
תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבראיון לתקשורת01/01/201908:00:0008:30:00

תל אביבראיון לתקשורת01/01/201909:00:0009:30:00

תל אביבסיור01/01/201910:00:0011:00:00

תל אביבפוליטי01/01/201912:00:0012:30:00

01/01/201912:30:0013:30:00

ל מועצה ישראלית של "מנכ-מקצועי 

תל אביבצרכנות

תל אביבפוליטי01/01/201914:30:0015:00:00

תל אביבראש מטה01/01/201915:00:0016:00:00

תל אביבפוליטי01/01/201916:00:0016:30:00

תל אביבצוות מעבר על נאומים01/01/201916:30:0017:30:00

תל אביבראש מועצת כפר מנדא- מקצועי01/01/201917:30:0018:30:00

תל אביבפוליטי01/01/201918:30:0019:00:00

תל אביבראיון לתקשורת01/01/201919:00:0019:30:00

מגדל העמקניחום אבלים01/01/201921:00:0022:00:00

תל אביבמנכל02/01/201908:30:0009:30:00

ראשון לציוןראיון לתקשורת02/01/201910:00:0011:00:00

תל אביביועץ02/01/201911:30:0012:30:00

תל אביבמנכלית לקידום מעמד האישה02/01/201912:30:0013:30:00

תל אביבשר גלעד ארדן02/01/201913:30:0014:30:00

תל אביבמנהלת לשכה02/01/201914:30:0015:30:00

תל אביבפוליטי02/01/201915:30:0016:00:00

תל אביבפוליטי02/01/201916:00:0016:30:00

תל אביבתקשורת02/01/201916:30:0018:30:00

1עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבצוות סרטונים02/01/201918:30:0019:30:00

תל אביבראיון לתקשורת03/01/201907:00:0008:00:00

בית הנשיא ירושליםאות למאבק לאלימות נגד נשים-כנס03/01/201910:30:0013:00:00

תל אביבצוות מוניציפאלי03/01/201914:00:0016:00:00

תל אביביועץ03/01/201916:00:0017:00:00

תל אביבצוות לשכת השרה03/01/201917:00:0019:00:00

תל אביבראש מטה03/01/201919:00:0021:00:00

תל אביבראיון לתקשורת04/01/201907:00:0007:30:00

מזכירות הממשלהישיבת ממשלה06/01/201910:30:0012:00:00

מזכירות הממשלהראיון לתקשורת06/01/201912:00:0012:30:00

נתיבותניחום אבלים06/01/201914:00:0015:00:00

תל אביבאירוע פוליטי06/01/201918:30:0019:00:00

תל אביבראיון לתקשורת06/01/201919:15:0020:00:00

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

ל  "ערב הצדעה והוקרה של נכי צה- כנס

פתח תקווההלומי קרב

תל אביב ראיון  לתקשורת07/01/201908:00:0008:30:00

תל אביב ראיון  לתקשורת07/01/201908:30:0009:00:00

תל אביבל בנק הפועלים"מנכ- מקצועי 07/01/201909:30:0010:30:00

צפתצפת- סיור07/01/201912:30:0014:00:00

כיסרא סמיעסיור בכיסרא סמיע07/01/201915:00:0016:00:00

מעלותסיור מעלות07/01/201917:00:0018:00:00

נהריהסיור נהריה07/01/201919:00:0021:00:00

2עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

08/01/201909:00:0010:00:00

כנס שנתי של לשכת המבקרים הפנימיים 

תל אביבישראל

תל אביבראיון לתקשורת08/01/201910:00:0010:30:00

תל אביבראיון לתקשורת08/01/201910:30:0011:00:00

תל אביבפוליטי08/01/201911:30:0012:30:00

תל אביבפוליטי08/01/201912:30:0013:00:00

תל אביבראיון לתקשורת08/01/201913:00:0013:30:00

סביוןפוליטי- הלוויה08/01/201914:00:0015:00:00

תל אביבפוליטי08/01/201916:00:0016:30:00

תל אביבתקשורת08/01/201916:30:0017:30:00

תל אביבמנהלת לשכה08/01/201917:30:0018:30:00

תל אביבאירוע פוליטי08/01/201919:00:0020:00:00

תל אביבצוות תקשורת08/01/201920:30:0022:30:00

ראיון לתקשורת09/01/201911:00:0011:30:00

בני עטרותתקשורת- צילומים09/01/201911:30:0012:30:00

תל אביבפוליטי09/01/201913:00:0014:00:00

תל אביבצוות מוניציפאלי09/01/201914:00:0015:00:00

תל אביבראיון לתקשורת13/01/201908:00:0008:30:00

תל אביבראיון לתקשורת13/01/201908:30:0009:00:00

תל אביבצוות תקשורת13/01/201909:00:0011:00:00

תל אביבצוות סרטונים13/01/201911:00:0012:00:00

תל אביבמנהלת לשכה13/01/201912:00:0014:00:00

תל אביבצוות מוניציפלי13/01/201914:30:0016:00:00

3עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביביועץ13/01/201916:00:0017:00:00

תל אביבראש מטה13/01/201917:00:0018:30:00

תל אביבראיון לתקשורת13/01/201919:00:0020:00:00

תל אביבראיון תקשורת13/01/201920:30:0021:30:00

תל אביב ראיון  לתקשורת14/01/201909:00:0009:30:00

פתח תקווהפתח תקווה- סיור14/01/201911:00:0014:00:00

קרית יםניחום אבלים14/01/201916:00:0017:00:00

דלתוןניחום אבלים14/01/201918:00:0019:00:00

מעלות ראיון לתקשורת14/01/201920:00:0021:00:00

תל אביבל"טקס חילופי רמטכ15/01/201909:00:0011:00:00

הר חברוןהר חברון- סיור15/01/201912:00:0014:00:00

תלמיםסיור תלמים15/01/201915:00:0016:00:00

תל אביבראיון לתקשורת15/01/201917:00:0018:00:00

ירושליםראיון לתקשורת15/01/201919:00:0020:00:00

מעלה אדומיםאירוע פוליטי15/01/201920:15:0021:30:00

תל אביב לנשים ועסקים4- וועידה ה16/01/201909:00:0010:00:00

תל אביביועץ16/01/201910:30:0011:30:00

תל אביבפוליטי16/01/201911:30:0012:30:00

תל אביבראש מטה16/01/201912:30:0013:30:00

תל אביבמנהלת לשכה16/01/201914:00:0015:00:00

תל אביביועץ16/01/201915:00:0016:00:00

תל אביבישיבת צוות16/01/201916:00:0018:00:00

תל אביבצוות סרטונים16/01/201918:00:0019:00:00

4עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבצוות מעבר על נאומים16/01/201919:00:0020:30:00

תל אביבמנהלת לשכה17/01/201910:00:0012:00:00

תל אביבפוליטי17/01/201912:00:0014:00:00

רעננהפוליטי-אזכרה17/01/201915:00:0015:30:00

תל אביבראיון לתקשורת17/01/201916:00:0017:00:00

תל אביבצוות מוניציפלי17/01/201917:30:0019:00:00

רחובותאירוע פוליטי17/01/201920:00:0021:30:00

ירכאירכא- הלוויה 18/01/201912:00:0013:00:00

תל אביבצוות תקשורת20/01/201909:00:0011:00:00

תל אביבצוות מעבר נאומים20/01/201911:00:0012:00:00

תל אביביועץ20/01/201912:00:0013:30:00

בית דגןכנס אגד ארצי- כנס20/01/201914:30:0015:30:00

תל אביבמנהלת לשכה20/01/201916:30:0017:30:00

תל אביבצוות מוניציפאלי20/01/201917:30:0019:30:00

תל אביביועץ21/01/201909:30:0010:30:00

תל אביביועץ21/01/201910:30:0012:30:00

תל אביביועץ21/01/201913:00:0014:00:00

תל אביבצוות מוניצפאלי21/01/201917:00:0019:00:00

תל אביבצוות לשכת השרה21/01/201919:00:0022:00:00

תל אביב שר התחבורה22/01/201909:30:0010:30:00

תל אביבפוליטי22/01/201910:30:0011:30:00

תל אביבמנהלת לשכה22/01/201911:30:0012:30:00

תל אביבראיון לתקשורת22/01/201912:30:0013:00:00

5עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

נתיבותסיור בנתיבות22/01/201915:00:0017:30:00

22/01/201918:30:0019:30:00

בריאים למען " נטיעת חיים"אירוע - כנס

שדרותתושבי הדרום

ראיון לתקשורת23/01/201909:30:0010:00:00

תל אביבמנהלת לשכה23/01/201912:00:0013:00:00

תל אביביועץ23/01/201913:00:0014:00:00

תל אביבמנכל+ ראש מטה23/01/201914:00:0016:00:00

תל אביביועץ23/01/201916:00:0017:00:00

מודיעיןפורום חברתי- כנס23/01/201918:00:0019:00:00

תל אביבראיון לתקשורת24/01/201911:00:0012:00:00

תל אביבצוות נאומים24/01/201912:00:0013:00:00

תל אביבצוות תקשורת24/01/201913:00:0015:00:00

תל אביביועץ24/01/201915:00:0016:00:00

תל אביבפוליטי24/01/201916:00:0017:00:00

תל אביבמנהלת לשכה24/01/201917:00:0018:30:00

תל אביבראש מטה24/01/201918:30:0019:30:00

תל אביבצוות תקשורת24/01/201919:30:0021:30:00

ראיון לתקשורת25/01/201909:00:0009:30:00

בית החשמונאימוצאי שבת תרבות- כנס26/01/201920:00:0021:00:00

רמת גןניחום אבלים26/01/201922:00:0023:00:00

ראיון לתקשורת27/01/201909:00:0009:30:00

מזכירות הממשלהישיבת ממשלה27/01/201910:30:0012:30:00

כפר סבאניחום אבלים27/01/201913:30:0014:30:00

6עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבצוות לשכת השרה27/01/201915:30:0017:30:00

תל אביביועץ27/01/201917:30:0018:30:00

תל אביבצוות תקשורת27/01/201918:30:0020:00:00

ראיון לתקשורת28/01/201908:30:0009:00:00

ראיון לתקשורת28/01/201909:00:0010:00:00

תל אביבמנהלת לשכה28/01/201910:30:0011:30:00

תל אביביועץ28/01/201911:30:0012:30:00

ראיון לתקשורת28/01/201912:30:0013:00:00

ראיון לתקשורת28/01/201913:30:0014:00:00

תל אביבפוליטי28/01/201914:00:0014:30:00

תל אביבמנכל28/01/201914:30:0016:00:00

תל אביבראיון לתקשורת28/01/201916:00:0016:30:00

תל אביבצוות מוניציפאלי28/01/201916:30:0018:30:00

לודאירוע פוליטי28/01/201919:00:0019:30:00

אפרתאירוע פוליטי28/01/201920:00:0020:30:00

ראיון לתקשורת28/01/201920:30:0021:00:00

גוש עציוןאירוע פוליטי28/01/201921:30:0022:30:00

לודאירוע פוליטי28/01/201923:00:0023:30:00

תל אביבפוליטי29/01/201910:00:0010:30:00

תל אביבראש מטה29/01/201910:30:0012:00:00

תל אביבראיון לתקשורת29/01/201912:00:0012:30:00

תל אביביועץ29/01/201912:30:0013:30:00

הרצליהראיון לתקשורת29/01/201914:00:0015:00:00

7עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבצוות תקשורת29/01/201915:30:0017:30:00

תל אביבפוליטי29/01/201917:30:0018:00:00

תל אביבפוליטי29/01/201918:00:0018:30:00

חולוןאירוע פוליטי29/01/201919:00:0020:00:00

מודיעיןאירוע פוליטי29/01/201920:30:0021:30:00

תל אביבראיון לתקשורת29/01/201922:00:0023:30:00

ראיון לתקשורת29/01/201923:00:0023:30:00

תל אביבראיון לתקשורת30/01/201907:00:0008:00:00

גדרהניחום אבלים30/01/201909:00:0010:00:00

ראיון לתקשורת30/01/201910:00:0010:30:00

ראיון לתקשורת30/01/201910:30:0011:00:00

תל אביבמנהלת לשכה30/01/201911:00:0012:00:00

תל אביבראש מטה30/01/201912:00:0013:30:00

תל אביביועץ30/01/201914:00:0015:00:00

תל אביבצוות סרטונים30/01/201915:00:0015:30:00

בת יםראש העיר בת ים- מקצועי30/01/201916:00:0017:00:00

בית שמשאירוע פוליטי30/01/201918:00:0019:00:00

בית אריהאירוע פוליטי30/01/201919:30:0020:30:00

תל אביבראיון לתקשורת31/01/201908:00:0008:30:00

31/01/201911:00:0012:00:00

השקת המיזם אזיקים אלקטרונים עבור 

רמת גןאזרחים ותיקים חולי אלצהיימר

תל אביבמנכל31/01/201913:30:0014:00:00

תל אביבצוות תקשורת31/01/201914:00:0016:00:00

8עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביביועץ31/01/201916:00:0017:00:00

תל אביבנאומים- צוות 31/01/201917:00:0018:00:00

מחסיהאירוע פוליטי31/01/201918:30:0019:30:00

תל אביבראיון לתקשורת31/01/201920:30:0021:00:00

שדות נגבאירוע פוליטי31/01/201922:00:0022:30:00

קרית מלאכיאירוע פוליטי31/01/201923:00:0000:00:00

באר שבעראיון לתקשורת01/02/201910:00:0011:00:00

ראיון לתקשורת03/02/201911:00:0011:30:00

הרצליהניחום אבלים03/02/201911:30:0012:30:00

ראשון לציוןניחום אבלים03/02/201913:00:0013:30:00

ראיון לתקשורת03/02/201913:30:0014:00:00

תל אביבצוות תקשורת03/02/201914:00:0016:00:00

תל אביביועץ03/02/201916:00:0018:00:00

תל אביבראיון לתקשורת03/02/201918:30:0019:30:00

ראיון לתקשורת04/02/201907:00:0007:30:00

ראשון לציוןראיון לתקשורת04/02/201910:30:0011:30:00

תל אביבראש מטה04/02/201912:00:0013:00:00

תל אביבראיון לתקשורת04/02/201913:00:0013:30:00

תל אביבצוות מוניציפאלי04/02/201913:30:0015:30:00

תל אביביועץ04/02/201915:30:0017:00:00

תל אביבראיון לתקשורת04/02/201917:00:0017:30:00

תל אביבצוות לשכת השרה04/02/201917:30:0020:30:00

תל אביבראיון לתקשורת04/02/201920:30:0021:00:00

9עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבצוות לשכת השרה המשך04/02/201921:00:0023:00:00

פריימריז05/02/2019

מנהלת לשכה06/02/201916:00:0018:00:00

צוות לשכת השרה06/02/201918:00:0021:00:00

תל אביבראש מטה07/02/201909:00:0010:00:00

תל אביבמנכל07/02/201910:00:0012:00:00

ראש העיןראיון לתקשורת07/02/201913:00:0014:00:00

תל אביבצוות תקשורת07/02/201915:00:0017:00:00

צומת כנותאירוע פוליטי07/02/201919:30:0020:30:00

מזכירות הממשלהישיבת ממשלה10/02/201910:30:0012:30:00

תל אביבניחום אבלים10/02/201913:30:0014:30:00

תל אביבניחום אבלים10/02/201915:00:0016:00:00

תל אביבראש מטה10/02/201917:00:0018:30:00

תל אביבמנהלת לשכה10/02/201918:30:0020:00:00

יועץ11/02/201910:00:0011:00:00

הוד השרוןצוות מוניציפאלי11/02/201911:00:0013:00:00

הוד השרוןהלוויה11/02/201914:00:0015:00:00

תל אביביועץ11/02/201916:00:0017:00:00

תל אביבמנכל11/02/201917:00:0019:00:00

הוד השרוןניחום אבלים11/02/201920:00:0021:00:00

תל אביבצוות נאומים12/02/201911:00:0012:30:00

תל אביבניחום אבלים12/02/201913:00:0014:00:00

ירושליםקבוצת בשבע - 16- כנס ירושלים ה12/02/201915:30:0017:00:00

10עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תקועניחום אבלים12/02/201917:30:0018:30:00

תל אביבצוות מוניציפאלי13/02/201910:00:0012:00:00

תל אביבצוות לשכת השרה13/02/201912:00:0013:00:00

תל אביבצוות תקשורת13/02/201913:30:0015:30:00

תל אביבמנכל13/02/201915:30:0017:00:00

תל אביבראיון לתקשורת14/02/201906:30:0007:30:00

ראשלצראש מטה14/02/201910:00:0012:00:00

תל אביבמנהלת לשכה14/02/201911:00:0012:30:00

תל אביבצוות נאומים14/02/201912:30:0013:30:00

תל אביבצוות סרטונים14/02/201914:00:0015:00:00

תל אביביועץ14/02/201915:00:0016:00:00

תל אביבראיון לתקשורת14/02/201920:00:0021:00:00

חיפהאירוע פוליטי14/02/201922:00:0022:30:00

מזיכורת הממשלהישיבת ממשלה17/02/201910:30:0012:30:00

תל אביבתקשורת- צילומים17/02/201913:30:0015:30:00

ראשון לציוןניחום אבלים17/02/201917:00:0018:00:00

רומניה- ל מקצועי "חו18-19/02/2019

תל אביבמנהלת לשכה20/02/201910:00:0011:00:00

תל אביבצוות תקשורת20/02/201911:00:0013:00:00

תל אביבצוות מוניציפאלי20/02/201913:30:0015:00:00

ראשון לציון2019בוחרות -כנס 20/02/201918:00:0019:00:00

ראשון לציוןראיון לתקשורת21/02/201910:30:0011:30:00

תל אביבתקשורת21/02/201912:00:0013:00:00

11עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביביועץ21/02/201913:00:0014:00:00

תל אביבראש מטה21/02/201914:00:0014:30:00

תל אביבTVראיון ליכוד 21/02/201915:30:0016:30:00

תל אביבאירוע פוליטי21/02/201917:00:0018:00:00

נווה אילןראיון לתקשורת23/02/201918:30:0019:30:00

ראיון לתקשורת24/02/201908:30:0009:00:00

מזכירות הממשלהישיבת ממשלה24/02/201910:30:0012:30:00

מזכירות הממשלהיועץ24/02/201912:30:0013:30:00

מזכירות הממשלהראש מטה24/02/201913:30:0014:30:00

מזכירות הממשלהמנהלת לשכה24/02/201914:30:0015:30:00

ראיון לתקשורת24/02/201919:00:0019:30:00

ראיון לתקשורת25/02/201908:00:0008:30:00

ראיון לתקשורת25/02/201909:30:0010:00:00

ראשון לציוןניחום אבלים25/02/201911:30:0012:30:00

לודניחום אבלים25/02/201913:00:0014:00:00

מדרך עוזניחום אבלים25/02/201914:30:0015:30:00

תל אביבצוות מוניציפאלי25/02/201917:00:0019:00:00

תל אביבפוליטי26/02/201909:00:0009:30:00

רעננהסיור איזי שפירא26/02/201910:00:0011:30:00

תל אביביום הולדת לשרה26/02/201912:00:0014:00:00

תל אביבצוות תקשורת26/02/201914:00:0015:30:00

תל אביביועץ26/02/201915:30:0016:30:00

12עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

26/02/201916:30:0017:30:00

משלחת עיתונאיות מספרד - מקצועי

תל אביב(משרד החוץ)

תל אביבפוליטי26/02/201917:30:0018:00:00

תל אביבמנהלת לשכה26/02/201918:00:0019:00:00

27/02/201910:30:0011:30:00

 - 2019ועידת השלטון המקומי לחדשנות 

MUNIEXPOתל אביב

ראשון לציוןצילומים לתקשורת+ ראיון 27/02/201912:30:0014:30:00

יוון-ל מקצועי "חו27/02-01/03/2019

מזכירות הממשלהישיבת ממשלה03/03/201910:30:0012:30:00

ראיון לתקשורת03/03/201913:00:0013:30:00

ירושליםפוליטי03/03/201913:30:0014:00:00

כפר אחיםהלוויה03/03/201916:00:0017:00:00

ראיון לתקשורת03/03/201920:00:0020:30:00

תל אביבראיון לתקשורת04/03/201906:30:0007:30:00

ראושן לציוןראיון לתקשורת04/03/201910:00:0011:00:00

תל אביבתקשורת04/03/201911:30:0012:30:00

תל אביביור הכנסת04/03/201912:30:0013:30:00

תל אביבמנכלית לקידום מעמד האישה04/03/201914:00:0015:00:00

תל אביבפוליטי04/03/201915:00:0016:00:00

תל אביביועץ04/03/201916:00:0017:00:00

תל אביבצוות נאומים04/03/201917:00:0018:00:00

כפר המכביהאירוע פוליטי04/03/201919:00:0021:00:00

13עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבצוות מוניציפאלי05/03/201909:00:0009:00:00

תל אביבראיון לתקשורת05/03/201911:00:0011:30:00

תל אביבראש מטה05/03/201911:30:0012:30:00

תל אביבמנהלת לשכה05/03/201912:00:0013:00:00

תל אביבצוות תקשורת05/03/201912:30:0015:00:00

תל אביבצוות סרטונים05/03/201915:00:0016:00:00

תל אביבראיון לתקשורת05/03/201917:00:0018:00:00

כנסתראיון לתקשורת06/03/201908:00:0009:00:00

כנסתראיון לתקשורת06/03/201909:00:0009:30:00

כנסתצוות נאומים06/03/201909:30:0010:30:00

ירושליםאירוע פרס ראש הממשלה- כנס06/03/201911:00:0013:00:00

ירושליםסיור יד שרה06/03/201913:30:0015:00:00

06/03/201915:30:0016:30:00

ת פרויקט "וירטואלי של מכון מופ- כנס

TECירושלים

תל אביבראיון לתקשורת06/03/201919:30:0020:30:00

תל אביבאירוע פוליטי06/03/201920:30:0021:30:00

תל אביבצוות תקשורת07/03/201910:00:0012:00:00

תל אביבראיון לתקשורת07/03/201913:00:0013:30:00

תל אביבמנכל07/03/201913:30:0015:00:00

שדרותאירוע תמיכה בראש הממשלה07/03/201917:00:0019:00:00

מזכירות הממשלהישיבת ממשלה10/03/201910:30:0012:30:00

מזכירות הממשלהצוות נאומים10/03/201912:30:0013:30:00

מזכירות הממשלהמנהלת לשכה10/03/201913:30:0014:00:00

14עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

יפוראיון לתקשורת10/03/201915:00:0016:00:00

ניו יורק- ל מקצועי "חו11-15/03/2019

מזכירות הממשלהישיבת ממשלה17/03/201910:30:0012:30:00

מזכירות הממשלהמנהלת לשכה17/03/201912:30:0013:30:00

חולוןניחום אבלים17/03/201914:30:0015:30:00

תל  אביבתקשורת- צילומים17/03/201917:00:0018:00:00

תל  אביביועץ17/03/201918:00:0019:00:00

אור יהודהאירוע פוליטי17/03/201919:30:0020:30:00

תל אביבמנהלת לשכה18/03/201909:30:0010:30:00

תל אביבצוות מוניציפאלי18/03/201910:00:0012:00:00

תל אביבראש מטה18/03/201912:00:0013:00:00

תל אביבצוות נאומים18/03/201913:00:0014:00:00

תל אביבצוות תקשורת18/03/201914:00:0016:00:00

תל אביבצוות לשכת השרה18/03/201916:00:0018:00:00

תל אביבצוות סרטונים18/03/201918:00:0019:00:00

תל אביבראש העיר בת ים- מקצועי19/03/201910:30:0012:00:00

תל אביבמנכל19/03/201912:00:0013:30:00

רחובותניחומים אבלים19/03/201915:00:0016:00:00

פורים20/03/2019

קייב-ל מקצועי "חו21-24/03/2019

תל אביבניחום אבלים25/03/201911:00:0012:00:00

מודיעיןניחום אבלים25/03/201912:30:0013:30:00

תל אביביועץ25/03/201914:30:0015:30:00

15עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבצוות נאומים25/03/201915:30:0016:30:00

תל אביבראש מטה25/03/201916:30:0017:30:00

תל אביבצוות סרטונים26/03/201911:00:0012:00:00

תל אביביועץ26/03/201912:00:0013:00:00

תל אביביועץ26/03/201913:00:0014:00:00

תל אביבצוות לשכה השרה26/03/201914:00:0016:00:00

26/03/201918:00:0020:00:00

ג לנשיא מונטנגרו "קבלת הפנים בנתב

ג"נתבלישראל

תל אביבצוות מוניציפאלי27/03/201910:00:0011:30:00

תל אביבצוות נאומים27/03/201911:30:0013:00:00

רחובותמכון ויצמן-כנס 27/03/201913:30:0015:00:00

תל אביבמנהלת לשכה27/03/201915:30:0016:30:00

תל אביבראש מטה27/03/201916:30:0017:30:00

תל אביבראיון לתקשורת27/03/201918:30:0019:30:00

תל אביבצוות תקשורת28/03/201910:00:0012:00:00

תל אביבמנהלת לשכה28/03/201912:00:0013:00:00

תל אביבראש מטה28/03/201913:00:0014:00:00

תל אביביועץ28/03/201914:00:0015:30:00

ראיון לתקשורת28/03/201917:00:0017:30:00

לודאירוע פוליטי28/03/201919:30:0020:30:00

בית שמששישי תרבות- כנס29/03/201911:00:0012:00:00

ירושליםניחום אבלים29/03/201912:30:0013:30:00

פתח תקווהאירוע פוליטי30/03/201920:00:0021:30:00

16עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

ראשון לציוןראיון לתקשורת31/03/201909:30:0010:30:00

תל אביביועץ31/03/201911:00:0012:30:00

תל אביבפוליטי31/03/201913:00:0013:30:00

תל אביביועץ31/03/201913:30:0014:00:00

תל אביבראיון לתקשורת31/03/201914:00:0014:30:00

נס ציונהניחום אבלים31/03/201916:00:0017:00:00

הרצליהראיון לתקשורת01/04/201906:30:0007:30:00

ראיון לתקשורת01/04/201909:30:0010:00:00

תל אביבצוות לשכת השרה01/04/201910:30:0012:30:00

תל אביבפוליטי01/04/201912:30:0013:30:00

תל אביבמנכל01/04/201913:30:0015:00:00

תל אביביועץ01/04/201915:00:0016:30:00

רמת השרוןפתיחת תערוכה של אמנית- כנס01/04/201919:30:0020:30:00

תל אביביועץ02/04/201911:00:0012:00:00

תל אביבתקשורת02/04/201912:00:0013:00:00

תל אביבפוליטי02/04/201913:00:0014:00:00

זיתןאירוע פוליטי02/04/201919:30:0020:30:00

נתניהאירוע פוליטי02/04/201921:00:0022:00:00

תל אביבצוות תקשורת03/04/201912:00:0014:00:00

תל אביבמנהלת לשכה03/04/201914:00:0015:00:00

תל אביבפוליטי03/04/201915:00:0016:00:00

תל אביבראש מטה03/04/201916:00:0017:00:00

רמלהניחום אבלים03/04/201918:00:0019:00:00

17עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבראיון לתקשורת03/04/201920:00:0021:00:00

ירדן- ל מקצועי"חו04-06/04/2019

07/04/201911:30:0012:30:00

פגישה עם הקהילה +מ "רוה- מקצועי

ירושליםהלהטבית

תל אביבצוות תקשורת07/04/201914:00:0016:00:00

תל אביבצוות מוניציפאלי07/04/201916:00:0018:00:00

תל אביבצוות סרטונים07/04/201918:00:0019:00:00

תל אביבמנהלת לשכה07/04/201919:00:0020:00:00

ראיון לתקשורת08/04/201910:00:0010:30:00

יום בחירות ארצי09/04/2019

תל אביבראיון לתקשורת10/04/201906:30:0007:00:00

הרצליהראיון לתקשורת10/04/201908:00:0009:00:00

תל אביבראיון לתקשורת10/04/201911:00:0011:30:00

תל אביבראיון לתקשורת10/04/201912:00:0012:30:00

תל אביבראיון לתקשורת10/04/201915:30:0016:30:00

תל אביבראיון לתקשורת10/04/201917:00:0017:30:00

תל אביבראיון לתקשורת10/04/201917:30:0018:00:00

תל אביבראיון לתקשורת10/04/201919:00:0019:30:00

ראשון לציוןראיון לתקשורת11/04/201909:30:0010:30:00

תל אביבצוות תקשורת11/04/201911:00:0013:00:00

תל אביבראיון לתקשורת11/04/201913:30:0014:30:00

תל אביבצוות נאומים11/04/201915:00:0016:00:00

תל אביבמנהלת לשכה11/04/201916:00:0017:00:00

18עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

ראשון לציוןניחום אבלים11/04/201918:00:0019:00:00

רמלהיום לאומי לבריטניה11/04/201919:30:0020:30:00

נתניהניחום אבלים12/04/201910:00:0011:00:00

נתניהניחום אבלים12/04/201911:00:0012:00:00

מזכירות הממשלהישיבת ממשלה14/04/201910:30:0012:30:00

ראיון לתקשורת14/04/201912:30:0013:00:00

ירושליםתקשורת14/04/201913:00:0015:00:00

פתח תקווהאירוע פוליטי14/04/201916:00:0017:00:00

רעננהאירוע פוליטי14/04/201920:00:0020:30:00

תל אביבעמותת להיטיב- ערב התרמה-כנס 14/04/201921:00:0022:00:00

תל אביבצוות נאומים15/04/201909:00:0010:30:00

תל אביבצוות תקשורת15/04/201910:30:0012:30:00

תל אביבראיון לתקשות15/04/201912:30:0013:00:00

בנייני האומה ירושליםבר מצווה מרכזית- כנס15/04/201916:30:0018:00:00

ראיון לתקשורת15/04/201919:00:0019:30:00

ראיון לתקשורת15/04/201920:30:0021:00:00

ראיון לתקשורת16/04/201908:30:0009:00:00

ראיון לתקשורת16/04/201909:00:0009:30:00

ראיון לתקשורת16/04/201909:30:0010:00:00

תל אביבראש מטה16/04/201911:00:0012:30:00

תל אביבמנהלת לשכה16/04/201912:30:0014:00:00

תל אביבלשכת השרה- הרמת כוסית 16/04/201914:00:0016:00:00

תל אביבראיון לתקשורת16/04/201916:30:0017:30:00

19עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

בנייני האומה ירושליםמפלגת הליכוד- הרמת כוסיץ 16/04/201919:00:0020:30:00

תל אביבלימור לבנת- מקצועי 17/04/201910:00:0011:00:00

תל אביבפוליטי17/04/201911:00:0011:30:00

תל אביביועץ17/04/201911:30:0012:00:00

תל אביבראיון לתקשורת17/04/201912:00:0012:30:00

תל אביבראיון לתקשורת17/04/201912:30:0013:00:00

תל אביבחכ17/04/201913:00:0014:00:00

תל אביבראש מטה17/04/201914:00:0015:00:00

תל אביבתקשורת17/04/201915:00:0016:00:00

תל אביבראיון לתקשורת17/04/201916:00:0016:30:00

תל אביבמנכלית לקידום מעמד האישה17/04/201916:30:0017:30:00

תל אביבמנכל17/04/201917:30:0018:30:00

לודאירוע פוליטי17/04/201919:30:0020:30:00

תל אביבצוות סרטונים18/04/201910:00:0011:00:00

תל אביבצוות מוניציפאלי18/04/201911:00:0013:00:00

תל אביבמנהלת לשכה18/04/201913:00:0014:00:00

תל אביבראש מטה18/04/201914:00:0015:30:00

תל אביביועץ18/04/201915:30:0016:00:00

תל אביבמנהלת לשכה28/04/201909:00:0010:00:00

תל אביבראש מטה28/04/201910:00:0011:00:00

תל אביבפוליטי28/04/201911:00:0012:00:00

חולוןניחום אבלים28/04/201913:00:0014:00:00

תל אביבניחום אבלים28/04/201915:00:0016:00:00

20עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבצוות נאומים28/04/201917:00:0018:00:00

גדרהערב הוקרה- כנס 28/04/201919:00:0020:00:00

אשקלוןניחום אבלים29/04/201912:00:0013:00:00

בית שאןניחום אבלים29/04/201915:00:0016:00:00

צפתניחום אבלים29/04/201916:30:0017:00:00

טבריהניחום אבלים29/04/201917:30:0018:00:00

29/04/201920:00:0021:00:00

לציון יום השואה עם " זיכרון בסלון"ערב 

תל אביבניצולת השואה

 תל אביבצוות תקשורת30/04/201909:00:0011:00:00

 תל אביבצוות נאומים30/04/201911:00:0012:00:00

תל אביבמנהלת לשכה30/04/201912:00:0013:00:00

כנסתהשבעת הכנסת30/04/201916:00:0019:00:00

תל אביבצילומים תקשורת01/05/201909:00:0010:00:00

תל אביבצילומים תקשורת01/05/201909:00:0010:00:00

רמת גןניחום אבלים01/05/201911:00:0012:00:00

ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה01/05/201918:00:00

ירושלים, יד ושםעצרת יום השואה והגבורה01/05/201919:30:0021:30:00

רחובותניחום אבלים02/05/201911:00:0012:00:00

תל אביבראש מטה02/05/201913:00:0014:00:00

תל אביבמנהלת לשכה02/05/201914:00:0015:00:00

תל אביביועץ02/05/201915:00:0016:00:00

תל אביבצוות נאומים02/05/201916:00:0017:00:00

תל אביבצוות תקשורת02/05/201917:00:0019:00:00

21עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

מזכירות הממשלהישיבת ממשלה05/05/201910:30:0012:30:00

ירושליםבית מורשת בירושלים- מקצועי05/05/201913:00:0014:00:00

ירושליםמנכל05/05/201914:00:0015:00:00

ירושליםראש מטה05/05/201915:00:0016:00:00

ירושליםמנהלת לשכה05/05/201916:00:0017:00:00

ירושליםתקשורת05/05/201917:00:0018:00:00

תל אביבאירוע פוליטי05/05/201919:00:0020:00:00

ירושליםתקשורת06/05/201911:00:0012:00:00

ירושליםפוליטי06/05/201912:00:0013:00:00

ירושליםיועץ06/05/201913:30:0015:00:00

ירושליםחכ06/05/201915:00:0016:00:00

ירושליםתורנות מליאה06/05/201916:00:0019:00:00

ירושליםחכ06/05/201919:00:0020:00:00

תל אביבצוות תקשורת07/05/201910:00:0012:00:00

תל אביבצוות סרטונים07/05/201912:00:0012:30:00

תל אביבצוות נאומים07/05/201912:30:0013:30:00

תל אביבמנהלת לשכה07/05/201914:00:0015:00:00

תל אביבצוות מוניציפאלי07/05/201915:00:0016:00:00

תל אביבצוות לשכת השרה07/05/201916:00:0017:30:00

תל אביבראש מטה07/05/201917:30:0018:00:00

ערב יום הזכרון07/05/201918:00:00

08/05/201910:30:0012:30:00

 טקס אזכרה ממלכתי לחללי מערכות 

השרה מייצגת את הממשלה,ישראל

, בית העלמין הצבאי

טבריה

22עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

08/05/201918:30:0022:00:00

ערב - טקס הדלקת המשואות הר הרצל 

הר הרצליום העצמאות

בית הנשיא ירושליםטקס מצטייני הנשיא09/05/201908:00:0010:30:00

תיאטרון ירושליםחידון התנך09/05/201911:00:0013:00:00

רמת גןאירוע פוליטי10/05/201912:00:0013:00:00

הוד השרוןניחום אבלים10/05/201913:30:0014:30:00

חופש12-16/05/2019

מזכירות הממשלהישיבת ממשלה19/05/201910:30:0012:30:00

מזכירות הממשלהמנהלת לשכה19/05/201913:00:0014:00:00

תל אביבניחום אבלים19/05/201915:00:0016:00:00

קרית ביאליקניחום אבלים19/05/201918:00:0019:00:00

תל אביבפוליטי20/05/201910:00:0011:00:00

תל אביבראש מטה20/05/201911:00:0012:00:00

תל אביבצוות תקשורת20/05/201912:00:0014:00:00

כנסתחכ20/05/201915:00:0016:00:00

כנסתחכ20/05/201916:00:0017:00:00

כנסתפוליטי20/05/201917:00:0017:30:00

כנסתחכ20/05/201917:30:0018:30:00

כנסתפוליטי20/05/201918:30:0019:00:00

כנסתחכ20/05/201919:00:0020:000

תל אביבצוות מוניציפאלי21/05/201910:30:0012:30:00

תל אביבמנהלת לשכה21/05/201912:30:0013:30:00

תל אביבצוות לשכת השרה21/05/201914:00:0016:00:00

23עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבראש מטה21/05/201916:00:0017:00:00

תל אביבמנהלת לשכה22/05/201910:00:0011:00:00

תל אביביועץ22/05/201911:00:0012:00:00

גדרה-אזכרה 22/05/201916:00:00

תל אביביועץ22/05/201912:00013:00:00

אבן יהודהניחום אבלים23/05/201909:30:0010:30:00

בני ברקניחום אבלים23/05/201911:00:0012:00:00

תל אביבצוות מוניציפאלי23/05/201913:00:0014:30:00

תל אביבצוות תקשורת23/05/201914:30:0016:00:00

תל אביבמנהלת לשכה23/05/201916:00:0017:00:00

שוהםאירוע פוליטי23/05/201919:00:0020:00:00

מזכירות הממשלהישיבת ממשלה26/05/201910:30:0012:30:00

מזכירות הממשלהועדת שרים לעייני חקיקה26/05/201913:00:0014:00:00

ירושליםפוליטי26/05/201914:30:0015:30:00

ירושליםמנהלת לשכה26/05/201915:30:0016:30:00

ירושליםיועץ26/05/201916:30:0017:30:00

חצור הגליליתאירוע פוליטי26/05/201919:00:0020:00:00

באר שבעניחום אבלים27/05/201911:00:0012:00:00

כנסתראש מטה27/05/201915:00:0016:00:00

כנסתפוליטי27/05/201916:00:0017:00:00

כנסתצוות תקשורת27/05/201917:00:0019:00:00

כנסתפוליטי27/05/201919:00:0020:00:00

אור עקיבאניחום אבלים28/05/201911:00:0012:00:00

24עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבפוליטי28/05/201913:00:0014:00:00

תל אביבצוות מוניציפאלי28/05/201914:00:0016:00:00

תל אביבצוות נאומים28/05/201916:00:0017:00:00

תל אביבמנהלת לשכה28/05/201917:00:0018:00:00

הרצליהיום לאומי ארגנטינה28/05/201919:30:0020:30:00

פתח תקווהניחום אבלים29/05/201910:00:0011:00:00

יבנהניחום אבלים29/05/201910:00:0011:00:00

תל אביבראש מטה29/05/201911:30:0012:30:00

תל אביבמנהלת לשכה29/05/201912:00:0013:00:00

תל אביבצוות לשכת השרה29/05/201912:30:0014:30:00

תל אביבצוות מוניציפאלי29/05/201913:00:0015:00:00

תל אביבצוות תקשורת29/05/201914:30:0016:30:00

תל אביבצוות נאומים30/05/201915:00:0016:00:00

תל אביבצוות סרטונים30/05/201916:00:0017:30:00

קדומים שנות איחודה של ירושלים52-כנס 31/05/201909:30:0011:30:00

צפתניחום אבלים02/06/201911:00:0011:30:00

מזכירות הממשלהישיבת ראש הממשלה02/06/201913:30:0015:00:00

גדרהכנס מחזורים לדורותיהם02/06/201917:30:0018:30:00

כנסתצוות לשכת השרה03/06/201911:00:0013:00:00

כנסתישיבת סיעה03/06/201913:00:0014:00:00

כנסתיועץ03/06/201914:00:0015:00:00

כנסתפוליטי03/06/201915:00:0016:00:00

כנסתצוות נאומים03/06/201916:00:0017:00:00

25עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

כנסתצוות סרטונים03/06/201917:00:0018:00:00

שוהםאירוע פוליטי03/06/201919:00:0020:00:00

תל אביבפוליטי04/06/201910:00:0011:00:00

תל אביביועץ04/06/201911:00:0012:00:00

תל אביבראש מטה04/06/201912:00:0013:00:00

תל אביבמנהלת לשכה04/06/201913:00:0014:00:00

תל אביבצוות תקשורת04/06/201914:00:0016:00:00

נתניהאירוע פוליטי04/06/201917:30:0018:30:00

מושב גדישאירוע פוליטי04/06/201919:30:0020:00:00

רגבהאירוע פוליטי04/06/201921:00:0022:00:00

בית שאןאירוע פוליטי04/06/201923:00:0000:00:00

כנסתתורנות מליאה05/06/201911:00:0014:00:00

כנסתנאום יום הסטודנט05/06/201911:00:0011:30:00

כנסתמנכל05/06/201914:00:0015:00:00

כנסתפרויקט לאומי- מקצועי05/06/201915:00:0016:00:00

כנסתחטופי תימן- מקצועי05/06/201916:00:0017:00:00

ירושליםנחמה ריבלין- הלוויה05/06/201918:00:0019:00:00

כגדרהאירוע פוליטי05/06/201920:30:0021:00:00

יפוניחום אבלים06/06/201910:00:0011:00:00

תל אביבפוליטי06/06/201911:30:0012:30:00

תל אביבראש מטה06/06/201912:30:0013:30:00

תל אביבצוות תקשורת06/06/201913:30:0015:30:00

תל אביבראיון לתקשורת06/06/201917:00:0017:30:00

26עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

יבנהאירוע פוליטי06/06/201918:30:0019:30:00

ראשון לציוןאירוע פוליטי06/06/201920:00:0021:00:00

תל אביבאירוע פוליטי06/06/201921:30:0022:30:00

חג שבועות09/06/2019

תל אביבפוליטי10/06/201909:00:0010:00:00

תל אביבצוות סרטונים10/06/201910:00:0010:30:00

10/06/201911:30:0012:30:00

קטיף לקט ישראל ארגון הצלת המזון 

שילר.והעברתו לנזקקים

ירושליםמ"ל רוה"מנכ10/06/201913:00:0014:00:00

ירושליםצוות תקשורת10/06/201914:30:0016:00:00

ירושליםמנהלת לשכה10/06/201916:00:0017:00:00

ירושליםראש מטה10/06/201917:00:0018:00:00

בית חנןאירוע פוליטי10/06/201919:00:0020:00:00

שוהםאירוע פוליטי10/06/201920:30:0021:30:00

תל אביבפוליטי11/06/201909:30:0010:30:00

תל אביביועץ11/06/201910:30:0011:30:00

תל אביבמנכל11/06/201911:30:0012:00:00

11/06/201912:30:0014:00:00

ועידה הלאומית הראשונה של קהילת 

תל אביבב"הלהט

תל אביבצוות מוניציפאלי11/06/201915:00:0017:00:00

תל אביבצוות לשכת השרה11/06/201917:00:0019:00:00

חיפהאירוע פוליטי11/06/201920:30:0021:30:00

תל אביבמנכל12/06/201910:00:0011:00:00

27עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביביועץ12/06/201911:00:0012:30:00

תל אביבצוות תקשורת12/06/201912:30:0013:30:00

תל אביבצוות לשכת השרה12/06/201913:30:0014:30:00

תל אביביועץ12/06/201914:30:0016:00:00

צומת כנותאירוע פוליטי12/06/201919:30:0020:30:00

מודיעיןאירוע פוליטי12/06/201921:00:0022:00:00

תל אביבצוות מוניציפאלי13/06/201909:00:0010:00:00

תל אביבמנהלת לשכה13/06/201910:00:0012:00:00

תל אביבראש מטה13/06/201911:00:0012:00:00

תל אביבפוליטי13/06/201912:00:0013:00:00

תל אביבצוות סרטונים13/06/201913:00:0014:00:00

תל אביבצוות נאומים13/06/201914:00:0015:00:00

הרצליהקבלת פנים לרגל יום העצמאות של רוסיה13/06/201920:00:0021:00:00

פתח תקווהניחום אבלים16/06/201910:00:0011:00:00

רמת הגולןישיבת ממשלה16/06/201915:30:0017:30:00

ערדאירוע פוליטי16/06/201920:00:0021:00:00

תל אביבפוליטי17/06/201910:00:0011:00:00

תל אביבצוות תקשורת17/06/201911:00:0013:00:00

תל אביביועץ17/06/201913:30:0014:30:00

תל אביבצוות מוניציפאלי17/06/201914:30:0016:30:00

18/06/201910:00:0011:00:00

הכחשת - כנס האנטישמיות החדשה

גבעתייםהשואה ושכתוב ההיסטוריה

28עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבתקשורת18/06/201911:30:0012:30:00

תל אביבתקשורת18/06/201912:30:0013:30:00

תל אביבפוליטי18/06/201913:30:0014:30:00

תל אביבצוות לשכת השרה18/06/201914:30:0016:00:00

תל אביבראש מטה18/06/201916:00:0017:00:00

תל אביבמנהלת לשכה18/06/201917:00:0018:00:00

תל אביבראיון לתקשורת18/06/201918:30:0019:30:00

ירושליםניחום אבלים18/06/201920:30:0021:00:00

ראיון לתקשורת19/06/201909:00:0009:30:00

ראשון לציוןראיון לתקשורת19/06/201910:00:0011:00:00

ראיון לתקשורת19/06/201911:30:0012:00:00

תל אביבמיזוגים ורכישות- כנס19/06/201912:30:0013:30:00

יועץ19/06/201914:00:0015:00:00

תל אביבצוות נאומים19/06/201915:00:0016:00:00

תל אביבמנהלת לשכה19/06/201916:00:0017:00:00

זבדיאלפוליטי- אזכרה 19/06/201918:00:0019:00:00

ליסבון- ל מקצועי "חו20-24/06/2019

תל אביבתקשורת25/06/201909:00:0010:00:00

תל אביבצוות סטונים25/06/201910:00:0011:00:00

תל אביבחכ25/06/201911:00:0012:00:00

תל אביבצוות תקשורת25/06/201912:00:0014:00:00

תל אביבפוליטי25/06/201914:00:0014:30:00

תל אביבצוות תקשורת25/06/201914:30:0016:30:00

29עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

רמת השרוןניחום אבלים25/06/201917:00:0018:00:00

טבריהניחום אבלים25/06/201920:00:0021:00:00

ראיון לתקשורת26/06/201908:00:0008:30:00

26/06/201910:00:0011:00:00

החברה האתיופית והתקשורת - כנס

תל אביבהישראלית

תל אביב״!סיור  בתערוכה  ״לצאת מבלי לחזור26/06/201911:00:0012:00:00

תל אביבצוות נאומים26/06/201912:00:0013:00:00

תל אביביועץ26/06/201913:00:0014:00:00

תל אביבפוליטי26/06/201914:00:0015:00:00

תל אביבהמשך- צוות תקשורת 26/06/201915:00:0017:00:00

ראיון לתקשורת26/06/201919:00:0019:30:00

ראיון לתקשורת26/06/201919:30:0020:00:00

תל אביבראיון לתקשורת27/06/201908:00:0008:30:00

תל אביבראש מטה27/06/201909:00:0010:00:00

תל אביביועץ27/06/201910:00:0011:00:00

תל אביבראיון לתקשורת27/06/201912:00:0013:00:00

תל אביבמנהלת לשכה27/06/201913:30:0014:30:00

ראשון לציוןאירוע פוליטי27/06/201915:00:0016:00:00

מרכז דוידסון ירושליםב"ארה- ערב חגיגי לציון יחסי ישראל- כנס27/06/201919:00:0021:00:00

ניו יורק- ל מקצועי "חו30/06-05/07/2019

תל אביבניחום אבלים07/07/201910:00:0011:00:00

30עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבצוות נאומים07/07/201911:00:0012:00:00

תל אביבצוות סרטונים07/07/201912:00:0013:00:00

תל אביבמנהלת לשכה07/07/201913:00:0014:00:00

תל אביבצוות תקשורת07/07/201914:00:0016:00:00

תל אביבצוות מוניציפאלי07/07/201916:00:0008:00:00

רחובותאירוע פוליטי07/07/201919:00:0020:00:00

ירושליםיום האחדות08/07/201910:30:0014:00:00

אור יהודהאירוע פוליטי08/07/201916:00:0017:00:00

תל אביביועץ08/07/201918:00:0019:00:00

תל אביביועץ08/07/201919:00:0020:00:00

תל אביביועץ09/07/201910:00:0011:00:00

תל אביבמנכל09/07/201911:00:0012:00:00

תל אביבצוות נאומים09/07/201912:00:0013:00:00

תל אביבראש מועצת אורנית- מקצועי 09/07/201913:00:0014:00:00

תל אביבראיון לתקשורת09/07/201914:00:0015:00:00

תל אביבצוות תקשורת10/07/201910:00:0012:00:00

תל אביבצוות מוניציפאלי10/07/201912:00:0014:30:00

תל אביבצוות לשכת השרה10/07/201915:00:0016:00:00

תל אביבצוות תקשורת10/07/201916:00:0018:00:00

רמת גןאירוע פוליטי10/07/201919:30:0020:30:00

תל אביבצוות סרטונים11/07/201911:00:0012:00:00

תל אביביועץ11/07/201912:00:0013:00:00

תל אביבמנהלת לשכה11/07/201913:00:0014:00:00

31עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבמנכל11/07/201914:00:0015:30:00

תל אביבראש מטה11/07/201915:30:0016:30:00

גבעתייםראיון לתקשורת11/07/201916:30:0018:00:00

חופש14-18/07/2019

ראיון לתקשורת21/07/201908:00:0008:30:00

נס ציונהניחום אבלים21/07/201910:00:0011:00:00

תל אביבמנהלת לשכה21/07/201911:30:0012:30:00

תל אביבראש מטה21/07/201912:30:0013:30:00

תל אביביועץ21/07/201913:30:0014:30:00

תל אביבצוות תקשורת21/07/201914:30:0016:00:00

תל אביבפוליטי22/07/201911:00:0011:30:00

תל אביבפוליטי22/07/201911:30:0012:30:00

תל אביבפוליטי22/07/201912:30:0013:00:00

תל אביבמנכל22/07/201913:00:0014:00:00

תל אביבראש העיר ראשון לציון- מקצועי22/07/201914:00:0015:00:00

תל אביבישיבת צוות לשכת השרה22/07/201915:00:0016:00:00

תל אביבפוליטי22/07/201916:00:0017:00:00

תל אביביועץ22/07/201917:00:0018:00:00

תל אביבכנס מפלגת הליכוד22/07/201918:30:0020:30:00

ראשון לציוןראיון לתקשורת23/07/201909:30:0010:30:00

תל אביבצוות מויציפאלי23/07/201911:00:0013:00:00

תל אביבצוות תקשורת23/07/201913:00:0015:00:00

תל אביביועץ23/07/201915:00:0016:00:00

32עמוד 



תאריך

שעת 

מיקוםנושאשעת סיוםהתחלה

תל אביבפוליטי24/07/201912:30:0013:30:00

קרית ביאליקניחום אבלים24/07/201917:00:0018:00:00

כעביהאירוע פוליטי24/07/201919:00:0020:00:00

תל אביבמנהלת לשכה25/07/201910:00:0011:00:00

תל אביבראש מטה25/07/201911:00:0012:00:00

תל אביבראיון  לתקשורת25/07/201912:00:0012:30:00

תל אביביור הכנסת25/07/201913:00:0014:00:00

תל אביבניחום אבלים25/07/201914:30:0015:30:00

ראיון לתקשורת28/07/201909:00:0009:30:00

מזכירות הממשלהישיבת ממשלה28/07/201910:30:0012:30:00

פתח תקווהניחום אבלים28/07/201915:00:0016:00:00

באר שבעאזכרה28/07/201920:00:0021:00:00

תל אביבצוות תקשורת29/07/201911:00:0013:00:00

תל אביבמנהלת לשכה29/07/201913:00:0014:00:00

תל אביבראיון לתקשורת29/07/201914:00:0014:30:00

תל אביביועץ29/07/201914:30:0015:30:00

תל אביבצוות נאומים30/07/201910:00:0011:00:00

תל אביבצוות סרטונים30/07/201911:00:0012:00:00

תל אביביועץ30/07/201912:00:0013:30:00

תל אביבהמשך- צוות תקשורת30/07/201913:30:0015:00:00

תל אביבמנכל30/07/201915:00:0016:00:00

ראיון לתקשורת30/07/201917:00:0017:30:00

ראיון לתקשורת30/07/201920:00:0020:30:00

33עמוד 
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פתח תקווהאירוע פוליטי30/07/201920:30:0021:30:00

תל אביבראיון לתקשורת31/07/201908:00:0008:30:00

תל אביבצוות מוניציפאלי31/07/201910:00:0012:00:00

תל אביבצוות לשכת השרה31/07/201912:00:0014:00:00

תל אביבמנהלת לשכה31/07/201914:00:0015:00:00

תל אביבראש מטה31/07/201915:00:0016:00:00

34עמוד 


