ שדות נגב  – 16:00-16:30

 שלמה צזנה  – 17:30-18:30

 

 ום שלישיי 02/20

 )אווניו(כנס יזמות נשית של הסוכנות לעסקים קטנים  – 09:30-10:00

  (מעלות תרשיחאבמפעל סנמינה )סיור עם נשיא המדינה  – 12:30-13:30

 מעלותארוחת צהריים בהשתתפות הנשיא וראש העיר  – 13:30-14:30

 רשת ב'ראיון בצבע הכסף  – 16:00-16:30

 

 

 

 ום רביעיי 21/02

 "ל אינטל(מנכיניב גרטי ) – 08:30-09:30

 (Financial Times כתב) mehul srivasyavaעם פגישה  – 10:00-10:30

 מיקי מירו – 10:30-11:00

 שלומי אשכנזי 12:30-13:00

 זאב קם )התאגיד(  – 14:00-15:00

  13ראיון לשרון כידון ערוץ  – 15:45-16:15

 מנכ"ל  פ.ע – 16:00-16:30
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 ראיון וילנסקי וברדוגו בגלי צה"ל  – 17:00-17:30

 )אריאל(השקת לשכת המסחר והתעשייה יהודה ושומרון  – 18:00-19:00

 

 ום חמישיי 22/02

 ראיונות לתקשורת – 08:00-09:30

 (היים )יו"ר ארגון השחקנים בישראלאסתי זק – 10:00-10:30

 103FMראיון סיון כהן  – 11:05-11:35

 אדיב ברוך  – 11:30-12:00

 )סגנית ראש העיר רמת גן(אביבית נמרודי  -12:00-12:30

 ראיונות לתקשורת – 12:55-14:30

 )אוצר ת"א(משה כחלון  – 17:30-18:00

+שירה  +משה אשר +יואל נוה שאול + אלי כהן + נציגי רשתות : שי –הורדת מע"מ  – 18:00-19:00

 )אוצר ת"א(גרינברג 

 

 ום ראשון י 25/02

 וע"ש מינויים בשירות החוץ  – 09:45-10:15

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 יבוא(ה)מנהל מינהל דני טל  – 13:45-12:15

 פורום יוקר המחייה פנימי  – 14:00-14:30

 )מנהל אז"ת(יגאל צרפתי  – 14:30-15:00

 )סמנכ"ל המשרד( + רועי פישר המשרד( מנכ"לשי רינסקי ) – 15:00-15:30

  מנכ"ל פ.ע – 15:30-17:00

 )ת"א(אורח כבוד באירוע פתיחת המכון לאמנויות המשפט  – 17:30-18:30

 

 ום שניי 26/02

 )רמת גן(בבורסה לניירות ערך מפגש אקטואלי למנכ"לים  – 09:30-10:00

 )כנסת(איילת נחמיאס ורבין  יחד עם ח"ככנס יזמות נשית בהייטק  – 11:00-12:00

 ראיון לסרט נטפליקס עם הבמאי אלכס הולדר  – 13:00-13:30

 ראיון בערוץ הכנסת  – 14:30-15:00

 ישיבת סיעה – 15:00-16:00

 אמיר רשף+עדי חכמון  – 18:30-19:00

 עצים()ישיבת יומשה+נתן+נעמה  – 19:30-21:30
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 במליאהתורנות שרים  – 22:00-00:00

 

 ום שלישיי 27/02

 )אשקלון(טקס פתיחת מפעל דלי פיש  – 09:30-10:30

 אזורית שפיר המועצה ב מקצועי יום סיור – 14:00-15:30

 עאטף אלקרנאוי  – 16:00-16:30

 צילומים לתוכנית "שישי שמח" אבי קקון  – 18:15-19:15

 )אייר פורט( ר חבר נאמנים סוכנות יהודית"יומייקל סיגל  – 19:30-20:30

 

 ום רביעיי 28/02

 ראיון לעיתון כיוון חדש חולון  – 08:30-09:00

 סיגל שאלתיאל לוי ר.מ תפן  – 12:00-12:30

 ראיונות לתקשורת – 12:05-13:05

 ל תקנים("מ מנכ")מכרמית אילן  – 13:00-13:30

 עזרא גבאי )בעלים סוכנות לביטוח( + ליאור רוזנפלד )נשיא לשכת סוכני ביטוח( – 14:00-14:30

 גיל וינצקי ח"כ איציק שמולי+ – 16:30-17:00

 )ת"א(ראיון אודי סגל  – 19:30-20:30

 

 יום חמישי  01/03

 עדלאידע חולון השתתפות ב – 12:00-14:00

 

 ראשון יום  03/04

 ראיונות תקשורת לתוכניות הבוקר  – 07:05-11:35

 ישיבת הנהלה – 14:00-15:00

 פורום יוקר המחייה חיצוני – 15:00-16:00

 מיכל הלפרין  – 16:00-16:30

 ישיבת מעקב בנושא גני מיקרו תעשייה  – 16:30-17:00

  פ.ע מנכ"ל – 17:00-17:30

 )מנהל הרשות להשקעות(נחום איצקוביץ מנכ"ל+ – 17:30-18:00

 )מודיעין( 1ערוץ  גאולה אבן עם ראיון  – 19:30-20:15

 

 שנייום  03/05
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 )הרצליה(ראיון חדשות הבוקר עם ניב רסקין  – 07:20-08:00

 עמנכ"ל פ. – 10:30-11:30

 קבינט דיור  – 10:30-12:15

 ראיון רדיו לב המדינה אצל מרגול  – 12:10-12:40

 שרגא ברוש + רעות קינן  – 12:15-12:45

 (רמי פירו וירון צדקיהו)בעלי עסקים קטנים סיור בשוק מחנה יהודה  – 13:00-14:00

 ישיבת סיעה  – 15:00-16:00

 שר הבינוי( ס.)ג'קי לוי  – 16:00-16:30

 שעת שאלות עם שר האוצר  – 16:30-17:00

 שלמה בוחבוט ר.ע מעלות תרשיחא – 17:30-18:00

 אור לנצנר פ.א  – 18:00-18:30

 איציק שמולי + דוד ביטן +איתי עצמון  – 18:00-19:00

 משה + נתן + נעמה  – 18:00-19:00

 טל שלו  – 20:00-20:30

 

 שלישייום  03/06

 ראיון לרדיו חיפה – 09:30-10:00

 סינק לתאגיד עמית תומר  – 10:45-11:15

 )ת"א(ביקור במכון התקנים  – 11:00-12:00

 ראיון באולפן גל"צ כנס שדרות  – 12:35-13:00

 כנס שדרות  – 13:00-13:30

 )נתיבות( ויארוחת צהריים עם יחיאל זוהר וטוני ל – 14:30-15:30

 במליאהתורנות שרים  – 19:00-23:00

 עם משה פטלמפגש עסקים קטנים  – 20:00-21:00

 רביעי יום  03/07

 ראיונות תקשורת לתוכניות בוקר  08:15-09:30

 צוות קק"ל למול צוות המשרד. -דניאל עטר )יו"ר קק"ל( פ.ע  – 09:30-10:00

 תורנות שרים  – 11:00-14:00

 ישיבת אסטרטגיה תקשורתית  – 13:00-14:00

 רן קויתי  – 13:30-14:00

 הליגה נגד השמצה של משלחת הנהגה פגישה עם  – 14:00-14:30

 החדשנות()יו"ר רשות ום עמי אפלב – 15:30-16:00
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 איתי בן חורין + עמי אפלבאום + אהרון אהרון  – 16:00-17:00

  מנכ"ל פ.ע – 17:00-18:00

  "אתגר החזרת"צילומים ל – 18:30-19:00

 

 חמישי יום  03/08

 עמי אפלבוםועידה משה בנימין+רועי פישר+ חתשי – 08:25-08:55

 אלי אבידר  – 10:00-10:30

 ראיון לתכנית הנבחרים עם דודו בן בסט  – 12:00-13:00

 )מודיעין(הרמת כוסית הסתדרות לאומית  – 14:30-15:30

 יוסי אלקובי  – 16:00-16:30

 ראיון לרדיו דרום  – 16:30-17:00

 מורן רגב  – 17:30-18:30

 

 שישייום  03/09

 הרצל ארביב מכון הייצוא  - 09:30-10:00

 ראיון רדיו חיפה עם אלי לוי וענבר דותן  – 10:10-10:40

 אגרות ברכה לפסח  – 13:00-15:00

 

 בתשיום  03/10

 )ראשל"צ(שבת תרבות עם חגי גולן  – 11:00-12:00

 ראשון יום  03/11

 ניר דובדבני  – 08:45-09:45

 פורום יוקר המחייה חיצוני  – 10:00-10:30

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 צילומים סוגרים חשבון  – 14:00-15:00

 פ.עמנכ"ל  – 15:30-16:00

 ברכות לפסח  – 16:00-18:00

 סינק ערוץ הכנסת  – 17:00-17:30

 ראיונות לתקשורת – 18:00-19:30

 )רמת גן(חלוקת מלגות לסטודנטים  – 19:20-19:50

 

 שנייום  03/12
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 ראיונות לתקשורת תוכניות בוקר – 07:15-09:30

 הצעת חוק הגבלים עסקיים  –ועדת כלכלה  – 09:30-10:00

 ברכות לפסח  – 09:30-10:00

  YNETראיון לאולפן  – 10:00-10:30

 פגישה ראשי תעשיות ההייטק  – 12:00-14:00

 ועדת העבודה תמרוקים ישיבה פנימית  – 13:30-15:00

 ישיבת סיעה  – 15:00-16:00

 2-ו 1סינק לתקשורת ערוץ  – 16:00-16:30

 משה ליאון  – 18:00-18:30

 עופר חתוכה + גלית כהן  – 18:30-19:00

 חתונת הבת של ח"כ יואב בן צור  – 19:30-21:00

 

 שלישייום  03/13

 103FMראיון לתוכנית ענת דוידוב ברדיו  – 11:05-11:35

 ראיון לרדיו קול הים האדום  – 12:50-12:35

 מועצת עומר  מקצועי יום סיור – 13:00-15:00

 )בית קמה(תמיר סטיינמן  – 15:30-16:30

 כנס עסקים באופקים  – 18:00-19:00

 

 רביעי יום  03/14

 ראיונות תקשורת תוכניות בוקר  – 08:00-09:30

 מנכ"לי רשתות המזוןפגישה עם  – 09:00-10:00

 יום העצמאות של ערוץ הכנסת  לפרויקטצילומים  – 12:30-13:00

 כנס ראשי רשויות מועצת יש"ע  – 12:30-13:30

  (נצרת עילית רה"ע)רונן פלוט  – 16:30-17:00

 חה"כ עודד פורר + שי רינסקי + זיוה איגר  – 17:00-17:30

 )מנהל מינהל סחר חוץ(אוהד כהן  – 19:00-19:30

 תורנות שרים  – 20:00-23:00

 ראיון רדיו קול ברמה  – 20:00-20:10
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 חמישייום  03/15

 ראיון רדיו ירושלים עם אבי רצון  – 08:30-09:00

 כנס יום הצרכן הבינלאומי  – 09:00-10:00

 )הרצליה(אופירה וברקו צילומים  – 11:50-12:30

 הקלטה לתשדיר רדיו  – 13:00-13:30

 מיכל מרגלית  – 13:45-14:45

 הראל נוף  – 16:30-17:00

 אלי דבי  – 17:00-17:30

 מנכל מכון הייצואיאלי גדי אר – 17:30-18:00

 , מנהל סחר חוץאוהד כהן  – 18:00-18:30

 

 יום שישי – 16/03

 עמוס גלעד פ.א  – 09:00-09:30

 

 יום ראשון  – 18/03

 ראיון לרדיו דרום  – 08:15-08:30

 דרור שטרום  – 08:30-09:30

 פורום יוקר המחייה פנימי  – 09:30-10:30

 מנכ"ל פ.ע  – 10:30-12:30

 יהודה שרוני  – 12:30-13:30

 כנס עסקים קטנים ברמלה  – 19:00-20:00 :13:00-15

 

 

 שנייום  – 19/03

 )יועץ השר(+ נתן מור )ראש מטה( משה בנימין פ.ע  – 09:30-10:00

 חצור ניחום אבלים שמעון סויסה ר.מ – 14:15-15:00

 שיחה טלפונית עם אלירן מלכי – 17:00-17:30

 

 יום שלישי – 03/20

 )גבעת ברנר( אירוע שוויון מגדרי והרמת כוסית לחג הפסח – 10:15-11:00

 ראיון לרדיו דרום פתחי וזמרי  – 11:00-11:30

 ניחום אבלים משפחת קהלני  – 11:30-12:00
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 בת ממשלה ייש – 14:00-16:00

 )רה"ע נהריה(טקס חנוכה בית כנסת בהשתתפות ג'קי סבג  – 18:00-19:00

 

 יום רביעי  – 21/03

 ראר + שיבלי + ריינה + כוכב יאיר מ מקצועי יום סיור – 08:30-17:00

 עמותת עסי הריידהביקור ב – 10:00-10:30

 ניר דובדבני שיחה טלפונית עם  – 12:15-12:35

 

 יום חמישי  – 22/03

 אייל רובינשטיין  – 08:30-09:30

 אנדריי אוזן  – 09:30-10:00

 יוסי אשכנזי  – 11:00-11:30

 הרב גרוסמן והתאחדות תעשיינים יחד עם אריזות מזון  – 13:00-13:30

 ראיון לדנה סומברג – 14:30-15:00

 איתן סגל  – 17:30-16:30

 

 יום שבת – 24/03

 )חדרה(שבת תרבות עם אטילה שומפלבי  11:00-12:00

  

 יום ראשון  – 25/03

 ראיון לרדיו חיפה  – 09:20-09:50

 הרמת כוסית אסף וענונו  – 09:30-10:30

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 הרמת כוסית לשכת המסחר ירושלים  – 13:30-14:00

 הודעה לזוכים באות הוקרה מנהיג תעשייה  – 14:30-15:00

 יום העצמאות  פרויקט –צילומים לערוץ הכנסת  – 14:30-15:00

 פ.עמנכ"ל  – 16:00-16:30

 )ממונה אכיפה ומסחר(נאוה זקן  – 16:00-16:30

 )מנהל אז"ת(יגאל צרפתי  – 15:30-16:00

 פורום יוקר מחייה חיצוני – 16:30-17:30

 )ממונה הגנת הצרכן(מיכאל אטלן  – 17:30-18:00

 הקמת מבנים להייטק  – 18:00-18:30
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 )ר.מ בית דגן(רמי תנעמי  – 19:30-19:45

 

 יום שני – 26/03

  פ.ע מנכ"ל – 12:20-13:00

 שר הכלכלה הגיאורגי  -13:00-14:00

  (ביתר עילית )רה"עמאיר רובינשטיין  – 14:30-15:00

 )המועצה לצרכנות(עופר מרום  – 15:30-16:00

 ארנון מאיר + ד"ר עופר קניג  – 16:00-16:30

 המשך. מנכ"ל פ.ע – 16:45-17:15

 )ת"א( הרמת כוסית להב – 18:30-19:00

 )יפו(וסית תגלית הרמת כ – 19:40-20:10

 

 לישייום ש – 27/03

 ראיון להכל כלול  – 10:00-10:30

 + מנכ"ל  יום גיבוש לשכת שר – 10:30-17:00

 )שגריר ישראל בארה"ב(רון דרמר שיחה ועידה  – 20:00-20:30

 

 יום רביעי – 28/03

 )פתח תקווה( צילומים לתכנית "הערב יהיו כאן" – 15:00-15:30

 )ירושלים(ניחום אבלים מיכל פינק  – 16:00-17:00

 )נווה אילן( 9ראיון ערוץ  – 17:00-18:00

 )יפו(כנס חירות בסימן עסקים קטנים  – 18:30-19:00

 יום חמישי – 29/03

 ראיונות תקשורת תוכניות בוקר – 07:35-09:30

 )כנסת(צבי זרחיה  –ראיון ערוץ הכנסת  – 11:30-12:30

 ול הים האדום ראיון רדיו ק – 11:35-12:05

 הכל כלול לסינק  – 12:15-12:45

 )יו"ר רשות החדשנות(ום עמי אפלב – 12:30-13:00

 משה + נתן  – 13:30-14:30

 )רמת החייל(אקטואליות עם שרון כידון  – 15:40-16:10

 צבע הכסף רשת ב' – 16:20-16:50

 )מתפ"ש(פולי מרדכי  -16:30-17:00
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 יום שישי – 30/03

 )הרצליה(בוקר של קשת  – 07:20-08:00

 

 יום ראשון – 40/01

 פסח  

 יום שני – 02/04

 ניחום אבלים השייח מואפק טריף – 10:00-11:00

 במועצה האזורית מגדל תפן  מקצועי יום סיור – 11:00-14:00

 

 חופשת פסח 6/4-3/4

 יום שבת – 07/04

 ראיון לרדיו דרום – 08:15

 

 יום ראשון – 08/04

 מנכ"ל פ.ע – 11:00-13:00

 בקריות.מימונה אירועי ה – 14:00-19:00

 

 יום שני – 09/04

 פורום יוקר המחייה )פנימי(– 09:00-09:30

 )משרד(ישיבת אסטרטגיה תקשורתית  – 09:30-10:00

 שורדות השואה – 2018אירוע גיבורת היופי  – 12:00-13:00

 שטרן חלובה+ אבו יונס סכנין – 13:30-14:30

 משה + נתן + נעמה )שונות( – 17:00-19:00

 ארוחת ערב עם צבי חפץ )שגריר ישראל בסין( – 19:00-20:00

 

 יום שלישי  – 10/04

 הירדן בקעתיום סיור מקצועי  – 09:30-14:30

 

 יום רביעי  – 11/04

 ענת גואטה )יו"ר רשות ניירות ערך( – 14:00-14:30

 דודו דורון ואיציק אנתבי – 14:30-15:00

 נידאל איברהים + עאדל בדיר )ר.ע. כפר קאסם(  – 15:00-15:30



22 
 

 הכנסת ספר תורה לזכר אביו של יוסי רוזנבוים – 16:30-17:30

 

 יום חמישי  – 12/04

 )צוות תקשורת( שת"פ לפמ + ישראל היום – 09:30-10:30

 )אשרא( יואל לביא – 10:00-10:30

 אפי דרעי )רה"ע כפר יונה( – 12:30-13:00

 תמיר עידאן )ראש מועצת שדות נגב(+ שי חג'ג )ראש ועצת מרחבים( – 14:00-14:30

 כנרת כהן + אבנת סטוצנק – 14:30-15:00

 אווירית רפאל וראש חטיבת הגנה  מפאת צילום כיפת ברזל עם דני גולד – 15:00-15:30

 אבי וורצמן + משה סוויל – 15:00-15:30

 בל יבנה(משה ליבר )ר.מ.א. ח – 15:30-16:30

 עו"ד יהודה רווה  – 16:30-17:00

 ריאד אבראהים + רימא אבועסא – 17:00-17:30

 20ראיון בערוץ  – 20:10-21:10

 

 יום שישי  – 13/04

 ראיון לרשת ב' עם אמילי עמרוסי ויובל אלבשן – 08:10-08:30

 

 יום שבת – 14/04

 שבת תרבות עם דפנה ליאל – 11:45-12:45

 

 יום ראשון – 15/04

 ראיונות לתקשורת תוכניות בוקר – 07:20-09:30

 עופר מרום + ערן וולף – 09:30-10:00

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 מנכ"ל פ.ע – 13:00-13:30

 עמי אפלבום – 13:30-14:00

 ישיבת הנהלה – 14:15-15:00

 פורום יוקר המחייה )חיצוני( – 15:00-16:00

 מיכל הלפרין – 16:00-16:30

 צפרא כץ )מנכ"לית אורקל טכנולוגיות(גב'  – 18:00-19:00

 הקלטה לרדיו צפון עם יואב מינץ – 19:00-19:30
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 יום שני – 16/04

 ראיונות לתקשורת תוכניות בוקר – 08:00-10:15

 ראיון רדיו קול רגע – 12:15-12:30

 ארוחת צהריים מישל בוסקילה – 13:00-13:45

 לידיעה: משה + נתן + מוריס )שונות( – 15:00-17:00

 רז קילפ.ע  – 15:30-16:00

 (11ראיון גאולה אבן )כאן  – 19:25-20:25

 

 יום שלישי  – 17/04

 )נגב רהט(טוביה + מפעל סודה סטרים  באר מקצועי יום סיור – 09:00-14:00

 (12לי נעים )כתבת חדשות ערוץ ריאיון עם  – 15:00-16:00

 ראיונות לתקשורת חרדית – 19:00-19:45

 טקס יום הזיכרון עופר איובי  – 20:00-21:00

 טקס "שירים לזכרם" – 21:15-22:00

 

 יום רביעי  – 18/04

 ניחום אבלים עזרא פרי  – 10:00-10:30

 טקס ממלכתי לחללי העפלה בחיפה  – 11:00-12:00

 טקס הדלקת המשואות  – 19:00-20:00

 אירוח ליל יום העצמאות )יואל לביא( – 23:00-00:00

 

 יום חמישי  – 19/04

 לידיעה: טקס פרסי ישראל – 19:30-20:30

 

 יום שישי  – 20/04

 עצמאות בת"א ישיבת ממשלה חגיגית – 10:30-12:30

 

 יום ראשון – 22/04

 מנכ"ל פ.ע – 14:45-16:00

 פורום יוקר המחייה )פנימי( – 16:00-16:30

 מ"לפפ.ע  – 16:30-17:30
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 שי רינסקי + רועי פישר + מיכל פינקפ.ע מנכ"ל  – 17:30-18:30

 יוסי בן עטר, ראיון לגלי ישראל  – 20:30-20:45

 

 יום שני  – 23/04

 ראיון רשת ב' עם אריה גולן  – 07:20-07:30

 עם אטילה שומפלבי  YNETאולפן  – 10:00-10:30

 יועדת שרים לענייני המגזר הערב – 11:00-12:00

 (כה לידיעה: שיחת ועידה עומרי + שירה + מכון היצוא )הכנה תקשורתית לתערו – 12:00-12:30

 משה + נתן + נעמה )שונות( – 13:0-15:00

 מאיר גבאי  – 14:00-14:30

 כחלון + ליצמן + אלאלוף )תמרוקים(  – 16:15-17:00

 INNOVAלידיעה: עמי אפלבום +  18:00 – 17:30

 לידיעה: כנס נשים ועסקים בהשתתפות רה"ע ואורנה דוידאי  – 19:00-19:30

 ראיון יומן לילה רשת ב' עם יעקב אייכלר  – 19:30-19:40

 

 יום שלישי – 24/04

 ראיון גלי ישראל עם מעין אדם – 07:10-07:20

 יור מגדל העמק + יסוד מעלה + אז"ת בר לב סיום  – 09:00-17:30

 גרוסמן הרבפ.א  – 10:30-11:30

 גיא ורון – 12:30-13:00

 ועידת הגליל  – 13:30-13:00

 יום רביעי – 25/04

 כנס בורסה  – 09:00-10:00

 נועם אדרי – 11:00-11:30

 רוני קוברובסקי )נשיא החברה המרכזית ליצור משקאות קלים( – 11:30-12:00

 בני ביטון + אמנון כהן )מנכ"ל פניציה( – 12:30-13:00

 )ועד עובדים אמוניה( בני ביטון )ר.ע. דימונה( + יהודה פרץ – 13:00-13:30

 אל"מ שרון ביטון + מ. החוץפ.ע  – 13:30-14:30

 ראיון עם הילה רוקח  – 19:15-20:15

 )כדורגלן( רונאלדיניו גאושומפגש עם  – 21:45-22:15

 

 יום חמישי  – 26/04
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 אייל רובינשטיין + אריאל הוי – 08:30-09:00

 חדווה בן שטרית  – 10:00- 09:30

 שרגא ברוש – 10:00-11:00

 כת המסחר והתעשייה חיפה והצפון(של נשיאדוד קסטל ) – 11:00-11:30

 אראל מרגלית – 11:30-12:00

 שאוקי לטיף )ר.מ. ראמה( – 12:30-13:00

 Emil Karanikolov)שר הכלכלה הבולגרי )פ.ע  – 13:30-14:00

 משה כחלון – 16:00-17:00

 האיחוד האירופי בשיתוף שגרירות בולגריה   -אירוע לשכת המסחר ישראל  – 19:00-20:00

 

 ראשוןיום  – 04/92

 ראיון בגלצ אצל אמיר איבגי  – 09:00-09:10

 מנכ"ל פ.ע – 10:00-11:00

 ישיבת ממשלה – 11:00-13:30

 ין )פסקת ההתגברות(יריב לו – 13:30 – 13:00

 המחייה )חיצוני(פורום יוקר  – 13:30-14:00

 צביקה זרחיה  – 14:30-15:30

 

 יום שני – 30/04

 ועידת התעשייה של כלכליסט – 09:00-10:00

 משה + נתן + נעמה )שונות( – 12:00-14:00

 לידיעה: חלוקת פרס התעשיין החדשני של רשות החדשנות – 14:30-15:00

 ראיון יעקב אילון אולפן וואלה  –14:50-15:00

 ישיבת סיעה -15:00-16:00

 )רשת( 13ראיון לוסי אהריש ערוץ  – 17:15-17:30

 לידיעה: ישיבה מיוחדת לציון יום הרצל – 18:00-18:30

 שיחה טלפונית ג'קי בר )טמפו( – 19:00-19:15

 סוניקיא חברת פנשנ – 20:00-20:30

 

 יום שלישי – 01/05

 תורנות שרים – 07:00-08:00

 יום סיור קדימה צורן + גבעת שמואל – 09:30-14:30
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 מהדורה מרכזית  2צילום לערוץ  – 14:00-14:30

   chipEXכנס  – 19:30-20:30

 

 יום רביעי – 02/05

 ג'ק מא( למפגש אוהד כהן )הכנה – 08:30-09:30

 דוד בונפלד – 10:30-11:00

 באבא בראשות ג'ק מא -משלחת קבוצת עלי – 12:15-15:00

 גי עמית )דה מרקר(ח – 16:30-17:30

 

 יום חמישי  – 03/05

 תומר כץ – 09:00-09:30

 יוסי גביזון – 09:30-10:00

 גדי שובל – 10:00-10:30

 יול ברדוש – 11:00-11:30

 סיוון כהן 103FMראיון לרדיו  – 11:15-11:30

 שי בן מאור – 12:30-13:00

 רז שכניק – 13:00-14:00

 ניסים גוזלן )ר.מ. באר יעקב( – 14:00-14:30

 אוהד מראני  – 14:30-15:00

 יואב רפאל – 15:00-15:30

 ןתפיני סבח + נחום בי – 16:00-16:30

 אמיר גנס – 16:30-17:00

 

 יום שבת – 05/05

 כנרת כהן  -כנס הכרזה מוניציפלי – 20:30-21:30

 

 יום ראשון – 06/05

 ועדת שרים למינויים בדירות החוץ – 09:45-10:00

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 ראיון לרדיו קול הים האדום – 12:05-12:15

 ישיבת הכנה לשיחה עם השר המצרי  – 13:30-14:00

 שר התעשייה המצרישיחת ועידה עם  – 14:00-14:30
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 ישיבת אסטרטגיה תקשורתית  – 14:30-15:30

 יה )פנימי(פורום יוקר המחי – 15:30-16:00

 מנכ"ל פ.ע – 16:30-17:30

 עמי אפלבום – 17:30-18:00

 )תקשורת( גד ליאור – 19:00-20:00

 

 יום שני – 07/05

 קבינט חברתי כלכלי – 10:15-10:30

 קבינט דיור – 10:30-11:30

 מנכ"ל – 11:30-12:30

 משה + נתן + נעמה )שונות(פ.ע  – 12:00-14:00

 יצחקי )יו"ר מטה הדיור(אירוע פרידה אביגדור   13:00-13:30

 )ניו מדיה(משה + עומרי + נריה  – 14:00-15:00

 ישיבת סיעה – 14:50-15:50

 מהונג קונג בראשות רוני צ'אן ABC משלחת  – 16:00-17:00

 רועי פולקמן – 17:00-17:30

  טקס הנחת אבן פינה מגדל רד )קבוצת רד בינת( – 19:30-20:00

 

 יום שלישי  – 08/05

 )נואם מרכזי בועידה( טק-ותערוכת אגר – 08:30-12:00

 Jesse Chow))יואב כהן +   DAKAחברת  – 08:30-09:00

 מושל מדינת אינדיאנה )מר אריק הולקומב( – 09:45-10:00

 ראיון טלוויזיה ברזילאית  – 10:00-10:30

 ועדת הכספים – 11:00-11:30

 ועדת הפנים – 14:00-14:30

 סיור בדואר ישראל – 14:00-15:30

 אירוע הפנינג כבאות חולון – 16:30-17:30

 תורנות שרים – 17:45-19:00

 צ "ראיון תכנית כלכלית גל – 19:00-19:30

 

 

 יום רביעי  – 09/05



28 
 

 כנסת  9:00-17:00

 

  נסיעת שר גיאורגיה יום חמישי  – 10/05

 לטביליסי א"מת המראה 09:35

 למלון והעברה בטביליסי נחיתה 13:00

  השגריר בבית המשלחת חברי לכלל צ"א 14:45

 זמן עבודה למול ישראל  16:00-17:00

 בטיבילסי בהשתתפות המשלחת ומשרד החוץ סיור 18:30-17:00

 הרשמית המשלחת חברי כל בהשתתפות הכלכלה שר בראשות ע"א 20:00

 

 נסיעת שר גיאורגיה יום שישי – 11/05

 הכלכלה שר עם לפגישה יציאה בטרם השגריר ע"י המשלחת וחברי השר תדרוך 09:30

  והקונסול השגריר, המשלחת וחברי השר בהשתתפות הכלכלה שר בלשכת פגישה 10:45-10:00

" משותפת הצהרה" על וחתימה ומקומיים ישראלים יזמים/עסקים אנשי עם עגול שולחן 12:00-11:00

 ח"אס הסכם על מ"למו ביחס

  הגיאורגי הכלכלה שר א.צהריים בראשות 13:45-12:30

 , שרים, מ''רוה בהשתתפות מפעל פתיחת טקס 15:00-14:00

 להתארגנות למלון הגעה 17:00

  העצמאות יום אירוע פ''לק הגעה 19:30

 ישראל למדינת שנה 70 העצמאות יום חגיגות אירוע 21:00-20:00

  השגרירות מטעם ואמנים בכירים אורחים 120-וכ השרים בהשתתפות חגיגית ע''א 23:00-21:30

 

 יום ראשון – 13/05

 ראיון תכנית הבוקר של רשת – 07:30-08:00

 יום ירושלים –ישיבת ממשלה  – 09:00-12:00

 מנכ"ל + נעמה קאופמן + עמי אפלבום – 12:30-13:00

 ישיבת מעקב בנושא גני מיקרו תעשייה  – 14:00-15:00

 מיכל הלפרין – 15:00-15:30

 פורום יוקר המחייה )חיצוני( – 15:30-16:30

 נאוה זקן – 16:30-17:00

 פנים לרגל פתיחת שגרירות ארה"ב בירושלים במעמד רה"מקבלת  – 17:00-18:00

 

 יום שני – 14/05
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 סדנת תקשורת לעובדי המשרד המשתתפים בוועדות בכנסת  – 09:00-09:30

 מנכ"ל פ.ע – 11:00-13:00

 משה + נתן + נעמה )שונות( – 12:00-14:00

 ראיון רדיו חיפה – 13:00-13:30

 קארשבנימין ל – 13:30-14:00

 )ראש העיר מעלה אדומים( בני כשריאל – 14:00-14:30

 טקס פתיחת שגרירות ארה"ב בירושלים  – 16:00-17:30

 ת לציון יום ירושליםדלידיעה: ישיבה מיוח – 18:00-18:30

 ז'קי לוי )סגן שר הבינוי והשיכון( – 18:15-18:45

 עד תום הישיבה תורנות שרים – 22:00-24:00

 

 יום שלישי – 15/05

 יום העסקים הקטנים רועי פולקמן – 09:00-10:00

 10צילומים ברקוד ערוץ  – 10:00-10:30

 ועדת הכלכלה תאגידי מים – 13:30-14:00

 לידיעה: ציון יום החקלאות בכנסת – 14:15-15:00

 לסרטון תדמית ומיתוג  צילומים  – 10:30-19:00

 צ וילנסקי וברדוגו "ראיון גל – 17:20-17:30

 

 יום רביעי  – 16/05

 ראיון אברי גלעד העולם הבוקר – 07:30-08:00

 ראיון רדיו ירושלים עם אבי רצון – 09:00-09:15

 טקס קבלת פנים ממלכתי לנשיא פנמהלידיעה:  – 09:15-09:45

 טקס פתיחת שגרירות גואטמלה בירושלים - 10:00-11:00

 נאוה זקן – 11:00-11:30

 ראיון קול הים האדום – 11:15-11:30

 )קבוצת דלק(יצחק תשובה פ.ע צוות משרד וצוות  – 11:30-12:00

 10צילומים לאנליסט ערוץ  – 12:00-12:30

  נשיא גואטמלה רוחת צהריים רה"מ+א – 13:00-14:00

 מייקל אורן + הילה נתנאלי )רמ"ט( – 16:00-16:30

 עבד אלבאסט סאלמה )ר.ע. קלנסואה( + פריד תאיה – 17:00-17:30

 טקס קבלת פנים נשיא גואטמלה )ג'ימי מוראלס( -לידיעה:  – 17:00-18:00
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 ראיון להכל כלול  – 19:20-19:50

 ראיונות לתקשורת  – 19:45-20:30

 

 יום חמישי – 17/05

 )מועצה לצרכנות( עופר מרום + ערן וולף – 09:00-09:30

 חתימה הסכם אס"ח פנמה – 12:00-14:00

 אלדד בר כוכבא )ר.מ. פרדס חנה( – 17:00-17:30

 ר + ערן גריפל וזעאלי  – 18:00-19:00

 

 ייום שיש – 18/05

 מרדכי שלו + מיקי בראל – 10:30-11:00

 אלי טביב – 11:00-11:30

 ה שאשאריא – 12:00-11:30

 

 יום שני –21/05

 גידי ויניש  – 10:30-11:30

 יואב רפאל – 12:00-13:00

 משה + נתן + נעמה )שונות( – 12:00-14:00

 ארוחת צהריים רוה"מ + נשיא פרגוואי )הוראסיו קארטס( – 13:00-14:30

 ישיבת סיעה – 14:50-15:50

 תורנות שרים – 16:00-19:00

 ראיון עם צבי זרחיה  – 16:15-16:30

 משה בנימין + רז קיל – 17:30-18:30

 מנהל רשות המיסים( (ערן יעקב – 19:00-19:30

 ) הגנת צרכן(מיכאל אטלן – 19:30-20:00

 מירב בן אריח"כ  – 20:00-20:30

 

 יום שלישי – 22/05

 ראיון רדיו דרום – 08:00-08:15

 פיטר האריס )קבוצת וולקסווגן(פ.ע  – 09:00-10:00

 כנס עיריית הרצליה  –ענקת פרס השר לעסקים הטקס  – 10:00-11:00

 קל אוטו  הנחת אבן פינהבנתיבות +  ם סיור יו – 13:00-14:30



31 
 

 קל אוטו )יחיאל זוהר(הנחת אבן סוכנות – 15:00-15:30

  20ערוץ לראיון  – 19:00-19:20

 (11ראיון גאולה אבן )כאן  – 19:20-19:50

 )עוזרו של חיים כץ(חתונת מיכאל יצחקוב  – 19:30-21:00

 )מזכיר הממשלה( צחי ברוורמן – 20:30-21:30

 

 יום רביעי – 23/05

 ראיון למעיין אדם גלי ישראל – 07:10-07:20

 כנס חדשנות בשיתוף הגנ"ס והרשות לחדשנות – 09:00-10:00

 מרצינוראיון רדיו ירושלים עם יורם  – 10:00-10:15

 לידיעה: סיור חיים חביב + סטודנטים – 11:00-11:30

 ראיון לרינו צרור גלצ – 12:00-12:30

 קבוצת סטודנטים מארה"ב )חיים חביב( – 12:00-13:00

 אלי כהן מקורותפ.ע  – 13:30-14:00

 תורנות שרים – 14:00-17:00

 חנניה )נינו( פרץ – 16:30-17:00

 שוטף מנכ"ל  – 16:30-17:30

 )ירושלים( דוד לוי לת הוקרה ודהענקת תע – 18:00-19:00

 

 יום חמישי – 24/05

 שוטף מנכ"ל – 08:15-09:00

 יעקב זהר – 09:00-09:30

 יגאל דמרי – 09:30-10:30

 ם קקון + משה חיו ודודו מורתלידיעה: רו – 10:00-10:30

 לידיעה: עוז כץ + צדוק צדיק – 10:30-11:00

 ניסים מלכה )ר.ע. ק"ש( + יגאל בוזגלו )סגן ר.ע. ק"ש( + יוסי חימי – 10:30-11:00

 נצח כהן – 11:30-12:00

 )ר.ע קרית גת( משה כחלון + אבירם דהרי – 12:15-12:45

 ישראל בכר – 13:00-13:30

  1צילום סינק ערוץ  – 13:30-14:00

 ערן סיב )יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים( + גדי מדר – 15:00-15:30

 הילה ציאון + יעל געתון  – 15:30-16:30
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 FM 103-ראיון לצבע הכסף ב – 16:00-16:30

 עמרם בניזרי – 17:30-18:30

 חתונה שלומי טלקר )יועץ של רועי פולקמן(  – 19:30-21:00

 

 יום שישי – 25/05

 יום ראשון – 27/05

 נסיעת עבודה קנדה + ניו יורק

 

 יום שני – 28/05

 תדרוך כלכלי עם השגריר ברקן  8:00-9:30

 זמן עבודה מול ישראל 09:30-11:00

 פיליפ שמפיין-פגישה עם השר הקנדי לסחר חוץ פרנסואה 12:00-11:30

 מסיבת עיתונאים 14:30-16:00

  זמן עבודה 18:00-16:30

 CIJA (Center for Israel and Jewishפנים עם-חתימה על הסכם האס"ח ואירוע קבלת 18:30-20:30

Affairs) 

 טיסה ממונטריאול לטורונטו 22:50-21:30

 יום שלישי – 29/05

 ארוחת בוקר עם אנשי עסקים בכירים צעירים  07:30-9:00

 נסיעה חזרה למלון  9:00-9:30

 זמן עבודה 9:30-11:45

 ארוחת צהריים ושיחה בין השרים אחד על אחד 13:45- 11:45

 זמן עבודה 13:30-14:00

 עסקים מובילות בהייטק-אירוע עם נשות 14:30-16:00

 UIA (Jewish Federations of Canada)ארוחת ערב עם הגב' לסלי ג'יילס, יו"ר  19:15-21:30

 יום רביעי – 30/05

 יורק-טיסה מטורונטו לניו 7:30

 זמן עבודה במלון צוות 10:30-12:30

 ארוחת צהריים אנשי העסקים מובילים בקנדה 13:00

 שנה לישראל באו"ם 70דשנות אירוע ח 18:00

 טיסה לישראל 23:45
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 יום חמישי – 31/05

 הגעה לישראל 

 ניחום אבלים משה כחלון 18:00

 

 יום ראשון – 03/06

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 ישיבת הנהלה  – 14:00-15:00

 ישיבת אסטרטגיה תקשורתית – 15:00-15:30

 משה קלצ'יןפ.א  – 16:00-16:30

 

 יום שני – 04/06

 כנס מיזוגים ורכישות דה מרקר  – 09:00-09:30

 כנס "היי טק וחברה" המכללה למינהל – 10:00-11:00

 ישיבת סיעה – 15:00-16:00

 יורם איילון – 16:15-16:30

 שוקי אוחנה + איציק חסידים  – 17:00-17:30

 ראיון לתוכנית הכלכלית עם עודד לוינסון  – 18:30-19:00

 

 יום שלישי  – 05/06

 ראיון שרון גל גלי ישראל – 09:20-09:30

 פתיחת מאיץ טכנולוגי + פתיחת סניף מעוף – 10:00-11:00

 HUBפתיחת  – 12:00-13:00

 12סינק תוכנית חיסכון ערוץ  – 13:00-13:30

 )סחר חוץ( אוהד כהן – 15:00 -14:30

 משה + נתן + נעמה )שונות( – 15:30 – 14:30

 מנכ"ל + איילת זלדין + יגאל צרפתי + ניסים בן אלי – 15:30-16:30

 מנכ"ל פ.ע – 16:30-17:30

 )נונה אילון( 9ראיון ערוץ  – 19:15-19:45

 

 יום רביעי – 06/06

 איילת זלדין )חדשנות( – 09:30-10:00

 פורום יוקר המחייה )פנימי( – 10:00-10:30
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 ראש עיריית שנגחאי  – 11:00-12:00

 יורם יזדי – 14:00-14:30

 ראיון למשחק המרכזי – 14:15-14:30

 אמיר רשף + עדי חכמון – 15:00-15:30

 על הבנקים( )המפקחת חדוה בר – 15:30-16:00

 קופטאן חלבי – 16:00-16:30

 צ"ראיון יומן ערב גל – 17:15-17:30

 20ראיון לאמיר אבגי ערוץ  – 20:15-20:30

 יום חמישי  – 07/06

 אריק מימון – 08:30-09:30

 חנן קריסטל – 10:00-11:00

 רוני חזקיהו – 11:00-11:30

  עוגן יוחננוב – 11:30-12:00

 )רה"ע הוד השרון( בחי אדי – 12:00-12:30

 גדי אריאלי – 12:30-13:00

 מון שייח אחמד )ר.מ. אעבלין(מא – 13:00-13:30

 אלי בן זקן + שי סגל – 13:30-14:00

 איציק כהן – 14:00-14:30

 )תקנים( אורי דורי – 15:00-15:30

 

 שישייום  – 08/06

 חיפה עם אלי לוי ראיון רדיו  – 10:05-10:20

 דלמן + אפי מוררוני בן חמו + קובי נו – 11:30-12:00

 

 יום ראשון – 10/06

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 קבינט דיור – 12:45-13:00

 מנכ"ל פ.ע – 14:30-15:30

 יוקר המחייה )חיצוני( פורום – 15:30:16:30

 ראיון איפה כסף רשת ב' – 16:15:16:30

 מיכאל אטלן – 16:30-17:00

 אהרון אהרון – 17:00-17:30
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 מעקב גני תעשייה + הקמת מבנים להייטק – 18:00-19:00

 

 יום שני – 11/06

 ראיון אורלי וגיא – 06:50-07:00

 דייוויד קוורי )שגריר בריטניה( – 09:00-10:00

 ראיון לתוכנית חיידק פוליטי עם נחמה דואק  – 10:30-11:15

 )תקשורת( סמןירזה זית – 11:30-12:30

 משה + נתן + נעמה )שונות( – 12:30-13:30

 ראיון רדיו ירושלים עם שלום ירושלמי – 13:00-13:15

 צילום סרטון לארגון לב העולם – 14:00-14:30

 ישיבת סיעה – 15:00-16:00

 סיור בכנסת עבור דרור לוי – 16:00-16:30

 ח"כ אברהם נגוסה – 16:30-17:00

 דרור לוי – 17:00-17:30

 )סגן שר השיכון( ז'קי לוי – 17:30-18:00

 משה בנימין – 18:00-18:30

 

 יום שלישי – 12/06

 HUB+ פתיחת קרית גת  כנס פתיחת מרכז עסקים – 10:00-12:00

 )בית"ר עלית( השקת אפליקציה מוקד ביטחון – 16:15-16:45

 ( סופר 'מחסני השוק'סיור אז"ת מיתרים ) – 18:00-18:30

 אז"ת מיתרים . מפגש עם בעלי עסקים קטנים ובינוניים – 18:30-19:00

 

 יום רביעי – 13/06

 אוריאל לין – 09:30-10:00

 באסם ג'אבר + שועאע מנסור )ר.ע. טייבה( – 12:00-12:30

 גלובס אירוע שוק ההון של – 13:30-14:00

 )חוק עמלות הקולנוע( יוסי שרעבי )מנכ"ל מ. התרבות( + איתן כבל + תמר זנדברג – 15:00-16:00

 נקי קוינט )מנהל רשות החברות(י – 16:00-16:30

 מירב כהן פ.ע  – 16:30-17:00

 )רמ"י( עדיאל שמרון – 17:30:-17:00

 )מטי יוגב(ויזמות כנס נשות עסקים  – 20:00-21:00
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 יום חמישי – 14/06

 גיא רוטקוף – 08:00-08:30

  אורה קורן – 08:30-09:30

 אלי בן דיין – 09:30-10:00

 איציק חולבסקי )ר.מ. מגידו( – 10:30-11:00

 103FMראיון סיון כהן  – 11:20-11:30

 מיכל הלפרין – 11:30-11:45

 שרגא ברושפ.ע  – 11:45-12:00

 שרגא ברוש + מיכל הלפרין – 12:00-12:30

 יורם סויסה – 12:30-13:00

 יהודה שרוני – 13:30-14:30

 עי בית שמש נושנה לחברת מ 50אירוע לציון  – 19:00-19:20

 ראיונות לתקשורת  – 19:35-21:35

 

 יום ראשון – 17/06

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 מנכ"ל פ.ע – 13:00-14:00

 ח"כ טלי פלוסקוב + אילן בן הרוש  + דוד זנגורי – 16:00-16:30

 ארוחת ערב יואל אסתרון – 18:00-19:00

 

 יום שני – 18/06

 

 עמה )שונות(משה + נתן + נ – 12:00-14:00

 ישיבת סיעה – 15:00-16:00

 )מינהל אזורי תעשיה( יגאל צרפתי – 17:00-17:45

 תורנות שרים – 19:00-22:00

 

 יום שלישי – 19/06

 לתקשורת תוכניות בוקר נותראיו – 09:45-10:05

 יעקב פרץ )ראש עיריית קריית אתא( – 10:00-11:00

 יום סיור אז"ת נצרת – 12:15-13:00
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 אורנית  ור תעשייהאז הנחת אבן פינה – 15:30-16:30

 בנהריה טקס חתימה הסכם גג במעמד רוה"מ, שר האוצר ושר הבינוי – 18:00-19:00

 

 יום רביעי – 20/06

 אלי הורביץלכלכלה וחברה כנס  – 10:00-10:30

 שרת היזמות והטכנולוגיה של פולין )גב' ידוויגה אימלביץ'( – 11:00-12:00

 סיגל שאלתיאל הלוי )ר.מ. תפן( – 12:00-12:30

 )מליאה כנסת(הגנת הצרכן  מענה הצעת חוק – 12:00-12:30

 ות(רותם קקון )מנכ"ל אז"ת עטר – 13:00-13:30

 (דוידי בן ציון )סגן ראש מועצה שומרון  – 14:00-14:30

 רועי כהן  – 14:30-15:00

 )מליאה כנסת( במחירי מזון בסיסים הצעה לסדר עלייהמענה  – 15:00-15:30

 איילת שקד + ארז קמינץ' + דרור שטרום + מיכאל אטלןפ.ע  – 15:00-16:00

 אמנון מרנדה  – 19:45-20:45

 

 יום חמישי  – 21/06

 ראיון גלי ישראל עם מעין אדם – 07:10-07:20

 עדי שטרנברג – 07:30-08:00

 )תקשורת( דן דובין – 08:30-09:30

 ניחום אבלים שילה אדלר – 10:00-10:30

 כנס חזון למצוינות כלכלית )שי בזק( – 11:00-11:30

 עידו הרטוב – 12:30-13:00

 'וליס(סלים טריף )מ"מ ר.מ. ג – 13:00-13:30

 

 יום ראשון  – 24/06

 )תקשורת( נוית זומר – 08:45-09:45

 ועדת שרים למינויים בשירות החוץ – 09:45-10:30

 ישיבת ממשלה – 10:30-113:00

 מנכ"ל פ.ע – 13:00-14:00

 10צילום ערוץ  – 13:30-14:00

 פורום יוקר המחייה )חיצוני( – 15:30-16:30

 ז"לאזכרה מיסה כחלון  – 18:30-19:00
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 יום שני – 25/06

 אילן רון – 08:30-09:30

 מיכל פינק – 11:15-11:45

 משה + נתן + נעמה )שונות( – 12:00-14:00

 יעקב זוהר – 15:45-16:00

 ח"כ משה גפני + מנכ"ל – 17:00-17:30

 )אשקלון( יחום אבלים הרב יצחק ברדאנ – 19:00-19:30

 

 יום שלישי – 26/06

 יומן צהריים רשת ב' – 12:15-12:30

 שדלות כחול לבן בכנסת – 13:30-14:00

 )ת"א( ג'ובלה -הענקת פרס תערוכת התכשיטים  – 17:00-17:30

 לסלי גלס יו"ר המגבית לכבוד ארוחת ערב מגבית קנדה  – 19:00-20:00

 לידיעה: קבלת פנים הנסיך ויליאם, דוכס קיימברידג' – 19:00-19:30

 20ראיון אלירן טל ערוץ  – 20:45-21:15

 

 יום רביעי – 27/06

 , הטלוויזיה היפניתCNBCראיון לערוץ  – 09:30-10:00

 שי רינסקי + אוהד כהן + דלית רנרט – 10:00-10:30

 תורנות שרים – 11:00-14:00

 מענה להצ"ח הגנת הצרכן – 12:30-13:00

 תורנות שרים – 14:00-17:00

 ברמה ראיון רדיו קול  – 19:10-19:20

 ראיון רדיו קול חי – 20:30-20:45

 מפגש אנשי תקשורת חרדית  – 21:00-22:00

 

 יום חמישי  – 28/06

 חיליק שריר – 09:00-10:00

 אורת אפרתי – 10:30-11:00

 איציק חיימוב – 11:00-11:30

 אוה מדז'יבוז' )מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה( – 11:30-12:00
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 אורן מחלב + רואי רחמים + עירית כהן + דרורה קלמט נחמיאס – 12:00-12:30

   )מנכ"ל תמ"מ( + משה בן לולו  אמיר שוצמן– 14:00-14:30

 מאיר יצחק הלוי + דני חלוץ – 15:00-16:00

 יגאל אונא )ראש מערך הסייבר( – 16:00-16:30

 חיים צורי )רה"ע קריית מוצקין( – 18:20-18:45

 קים קטנים ובינוניים קריית מוצקיןכנס עס – 19:00-20:00

 )רמת ישי(לידיעה: כנס יונתן הירשפלד  – 19:30-20:00

 )חיפה( ערב כלכלי עם ערן בר טל  – 20:30-21:00

 

 יום שבת  – 30/06

 שבתרבות עם נחמה דואק  – 11:00-12:00

 

 יום ראשון – /0701

 חיפה רדיו ראיון 09:00-09:30

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 ישיבת אסטרטגיה תקשורתית – 13:30-14:30

 )צרכנות( ערן וולףפ.ע  – 15:00-15:30

 רן קוויתי + כץ זעו -15:30-16:00

 פורום יוקר המחייה)פנימי( -16:00-16:30

 +מיכאל אטלן מנכ"ל+מיכל פינק -16:30-17:00

 )המדען הראשי( עמי אפלבאום -17:30-18:30

 102FMראיון שוק חופשי -18:10-18:15

 פ.ע מנכ"ל  -18:30-17:00

 

 יום שני – 02/07

 הכלכלה עדתובו הממשלה של עבודה תכנית הצגת - 09:30-10:30

 זרחיה צבי עם tv כלכליסט ריאיון - 10:30-11:00

 הפרטה ש"וע - 10:45-11:30

 יועצים ישיבת - 13:00-13:30

 חיסכון לתוכנית סינק - 13:30-14:00

 ישיבת סיעה – 15:00-16:00

  מאיר שפילגר-17:30-18:00
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 דוד אזולאי)ר.מ מטולה(-18:15-18:45

 

 יום שלישי  – 03/07

 IZ 803 ארקיע טיסה - 07:40-08:30

 (אילת ע"רה) הלוי יצחק מאיר עם בוקר ארוחת - 09:00-10:00

 האדום הים קול רדיו ראיון - 10:05-10:15

 )אילת( HUB -ב סיור - 10:30-11:30

 )אילת( חשבון רואי לשכת כנס - 12:30-13:30

 יהודה מורדיפ.א  -13:30-14:00

 

 יום רביעי – 04/07

 למרגול 91fm לרדיו ראיון - 12:40-12:50

 שדה דב 6H 440טיסה ישראייר -16:00-17:00

 

 יום חמישי – 05/07

 לבן כחוללקמפיין מוצרים  צילומים - 08:00-09:00

 וכטל יעקב+ קורן אורה - 10:30-11:30

 ארמוזה אבי - 13:30-14:00

 ברזילאי ארנון - 14:00-14:30

 (לוד עמק מ.ר) יפרח דוד+יפרח גיא - 14:30-15:00

 קציר יניב - 15:00-15:30

 (אשדוד אסותא חולים בית ר"יו) שמר יהושע - 16:30-17:00

 

 

 יום שישי – 06/07

 102FM פטרסבורג עופר עם נדלן תוכניתראיון ל – 13:10-13:30

 

 יום ראשון -08/07

 רשת הבוקר העולם ראיון - 07:20-08:00

 ישיבת ממשלה-10:30-13:00

 מנכ"ל פ.ע -14:00-15:00

 היערכות נאום נשיא-15:00-16:00
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 ראיון יומן ערב גל"צ-16:15-16:20

 נשיא המדינהפ.א  -16:30-17:00

 החדשנות ספר והשקת הישראלית התעשייה למנהיגי הוקרה אות הענקת אירוע - 17:00-18:00

 הישראלית

 (ראשית עורכת, קליגסברג אלישבע" )נאה דירה" למגזין טלפוני ראיון - 19:00-19:30

 

 יום שני – 09/07

 גל שרון עם ישראל גלי ראיון - 07:45-08:00

 )סחר חוץ( נספחיםשנתי  כנס - 08:00-09:00

 רפאל יואב - 11:00-12:00

 שמולי איציק עם כלול הכל ראיון - 12:30-13:00

 הלפרין מיכל - 12:45-13:00

 (מודיעין ע.ר) ביבס חיים - 14:45-15:00

 הכהן מירון+ וקנין יצחק +לוי קי'ז - 16:00-17:00

 (אכסאל מועצת ראש) דראושה אלסלאם עבד - 17:00-17:30

 אחרונות ידיעות ן"נדל אירועדובר ב – 19:30-21:00

 

 יום שלישי – 10/07

   שרים תורנות - 05:00-06:00

 אופקים סיור יום - 9:00-12:00

 וזמרי פתחי דרום רדיו ראיון - 10:10-10:20

 עזה עוטף + מרחבים אזורית מועצה סיור יום - 12:30-14:00

 103fm אלדד ואריה כספית בן ריאיון - 17:10-17:20

 

 יום רביעי – 11/07

 ראיונות לתקשורת תוכניות בוקר – 08:05-10:10

 דני עטר )יו"ר קקל( – 10:00-10:30

 עיסא חנא - 13:00-13:30

 ברמה קול רדיו ראיון - 13:05-13:20

 אקרמן אורן + תשובה רנה - 13:30-14:00

 (נוגידאת-בועיינה מ.ר) סולימן חאלד - 14:00-14:30

 פירו רמי - 15:00-15:30
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 (אשדוד העיר ראש) לסרי יחיאל - 15:30-16:00

 השרתדמית של  לסרטון צילומים - 16:00-19:00

 )שומרונים( צדקה יפת אירוע - 19:30-21:00

 

 יום חמישי – 12/07

 ישראל גלי בק שרה ראיון - 08:05-08:20

 הררי יגאל - 09:15-09:30

 (א.פ) בסט בן דוד - 09:30-10:00

 (103FM הנבחרים) בסט בן דוד עם ראיון - 10:00-11:00

 (יבנה ע.ר) ארי-גוב צבי - 13:30-14:00

 יאיר כץ – 14:30-15:00

 ראיון רדיו דרום-16:30-17:00

 משה+נתן+נעמה)שונות(-16:30-17:30

 אריאל שמידברגפ.א  -17:30-18:30

 )יו"ר ועד צרכנות(בשארי מיטל אבלים ניחום -19:00-19:30

 

 יום שישי – 13/07

 מטה דיגיטל – 08:00-09:30

 )ירושלים( בריתה אריאל מורלי – 11:00-12:30

 

 יום ראשון – 15/07

 אורנה יפת כלכליסט – 08:30-09:30

 ישיבת ממשלה-10:30-11:30

   סלע קובי עם 7 ערוץ תוכנית צילום - 12:00-12:30

 10 ערוץ צילומים - 12:40-13:10

 (פנימי) המחייה יוקר פורום - 13:30-14:00

 כץ עוז +ל"מנכ - 14:00-14:30

 הנהלה ישיבת - 14:30-16:00

 צילומים וראיונות לתקשורת – 16:00-16:30

 מנכ"ל פ.ע - 18:30-16:00

 

 יום שני – 16/07
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 12צילומים תכנית כלכלית קשת -10:00-11:00

 משה+נתן+נעמה)שונות(-12:00-13:30

 קולומביה ר חוץסח סרט צילומים - 13:30-14:00

 ישיבת סיעה – 15:00-16:00

 וקנין שרון - 16:30-17:00

 שרים תורנות - 19:00-22:00

 

 יום שלישי – 17/07

 שרים תורנות - 13:00-16:00

 שקד איילת - 17:30-18:00

 הכלכלית התכנית גלצ ריאיון - 19:00-19:15

 

 יום רביעי – 18/07

 רובינשטיין מאיר קרין - 11:00-11:30

 (חורפיש מ.ר) מרעי מופיד - 11:30-12:00

 AXA של המנהלים מועצת ר"יו - 13:30-14:00

 לוי אייל - 14:15-14:45

 103FM הכסף איפה ריאיון - 16:25-16:35

 בנימין משה - 18:00-19:00

 ורטהיימר סטף עם טלפונית שיחה - 20:00-20:30

 

 יום חמישי – 19/07

 הונגריה ממשלת ראש + מ"רהפגישה  – 10:00-11:00

 )יו"ר הסמכת מעבדות( פלר אתי - 11:30-12:00

 (בתיה מזכרת מ.ר) דהן מאיר - 13:30-14:00

 א"ת העיר ראש סגנית, ברוך מהרטה - 14:00-14:30

 צ"גל ערב יומן - 17:25-17:40

 טלפרומפטר הדרכה - 18:00-19:30

 

 

 שישייום  – 20/07

  (היסוד קרן ל"מנכ) מייזל גרג - 10:00-09:00
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 יום ראשון – 22/07

 אטלן מיכאל - 14:00-14:30

 הלפרין מיכל - 14:30-15:00

 (חיצוני) המחייה יוקר פורום -15:00-16:00

 )אופקים(  דנינו איציק אבלים ניחום - 17:00-18:00

 

 יום שני – 23/07

 ירושלים רדיו רצון לאבי ריאיון - 09:00-09:15

 מנכ"ל פ.ע - 09:15-10:30

 ישיבת ממשלה-10:30-13:00

 המילואים מערך לעניין ש"וע - 13:00-14:30

 El Al Israel Airlines / LY5181לקרואטיה עם הנשיא  טיסה - 18:30-21:10

 

 יום שלישי – 24/07

 גָרּבאר קולינדה' גב – קרואטיה נשיאת למשכן נסיעה 09:40

 ומשלחותיהם המקבילים השרים בין היכרות+  פנים קבלת 10:00

 אזכרה לטקס Mirogoj הקברות לבית עזיבה 11:30

 קרואטיה עצמאות במלחמת החללים לזכר זר הנחת 11:45-11:55

 ּפלינקוביק אנדריי מר – הממשלה ראש למשכן עזיבה 11:55

 העסקית והמשלחת השרים בהשתתפות עסקית צהריים ארוחת 12:10-13:40

 בילטרליות לפגישות הממשלה למשרדי עזיבה 13:40

 ומשלחותיהם מדינה מכל המקבילים השרים בין בילטרליות פגישות 13:45-14:45

  הנשיאה במשכן ערב לארוחת התארגנות 15:00-16:30

 במלון ומשלחותיהם השרים עם המדינה נשיא מפגש 17:10-18:10

 גָרּבאר קולינדה' גב –קרואטיה נשיאת למשכן עזיבה 18:10

 ומשלחותיהם והשרים המדינה נשיא לכבוד הנשיאה באירוח ערב ארוחת 18:30-20:00

 ת"לשדה עזיבה 20:00

 El Al Israel Airlines / LY5182 טיסה - 21:45-02:00

 יום רביעי – 25/07

  אדלר שילה ,דורני חננאל :ע"ליש אב תכניתפ.ע  – 10:00-11:00

 )חשכ"ל( חזקיהו רוני - 11:00-11:30 
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 של וסחר כלכלי לפיתוח והשר אוקראינה של הממשלה ראש של ראשון סגןפ.ע  – 11:30-12:30

 (MR. STEPAN KUBIV) אוקראינה

 אמסלם דודי פגישה עם  – 12:45-13:45

 10 ערוץ ברקוד צילום - 14:30-15:00

  לוי רמי - 16:30-17:00

 זרחיה צביקה - 17:00-18:00

 (ל"ז אביב ר"סמ) לוי משפחת אבלים ניחום - 18:30-19:00

 

 יום חמישי – 26/07

 עדין גלעד - 10:00-11:00

 דיין בר אמיר - 12:00-12:30

 אנקורי אבי - 12:30-13:00

 20 ערוץ ריאיון - 12:30-13:00

 משה דוד +נדף אריק +יחזקאל אייל +סמואל בני - 13:00-13:30

 מאור בן שי - 13:30-14:00

 כולנו מטה משרדי פתיחת אירוע - 16:00-19:00

 

 יום ראשון – 29/07

 ישיבת ממשלה-10:30-13:00

 צרור רינו ריאיון - 12:40-12:55

 כלול הכל ריאיון - 13:00-13:30

 וולף ערן - 13:30-14:00

 חיסכון תוכנית ריאיון - 15:30-16:00

 (פנימי) המחייה יוקר פורום - 16:00-16:30

 זרחיה צבי עם פתוח חשבון לתכנית ריאיון - 17:00-17:30

 כץ עוז - 18:00-18:30

 מנכ"ל פ.ע - 18:00-19:00

 החינוך ממשרד תמיר אירוע - 21:30-22:30

 

 יום שני – 30/07

 בהסתדרות מקצועי איגוד אגף ר"יו) שדה ששי(+מרכבים ל"מנכ) פוזנר ניר - 10:00-10:30

 (הלאומית

 (שונות) נעמה+נתן+משה - 11:00-13:00
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 20 ערוץ איבגי אמיר עם הזה היום לתכנית ריאיון - 13:00-13:30

 ביטון בני של הנכד ברית - 16:30-18:00

 

 יום שלישי – 31/07

 ליברמן קלמן ריאיון - 08:30-08:45

 וינט'בג' טוב' פרוייקט של בכיר היגוי צוות - 09:00-09:30

 סמסונוב גיל - 11:00-12:00

 סוסן שמעון - 16:30-17:00

 יישום ל"מנכ, דניאלי ירון ר"ד עם טלפונית שיחה - 17:30-18:00

 חי קול רדיוראיון  – 19:30-19:45

 

 יום רביעי – 01/08

 צפון רדיו ריאיון - 09:20-09:35

 ל"מנכ שוטף - 11:00-12:30

 אפלבום עמי - 12:30-13:00

 רגע קול רדיו ריאיון - 13:45-14:00

 אבראהים ריאד - 14:00-14:30

 (ור'סאג מ.ר) אבר'ג חמוד - 15:00-15:30

 יוניסטרים של השנה יזם אירוע - 19:00-20:00

 20 ערוץ מרכזית מהדורה ריאיון - 20:15-20:45

 

07/08-02  

 חופשה פרטית

 

 

 

 יום רביעי – 08/08

 102FM רדיו אבקסיס נדב לתכנית ריאיון - 07:25-07:35

 תקשורתית אסטרטגיה ישיבת - 10:30-12:00

 )לוד( צעירים יזמים קורסחניכת  – 15:30-17:00

 ניסנקורן אבי + ברוש שרגא + כחלון משה - 18:15-19:00
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 יום חמישי – 09/08

 קינן שי - 09:00-10:00

 ברכות ראש השנה -10:00-13:00

 ליצמן יעקב לשר הפתעה מסיבת - 12:45-13:15

 20 ערוץ וסגל ריקלין - 18:30-19:00

 

 יום שישי – 10/08

 ואלירז ודי'ג איוןר - 11:30-13:30

 

 יום ראשון – 12/08

 ברדה איתי - 08:00-09:00

 מורשת לרדיו ריאיון - 08:30-08:45

 ממשלה ישיבת - 10:30-13:00

 פינק מיכל +אטלן מיכאל +לין אוריאלפ.ע  – 14:00-14:30

 אטלן מיכאל - 14:30-15:00

 (עילית נצרת ע.ר) פלוט רונן - 16:00-16:30

 מנכ"ל פ.ע - 16:30-18:30

  ליאור גד - 19:30-20:30

 

 יום שני – 13/08

 צ"ריאיון מה עובר גל – 09:25-09:35

 הכנת ברכות רה"ש – 10:00-11:00

 קבינט דיור – 11:00-12:00

 10 מרכזית למהדורה צילומים - 12:30-13:00

  אבראהים ריאד  - 13:00-13:30

 משולם אבי עם ערב ערב ריאיון - 14:00-14:30

 המיעוטים מבני הביטחון כוחות ומשרתי רקסית'הצ, הדרוזית העדה לענייני ש"וע - 15:00-16:00

 )פארק רותם( ברנמילר חברת של למפעל פינה אבן הנחת - 17:00-18:00

 

 יום שלישי – 14/08

 קטנים )בת ים( עסקים סיור - 08:30-09:30

 ראיונות לתקשורת תוכניות בוקר – 09:10-09:45
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 ששון אליהופ.א  – 10:30-11:00

 סגל הראל fm 103 ריאיון - 11:10-11:25

 סולומון מיכאל - 12:30-13:00

 ברמה קול רדיו ריאיון - 14:10-14:20

 )חיפה( אטיאס אלעד אירוע - 18:00-19:00

 

 יום רביעי – 15/08

 אינצי מוריס + בנימין משה - 14:00-14:30

 שארם רמז + חורי עבדאללה - 14:30-15:00

 (חפציבה) סיורים שבוע תכנון - 15:00-16:00

  גלובס סטלה עם לפגישהתקשורתית  הכנה - 16:00-18:00

 ץ"כ רועי בהגשת 102FM הכלכלית התכנית ריאיון - 18:05-18:20

 קינן שי קמפיין השקת - 20:00-21:00

 

 יום חמישי – 16/08

 המסחר לשכות איגוד ביקור - 09:00-10:30

 רז ואתי ברוך ציון עם קלאב-אול מפגש - 11:00-12:00

 א"ת ע"רה. ס גלעדי ארנון – 12:00-13:00

 קויפמן איציק + פרויימוביץ חיים - 12:30-13:00

 20 ערוץ מהדורה סינק - 12:30-12:40

 קוה שירה + אריאלי אורן + הרטוב עידו - 13:00-14:00

 ביבי מורן - 13:45-14:15

 עציוני דוד - 15:00-15:30

 דהן מאיר - 15:30-16:00

 13 ערוץ אהריש לוסי ריאיון - 17:15-18:15

   אלקובי יוסי טלפונית שיחה - 19:00-19:30

 

 יום ראשון – 19/08

  לגלובסהכנה  – 10:00-11:00

 הלפרין מיכל - 11:30-12:00

 (חיצוני) המחייה יוקר פורום - 12:15-13:15

 אפלבום עמי - 13:30-14:00



49 
 

 סין של והטכנולוגיה המדע שרפ.ע  – 14:00-15:00

 צהל גלי ערב יומן - 17:20-17:30

 )היישוב מ'עאר( גאנם עפו ביקור -17:30-18:30

 

 יום שני – 20/08

 Ynet אולפן - 08:00-09:00

 גלובס אזולאי ויובל ליבר קורין סטלה - 09:00-11:00

 מילשטיין אורן - 12:00-12:30

 20 ערוץ סינק - 13:00-13:30

 כהן אבישי אבלים ניחום-16:00-16:30

 יומני ערבראיונות לתקשורת  – 16:15-19:00

 

 יום שלישי – 21/08

 ראיונות תקשורת לתוכניות בוקר – 06:45-09:15

 אז"ת דלתון "ראם-פלסן" במפעל ביקור - 09:30-10:30

 )דלתון( דדוש חיים עם בוקר ארוחת - 10:30-12:30

 שאחדה ספואן - 13:30-14:30

 )נשר( לוי רועיפגישה  – 17:00-18:00

 

 יום רביעי – 22/08

 ראיון הכל כלול – 12:30-13:00

 

 יום חמישי – 23/08

 103FM כהן סיוון ריאיון - 11:05-11:20

 ברוש שרגא צ"א - 13:00-14:00

 מנכ"ל פ.ע - 14:30-15:45

 הלוי שאלתיאל סיגל - 15:45-16:00

 איגר זיוה - 16:00-16:10

 ישראל זוהר דרום רדיוראיון  – 16:10-16:25

 סולומון מיכאל - 16:15-16:45

 

 יום ראשון – 26/08
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 יוסף אמנון בוקר.א -  09:00-10:00

 (בכיף עוטף' )ב רשת קינן ניסים ריאיון - 10:30-10:45

 מרנדה אמנון - 11:00-12:00

 חורב ליאור - 13:30-14:30

 'ב רשת הכסף צבע ראיון - 16:00-16:20

 חבאני אריה אבלים ניחום - 17:00-17:30

 

 יום שני – 27/08

 ראיונות לתקשורת תוכניות בוקר – 08:20-09:15

 עזרא איציק - 09:15-10:00

 (שונות) נעמה+נתן+משה - 12:00-14:00

 שטרום דרור - 15:00-15:30

 ( world economic forum) סונמז מורט פגישה - 15:15-16:00

 (מקוב הרצל) בגין מורשת מרכז כוסית הרמת - 18:00-18:30

 טל-רון יפתח של הבן חתונה - 19:30-20:30

 סוסן שמעון מוניציפאלי מטה פתיחת - 20:30-21:30

 

 יום שלישי – 28/08

 גלאם תומר+גלאם שמעון צ.א - 12:30-13:30

 שוסטר אלון,עידן תמיר,דוידי אלון: עזה עוטף - 17:00-18:00

 ראיונות לתקשורת יומני ערב 17:00-18:20

 

 יום רביעי – 29/08

 ישראל מיתוג סרטוני צילום - 09:00-09:30

 סלם מוטי - 09:30-10:00

 סימקין לריסה+קוברסיק אדוארד+בוארון עופר+בוארון שלום+טרבלסי עמוס - 10:00-10:30

 דרום רדיו ריאיון - 10:20-10:30

 קיקו גבי - 10:30-11:00

 אבן אפרים - 11:00-11:30

 (אשדוד נמל ועד)  שרף עמית - 11:30-12:00

 (הירדן בקעת א.מ.ר)  אלחייני דוד - 12:30-13:00

 (ציון מבשרת מ.ר) שמעון יורם - 14:00-14:30
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 חיסכון לתוכנית ריאיון - 14:30-15:00

 כהן איקי - 16:00-16:30

 מגדל העמק העיר יקיר הענקת טקס - 20:00-21:00

 

 יום חמישי – 30/08

 רבי אמנון - 10:00-11:30

 מנכ"ל פ.ע - 11:00-12:00

 (ב"ארה שגריר) פרידמן דיויד - 12:00-13:00

 (היום ישראל) ביסמוט בועז צ"א - 14:00-15:00

 אסיאו אבי + בזק שי - 16:00-17:00

 קטן שלמה אבלים ניחום-18:30-19:00

 גלעדי ארנוןסר"הע  + א"ת עיריית ראש עם סיור - 20:30-22:00

 

 חמישי – 02/09

 מעלה אדומים כשריאל בני עם הלימודים שנת פתיחת - 08:15-10:00

 גלצ צרור רינו ריאיון - 12:00-12:15

 (פנימי) המחייה יוקר פורום - 13:00-13:30

 איגר זיוה - 13:30-14:00

 ט"מאמל עיתונאים משלחתמפגש  – 14:30-15:00

 מנכ"ל פ.ע - 17:00-19:00

 )חולון( לבנת מוניציפאליות בחירות כולנו פעילים מפגש - 19:00-20:30

 

 

 

 שנייום  – 03/09

 ראיונות לתקשורת תוכנית בוקר  – 07:20-09:30

09:30-10:00 - E.ON (Dr. Johannes Teyssen) 

 (עמנואל מ.ר) גרשי עזרא - 10:30-11:00

 ט"תשע השנה ראש לכבוד כוסית הרמת - 11:00-12:00

 צרור רינו ריאיון - 12:05-12:20

 עם השר המקביל צהריים ארוחת + פיליפיניםהסכמים כלכלים למול ה חתימה - 12:30-14:30

 (כשריאל בני)במעלה אדומים  תעשיינים עם כוסית הרמת - 15:00-16:00
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 )אז"ת עטרות( מפעלים בעלי כוסית הרמת - 16:00-16:30

 )בניני האומה ירושלים( העסקי המגזר לנבחרי הוקרה אות הענקת - 17:00-17:30

 )כרמיאל( כנס משה קונינסקי – 20:30-21:00

 

 יום שלישי – 04/09

 ראיונות לתקשורת תוכניות בוקר – 09:15-10:00

 )נהריה(הצפון אל הפנים" כלכלית ועידה - 10:00-13:00

 )באר שבע( דרום מחוז והתעשייה המלאכה התאחדות אירוע - 19:30-20:30

 

 יום רביעי – 05/09

 (להבים מ.ר) לוי אלי - 09:00-09:20

 שרוני יהודה -הסביבה לאיכות אשקלון נפת ערם איגוד כנס - 09:40-10:30

 קונג הונג של ופיננסים כלכלה, אוצר לנושאי העל שרפ.ע  – 11:00-12:00

 בר חדוה טלפונית שיחה - 12:30-13:00

 (שמחי יואב) לאומית הסתדרות כוסית הרמת - 13:00-14:00

 באבד שי טלפונית שיחה - 14:00-14:30

 (אחד על אחד) כלכליסט של הכלכלית הוועידה - 14:40-15:30

 תקשורתית אסטרטגיה ישיבת - 15:30-16:30

 (קאר גורדון ים'ג) הקנדי השר - 16:00-17:00

 20 ערוץ ריאיון - 17:30-18:00

 עלי עובדיה - 18:00-18:30

 (לכיש. מ.ר) מורביה דני - 18:30-19:00

 גלהר אריפ.א  – 20:30-21:00

 )בני ברק( קנייבסקי חיים הרבפ.א  – 21:30-22:00

 

 יום חמישי – 06/09

 וייסבורד נעמה+בנימין משה - 09:00-10:00

 גנץ ישראל עם קטנים עסקים סיור - 10:30-14:00

 במטה בנימין  סיור יום - 15:00-15:45

 )מטה המפלגה( כולנו מפלגת כוסית הרמת - 17:30-19:00

 )ת"א( הממשלה נציג - ברזיל לאומי יום - 19:00-20:00

 )הרצליה( הרצליה עיריית וראש האוצר שר עם סליחות - 22:30-23:30
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 יום שישי – 07/09

 ראיונות לתקשורת תכוניות בוקר – 07:00-10:30

 יום ראשון – 09/09

 )ראשל"צ( הרמת כוסית יוסי חממי – 12:00-13:00

 

 שני שלישי – 09/11-10

 ראש השנהחג 

 

 יום רביעי – 12/09

 אינצי מוריס - 09:00-09:30

 גלובס עבור צילומים - 09:30-10:00

 ממשלה ישיבת - 10:30-12:30

 10 ערוץ צילומים - 12:45-13:30

 )ת"א( טקסטיל יצרני סיור - 13:45-15:15

 מגנזי שלומי - 16:00-18:00

 

 יום חמישי – 13/09

 עיני בני - 09:00-09:30

 נתן אברהם - 10:30-11:00

 (שורק נחל א.מ.ר) אסקוזידו אלי - 11:00-11:30

 כלול להכל ריאיון - 11:45-12:00

 כץ ישראל השר - 12:00-12:30

 (מיתר מ.מ.ר) גרא בן אבנר - 13:30-14:00

 סיורים שבוע תכנון -חפציבה - 14:00-15:00

 ברונשטיין טל  - 15:30-16:00

 )קרית אתא( כחלון משה עם אסולין ציון כנס - 18:30-20:00

 )קרית אתא( שלוש בן רועי - 19:45-20:15

 

 יום שישי – 14/09

 יצחק חלה )צילום סרטון( – 09:00-09:30

 מושון גבאי – 09:45-10:15
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 מוחמד אבו יונס – 11:00-11:30

 מאי גולן – 12:30-13:00

 

 יום ראשון – 16/09

 מנכ"ל פ.ע - 09:00-10:30

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 ועדת שרים הפרטה – 12:00-13:00

 כלול הכל ריאיון - 14:00-15:00

 אפלבום עמי - 16:00-16:30

 היום ישראל שלזינגר יהודה - 16:30-17:00

 אטלן מיכאל - 17:00-17:30

 קוה שירה+ בנימין משה+ אלי בן ניסים+ צרפתי יגאל+ זלדין איילת+ ל"מנכ - 18:00-18:30

 )ראשל"צ( אוזן דורון עסקים בעלי עם מפגש - 19:00-20:30

 

 יום שני – 17/09

 סיקולר נעמה - 10:00-11:00

 (2 חדשות) מרכזית מהדורה עבור צילום - 12:00-12:30

 וענונו אלעד+ וענונו אסף - 12:30-13:00

 ביטון שאשא יפעת כ"ח - 13:30-14:00

 םיהיברא סמיר - 14:00-14:30

 ארנטל עומרי - 14:30-15:00

 אתיופי ממוצא ישראל אזרחי של ושילובם קידומם לעניין שרים ועדת - 16:00-17:00

 )יישוב גבעות( גבעות ביקב ביקור - 18:30-20:00

 

 ימי שלישי רביעי – 19/09-18

 ערב כיפור + יום

 

 יום חמישי – 20/09

 דרום רדיו ריאיון - 08:00-08:15

 איואלר אלון - 09:15-10:15

 מסיקה ניר - 12:15-12:30

   בנימין משה - 14:30-15:30



55 
 

 102fm פטרסבורג עופר ריאיון - 18:00-18:30

 רשת סגל לאודי ריאיון - 19:00-20:00

 

 יום שישי – 21/09

 סיור שי קינן – 10:00-11:00

 אירוע הנכדה של נאוה בוקר – 12:00-13:30

 

 ימי ראשון שני שלישי – 25/09-23

 חוה"מ סוכות

 

 יום רביעי – 26/09

 (שדרות עיריית ראש) דוידי אלון - 10:00-11:00

 

 ימי חמישי שישי שבת ראשון – 30/09-27

 חוה"מ סוכות

 

 יום שני – 01/10

 שמיני עצרת

 

 

 יום שלישי – 02/10

 חיים אתגר – 09:00-10:00

 ץ"כ רועי עם 102fm אביב תל רדיו ריאיון - 11:05-11:20

 רשת" בשישי טוקר" לתוכנית ראיון - 12:10-13:15

 ביבס חיים אבלים ניחום - 17:00-18:00

 

 יום רביעי – 03/10

+  גרינברג שירה+  באבד שי+  הישראלים האופנה יצרני נציגי+ כחלוןמשה פגישה  – 13:45-14:45

 ימין גליה+  סופר עידו

 (לרוסיה הראשי הרב) לזר ברל הרב - 15:30-16:00

 ראיונות לתקשורת יומן ערב – 17:35-17:50

 )מבשרת ציון( כחלון משה+ חזיזה מוטי כנס- 20:00-21:00 
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 יום חמישי – 04/10

 G2G Germany Israel אירועי  – 09:30-18:00

 גרמניה לקנצלרית הנשיא במעמד צהריים וארוחת פנים קבלת - 12:30-14:00

 עידאן תמיר של הבת חתונה - 19:30-21:00

 

 יום שישי – 05/10

  ויצמן נדב עסקים בעלי עם מפגש + באז"ת קרית מלאכי סיור – 10:00-11:30

 

 יום ראשון – 07/10

 לחדשנות הרשות מועצה ישיבת - 08:30-09:45

 ממשלה ישיבת - 10:30-13:00

 בברקן אלון במפעל ביקור - 13:00-14:00

 הנהלה ישיבת - 15:15-16:00

 ועידה שיחת -תקשורתית אסטרטגיה ישיבת - 16:00-16:30

 20 בערוץ ריאיון - 17:05-17:35

 )ניר גלים( פוקס אבי עסקים בעלי מפגש - 20:00-21:15

 

 

 יום שני – 08/10

 משנגחאי משלחתפ.ע  – 08:00-08:45

 הלשכה צוותמשותפת  בוקר ארוחת - 09:00-10:00

 חיפה רדיו ריאיון - 09:20-09:35

 בנימין משה - 10:30-11:00

 )אז"ת בני יהודה( סויסה דדי + גפני גל אצל ביקור - 15:00-16:00

 דואה יהודה - 17:30-18:00

 צ"גל לוינסון עודד אצל ריאיון - 18:00-18:30

 )גדרה( פינטו סהר כנס - 20:00-22:00

 פטרסבורג עופר עם ן"הנדל קבוצת אירוע - 21:00-22:30

 

 יום שלישי – 09/10

 )שדרות( כחלון משה+שאובי משה כנס - 09:30-10:30
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 )אשקלון( בריח רב לקריית פינה אבן הנחת טקס - 11:00-12:00

 מקצועי בקרית ארבע סיור - 14:00-15:00

 'פרג אורי נ"לע תורה ספר הכנסת - 16:30-19:30

 

 יום רביעי – 10/10

 ראיונות לתקשורת יומני בוקר – 08:45-09:15

 טלאפרמה חברת סיור - 09:15-10:00

 רבינוביץ ופאני סהר רפי - 12:00-13:00

 כלול בהכל ריאיון - 14:20-14:50

 2 חדשות הכלכלית התכנית צילומים - 15:00-15:30

 צ"גל ענבי ניתאי - 15:00-15:30

 מנכ"ל פ.ע - 16:00-17:00

 בסמסונו גיל - 17:00-17:30

 אהריש לוסי ריאיון - 17:35-18:05

 הישראלי בהייטק חברות המובילות 25 פורוםפ.ע  – 19:00-20:00

 

 יום חמישי – 11/10

 חלפון ארזפ.א  – 08:15-09:00

 )נצרת עלית( פלוט רונן עם תעשיינים מפגש - 12:00-13:00

 )גבעת אבני( גבאי מושוןמוניציפלי  כנס - 15:30-16:30

 אטיאס אלעד - 18:00-19:00

 הירשפלד יונתן כנס - 20:00-21:00

 שמואלי שון - 22:00-22:30

 

 יום שישי – 12/10

 חתונה הבת של אדיב ברוך – 11:30-13:00

 

 יום ראשון – 14/10

 בנימין משה - 09:00-09:30

 ממשלה ישיבת - 10:30-13:00

 כלול להכל סינק צילום - 13:00-13:30

 כעביה מוחמד - 13:30-14:00

 סאלח חאמזי - 14:30-15:00
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 (חיצוני) המחייה יוקר פורום - 15:00-16:00

 פ.עמנכ"ל  - 16:00-17:00

 ויל טוני - 18:15-18:45

 )אזור( עסקים בעלי מפגש תנעמי אוריאל - 19:00-20:00

 צ"גל הכלכלית בתוכנית ריאיון - 19:10-19:15

 צורי חיים של הבת אירוע - 19:30-21:00

 

 יום שני – 15/10

 גוזלן ניסים+שבה אלי - 08:30-09:00

 מעריב מנהיגים כנס - 10:55-11:15

 (שונות) נעמה+נתן+משה - 12:00-13:00

 "מופקעים שהמחירים קונים לא" סרטון צילום - 13:00-14:00

 YNET ל ריאיון - 14:20-14:40

 20 -ה הכנסת של החמישי המושב פתיחת ישיבת - 16:00-17:00

 יום שלישי – 16/10

 סיור מקצועי באבני חפץ )שומרון( – 08:30-10:00

 (קטנים עסקים מדד אות הענקת) איכר-פיירברג מרים - 10:15-10:30

 כחלון משה+אורגד אהרון בחירות כנס - 17:00-19:00

 היצוא מכון החרדי למגזר יצוא כנס - 19:00-20:00

 

 יום רביעי – 17/10

 עם עסקה בשל באשראי חיוב ביטול- תיקון) חיוב כרטיסי חוק הצעת במליאה מענה – 11:00-11:30

 2018-ח"התשע(, מפר ספק

 פלוסקוב טלי - 11:30-12:00

 (שלומי מ.ר) נעמן גבי - 12:30-13:00

 (צפון המסחר לשכת נשיא) קסטל דוד - 13:00-13:30

  גלהר ארי+  שמלצר אסי - 13:30-14:00

 20 ערוץ סינק - 14:45-15:00

 (השרון הוד ע.ר) אדיב חי - 15:00-15:30

 דנציגר ישראל - 15:30-16:00

 יוסף מור יהושע - 16:00-16:30

 פייסל עדנאן - 16:30-17:00
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 גלוז מרטין+לאטי עזרא - 17:00-17:30

 דרום ברדיו ריאיון - 18:15-18:30

 כחלון משה+שטרנברג ועדי כהן רותם כנס - 19:00-20:00

 

 יום חמישי – 18/10

 ר.מ כאסרא סמיעא  גדבאן יאסר - 08:30-09:00

 דבש יורם - 09:00-09:30

 (מלאכותית בינה אומגה חברת ל"מנכ) עמי בן כפיר+עיני עומרי - 09:30-10:00

 מויאל יצחק עם אשדוד ליין און רדיו  ריאיון - 10:00-10:15

 ברדוגו ליאור - 10:00-10:30

 ל'אנג ירון(+הסתדרות) שמחי יואב - 11:00-11:30

 )אשרא( לביא יואל - 12:00-12:30

 כחלון משה+אוחנה טל כנס - 18:45-19:45

 

 יום שישי – 19/10

 קטנים עסקים כנס - 09:00-10:00

 כחלון משה+פדלון משה סיור - 10:00-11:30

 בכר ישראל אבלים ניחום - 11:30-12:00

 

 

 יום שבת – 20/10

 רבות עם שלום ירושלמית שבת – 11:30-12:30

 

 יום ראשון – 21/10

 משה בנימין – 08:30-09:00

 )מנהל מינהל היבוא( מנכ"ל + דני טל – 09:00-09:30

 הכנה ועידת החדשנות )מנהל מינהל סח"ח(אוהד כהן  – 09:30-10:00

 102FMראיון רדיו תל אביב  – 10:05-10:20

 )מנהלת הרשפ"ת( זיוה איגר – 13:00-13:30

 אריאל ויטמן – 14:00-15:00

 מנכ"ל פ.ע – 15:30-16:30

 אילת -המראה שדה דב – 17:00-18:00
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 כנס לשכת יועצי המס באילת – 18:00-19:00

 יהודה מורדי – 19:00-19:30

 שדה דב-המראה אילת – 21:00-22:00

 

 יום שני – 22/10

 מכון התקנים + מעבדת חדשנותב ביקור – 09:30-10:00

  10+סינק לערוץ  עם אבי עמית 10" ערוץ פצחצילומים ל"מ – 11:15-12:00

 הרב ראובן אלבז – 13:30-14:00

 פנה ליאלד – 14:15-14:30

 צבי זרחיה – 15:00-15:30

 קריאה ראשונה הצ"ח הגנת הצרכן )אל תתקשרו אלי( התשע"ח במליאה נאום  – 16:00-16:30

 עובדי עיריית באר שבע +ליאב כהן  – 16:00-16:30

 ארוחת ערב רה"מ + סגן נשיא סין – 19:00-20:15

 

 יום שלישי – 23/10

 כנס עסקים קטנים ובינוניים – 16:00-17:00

 ירון סמימי צילום סרטון – 19:45-20:00

 

 יום רביעי – 24/10

 לודב תאוויריתעשייה ב סיור מקצועי – 08:30-10:30

 רור כהן ד – 11:30-12:00

 בלומנפלדחיים  – 12:00-12:30

 יובל כשר – 12:30-13:00

 צילומים לתוכנית "שיחת היום" עם לוסי אהריש – 13:30-14:00

 פגישה מדינית רה"מ + סגן נשיא סין – 15:00-16:00

 ועידת החדשנות עם סגן נשיא סין – 15:45-18:00

 ערב גאלה ועידת החדשנות בראשות רה"מ  – 19:00-20:30

 

 יום חמישי – 25/10

 מרכז פרס לחדשנות חניכת – 10:00-12:00

 מצווה הבן של אלי ניר בר – 13:00-14:00

 משה כחלון+אכרם חסוןכנס מרכזי  – 16:30-17:30
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 כחלוןכנס משה קונינסקי+משה  – 18:00-19:00

 )רה"ע נהריה('קי סבג זכנס  – 20:00-21:00

 

 יום שישי – 26/10

 כחלוןסיור עדי שטרנברג+משה  – 13:00-14:00

 

 יום שבת – 27/10

 +משה כחלוןכנס בחירות רועי לוי – 20:30-21:30

 משה כחלוןכנס עמית סופר+ – 21:30-22:15

 

 יום ראשון – 28/10

 ראיון ביומן הבוקר של רשת ב' – 07:30-07:45

 ישיבת ממשלה  – 10:30-13:00

 אסטרטגיה –יהל  – 13:30-14:30

 ראיון לייב ערוץ הכנסת עם מורן אזולאי – 14:30-14:45

 משה בנימין – 14:30-15:00

 מנכ"ל פ.ע – 16:00-18:00

 103FM –ראיון באיפה הכסף  – 16:20-16:35

 כנס תומר גלאם + משה כחלון  – 20:00-21:30

 

 יום שני – 29/10

 Lean Caretחתימה על הסכם מסגרת עם סגנית נשיאת בואינג העולמית,  – 09:00-10:00

 קבינט דיור – 10:30-12:00

 משה + נתן + נעמה )שונות( – 12:00-13:30

 ישיבת סיעה  – 15:00-16:00

 ערן טיפנבורן – 16:00-17:00

 (2חוק הרשות להסמכת מעבדות )תיקון מס'  –נאום שר למליאה  – 16:00-17:00

 ראיון לתוכנית "סטטוס חוק" ערוץ הכנסת – 16:30-17:00

 במליאהתורנות שרים  – 22-00-00:00

 

 יום שלישי  – 30/10

 סיור בחולון – 09:00-12:00



62 
 

 ארנון גלעדיסיור עם  – 19:00-20:00

 

 יום רביעי – 31/10

 הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים -ועדת הכלכלה  - 09:30-10:00

 מיכל פינק – 10:45-11:15

 שלומי סלמה – 11:30-12:00

 הכל כלולבראיון  – 13:00-13:30

 סעיד קדמני + זעבי מחמוד + חלבי דתאר – 13:30-14:00

 דוד בונפלד – 14:00-14:30

 אור לנצ'נר – 14:30-15:00

 רפי ונציה + איתן כבל – 16:00-16:30

 משה איפרגן – 17:00-17:30

 ישיבת יועצים – 18:00-18:30

 ישיבת אבל מיוחדת לזכרו של השר דוד אזולאי – 18:30-19:00

 

 

 יום חמישי  – 01/11

 המרכז הרפואי בני ציון חיפה()אירוע של מפגש עם בכירי הכלכלה בישראל  – 09:00-11:00

 ראיון רדיו ללא הפסקה – 11:05-11:15

 סרטי חו"ל – 12:00-13:30

 בי בניהוא – 16:30-17:00

 דרור שטרום + מיכאל אטלן + נעמה וייסבורד – 17:00-17:30

 

 ראשוןיום  – 11/40

 ישיבת אסטרטגיה תקשורתית  – 09:30-10:00

 )פנימי(פורום יוקר המחיה  – 10:00-10:30

 מנכ"ל פ.ע – 10:30-11:30

 )ראש הרשות לסחר הוגן( מיכאל אטלן – 11:30-12:00

 + מיכאל אטלן + מיכל פינק (איגוד לשכות המסחר)נשיא  אוריאל לין – 12:30-12:00

 משה בנימין – 13:00-13:00

 כסרא סמיעב מקצועי סיור– 16:00-17:30
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 יום שני – 05/11

 YNETראיון באולפן  – 08:30-09:00

 (הממונה על ההגבלים העסקיים) מיכל הלפרין – 11:00-11:30

 מאיר בן שבת )ראש המל"ל( – 12:00-12:30

 השר חיים כ"ץ – 12:30-13:00

 יהל  – 13:30-14:30

 ישיבת סיעה  – 14:45-15:45

 דהנגב( + יואב לביוגדי ירקוני )ר.מ. אשכול( + ערן דורון )ר.מ.  – 16:00-16:30

 פרופ' וייס טדי אברהם – 16:30-17:00

 גיל כהן + אריאל יוצר + עמית מרזאי – 18:00-18:30

 השר אורי אריאל )הסכם סחר ארה"ב( – 19:00-19:30

 השר אורי אריאל )בדואים( – 19:30-20:00

 

 יום שלישי – 06/11

 ניחום אבלים ח"כ ינון אזולאי – 10:00-10:30

 דלתות פוליווד –ביקור בחברת "היי ווד"  – 11:00-11:30

 צ"ראיון ביומן הצהריים של גל – 13:00-13:30

 ראיון שיחת היום עם לוסי אהריש – 17:00-17:30

  

 יום רביעי – 07/11

 ראיונות לתקשורת יומני בוקר  – 07:05-07:20

 פנחס עידן – 08:30-09:30

 זהר נתן – 11:00-11:30

 צדוק אושני – 11:30-12:00

 יעקב זהר + דוד אטיאס + מאור צמח + סמיר חלאק – 12:00-12:30

 פאדי חורי + איציק הרוש + מזל בובליל – 12:30-13:00

 משקיעים מוסדיים מארה"ב )עודד לוינסון( משלחת – 14:00-14:30

 20סינק ערוץ  – 16:30-17:00

 

 יום מישי – 08/11

 שרגא ברוש – 08:30-09:00

 שי בזק – 09:00-09:30
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 שיחת ועידה עם דרור שטרום + מיכאל אטלן + נעמה וייסבורד – 09:30-10:00

 רוסי + אילן בן דרורעאבי  – 10:00-10:30

 אמיר גנס + משה בנימין + נריה צוקרמן – 10:30-11:00

 של ארגון קש"תאירוע פתיחת בית חולים לקשישים  – 11:30-12:30

 גזיתאמיתי  – 13:00-13:30

 סיור כחלון במועצה אזורית שדות נגב – 16:00-17:00

 סיור כחלון בחוף אשקלון – 18:00-19:00

 סיור כחלון במיתר – 19:30-20:30

 כחלוןמשה כנס דודי סעדה +  – 20:00-21:00

 

 ייום שיש – 09/11

 חברת יילמזלר(נציג איציק ששון + ניסים גאיוס + וחמט אריק ) – 12:30-13:00

 יום שבת – 10/11

 כנס רמי גרינברג בהשתתפות שר האוצר ושר הפנים  )יואל מוגמי( – 20:00-21:00

 

 יום ראשון – 11/11

 משה בנימין – 09:00-09:30

 )הממונה על השכר(+שי רינסקי+רועי פישר קובי בר נתן – 09:30-10:00

 משימות יחידות המשרד  –מנכ"ל  – 11:30-12:00

 מנכ"ל פ.ע – 12:00-13:30

 עמי אפלבום – 14:00-14:30

 זיוה איגר – 14:30-15:00

 פורום יוקר המחיה )חיצוני( – 14:30-15:30

 ועידת הנדל"ן של ידיעות אחרונות – 17:40-18:20

 מפגש עם בעלי עסקים יוצאי אתיופיה  – 18:00-19:00

 שלום אזרד + יוסי ברודני  – 19:30-20:30

 

 יום שני – 12/11

 + נתן + נעמה )שונות(משה  – 12:00-14:00

 במליאה תורנות שרים – 16:00-19:00

 חתונה הבן של סגן השר איציק כהן  – 19:30-21:00

 ראיון ברשת ב' – 21:50-22:00
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 יום שלישי – 13/11

 TLS&CYBER 2018כנס  – 08:50-11:30

מצב  היערכות -)עסקים קטנים+אז"ת מקצועי באשקלון+שדרות+שדות נגב ביקור – 12:00-16:00

 (בטחוני

 כנס ברקאי לכלכלה וחברה – 17:00-18:00

 במליאה  תורנות שרים – 19:00-21:00

 

 יום רביעי – 14/11

 ני קובץגעידו  – 11:30-12:00

, ח"כ מיקי 2016 –פרסום סמוי(, התשע"י  –חוק הגנת הצרכן )תיקון  במליאה מענה – 12:00-12:30

 רוזנטל

 פייג שלומה – 13:30-14:00

 ידידיה יערי + רמי רשף – 14:00-14:30

 שרון וקנין + משה וקנין – 14:30-15:00

 יואב שמחי – 15:00-15:30

 משה דוד – 16:00-16:30

 צילומים ברכות לכנס סופרברנדס – 16:30-17:00

 ליאור ימינו )מנכ"ל קניאל תעשיות( – 16:30-17:00

 

 יום חמישי  – 15/11

 הנבחרים עם דוד בן בסט ראיון בתוכנית – 10:00-11:00

 צ"ראיון בגל – 11:30-12:00

 יהל  – 12:00-13:00

 ראיון ביומן הצהריים ברשת ב' – 12:30-13:00

 ברק גונן + הראל פרידמן – 15:00-15:30

 (Warvurg Pincusטימוטי גייטנר )נשיא קרן ההשקעות  – 17:15-17:45

 

 יום שישי – 16/11

 אילן שדה )ר.מ. א. משנה( + נחמיה רייבי – 11:00-11:30

 רוני מזרחי )נשיא התאחדות הקבלנים( – 11:30-12:00

 ניחום אבלים משפחת סא"ל מ. – 15:00-15:45

 11ראיון בחדשות השבוע בכאן  – 20:00-20:45
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 יום ראשון – 18/11

 ראיונות לתקשורת יומני בוקר – 06:45-09:30

 מלט הר טוב(דיון בנושא אבי ניסנקורן ) – 09:30-10:00

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 ראיון ברידו תל אביב עם שרון כידון – 11:05-11:20

 הכנה לתדרוך עיתונאים –שיחת ועידה  – 13:00-13:30

 לתוכנית כלכלי בלילה 20סינק ערוץ  – 13:30-14:00

 11ראיון למהדורה המוקדמת של כאן  – 13:40-14:00

 ל אטלן + דרור שטרום )תדרוך עיתונאים(מיכא – 14:00-14:30

 משה כחלון בנושא עסקים קטנים – 15:00-15:30

 מהדורה מוקדמת  11ראיון לייב יו כאן  – 15:30-16:00

 פורום יוקר המחיה )חיצוני( – 16:00-17:00

 מי(פורום יוקר המחיה )פני – 17:00-17:30

 מנכ"ל פ.ע – 17:00-18:00

 על מדד הבנקים 2ת סינק לחדשו – 17:30-18:00

 צילומים ברשת ל"לפני החדשות" – 18:45-19:00

 פאנל עם גד ליאור  – באוניברסיטה הפתוחה הרצאה לסטודנטים – 19:30-20:30

 ראיון חדשות הלילה עם עמליה דואק – 22:00-22:30

 

 יום שני – 19/11

 13ראיון בתוכנית הבוקר בערוץ  – 06:45-07:00

 אילת –טיסה שדה דב  – 09:40-10:30

 נאום בכנס אגודת העיתונאים  – 11:30-12:30

 שדה דב-טיסה אילת – 13:50-14:40

 ישיבת סיעה – 14:45-15:45

 שלום אסולין + סיגל שאלתיאל – 16:00-16:30

 איציק דדוש – 16:30-17:00

 בני כשריאל  – 17:00-17:30

 ISOכ"ל מז – 17:30-18:30

 20ראיון ערוץ  – 20:25-20:55
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 יום שלישי – 20/11

 ברק רגב )מנכ"ל גוגל ישראל( – 09:30-10:00

 כנס גוגל – 10:00-11:00

 אמיר גנס + משה בנימין + נריה צוקרמן – 11:30-12:00

 נורית זומר )ידיעות אחרונות( – 12:00-12:30

 יצרני ויבואני הטקסטיל – 12:00-12:30

 עם נגה ניר נאמןצילומים לברקוד  – 12:30-13:00

 הצעת חוק תאגידי מים וביוב –הועדה המשותפת כלכלה והפנים והגנת הסביבה  – 13:30-14:00

 2019כנס תכניות עבודה  – 15:15-17:30

 

 יום רביעי – 21/11

 )הממונה על ההגבלים העסקיים( מיכל הלפרין – 14:30-15:00

 חתונה הבת של אליהו זוהר )רה"ע קרית מלאכי( – 19:30-21:00

 

 יום חמישי – 22/11

 ציריך-ג'נבה-נסיעת עבודה תל אביב

 

 יום שישי – 23/11

 תל אביב-ג'נבה-נסיעת עבודה ציריך

 

 ןויום ראש – 25/11

 הכנה מסיבת עיתונאים – 10:30-11:30

 פורום יוקר המחייה )פנימי( – 11:30-12:00

 ריאד אבראהים – 12:00-12:30

 ישיבת ממשלה – 13:00-15:00

 פורום יוקר המחייה )חיצוני( – 15:00-16:00

 משה בנימין – 15:30-16:00

 ארוחת ערב רה"מ + נשיא צ'אד – 20:00-21:00

 

 יום שני – 26/11

 ראיונות לתקשורת תוכניות בוקר– 07:00-08:25

 )אשרא( יואל לביא – 08:30-09:00
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 103ראיון אצל אראל סגל רדיו  – 11:10-11:25

 מנכ"ל פ.ע – 12:30-13:30

  מפגש עם שר האוצר וראשי רשויות – 13:30-15:00

 ישיבת סיעה – 15:00-16:00

 Bank of China Limited –שלחת סין פגש ממ – 15:30-16:30

 צילומים להכל כלול בנושא תמ"לים  – 16:30-17:00

 צילום לייב –ראיון אצל אודי סגל  – 19:40:-19:10

 

 יום שלישי – 27/11

 ראיון לרדיו צפון ליאת רון – 08:50-09:00

 אירוע השקת ניו פארם המחודשת )ת"א( – 09:30-11:00

 לידיעה פתיחת שגרירות צ'כיה בירושלים. 17:00

 

 יום רביעי – 28/11

 ישיבת צוות יועצים – 10:30-11:30

 ד"ר ליאם פוקס )שר הסחר בריטי( – 13:00-14:00

 איילת זלדין )היטל היצף( – 15:00-15:30

 רועי שרעבי – 16:00-16:30

 

 יום חמישי - 29/11

 צילומים לאופירה וברקו )הרצליה( – 09:30-13:00

 ערן כהן )לשכה ת"א( – 15:45-16:15

 לשכת אוצר(משה כחלון + אבי ניסנקורן + עידו סופר + מלט הר טוב ) – 17:30-18:30

 יום ראשון – 02/12

 מנכ"ל פ.ע – 09:15:10:15

 ועדת שרים למינויים בשירות החוץ – 09:30-10:00

 נעמה הולצמן – 10:15-10:30

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 ישיבת אסטרטגיה תקשורתית – 13:30-14:00

 )יו"ר רשות החדשנות( עמי אפלבום – 14:00-14:30

 )יו"ר רשות החדשנות( + עמי אפלבום)מנהל מינהל סח"ח(אוהד כהן  – 14:30-15:00

 פורום יוקר המחייה )חיצוני( – 15:00-16:00
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 )הממונה על ההגבלים העסקיים( מיכל הלפרין – 16:00-16:30

 )מנהלת הרשפ"ת( זיוה איגר – 16:30-17:00

 פורום יוקר המחייה )פנימי( – 17:00-17:30

 משה בנימין – 17:00-17:30

 

 יום שני  – 03/12

 כנס מסחר מקוון של הסוכנות לעסקים קטניםנאום ב – 09:30-10:30

 משרד הכלכלה עם עובדי ומנהלי הדלקת נרות חנוכה  – 13:00-13:30

 רועי שרעבי – 13:45-14:00

 מלאכי לוינגר – 14:00-14:30

 נאדים קאסם – 14:30-15:00

 השר צחי הנגבי – 15:30-16:00

 אוריאל תנעמי – 16:00-16:30

 ישיבת צוות יועצים – 17:00-18:00

 

 יום שלישי – 04/12

 )אשדוד( ביקור בחברת "אשדוד התפלת תפעל" – 08:15-09:00

 ישיבת הכנסת )חנוכה( – 13:00-16:00

 חנוכת מרכז הפינטק )דודי גרשון( – 19:15-19:45

 

 יום רביעי – 05/12

 )משרד רוה"מ( מדטרוניקרה"מ + חברי הנהלת מפגש  – 10:00-11:00

 פריסת תשלומים בעסקה מתמשכת במליאה מענה הצ"ח – 11:00-11:30

 רונן מרלי )ראש העיר נהריה( – 11:30-12:00

 ריינה( ג'מיל אנור בסול )ר.מ – 12:00-12:30

 בית אריה( יהודה אלבוים )ר.מ – 12:30-13:00

 איחדו הצלה עדי לסקר + משלחת הארגון – 13:30-16:00

 שיחת טלפונית לכנס חנוכה – 14:00-15:00

 הדלקת נר לזכרו של ארי פולד ז"ל + הדלקת נר וחנוכת וויוורק – 17:00-18:30
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 יום חמישי – 06/12

 ז'קי סבג – 08:30-09:00

 קרין מאיר רובינשטיין  – 10:00-10:30

 )סגן ראש העיר חיפה( דוד עציוני – 11:00-11:30

 ישראל בכר – 11:30-12:30

 נאור עידן – 12:30-13:00

 אזכרה הבן של צביה ביבי )חגי ביבי ז"ל( – 14:00-15:00

 ם ארנשטיין + שטרן חלובהרפרוספר בן חמו + יו – 16:00-16:30

 )חדרה(יחום אבלים גדי אריאלי נ – 19:00-19:30

 לאומי תאילנדהיום אירוע ה – 19:30-20:30

 

 יום שישי – 07/12

 )לשכה ת"א( ישיבת יועצים – 08:00-09:30

 דותן  וענברראיון ברדיו חיפה עם אלי לוי  – 11:05-11:20

 

 יום שבת – 08/12

 אירוע הדלקת נרות מפלגת כולנו – 19:00-21:00

 

 יום ראשון – 09/12

 מנכ"ל פ.ע – 08:00-09:00

 שר המים הסיניפ.ע  – 09:00-10:00

 (פורום יוקר המחייה )פנימי – 10:00-10:30

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 משה בנימין – 13:30-14:00

 חיים אירני + אבי נמני – 14:30-15:00

 פורום יוקר המחייה )חיצוני( – 15:00-16:00

 צילומים לסוגרים חשבון – 15:30-16:00

 עם נועם אדרי פ.א – 16:00-16:30

 )יפו( ביקור במרכז נא לגעת – 16:30-17:00

 לפני החדשות עם הילה קורחראיון  – 19:00-19:30
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 יום שני – 10/12

 שימועים בגין תלונה להיטל היצף של מלט הרטוב – 09:30-13:00

 משה + נתן + נעמה )שונות( – 12:00-14:00

 ערן טיפנבורן – 14:30-15:00

 ישיבת סיעה – 15:00-16:00

 עובד נור )ר.מ.א. גלבוע( – 16:00-16:30

 מוטי שמקה – 16:30-17:00

 אור ברק – 17:00-17:30

 נחמיה גרשוני – 18:00-18:30

 אלעד יונה – 19:00-19:30

 עידו סופר – 20:00-20:30

 

 יום שלישי – 11/12

 ראיונות לתקשורת יומני בוקר – 09:05-09:40

 יום סיור בארי + שדרות – 10:00-13:00

 ית יומן הצהריים עם יעל בגלי צהלנראיון בתוכ – 13:15-13:30

הצעת חוק תאגידי  -המשותפת כלכלה והגנת הפנים והגנת הסביבה  בוועדהדיון  - 14:00-14:30

 מים וביוב

 ראיון להכל כלול – 15:30-16:00

 

 יום רביעי – 12/12

 מיכל הלפרין – 09:30-10:00

 )יור ועד עובדים( ארז כהן – 10:15-10:30

 (90)משכנתא  מרידור + אריאל יוצר + נדב שינברגר שאול – 11:00-11:30

 משה חדיף – 11:30-12:00

 שלמה וייזר – 12:00-12:30

 מודי סעד )ר.מ. יאנוח ג'ת( – 13:00-13:30

 אלון חדד + זהר אברמוב – 13:30-14:00

 תורנות שרים  – 14:00-17:00

 מרדכי בניטה – 14:30-15:00

 אוהד כהן – 15:00-15:30

 פאדי חורי – 16:30-17:00

 פריד תאיה – 17:00-17:30
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 13ראיון אצל לוסי אהריש ערוץ  – 17:25-17:40

 

 יום חמישי – 13/12

 רה.ע רמת גן( משנהמשה רווח ) – 08:00-08:30

 )יועץ השר(+ נריה צוקרמן )ראש מטה( אמיר גנס + משה בנימיןפ.ע  – 09:30-10:00

 עוגן יוחננוב – 10:00-10:30

 103FMראיון אצל סיוון כהן ברדיו  – 11:05-11:20

 104.5FMראיון ברדיו צפון  – 12:40-12:50

 אילת-שדה דבטיסה  – 15:00-15:45

 כנס עסקים קטנים להב אילת  – 17:00-19:00

 ר הארגוניםו"נשיאים ויכנס  – 20:20-20:50

 שדה דב-אילתטיסה  – 21:15-22:00

 

 יום ראשון – 16/12

 משה בנימין – 10:00-10:30

 ראיון ברדיו צפון – 10:15-10:30

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 הקלטה למורן אזולאי ערוץ הכנסת - 12:15-12:30

 אוריאל לין – 12:30-13:00

 ראשי תעשיות הלחםמפגש  – 13:00-13:30

 סחר חופשי דרום קוריאה(הסכם )משרד רוה"מ יואב הורוביץ פ.ע  – 14:30-15:00

 פורום יוקר המחייה )פנימי( – 17:00-17:30

 ראיון אצל אודי סגל – 19:40-20:30

 

 יום שני – 17/12

 ראיון ברדיו ירושלים – 08:25-08:40

 )היטל היצף מלט(איילת זלדין + יוליה לרנר + דני טל + שירה קווה  – 10:30-11:30

 קבינט חברתי כלכלי – 11:00-11:15

 שונות() משה + נתן + נעמה – 12:00-14:00

 תדרוך עיתונאים בעניין המלט – 12:30-13:30

 יאיר כשר – 14:30-15:00

 ישיבת סיעה – 15:00-16:00



73 
 

 אפי נחמיה + עו"ד עזמי מסלאחה – 16:30-17:00

 חיים פרוימוביץ – 17:00-17:30

 אלדד ניצן + דורון ארבלי – 17:30-18:00

 20ראיון ערוץ  – 18:00-18:30

 ברגה גועמה אז – 18:30-19:00

 סגן השר ירון מזוז  – 21:00-21:30

 יום שלישי – 18/12

 ראיון למקור ראשון – 09:00-11:00

 ר.מ. כפר כנא – 13:00-13:30

 א. צהריים חאמזי סלאח – 13:45-14:45

 עורסאן יאסין )ר.ע. שפרעם( – 16:00-17:00

 ראש מועצת גליל תחתון מסיבת פרידה מוטי דותן – 19:00-20:30

 

 יום רביעי – 19/12

 לכתבה במקור ראשון צילומים*  07:30-08:00

 יוסי וקנין – 08:00-08:30

 איונות לתקשורת תוכניות בוקרר – 08:10-10:10

 אהרון אהרון – 10:15-10:45

 אסיף איזק )ר.מ. חוף הכרמל( – 11:00-11:30

 אלעד וזאנה – 11:30-12:00

 פריסת תשלומים בעסקה מתמשכתהצעה לסדר של ח"כ ישראל אייכלר:  - 11:30-12:00

 יוסי הופמן – 12:00-12:30

איסור על מכירת מוצרים במחירי  -צעת חוק קידום התחרות בענף המזון )תיקוןה – 12:00-12:30

 (5153/20)פ/ 2018-הפסד, התשע"ח

 פתחי אמארה – 12:00-13:00

 ספואת אבו ריא )ראש עיריית סח'נין( – 13:00-13:30

 ב חנאליעק – 15:00-15:30

 ראיון בתוכנית איפה הכסף ברשת ב' – 16:20-16:30

 איתן דווידי + מולי לויט )ענף הלול( – 17:30-18:00

 20סינק ערוץ  – 17:40-17:50

 נעמה וייסבורד – 18:00-18:30

 שוטף מנכ"ל – 18:30-19:00
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 יום חמישי – 20/12

 ראיון ברדיו גלי ישראל בתוכנית של שרון גל – 09:20-09:30

 שמעון גואטה – 09:30-10:00

 עפר בן אליעזר )ר.מ. רמת ישי( – 10:00-10:30

 עובדיה עלי – 10:30-11:00

 גלובס לוועידתהכנה  – 11:30-12:00

 מריוס נכט – 12:00-12:30

 ועידת העסקים השנתית של גלובס – 14:15-15:15

 

 יום שישי – 21/12

 ברדיו חיפהריאיון בתכנית זירה חופשית  – 10:10-10:20

 

 יום ראשון– 23/12

 פורום יוקר המחייה )חיצוני( – 09:00-10:00

 ישיבת ממשלה – 10:30-13:00

 )משרד רוה"מ ממשלה( אשר חיון – 13:00-13:30

 מנכ"ל + זיוה איגר – 14:00-14:30

 משה כחלון + יצרני אופנה + שי + עידו סופר – 15:00-16:00

 מנכ"ל פ.ע – 16:00-17:00

 משה בנימין – 17:00-17:30

 

 יום שני – 24/12

 )ראשל"צ( כנס רשם האגודות השיתופיות – 09:00-10:00

 ראיון אצל עודד לבינסון – 11:00-11:30

 משה + נתן + נעמה )שונות( – 12:00-14:00

 יוסי דגןפ.א  – 13:45-14:15

 מיכל פינק + פרופ' צבי אקשטיין – 14:00-14:30

 דוידי בן ציון – 14:30-15:00

 ישיבת סיעה – 15:00-16:00

 אשל ארמוני – 16:00-16:30

 רפאל בן שטרית – 16:30-17:00
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 יום שלישי – 25/12

 יום סיור מזכרת בתיה + פתח תקווה – 09:30-13:30

 עודד לבינסון – 15:00-15:30

 ישיבת צוות הלשכה – 15:30-16:00

 תורנות שרים – 16:00-19:00

 

 ביעייום ר – 26/12

 נעמה קאופמן + אוהד כהן + אהרון אהרון + עידו נורדן – 09:00-09:30

 עליזה בלוך )רה"ע בית שמש( + אבי ניסנקורן + יו"ר ומנכ"ל מלט הר טוב – 10:00-11:00

 (90%)משכנתא  שאול מרידור + אריאל יוצר + נדב שיינברגר – 11:00-11:30

 אפי גוטמן – 12:15-12:45

 יאיר פריימן – 12:45-13:15

 בהיג מנסור )ר.מ. עוספיה( – 13:30-14:00

 צחי ברוך – 14:00-14:30

 

 יום חמישי – 27/12

 איתן סגל – 08:00-08:30

 ברק + הדסה רוזנברג ראבנ – 08:30-09:30

 נעמה וייסבורד – 10:00-10:30

 ראיון ברדיו תל אביב התוכנית הכלכלית  – 11:05-11:20

 חיים מסינג – 11:30-12:00

 ליאור חורב + אריאל גנוט – 12:00-12:30

 ראיון ביומן הצהריים של רשת ב' – 13:05-13:20

 כנס הנהגות יוחאי דמרי – 14:30-15:30

 

 יום ראשון – 30/12

 ראיונות לתקשורת תכניות בוקר – 09:25-10:10

 משה + נעמה + נתן+ מוריס )פוליטי(  – 10:00-11:00

 משה כחלון – 12:15-13:15

 דנה ירקצי וואלה – 13:30-14:30

 מיכל הלפרין – 14:30-15:00

 פורום יוקר המחייה )פנימי( – 15:00-15:30
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 מנכ"ל פ.ע – 15:30-16:30

 משה בנימין – 17:30-18:00

 נעמה וייסבורד – 18:30-19:00

 

 יום שני – 31/12

 ראיון ביומן הבוקר של רדיו דרום – 07:05-07:20

 יום סיור בית שמש – 09:30-11:30

 קבינט הדיור – 10:30-11:30

 ניחום אבלים ח"כ יעקב אשר – 12:30-13:00

 ועידת התחזיות של כלכליסט – 13:15-14:15

 ניחום אבלים אסף מינצר  – 14:30-15:00

 דרור שטרום – 17:00-17:30

 ת()הנחיות היועמ"ש בחירושי רינסקי + איילת זלדין  – 17:30-18:00

 ראיון ברדיו קול חי – 20:30-20:45

 

 

 


