
הערותמיקוםמשתתפים דרושיםשעת סיוםתאריך סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

01/07/202109:00:0001/07/202110:00:00 ראיון אודי סגל וקרן מרציאנו 9:00-9:30

ר עובדי דואר "יו,  שמעון פרגון11:00

(עמית)ישראל 

01/07/202111:00:0001/07/202112:00:00*****@postil.com;מבואה מערבית 9 קומה 9לשכת שר אחד העם עמית פרסיקו 

תל אביב

,  פגישה עם יוליה שמואלוב ברקוביץ12:15

ר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה "יו

(חן)ולרדיו 

חן יעקבסון ;עמית פרסיקו;לירן אבישר בן חורין01/07/202112:15:0001/07/202113:00:00

rashut2.org.il@****;זפרני

9לשכת שר תל אביב מגדל שלום קומה 

,  פגישת היכרות אבי בן הלל13:00-14:00

(חן)ם  "ל שח"מנכ

01/07/202113:00:0001/07/202114:00:00****@shaham.org.il;עמית ;חן יעקבסון זפרני

לירן אבישר בן ;פרסיקו

shaham.org.il@****;חורין

כלבו ,  מבואה מערבית 9 קומה 9אחד העם 

שלום תל אביב

יותם ;חן יעקבסון זפרני;עמית פרסיקו01/07/202114:00:0001/07/202115:00:00 ישיבת צוות14:00

מעיין אוחנה;הלפרין

501/07/202114:30:0001/07/202115:30:00 קמפיין דור 14:30
****@lapam.gov.il;מעיין ;ליאנה פזע

קוראל עובדיה;עמית פרסיקו;אוחנה

, 9אחד העם ' רח, משרד התקשורת בתל אביב

חדר , 9מגדל שלום מבואה מערבית קומה 

ל"ישיבות מנכ

9לשכת שר תל אביב מגדל שלום קומה יותם הלפרין;חן יעקבסון זפרני;עמית פרסיקו01/07/202115:00:0001/07/202116:00:00רועי ברגמן -  תדרוך תקשורת15:00

01/07/202116:30:0001/07/202117:30:00נסיעה

רמת -  ביקור בסניף דואר ישראל 09:30

אשכול

 ירושלים7פארן לירן אבישר בן חורין;אורן לביאן04/07/202109:30:0004/07/202110:30:00

מ"משרד רוה04/07/202110:00:0004/07/202112:30:00 ישיבת ממשלה11:00-13:00

04/07/202110:30:0004/07/202111:00:00נסיעה

טרם נקבע04/07/202112:30:0004/07/202114:30:00 ועדת שרים לענייני חקיקה12:30

04/07/202113:30:0004/07/202114:00:00 נסיעה

04/07/202114:00:0004/07/202114:30:00(אליוט) תום כבארי 14:00

לשכת שר ירושליםנתנאל דיין04/07/202115:00:0004/07/202116:00:00עוזי ברוך- תדרוך תקשורת15:00

04/07/202116:00:0004/07/202117:30:00 קריאת חומרים16:00

שר ' בר- ח פולקמן " דו09:15-10:15

התקשורת

05/07/202109:15:0005/07/202110:15:00****@mof.gov.il;****@mof.gov.il; חן יעקבסון

לירן אבישר בן ;עופר רז דרור;טל כהן;זפרני

עמית ;דנה נויפלד;חורין

mof.gov.il;****@inter.net.il@****;פרסיקו

לשכת שר ירושלים

23לשכת שר ירושלים יפו עמית פרסיקו;לירן אבישר בן חורין05/07/202110:00:0005/07/202110:30:00לית"ע מנכ" פ10:00

 פגישה איגוד המפיקים בעניין 11:00

(חן)הרפורמה ושוק הטלוויזיה 

לירן אבישר בן ;חן יעקבסון זפרני;עמית פרסיקו05/07/202111:00:0005/07/202111:45:00

mefikim.co.il@****;חורין

 בניין הדואר23לשכת שר ירושלים יפו 

2 בניין הדואר קומה 23לשכת שר ירושלים יפו gmail.com@****;יועז הנדל05/07/202112:00:0005/07/202113:00:00(נתנאל)חגי סגל - תדרוך תקשורת12:00

לשכת שר ירושליםטל אלימלך;לירן אבישר בן חורין;עופר רז דרור505/07/202113:00:0005/07/202114:00:00 דיון בנושא יישומי דור 13:00

 בניין הדואר23לשכת שר ירושלים יפו 05/07/202114:00:0005/07/202114:30:00 אלון גולדשטיין14:00

05/07/202114:00:0005/07/202114:30:00נסיעה

כנסת05/07/202114:30:0005/07/202115:00:00 פגישה ח״כ עמיחי שיקלי14:30

05/07/202114:30:0005/07/202115:00:00 נסיעה14:45

פוליטי

05/07/202117:00:0005/07/202118:00:00 קריאת חומרים17:00



כנסתאליוט פרידמן;יותם הלפרין05/07/202118:00:0005/07/202118:30:00(אליוט) יהלי רואה 18:00

כנסתיותם הלפרין05/07/202118:30:0005/07/202119:00:00(אליוט) אורי הייטנר 18:30

 Kamat;אייל אמדה;דוד כהן;לירן אבישר בן חורין06/07/202109:15:0006/07/202110:30:00פרישת סיבים-  נריה 09:15-10:30

Tikshuret

נריה

06/07/202110:30:0006/07/202112:00:00 נסיעה לחריש10:30-12:00

רוני ;שמילה (מוני)מימון ;לירן אבישר בן חורין06/07/202112:00:0006/07/202113:15:00חריש-  חניכת אנטנות 12:00-13:15

אייל אמדה;חורי

חריש

06/07/202113:15:0006/07/202114:00:00 נסיעה לחוף הכרמל13:5-14:00

 ביקור מקצועי במועצה 14:00-17:00

ארוחת צהריים+ אזורית חוף הכרמל 

רוני ;שמילה (מוני)מימון ;לירן אבישר בן חורין06/07/202114:00:0006/07/202117:00:00

אייל אמדה;חורי

חוף הכרמל

14דוד פלוסר 06/07/202117:00:0006/07/202120:00:00 יום העצמאות האמריקאי17:00-20:00

06/07/202120:00:0006/07/202121:30:00(החלפה גדעון סער) תורנות מליאה 20:00

07/07/202108:00:0007/07/202109:30:00קריאת חומרים

עמית ;יותם הלפרין;נתנאל דיין;חן יעקבסון זפרני07/07/202110:30:0007/07/202111:00:00(עמית) פגישת פרידה מריבלין 10:30

פרסיקו

בית הנשיא

יורדי הסירה ירושליםיועז הנדל07/07/202111:00:0007/07/202112:00:00 ניחום אבלים ח״כ מאיר יצחק הלוי11:00

אישי

07/07/202112:30:0007/07/202113:00:00 נסיעה12:30

07/07/202113:00:0007/07/202113:30:00 הפסקה13:00

דנה ;יאיר חקאק;rashut2.org.il@****07/07/202114:00:0007/07/202115:00:00(חן )צ  "דיון בנושא גל-  הצגה לשר 14:00

שמואל אזולאי;moaza;נויפלד
לשכת שר ירושלים

merchavim.org.il;****@dsharon.org.il@****07/07/202115:00:0007/07/202115:45:00(עמית)ל " ראשי מועצות בנושא ותמ15:00

;R****@gezer-region.muni.il
חדר סיעה, כנסת 

07/07/202116:00:0007/07/202116:30:00נסיעה

 הצהרת אמונים של נשיא המדינה 16:30

הנבחר

מליאה, כנסת 07/07/202116:30:0007/07/202117:30:00

07/07/202117:30:0007/07/202118:00:00נסיעה

אישי

08/07/202110:30:0008/07/202111:00:00נסיעה

9לשכת שר תל אביב מגדל שלום קומה gmail.com@****;נתנאל דיין08/07/202111:15:0008/07/202112:00:00(נתנאל)תדרוך תקשורת ,  טל שלו11:15

 9 קומה 9אחד העם , לשכת שר התקשורת אליוט פרידמן08/07/202112:00:0008/07/202112:30:00(אליוט)  נורית משהם 12:00-12:30

מבואה מערבית תל אביב

לשכת שר תל אביב08/07/202112:30:0008/07/202113:00:00 אלון גולדשטיין12:30

יותם ;חן יעקבסון זפרני;עמית פרסיקו08/07/202113:00:0008/07/202114:00:00  ישיבת צוות13:00

מעיין אוחנה;הלפרין

אטילה שומפלבי ,  תדרוך תקשורת14:30

(נתנאל)

9לשכת שר תל אביב מגדל שלום מאיר קומה gmail.com@****;עמית פרסיקו08/07/202114:30:0008/07/202115:15:00

לשכת שר תל אביביועז הנדל08/07/202115:00:0008/07/202115:30:00(נתנאל) עופר חדד 15:00

08/07/202115:30:0008/07/202116:00:00 נסיעה15:30

 תל אביב קומה כניסה6 בניין 454ברחוב 08/07/202116:00:0008/07/202117:00:00ל" ניחום אבלים שרון אסמן ז16:00

אישי



יועז הנדל09/07/202115:00:0009/07/202115:30:00 ראיון תאגיד15:00

 5 ראשון לציון חניה בעליית הנוער 1נח מוזס 11/07/202109:15:0011/07/202109:45:00(נתנאל) ראיון ווינט  09:15

שער אדום

יועז הנדל11/07/202109:45:0011/07/202111:00:00נסיעה

מ"משרד רוה11/07/202110:00:0011/07/202112:30:00 ישיבת ממשלה11:00-13:00

טרם נקבע11/07/202112:30:0011/07/202114:30:00 ועדת שרים לענייני חקיקה12:30

11/07/202113:30:0011/07/202114:00:00נסיעה

11/07/202114:00:0011/07/202116:00:00 קריאת חומרים14:00

11/07/202116:00:0011/07/202121:30:00תורנות שירי

יועז הנדל11/07/202116:30:0011/07/202117:00:00נסיעה

11/07/202117:00:0011/07/202118:00:00סיני-  משחק כדורגל ילדים נגד הורים17:00

11/07/202118:00:0011/07/202118:30:00 נסיעה18:00

 בניין כדורי בית שמש625הרצל 11/07/202118:30:0011/07/202119:00:00(נתנאל) ביקור פתע 18:30

כנסת12/07/202108:30:0012/07/202111:00:00קריאת חומרים

23לשכת שר ירושלים יפו עמית פרסיקו;לירן אבישר בן חורין12/07/202110:00:0012/07/202110:30:00לית"ע מנכ" פ10:00

לשכת שר ירושלים12/07/202111:00:0012/07/202111:30:00(יותם) דני עטר 11:00-12:00

12/07/202111:30:0012/07/202112:15:00הפסקה

עופר רז ;לירן אבישר בן חורין;ליאת בלום12/07/202113:15:0012/07/202114:15:00(מרים)  YES-  מיזוג בזק בינלאומי 13:15

מרים סלע;דנה נויפלד;דרור

לשכת שר ירושלים

12/07/202114:15:0012/07/202114:45:00נסיעה

פוליטי

כנסת12/07/202116:00:0012/07/202116:30:00כ מיכל שיר" השבעה ח16:00

1414כנסת חדר 12/07/202116:30:0012/07/202117:30:00(חן)כ ווליד טאהא " ח16:30

1409חדר כנסת 12/07/202117:30:0012/07/202118:30:00(חן)' כ עיסאווי פריג" ח17:30

13/07/202108:30:0013/07/202109:30:00נסיעה

לירן אבישר בן ;Kamat Tikshuret;דוד כהן13/07/202109:30:0013/07/202112:00:00 חנוכת סיבים באורנית09:30-12:00

רוני חורי;שמילה (מוני)מימון ;חורין

טרם נקבע

ברוהמ- לתאם משרד Kamat Tikshuret;דוד כהן;לירן אבישר בן חורין13/07/202112:20:0013/07/202113:20:00 סיור באלקנה12:20-13:45

13/07/202113:30:0013/07/202114:00:00ביקור הורים

13/07/202114:00:0013/07/202115:00:00נסיעה

טרם נקבערוני חורי;שמילה (מוני)מימון ;לירן אבישר בן חורין13/07/202115:00:0013/07/202117:00:00 כפר סבא15:00-17:00

כפר סבא13/07/202118:00:0013/07/202119:30:00 הרצאה18:00

החלפה  ) תורנות מליאה 19:00-22:00

(עמר בר לב

13/07/202119:00:0013/07/202122:00:00

**** ;Naama Henig-נעמה הניג14/07/202110:00:0014/07/202111:00:00(חן)י 'איצ'מיזושימה קו-   שגריר יפן10:00

@tl.mofa.go.jp;עמית ;לירן אבישר בן חורין

חן יעקבסון זפרני;פרסיקו

 ירושלים בניין 23לשכת שר התקשורת יפו 

הדואר המרכזי



ר השלטון " פגישה עם יו11:00-12:00

(יותם)המקומי חיים ביבס 

14/07/202111:00:0014/07/202112:00:00                                                            ****

@modiin.muni.il;עמית ;לירן אבישר בן חורין

 (מוני)מימון ;עופר רז דרור;יותם הלפרין;פרסיקו

אורן לביאן;רוני חורי;שמילה

 בניין הדואר2לשכת שר ירושלים יפו 

ראש מועצת הר חברון ,   יוחאי דמרי12:00

(יותם)

נתנאל ;יותם הלפרין;לירן אבישר בן חורין14/07/202112:00:0014/07/202113:00:00

* * **                                   ;עמית פרסיקו;דיין

@                    hrhevron.co.il; שמואל

דוד כהן;מולאים

2 בניין הדואר קומה 23לשכת שר ירושלים יפו 

14/07/202113:00:0014/07/202114:00:00 הפסקה13:00

 בניין הדואר23לשכת שר ירושלים יפו   14/07/202114:00:0014/07/202115:00:00(יותם) רועי ריקלין 14:00

לשכה שר ירושלים14/07/202115:00:0014/07/202115:30:00 יניב צימברוביץ15:00

14/07/202115:30:0014/07/202116:00:00נסיעה

החלפה ) תורנות במליאה 16:00-20:00

(חן )(עם נחמן שי

14/07/202116:00:0014/07/202120:00:00

נגה  - 13 מהדורת שבע של 19:10-19:30

ניר נאמן

כנסתנתנאל דיין14/07/202119:10:0014/07/202119:40:00

אישי

טלפוני15/07/202108:05:0015/07/202108:35:00(נתנאל)  ראיון גלי צהל״ל 08:05

כתב , יוסי מלמן- תדרוך תקשורת 10:00

(נתנאל  )מעריב 

כלבו ,  מבואה מערבית 9 קומה 9אחד העם 15/07/202110:00:0015/07/202111:00:00

שלום תל אביב

,  פגישה עם שגריר בריטניה בישראל11:00

(מרים)ניל וויגנ 

חן יעקבסון ;Naama Henig-נעמה הניג15/07/202111:00:0015/07/202112:00:00

* * ;לירן אבישר בן חורין;עמית פרסיקו;זפרני

**@fco.gov.uk

9לשכת שר תל אביב מגדל שלום מאיר קומה 

לית "  פגישה טל גרנות מנכ12:00-13:00

(מרים)הוט 

עמית ;לירן אבישר בן חורין15/07/202112:00:0015/07/202113:00:00

hot.net.il@****;פרסיקו

כלבו ,  מבואה מערבית 9 קומה 9אחד העם 

שלום תל אביב

תל אביב יפו, 26רבי מאיר -מסעדת מגנדה15/07/202113:00:0015/07/202114:00:00  ארוחת צהריים עם חיים13:00

יותם ;חן יעקבסון זפרני;עמית פרסיקו15/07/202114:00:0015/07/202115:00:00 ישיבת צוות14:00

מעיין אוחנה;הלפרין

ראש מטה ,  פגישה עם זהר טל15:00

(אליוט )תל אביב , תקווה חדשה

*** * ;חן יעקבסון זפרני;יותם הלפרין;עמית פרסיקו15/07/202115:00:0015/07/202115:30:00

@                 gmail.com

כלבו ,  מבואה מערבית 9 קומה 9אחד העם 

שלום תל אביב

טלפונית                                                                                                                                                                                                                                        15/07/202118:00:0015/07/202118:30:00דנה ופרסיקו,עופר-  שיחה טלפונית 18:00

 שיחה טלפונית עם השרה להגנת 18:30

הסביבה

15/07/202118:30:0015/07/202119:00:00

17/07/202100:00:0019/07/202100:00:00צום תשעה באב

יותם הלפרין18/07/202110:00:0018/07/202111:30:00(יותם) סיור בכותל 10:00

מ"משרד רוה18/07/202110:00:0018/07/202112:30:00 ישיבת ממשלה11:00-13:00

ראש , ה' פגישת עבודה ליזי דלריצ11:45

(עמית)מועצת גני תקווה 

עמית ;אורן לביאן18/07/202111:45:0018/07/202112:45:00

סימה ;שמעון שהם;gantik.org.il@****;פרסיקו

 (מוני)מימון ;יותם הלפרין;לירן אבישר בן חורין;טל

רוני חורי;שמילה

2 בניין הדואר קומה 23לשכת שר ירושלים יפו 

טרם נקבע18/07/202112:30:0018/07/202114:30:00 ועדת שרים לענייני חקיקה12:30



18/07/202113:00:0018/07/202114:00:00 הכנה כתיבת נאומים13:00

לשכת שר ירושליםדנה נויפלד;לירן אבישר בן חורין18/07/202115:00:0018/07/202115:30:00(חן) הכנה לועדת שרים לחקיקה 15:00

18/07/202115:30:0018/07/202117:00:00 קריאת חומרים15:30-16:30

יותם ;עמית פרסיקו;לירן אבישר בן חורין19/07/202109:00:0019/07/202109:40:00(יותם) הכנה לאירוע רוהמ במעלות 09:00

נתנאל דיין;הלפרין

1414כנסת חדר 

23לשכת שר ירושלים יפו עמית פרסיקו;לירן אבישר בן חורין19/07/202110:00:0019/07/202110:30:00לית"ע מנכ" פ10:00

פוליטי

19/07/202116:00:0019/07/202117:00:00(נתנאל) הכנה לכנס גלובס 16:00

 צמוד ליו״ר האופוזיציה2456עמית פרסיקו19/07/202117:00:0019/07/202117:45:00(עמית)שר האוצר ,  אביגדור ליברמן17:00

19/07/202120:00:0019/07/202122:00:00  הופעה אצל עדי20:00

20/07/202107:50:0020/07/202109:00:00 נסיעה07:55

ביטחוני20/07/202109:30:0020/07/202110:30:00מ" המראה מסוק רה09:30

 טקס פריסת סיבים חברת בזק 10:30

מ"בראשות רה

מעלות20/07/202110:30:0020/07/202111:30:00

מעלותמעיין אוחנה;לירן אבישר בן חורין20/07/202110:30:0020/07/202112:15:00חנוכת סיבים מעלות

 חיבור בית לסיבים במעמד שר 11:30

התקשורת

 מעלות145מעלה חסון 20/07/202111:30:0020/07/202112:00:00

20/07/202112:00:0020/07/202112:15:00 תצפית על חיבור תקשורת פיראטי12:00

כפר ורדיםלירן אבישר בן חורין20/07/202112:15:0020/07/202114:15:00 כפר ורדים12:15-14:15

כפר ורדים, 126מירון 20/07/202112:20:0020/07/202112:45:00 חנוכת סיבים בכפר ורדים12:20

20/07/202112:30:0020/07/202112:30:00 נסיעה12:15

1מירון 20/07/202112:30:0020/07/202113:15:00ל בזק" פגישה עם מנכ12:45

 ארוחת צהריים ודיון עם ראש מועצת 13:15

כפר ורדים

1מירון 20/07/202113:15:0020/07/202114:15:00

נהריה20/07/202114:15:0020/07/202114:45:00נסיעה לנהריה

נהריהלירן אבישר בן חורין20/07/202114:45:0020/07/202117:00:00 נהריה14:45-17:00

 פגישה אישית עם ראש העיר 14:45

רונן מרלי, נהריה

 חדר ישיבות3 קומה 1ישורון 20/07/202114:45:0020/07/202115:00:00

20/07/202115:15:0020/07/202116:00:00 דיון מקצועי בעיריית רעננה15:00

מסעדת פינגוין, 31הגעתון ' שד20/07/202116:00:0020/07/202117:00:00 מפגש פעילים16:00

20/07/202117:00:0020/07/202120:00:00נסיעה

-גלובס  - MAD 2021כנס - צילומים 20:00

 ראיון גדי פרץ

הרצליה, 5רמת ים , גזיבו20/07/202119:30:0020/07/202121:45:00

 אירוע ההשקה של העונה השנייה 20:00

(מרים)של ״שבאבניקים״  

 תל אביב יפו2חיים לבנון , מוזיאון ארץ ישראל יועז הנדל20/07/202120:00:0020/07/202121:30:00

 טקס האזכרה הממלכתי המשותף 17:00

לנשיאי ישראל ולראשי ממשלותיה שהלכו 

לעולמם

ירושלים, משכן נשיאי ישראל21/07/202100:00:0022/07/202100:00:00

 בניין הדואר המרכזי 23לשכת שר ירושלים  יפו                                     21/07/202111:00:0021/07/202112:00:00(יותם)ע " פגישה עם ראשי מועצת יש11:00

2קומה 



חן ;לירן אבישר בן חורין;נתנאל דיין;עמית פרסיקו21/07/202112:00:0021/07/202112:45:00(נתנאל) תדרוך כתבי התיישבות 12:00

יעקבסון זפרני

 מדיניות פיקוח כלפי ספקי תקשורת 13:00

(מרים)ללא רישיון במרחב הכפרי 

לשכת שר ירושלים                                             21/07/202113:00:0021/07/202114:00:00

 בניין הדואר23לשכת שר ירושלים יפו                                         21/07/202114:20:0021/07/202115:20:00(מרים) דיון בנושא רשתות חברתיות 14:20

מודל הפעלה -  דיון בנושא בנק דואר15:20

השר' בנק הדואר בר

עופר רז ;אורן לביאן;לירן אבישר בן חורין21/07/202115:20:0021/07/202116:00:00

עמית ;ענבל מעיין;ברוריה מנדלסון;דרור

עמי גילה;מרים סלע;פרסיקו

לשכת שר ירושלים

יותם ;חן יעקבסון זפרני;עמית פרסיקו21/07/202116:00:0021/07/202117:00:00 ישיבת צוות16:00

מעיין אוחנה;הלפרין

21/07/202117:00:0021/07/202118:00:00נסיעה

בית העלמין מודיעיןיועז הנדל21/07/202118:00:0021/07/202119:00:00 אזכרה דולב18:00

נוף הגליל, 4האגוז ' רחיותם הלפרין;עמית פרסיקו;יועז הנדל22/07/202100:00:0023/07/202100:00:00 חג הקורבן19:00

22/07/202107:00:0022/07/202109:30:00נסיעה

שדה בוקר22/07/202109:30:0022/07/202110:30:00ו באב" צילומים לט09:30-10:30

טלפוני22/07/202110:05:0022/07/202110:40:00(נתנאל)אודי וקרן - ראיון בגלי צה״ל 10:05

22/07/202110:30:0022/07/202111:00:00נסיעה

מלון קדמאיותם הלפרין22/07/202111:00:0022/07/202112:30:00 כנס ראשי המועצות האזוריות11:00

 נאום כנס ראשי המועצות האזוריות 11:40

(יותם)

מלון קדמא שדה בוקריותם הלפרין22/07/202111:40:0022/07/202112:00:00

22/07/202112:30:0022/07/202113:00:00נסיעה

22/07/202113:00:0022/07/202115:00:00 ביקור רתמים13:00

22/07/202115:00:0022/07/202117:00:00נסיעה

אלקנה22/07/202117:00:0022/07/202118:00:00ביקור הורים- 17:00

מסעדת פיצ׳ונקה נס הריםיועז הנדל22/07/202119:00:0022/07/202121:00:00 בת מצווה אנה אורי שרביט19:00

-  פגישה עם שר החקלאות 10:00-10:45

(חן)עודד פורר 

233כנסת חדר חן יעקבסון זפרני25/07/202110:00:0025/07/202110:45:00

מ"משרד רוה25/07/202110:00:0025/07/202112:30:00 ישיבת ממשלה11:00-13:00

 קומת הממשלה233כנסת חדר יועז הנדל25/07/202110:00:0025/07/202110:45:00(חן)פגישה עם השר יועז הנדל 

טרם נקבע25/07/202112:30:0025/07/202114:30:00 ועדת שרים לענייני חקיקה12:30

25/07/202113:00:0025/07/202113:40:00נסיעה

לשכת שר ירושלים25/07/202113:45:0025/07/202114:15:00 הכנה לתדרוך כתבים חרדים 13:45

חדר ישיבותמעיין אוחנה;נתנאל דיין;לירן אבישר בן חורין25/07/202114:15:0025/07/202115:00:00(נתנאל) תדרוך כתבים חרדים 14:15

25/07/202117:00:0025/07/202118:30:00 קריאת חומרים17:00

25/07/202118:30:0025/07/202119:30:00נסיעה

"עיזה פזיזה- "טל שחר בוויז 25/07/202119:30:0025/07/202120:30:00(יותם) ערב גיבוש והוקרה פעילים  19:30

טלפונייועז הנדל26/07/202108:05:0026/07/202108:35:00(נתנאל) ראיון לקלמן וליברמן 08:05

23לשכת שר ירושלים יפו עמית פרסיקו;לירן אבישר בן חורין26/07/202110:00:0026/07/202110:30:00לית"ע מנכ" פ10:00

טלפוני26/07/202110:00:0026/07/202110:25:00(נתנאל) ראיון בגלי צה״ל לרינו צרור 10:05

כ מנסור עבאס " פגישה עם ח11:15

(חן+מרים)

עמית ;חן יעקבסון זפרני;לירן אבישר בן חורין26/07/202111:15:0026/07/202112:00:00

מרים סלע;רטוף דאר'בן צ;עוז גיל;פרסיקו

 בניין הדואר המרכזי 23לשכת שר ירושלים יפו 

2קומה 



26/07/202112:00:0026/07/202113:00:00הפסקה

 דיון בנושא קידום תכנית החומש 13:00

(חן) 182למגזר החרדי על פי החלטה 

לירן אבישר בן ;חן יעקבסון זפרני;ענבל מעיין26/07/202113:00:0026/07/202114:00:00

עמית ;יותם הלפרין;pmo.gov.il@***;חורין

פרסיקו

2 בניין הדואר קומה 23לשכת שר ירושלים יפו 

26/07/202114:30:0026/07/202115:00:00 נסיעה14:30

פוליטי

 צמוד לרוהמ245קומת ממשלה חדר עמית פרסיקו;חן יעקבסון זפרני26/07/202116:00:0026/07/202116:45:00(חן)כ עידית סלמן "ר הקואליציה ח" יו16:00

 תל אביב12קומה , 22שדרות מיכאל נאמן 26/07/202118:00:0026/07/202119:00:00ביקור-   ברוך קרשטיין 18:00

 מרכז תאו הרצליה פיתוח26/07/202119:30:0026/07/202120:30:00(נתנאל)הרצליה -  שגרירות פרו 19:30

אבי ;mof.gov.il;***@rashut2.org.il@***27/07/202108:15:0027/07/202109:00:00 הגשת דוח פולקמן08:15-09:00

רשות התחרות - גרוסמן 

(***@competition.gov.il);דנה ;איתמר חרמון

ליאת כהן הרשות ;ליאת בלום;יאיר חקאק;נויפלד

עידית ;עופר רז דרור;לירן אבישר בן חורין;השניה

עפרי אשל ;(justice.gov.il@***)מועלם 

(***@gmail.com);עמית ;טל כהן;רועי פולקמן

פרסיקו

לית משרד התקשורת"חדר ישיבות מנכ

27/07/202109:00:0027/07/202111:00:00נסיעה

מימון ;אייל אמדה;לירן אבישר בן חורין;אורן לביאן27/07/202111:00:0027/07/202111:30:00 ביקור בבית הדואר בשפרעם11:00-11:30

רוני חורי;שמילה (מוני)

שפרעם, 32שייח אמין טריף 

מימון ;אייל אמדה;לירן אבישר בן חורין;אורן לביאן27/07/202112:00:0027/07/202113:15:00האב קריות-  קרית ים 12:00-13:15

רוני חורי;שמילה (מוני)

קריית ים , 29רחוב לכיש 

צהריים עם שר התקשורת . א13:30-15:00

בהשתתפות ראשי הערים

מימון ;אייל אמדה;לירן אבישר בן חורין;אורן לביאן27/07/202113:30:0027/07/202115:00:00

רוני חורי;שמילה (מוני)

לשכת ראש העיר קריית ים

27/07/202115:00:0027/07/202116:00:00נסיעה

 (מוני)מימון ;לירן אבישר בן חורין;אייל אמדה27/07/202116:00:0027/07/202117:45:00כדורי-  מועצת גליל תחתון 16:00-17:45

רוני חורי;שמילה

28/07/202111:00:0028/07/202113:00:00 תורנות מליאה11:00

28/07/202113:00:0028/07/202114:00:00הפסקה

1414כנסת חדר עמית פרסיקו;חן יעקבסון זפרני28/07/202114:00:0028/07/202115:00:00(חן)כ שמחה רוטמן " ח14:00

28/07/202115:00:0028/07/202115:30:00נסיעה

 פגישה עם הנשיא יצחק 15:30-16:30

(עמית)הרצוג 

בית הנשיאעמית פרסיקו28/07/202115:30:0028/07/202116:30:00

28/07/202116:30:0028/07/202117:00:00נסיעה

צ "גל-  הצגת חוות דעת כלכלית17:00

(מרים)

עמית ;rashut2.org.il@***;דנה נויפלד28/07/202117:00:0028/07/202118:00:00

מרים ;rashut2.org.il@***;עופר רז דרור;פרסיקו

rashut2.org.il@***;סלע

חדר סיעה, כנסת 

אלון + יאיר גולן+רם בן ברק+ יועז הנדל

בעניין הרפורמה- רם שפע +שוסטר

חדר סיעת ישראל ביתנויועז הנדל28/07/202118:00:0028/07/202119:00:00



 טקס חניכת מעבדת 11:15-12:30

(מרים) NTTהחדשנות של התאגיד היפני 

2תל אביב קומה ,  מלון קרלטוןazureחדר 29/07/202111:15:0029/07/202112:30:00

29/07/202112:30:0029/07/202113:00:00נסיעה

ל "מנכ,  פגישה עם דובי איכנולד13:00

(יותם)ידיעות אחרונות ספרים 

29/07/202113:00:0029/07/202113:30:00
***@yedbooks.co.il;יותם הלפרין

9לשכת שר תל אביב מגדל שלום קומה 

יותם ;חן יעקבסון זפרני;עמית פרסיקו29/07/202113:30:0029/07/202114:30:00 ישיבת צוות13:30

מעיין אוחנה;הלפרין

 הכנה מפגש תושבים הר אדר 14:30

(מרים)

 (מוני)מימון ;מרים סלע;לירן אבישר בן חורין29/07/202114:30:0029/07/202115:00:00

עמית פרסיקו;עוז גיל;טל אלימלך;שמילה

לשכת שר תל אביב

מרים ;עמית פרסיקו;kan.org.il@***;יותם הלפרין29/07/202115:00:0029/07/202115:45:00(מרים)ר התאגיד "יו,  גיל עומר15:00

סלע

 תל 9 מגדל שלום מאיר אחד העם 9אחד העם 

אביב

ל התנועה הקיבוצית "מזכ,  ניר מאיר12:00

(יותם)

טלפוניtkz.co.il@***;יותם הלפרין29/07/202117:00:0029/07/202117:30:00

29/07/202117:00:0029/07/202118:00:00נסיעה

נס הרים29/07/202118:00:0029/07/202121:00:00 מפגש ראשי רשויות דרך 19:00-21:00

מרכז מורשת מנחם בגין01/08/202100:00:0002/08/202100:00:00ועידת הקיץ של קבוצת בשבע

מ"משרד רוה01/08/202110:00:0001/08/202112:30:00 ישיבת ממשלה11:00-13:00

01/08/202110:00:0001/08/202120:00:00ליל תקציב בממשלה

טרם נקבע01/08/202112:30:0001/08/202114:30:00 ועדת שרים לענייני חקיקה12:30

01/08/202115:30:0001/08/202117:00:00קריאת חומרים

עמית ;לירן אבישר בן חורין;חן יעקבסון זפרני01/08/202117:00:0001/08/202118:00:00(חן) הכנה לוועדת כלכלה 17:00

פרסיקו

מ"רוה

משרד ראש הממשלהעמית פרסיקו;לירן אבישר בן חורין01/08/202118:00:0001/08/202118:30:00לית"ע מנכ" פ18:00

02/08/202100:00:0003/08/202100:00:00 ועדת פנים10:00

 וועדת כלכלה בנושא רישוי 09:30-11:30

(חן)

עמית ;חן יעקבסון זפרני;לירן אבישר בן חורין02/08/202109:30:0002/08/202111:30:00

פרסיקו

 3740חדר , 3קומה , ועדת כלכלה אגף ועדות

כנסת

02/08/202112:00:0002/08/202112:30:00נסיעה

לירן אבישר בן ;עמית פרסיקו;חן יעקבסון זפרני02/08/202112:30:0002/08/202113:30:00ארה״ב-  מ״מ השגריר ראטני 12:30

Naama Henig-נעמה הניג;חורין

קונסוליה אמריקאית ירושלים , 18אגרון 

02/08/202113:30:0002/08/202114:00:00נסיעה

 ראיון אחד על אחד מורשת בגין 14:00

(נתנאל)

מרכז מורשת בגין ירושליםעמית פרסיקו;נתנאל דיין02/08/202114:00:0002/08/202114:30:00

פוליטי

1414חדר 02/08/202116:00:0002/08/202116:30:00 צילומים בכנסת16:00

02/08/202116:30:0002/08/202119:00:00 קריאת חומרים16:30

02/08/202119:00:0002/08/202119:30:00נסיעה

 פגישה מקצועית עם ראש מועצת 19:30

(מרים)חיים מנדל שקד - הר אדר 

לירן אבישר בן ;שמילה (מוני)מימון ;מרים סלע02/08/202119:30:0002/08/202120:30:00

חורין

חדר ישיבות, מועצת הר אדר

ס הר אדר"ספריית ביהלירן אבישר בן חורין;שמילה (מוני)מימון 02/08/202120:30:0002/08/202121:30:00(מרים)  מפגש תושבים הר אדר 20:30

02/08/202122:00:0002/08/202123:49:00 תורנות מליאה22:00-02:00

03/08/202100:00:0004/08/202100:00:00 ועדת פנים10:00



11:0003/08/202108:30:0003/08/202111:00:00סגור עד 

03/08/202111:00:0003/08/202112:00:00נסיעה

(בית ביטוח איילון רחוב המעיין)רמת גן לירן אבישר בן חורין03/08/202112:00:0003/08/202113:30:00גוגל-  השקת כבל תת ימי 12:00-13:30

03/08/202113:30:0003/08/202116:00:00נסיעה

03/08/202114:30:0003/08/202115:00:00(יותם) שיחה טלפונית דורון פז 14:30

מימון ;עמית פרסיקו;עוז גיל;לירן אבישר בן חורין03/08/202116:00:0003/08/202117:30:00ביקור בעיר סח׳נין

נתנאל דיין;רפאל חזני;שמילה (מוני)

עיריית סחנין

03/08/202117:30:0003/08/202119:00:00נסיעה

, רחוב הבאר, בבית משפחת בן עמי תמירנתנאל דיין03/08/202119:00:0003/08/202119:30:00(נתנאל)רוני דניאל ,  ניחום אבלים19:00

מושב בצרה

04/08/202107:30:0004/08/202108:30:00סיני-  ליווי הסעה07:30

כנסת04/08/202108:30:0004/08/202110:00:00קריאת חומרים

04/08/202110:00:0004/08/202111:00:00נסיעה

 סיור שר התקשורת בתאגיד 11:00-12:30

(מרים)השידור ישראלי 

חן יעקבסון ;דנה נויפלד;לירן אבישר בן חורין04/08/202111:00:0004/08/202113:00:00

מעיין אוחנה;מרים סלע;זפרני

ירושלים

לשכת שר04/08/202113:00:0004/08/202113:30:00ארוחת צהריים הפסקה

04/08/202113:00:0004/08/202113:30:00נסיעה

ר "יו,  פגישת עבודה עם ניר שווקי13:30

(חן)המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין 

חן יעקבסון ;עמית פרסיקו;מזל ששון;ניר שויקי04/08/202113:30:0004/08/202114:30:00

לירן אבישר בן חורין;זפרני

 ירושלים23לשכת שר יפו 

04/08/202115:00:0004/08/202116:00:00נסיעה

יועז הנדל04/08/202115:30:0004/08/202116:30:00סיני- ליווי הסעה15:30

נווה אילן1204/08/202116:00:0004/08/202118:00:00ביקור חדשות  - 16:00-18:00

04/08/202118:00:0004/08/202119:30:00נסיעה

דימונה04/08/202119:30:0004/08/202120:00:00ניחום אבלים

04/08/202120:00:0004/08/202121:30:00נסיעה

טלפונייועז הנדל05/08/202109:30:0005/08/202110:00:00(נתנאל) יהודה שרוני 09:30

 )אמנון אברמוביץ  -  תדרוך תקשורת10:00

(נתנאל 

טלפוני05/08/202110:00:0005/08/202110:30:00

תל אביב,  מבואה מערבית9 קומה 9אחד העם 05/08/202110:30:0005/08/202111:00:00 פגישה עו״ד שימי בראון10:30

יותם ;חן יעקבסון זפרני;עמית פרסיקו05/08/202111:00:0005/08/202112:00:00 ישיבת צוות11:00

מעיין אוחנה;הלפרין

 )יהודה שלזינגר -   תדרוך תקשורת12:00

(נתנאל 

 תל אביב9 מגדל שלום מאיר קומה 9אחד העם נתנאל דיין05/08/202112:00:0005/08/202113:00:00

05/08/202113:30:0005/08/202114:30:00נסיעה

1נמל תעופה בן גוריון טרמינל 05/08/202114:50:0005/08/202115:50:00 המראה14:50

שדה תעופה רמון05/08/202115:50:0005/08/202116:00:00 נחיתה15:50

מרים סלע;נתנאל דיין;עמית פרסיקו05/08/202116:30:0005/08/202120:30:00ביקור מקצועי בעיר אילת14:50

שדה תעופה רמון05/08/202120:50:0005/08/202121:50:00 טיסה חזור20:50

1נמל תעופה בן גוריון טרמינל 05/08/202121:50:0005/08/202122:00:00 נחיתה21:50

08/08/202100:00:0004/10/202100:00:00פגרה כנסת

08/08/202107:30:0008/08/202108:30:00סיני-  ליווי הסעה07:30



08/08/202108:30:0008/08/202109:00:00נסיעה

מ"משרד רוה08/08/202110:00:0008/08/202112:30:00 ישיבת ממשלה11:00-13:00

08/08/202110:00:0008/08/202111:00:00נסיעה

טרם נקבע08/08/202112:30:0008/08/202114:30:00 ועדת שרים לענייני חקיקה12:30

08/08/202112:30:0008/08/202113:00:00נסיעה

רפורמת המשילות :  תדרוך כתבים 13:00

(נתנאל)

חן יעקבסון ;יותם הלפרין;עמית פרסיקו;נתנאל דיין08/08/202113:00:0008/08/202114:00:00

דוברות משרד ;מעיין אוחנה;מרים סלע;זפרני

עוז גיל;לירן אבישר בן חורין;התקשורת

 ירושלים23לשכת שר יפו 

08/08/202114:00:0008/08/202114:30:00הפסקה

יועז הנדל08/08/202115:30:0008/08/202116:30:00סיני- ליווי הסעה15:30

 ) ראיון רדיו רשת ב שלי וגואטה 18:00

(נתנאל )(טלפונית

טלפונית08/08/202118:00:0008/08/202118:30:00

דירה , 9אשקלון קומה , 25ברחוב ביקורי ענבים 08/08/202120:30:0008/08/202122:00:00 כנס אצל מישל בוסקילה20:30

35

09/08/202100:00:0010/08/202100:00:00 ועדת כלכלה11:30-14:30

רטוף 'בן צ;מרים סלע;לירן אבישר בן חורין09/08/202109:15:0009/08/202110:00:00(מרים)  5 הצגת הגנה בסייבר דור 09:15

עמית פרסיקו;דאר

לשכת שר ירושלים

-  סייבר 5 שולחן עגול דור 10:00-11:15

שר התקשורת יועז הנדל' בר

09/08/202110:00:0009/08/202111:15:00***i@pmo.gov.il;***@pmo.gov.il; מרים

pmo.gov.il@***;לירן אבישר בן חורין;סלע
ירושלים  , 2 קומה 23לשכת שר התקשורת יפו 

לירן אבישר בן ;עמית פרסיקו;מרים סלע09/08/202111:30:0009/08/202112:00:00(מרים)נציב פניות הציבור ,  דוד רגב11:30

rashut2.org.il@***;חורין

, 2 בניין דואר קומה 23לשכת שר ירושלים יפו 

ירושלים

ראש מועצת חבל אילות ,  חנן גינת12:20

(יותם)

לירן ;eilot.org.il@***;יותם הלפרין;עמית פרסיקו09/08/202112:20:0009/08/202113:05:00

אבישר בן חורין

 בניין הדואר23לשכת שר ירושלים יפו 

09/08/202113:00:0009/08/202113:30:00הפסקה

ראש עיריית מעלות ,  ארקדי פומרנץ13:30

(יותם)תרשיחא 

עמית ;לירן אבישר בן חורין;יותם הלפרין09/08/202113:30:0009/08/202114:30:00

'Maltar.co.il@***;'פרסיקו

ירושלים, 2קומה ,  בניין הדואר23יפו 

רשויות מגזר -   פורום שלטון מקומי 14:30

(מרים)- ערבי 

מימון ;עוז גיל;מרים סלע;לירן אבישר בן חורין09/08/202114:30:0009/08/202115:00:00

רפאל חזני;גדעון שטרית;שמילה (מוני)

ZOOM/לשכת שר ירושלים 



-יועז הנדל-ישיבה בזום עם שר התקשורת

-תשתיות מתקדמות ברשויות הערביות

רשימת מוזמנים בגןף הזימון-מוזמנים

09/08/202114:30:0009/08/202115:00:00liron doron levi;צחי ;חיאם קעדאן;אילנה משה

סמיר ;'אבו גוש- אבר 'סלים ג;אושר שפורקר;שלום

פחם -אום אל- מחאמיד 

(***@uefmail.com);' אום אל- סמיר מחאמיד-

אום - סמיר מחאמיד ;'(uefmail.com@***)פחם 

- מוחמד שלבי ';'(gmail.com@***)פחם -אל

- מוחמד שלבי ';'(gmail.com@***)אכסאל 

מאמון שיח ';'(lc_iksal@iula.org.il)אכסאל 

מאמון שיח ';'(gmail.com@***)אעבלין - אחמד 

ראאד דקה ';'(gmail.com@***)אעבלין - אחמד 

(***@baqa.co.il);'מוניר חמודי;'יועז הנדל -

חאלד ';(gmail.com@***)ידאת 'נוג-בועיינה

בסמה - ראיד כבהא ;'ראש המועצה- יראת 'חוגי

(***@walla.co.il)';'בסמת טבעון -ראאד זבידאת

(***@bosmat.org.il)';' בסמה - ראיד כבהא

(***@basma.muni.il)';' בענה - עלי חליל

(***@gmail.com)';' בענה - עלי חליל

(***@gmail.com)';' מכר -דיידה'ג- סוהיל מלחם

(***@gmail.com)';' מכר -דיידה'ג- סוהיל מלחם

(Suhil.milhem@gmail.com)';' דרוויש ראבי -

מוראד פתחי ';'(hotmail.co.il@***)וליה 'לג'ג

זרקא -סר א'ג- עמאש 

(***@gmail.com)';' סר 'ג- מוראד פתחי עמאש

ש 'ג- אליאס אליאס ';'(gmail.com@***זרקא -א

- אליאס אליאס ';'(gmail.com@***) (גוש חלב)

חאלד אחמד ';'(net.il.012@***) (גוש חלב)ש 'ג

- זוהיר יוסף ';'(gmail.com@***)ת 'ג- גרה 

דבוריה - זוהיר יוסף ';'(gmail.com@***)דבוריה 

(***@hotmail.com)';' 2סאלם קאסם  

(***@gmail.com)';' דיר חנא - סאלם קאסם

קישור בגוף הזימון-בזום

2 בניין הדואר קומה 23לשכת שר ירושלים יפו gmail.com@***;יותם הלפרין09/08/202115:00:0009/08/202115:30:00(יותם) דנה רביב 15:00

2 בניין הדואר קומה 23לשכת שר ירושלים יפו bshemesh.co.il@***;יותם הלפרין09/08/202115:30:0009/08/202116:00:00(יותם) מירי שלם 15:30

לשכת שר ירושליםמרים סלע09/08/202116:00:0009/08/202116:30:00(מרים ) UPU  צילום הצהרה ל 16:00

09/08/202118:30:0009/08/202119:00:00נסיעה

 פגישה עבודה שר התרבות 21:00

והספורט חילי טרופר ורועי פולקמן

רועי ;מרים סלע;חן יעקבסון זפרני;עמית פרסיקו09/08/202121:00:0009/08/202122:00:00

פולקמן

נס הרים

ראשון לציון, 5עליית הנוער 10/08/202109:00:0010/08/202109:30:00 אולפן ווינט אטילה שומפלבי09:00

10/08/202109:30:0010/08/202110:00:00נסיעה

 סיור במועצה אזורית גזר 10:00-11:30

(יותם)

 (מוני)מימון ;לירן אבישר בן חורין;יותם הלפרין10/08/202110:00:0010/08/202111:30:00

אורן לביאן;רוני חורי;שמילה

' קומה ב, מבנה המועצה, מועצה מקומית גזר

בית החשמונאי

10/08/202111:30:0010/08/202112:00:00נסיעה

הרצליה פיתוח, 58יהושוע בינון 10/08/202112:00:0010/08/202112:30:00ארד'ניחום אבלים ריצ



10/08/202112:30:0010/08/202113:00:00נסיעה

לשכת שר תל אביבלירן אבישר בן חורין10/08/202113:00:0010/08/202113:30:00(עמית)לית " שוטף מנכ13:00

לשכת שר תל אביבעמית פרסיקו;ענבל מעיין;לירן אבישר בן חורין10/08/202113:30:0010/08/202114:00:00(ענבל מעיין) סטטוס מינויים 13:30

לירן אבישר בן ;cellcom.co.il@***;עמית פרסיקו10/08/202114:00:0010/08/202114:30:00ל סלקום" פגישה מנכ14:00

חורין

, 9אחד העם - מגדל שלום,לשכת שר תל אביב 

9קומה 

אישי

טלפוני10/08/202117:07:0010/08/202117:37:00(נתנאל) 103 ראיון 17:07

חן ;עמית פרסיקו;ברוריה מנדלסון;אורן לביאן11/08/202100:00:0012/08/202100:00:00(חן)ש לתיקוני חקיקה " וע11:00-15:00

יעקבסון זפרני

כנסת אולם ירושלים

פוליטי

מלון דריסקו תל אביב11/08/202108:30:0011/08/202113:30:00סגור

11/08/202113:30:0011/08/202114:00:00נסיעה

תל אביב,  מבואה מערבית9 קומה 9אחד העם עמית פרסיקו;gmail.com@***11/08/202114:00:0011/08/202115:00:00(עמית) משה קלוגהפט 14:00

ח הסרת חסמי פרישה  " הענקת הדו15:00

(מרים)ומילות תודה לצוות 

לירן אבישר ;עופר רז דרור;מרים סלע;טל אלימלך11/08/202115:00:0011/08/202115:30:00

-בת שבע נחמיה;אריאל שטיינר;בן חורין

דנה נויפלד;מיכאלי

לשכת שר תל אביב

 משלחת בכירה מוועדת השירותים 16:00

(מרים)המזויינים של הסנאט האמריקאי  

לירן ;Naama Henig-נעמה הניג;עמית פרסיקו11/08/202116:00:0011/08/202117:00:00

אבישר בן חורין

תל אביב

11/08/202117:00:0011/08/202118:00:00נסיעה

טלפונימרים סלע11/08/202117:30:0011/08/202118:00:00(מרים) ראיון לניו יורקר 17:30

אזכרה יוחנן   ( התכנסות17:30) 18:00

אברהם הילברג

בית העלמין ניצן11/08/202118:00:0011/08/202119:00:00

11/08/202121:15:0011/08/202122:15:00zoom' הסברת קורונה בר-  צוות שרים21:15

11/08/202123:00:0012/08/202100:00:00 תורנות מליאה23:00-02:00

12/08/202100:00:0012/08/202103:00:00 תורנות במליאה23:00

עמית ;לירן אבישר בן חורין;אייל אמדה;מרים סלע12/08/202110:15:0012/08/202112:30:00קשת-  ביקור שר התקשורת 10:15

נתנאל דיין;פרסיקו

תל אביב, רמת החייל, 12רחוב ראול ולנברג 

12/08/202112:30:0012/08/202113:00:00נסיעה

- לית ולשר" הקרנת אופליין למנכ13:00

מ" וסיבים לפ5קמפיין דור 

מרים ;יותם הלפרין;לירן אבישר בן חורין12/08/202113:00:0012/08/202113:45:00

דוברות משרד ;עמית פרסיקו;נתנאל דיין;סלע

חן יעקבסון זפרני;מעיין אוחנה;התקשורת

חניון גבעון  , 2 תל אביב קומה 90חשמונאים 

חברת מארקט מאסטר

12/08/202114:00:0012/08/202114:15:00נסיעה

 )בן דרור ימיני -  תדרוך תקשורת14:15

(נתנאל 

כלבו ,  מבואה מערבית 9 קומה 9אחד העם 12/08/202114:15:0012/08/202115:15:00

שלום תל אביב

יותם ;חן יעקבסון זפרני;עמית פרסיקו12/08/202115:15:0012/08/202116:00:00  ישיבת צוות15:00

מעיין אוחנה;הלפרין

12/08/202116:00:0012/08/202116:30:00 דלית שטאובר16:00
***@gmail.com

תל , 9קומה , מגדל שלום מאיר, 9אחד העם 

אביב

12/08/202116:30:0012/08/202117:00:00 אריאל בן דוד16:30

12/08/202117:00:0012/08/202118:00:00נסיעה

12/08/202117:20:0012/08/202117:50:00רשת ב זאב קם-  ראיו טלפוני 17:20



כרם שלום12/08/202118:00:0012/08/202120:00:00(דפנה) לכרם שלום 20חגיגות ה

13/08/202109:00:0013/08/202110:00:00 סיור בבארי9:00

15/08/202107:30:0015/08/202110:30:00בארי- בית ספר 

מ"משרד רוה15/08/202110:00:0015/08/202112:30:00 ישיבת ממשלה11:00-13:00

15/08/202110:30:0015/08/202112:30:00 קריאת חומרים10:30

טרם נקבע15/08/202112:30:0015/08/202114:30:00 ועדת שרים לענייני חקיקה12:30

15/08/202112:30:0015/08/202113:00:00 נסיעה12:30

ראש מועצת אליכין ,  עזורי שרוני13:00

(יותם)

עמית ;יותם הלפרין;לירן אבישר בן חורין15/08/202113:00:0015/08/202114:00:00

שמילה (מוני)מימון ;ely.org.il@***;פרסיקו

בניין הדואר  , 23יפו , לשכת שר ירושלים

ירושלים, 2קומה , המרכזי

' דיון פנימי בר- צ " דיון המשך גל14:00

(מרים)השר 

דנה ;עמית פרסיקו;מרים סלע;עופר רז דרור15/08/202114:00:0015/08/202114:30:00

דריה קרבצוב;נויפלד

לשכת שר ירושלים

15/08/202114:30:0015/08/202115:00:00א" פ14:30

 דיון בנושא רגולציה בעולם 15:00

(יותם)התקשורת  

2 בניין הדואר קומה 23לשכת שר ירושלים יפו נתנאל דיין;עמית פרסיקו;יותם הלפרין15/08/202115:00:0015/08/202116:00:00

15/08/202116:00:0015/08/202117:30:00נסיעה

מגל15/08/202117:30:0015/08/202118:30:00(יותם)ניחום אבלים  דורון פז 

חניון הירוק בבית הלל16/08/202108:00:0016/08/202119:00:00חופשה משפחתית

פוליטי

חניון הירוק בבית הלל17/08/202108:00:0017/08/202119:00:00חופשה משפחתית

חניון הירוק בבית הלל18/08/202108:00:0018/08/202119:00:00חופשה משפחתית

19/08/202110:10:0019/08/202110:30:00ראיון בגלי צה״ל לאודי סגל וספי 10:10

19/08/202110:30:0019/08/202111:00:00 שיחה טלפונית רועי ריקלין10:30

יותם ;עמית פרסיקו19/08/202111:00:0019/08/202112:00:00(דפנה)שמחה גולדין '  פרופ11:00

tauex.tau.ac.IL@****;הלפרין

תל , 9קומה , מגדל שום מאיר, 9אחד העם 

אביב

כלבו ,  מבואה מערבית 9 קומה 9אחד העם 19/08/202112:00:0019/08/202113:00:00(נתנאל) אסי עזר 12:00

שלום תל אביב

19/08/202113:00:0019/08/202114:00:00(נתנאל)ליאל קייזר - תדרוך תקשורת13:00
***@kan.org.il;נתנאל דיין

 מגדל שלום 9לשכת שר תל אביב אחד העם 

9מאיר קומה 

תל , 9 מגדל שלום מאיר קומה 9אחד העם gmail.com@***;יותם הלפרין19/08/202114:00:0019/08/202114:30:00(יותם)שימי אליאל 

אביב

19/08/202114:30:0019/08/202115:00:00 הפסקה14:30

ZOOMחן יעקבסון זפרני;gmail.com@***19/08/202115:00:0019/08/202115:30:00(חן)ידא רינאוי זועבי 'כ ג" ח15:00

19/08/202115:30:0019/08/202116:30:00 נסיעה15:30

טלפוני19/08/202117:07:0019/08/202117:37:00 אריה אלדד ורוני בר און103 ראייון 17:07

נווה אילן20/08/202117:00:0020/08/202117:30:00(נתנאל) 13 ראיון אלמוג בוקר ערוץ 17:00

בית שמש,כללית , 26מרפאת המשלט יועז הנדל22/08/202108:30:0022/08/202109:00:00תור חיסון שלישי קורונה

מ"משרד רוה22/08/202110:00:0022/08/202112:30:00 ישיבת ממשלה11:00-13:00

משרד החוץ, אודיטוריום22/08/202111:00:0022/08/202116:00:00 ישיבת ממשלה11:00

טרם נקבע22/08/202112:30:0022/08/202114:30:00 ועדת שרים לענייני חקיקה12:30

משרד החוץ22/08/202116:00:0022/08/202117:00:00 הילה שי וזאן16:00

22/08/202117:00:0022/08/202117:00:00נסיעה



עמית ;לירן אבישר בן חורין;ענבל מעיין22/08/202117:30:0022/08/202118:30:00לית"ע מנכ" פ15:00

מרים סלע;פרסיקו

 ירושלים23לשכת שר יפו 

22/08/202118:30:0022/08/202120:00:00 קריאת חומרים15:00

23/08/202110:00:0023/08/202121:00:00(יועז)חופשה משתפחתית בצפון 

23/08/202118:00:0023/08/202119:00:00 ועדת שרים להסברה בנושא קורונה18:00

24/08/202110:00:0024/08/202121:00:00(יועז)חופשה משפחתית בצפון 

25/08/202110:00:0025/08/202121:00:00(יועז)חופשה משפחתית בצפון 

25/08/202117:00:0025/08/202122:00:00 סגור17:00

26/08/202110:00:0026/08/202121:00:00(יועז)חופשה משפחתית בצפון 

יותם ;חן יעקבסון זפרני;עמית פרסיקו26/08/202114:00:0026/08/202115:00:00 ישיבת צוות14:00

מעיין אוחנה;הלפרין

אלקנה26/08/202117:00:0026/08/202118:00:00ביקור הורים- 17:00

אגודת דשא26/08/202119:00:0026/08/202122:00:00חתונה בן דרור

27/08/202110:00:0027/08/202121:00:00(יועז)חופשה משפחתית בצפון 

28/08/202110:00:0028/08/202121:00:00(יועז)חופשנ משפחתית בצפון 

מ"משרד רוה29/08/202110:00:0029/08/202112:30:00 ישיבת ממשלה11:00-13:00

23לשכת שר ירושלים יפו עמית פרסיקו;לירן אבישר בן חורין29/08/202111:00:0029/08/202112:00:00לירן ועמית/ ע שוטף " פ11:00

לשכת שר ירושלים, 23יפו עמית פרסיקו;לירן אבישר בן חורין;יותם הלפרין29/08/202112:00:0029/08/202112:45:00(יותם) מינויים רשות שנייה 12:00-12:45

טרם נקבע29/08/202112:30:0029/08/202114:30:00 ועדת שרים לענייני חקיקה12:30

יאיר ;מרים סלע;לירן אבישר בן חורין;טל כהן29/08/202112:45:0029/08/202113:15:00(מרים)פגישה נושא שידורים 12:45-13:15

עמית פרסיקו;חקאק

לשכת שר ירושלים

29/08/202113:15:0029/08/202113:45:00נסיעה

מזכירות הממשלה29/08/202113:30:0029/08/202115:00:00 ועדת שרים לענייני חקיקה13:30

פגישה עם שרת הפנים איילת שקד 14:30

(חן)ושר התקשורת יועז הנדל 

2קפלן חן יעקבסון זפרני;moin.gov.il@***;עמית פרסיקו29/08/202114:30:0029/08/202115:30:00

29/08/202115:30:0029/08/202116:00:00נסיעה

נס הריםנתנאל דיין29/08/202116:00:0029/08/202119:30:00(סהר+נתנאל) צילומים ראש השנה 16:00

פיילוט תקשורת -  הכנה הוובינר 18:00

רשות החדשנות

לירן אבישר ;Inbar Blum;טל אלימלך;תמר ארז29/08/202118:00:0029/08/202118:30:00

בן חורין

ZOOM

30/08/202100:00:0031/08/202100:00:00* בלילה1שימו לב תורנות במליאה מ*

30/08/202108:25:0030/08/202108:55:00 ראיון קלמן וליברמן8:25

לירן אבישר בן ;amos-spacecom.com@***30/08/202110:30:0030/08/202111:30:00 פגישת חברת חלל תקשורת10:30-11:30

חורין
חניה חניון ספרא- ירושלים  , 2 קומה 23יפו 

חנייה בחניון ספרא המשרד נמצא בבניין הדואר bezeq.co.il@***;עמית פרסיקו30/08/202111:30:0030/08/202112:30:00ר בזק"  פגישה גיל שרון יו11:30

 ירושלים2 קומה 23יפו 

הרמת כוסית לראש ** תזכורת **13:00 

לית"השנה במעמד שר התקשורת והמנכ

קוראל ;יועז הנדל;MOC;לירן אבישר בן חורין30/08/202113:00:0030/08/202114:00:00

עובדיה

ירושלים, 2מסדרון קומה 

 פגישה חזי בצלאל הבעלים של 14:00

אקספון / We4Gחברת התקשורת 

לשכת שר, ירושלים מרים סלע;לירן אבישר בן חורין;עמית פרסיקו30/08/202114:00:0030/08/202115:00:00

עמית פרסיקו30/08/202115:00:0030/08/202116:00:00 פגישה עם יו״ר הרשות השניה יוליה15:00

23יפו , ירושלים עמית פרסיקו30/08/202116:00:0030/08/202117:00:00 אודי ירושלמי16:00



30/08/202117:00:0030/08/202117:30:00נסיעה

30/08/202117:40:0030/08/202118:40:00(נתנאל) ראיון נווה אילן 17:40

30/08/202119:00:0030/08/202119:30:00נסיעה

 תלפיות117דרך בית לחם 30/08/202119:30:0030/08/202120:30:00(יותם)י " חלוקת מזון סח19:15

 אור יהודה18יחזקאל קזז 30/08/202120:30:0031/08/202101:00:00 יום הולדת ורד20:30

כנסת31/08/202101:00:0031/08/202110:00:00 תורנות במליאה1:00-4:00

פרישת סיבים -  סיור שר התקשורת 11:00

(עזה )-  ל "וחיבור תשתיות לצה

רוני ;לירן אבישר בן חורין;שמילה (מוני)מימון 31/08/202111:00:0031/08/202117:30:00

- ל בזק ''מנהלת לשכת מנכ- אתי אנטבי ;חורי

***@bezeq.co.il

ראש ,  פגישת עבודה גדי ירקוני16:30

(יותם)מועצה אזורית אשכול 

עמית ;יותם הלפרין;לירן אבישר בן חורין31/08/202116:30:0031/08/202117:30:00

נתנאל דיין;פרסיקו

חדר ישיבות מזכירות קיבוץ כרם שלום

טלפונייועז הנדל31/08/202117:00:0031/08/202117:30:00 ראיון אריה אלדד17:05

בית ספר קרוב01/09/202108:15:0001/09/202109:15:00(יותם)'  נגב עולה לכיתה א8:00

 ביקור בישיבת נחשון בהשתתפות 09:15

ראש מועצת מטה יהודה

נחם01/09/202109:15:0001/09/202110:00:00

01/09/202110:00:0001/09/202110:30:00נסיעה

אלקנה01/09/202110:30:0001/09/202111:00:00ביקור הורים

אלקנה01/09/202111:00:0001/09/202112:00:00(יותם)בית ספר יסודי אלקנה 

01/09/202112:00:0001/09/202113:00:00נסיעה

01/09/202113:00:0001/09/202114:00:00 הפסקה13:00

לשכת שר ירושלים01/09/202114:00:0001/09/202114:30:00 שלמה גליקסברג14:00

ג " הצגה של יציאה לשימוע קש14:30

(מרים)

רועי ;יפה-יעל מלם;חן יעקבסון זפרני;דנה נויפלד01/09/202114:30:0001/09/202115:30:00

טל ;יאיר חקאק;עמית פרסיקו;ניר גבעוני;ברית

עופר רז דרור;לירן אבישר בן חורין;אלימלך

לשכת  שר ירושלים

 (מוני)מימון ;לירן אבישר בן חורין;עמית פרסיקו01/09/202115:30:0001/09/202116:30:00 פע מנכלית15:30

שמילה

לירן ;יותם הלפרין;עמית פרסיקו;דפנה לנגפלד01/09/202116:30:0001/09/202117:00:00(יותם) מאמר 16:30

אבישר בן חורין

משרד ירושלים

עמית ;לירן אבישר בן חורין01/09/202117:00:0001/09/202118:00:00(מרים) פגישה דואר ישראל 17:00

אורן  ;postil.com@***;פרסיקו

מרים סלע;postil.com@***;לביאן

ירושלים  , 2 קומה 23לשכת שר התקשורת יפו 

01/09/202118:30:0001/09/202119:30:00נסיעה

 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 19:30

.באפליקציית זום מכל המטות ברחבי הארץ

מטה המפלגה במודיעין01/09/202119:30:0001/09/202121:00:00

22צור הדסה הרכסים 02/09/202108:30:0002/09/202109:00:00 בדיקות דם08:30

כנסת02/09/202109:00:0002/09/202115:00:00 מליאה לאישור התקציב11:00

 שיחה טלפונית עם שר התקשורת 11:00

(חן)של בחריין 

לשכת שר ירושלים02/09/202111:00:0002/09/202111:30:00

הרמת כוסית לכבוד -  ישיבת צוות 11:30

החגים

יותם ;חן יעקבסון זפרני;עמית פרסיקו02/09/202111:30:0002/09/202112:30:00

מעיין אוחנה;הלפרין

לשכת שר ירושלים

טלפונייועז הנדל02/09/202112:05:0002/09/202112:35:00(נתנאל) יניר קוזין 12:05



 ירושלים23לשכת שר יפו נתנאל דיין;gmail.com@***02/09/202112:30:0002/09/202113:10:00(נתנאל)רן בוקר -  תדרוך תקשורת12:30

02/09/202113:00:0002/09/202113:30:00נסיעה

כנסת02/09/202113:30:0002/09/202114:30:00 פגישה גדעון סער13:30

פוליטי

02/09/202116:00:0002/09/202117:00:00נסיעה

פנינת הים ' רח, רמת אליהו נווה ים, ד"בית חב02/09/202117:00:0002/09/202117:30:00(יותם) ניחום אבלים דוד ביטן 17:00

צ"ראשל, 7

02/09/202117:30:0002/09/202117:45:00נסיעה

אל חדריה שמואלי - ניחום אבלים בר17:45

(יותם)

 באר יעקב13.19אודם 02/09/202117:45:0002/09/202118:15:00

02/09/202118:30:0002/09/202119:00:00נסיעה

היום הלאומי של - תורנות ממשלה 19:00

(חן)ויטנאם 

יותם ;נתנאל דיין;עמית פרסיקו;חן יעקבסון זפרני02/09/202119:00:0002/09/202121:30:00

הלפרין

 carmine hallמלון קרלטון תל אביב בחדר 

2קומה 

 כפר סירקין44דרך השדות 02/09/202121:30:0002/09/202123:00:00 יומולדת לירן20:30

אולפני הרצליה03/09/202113:00:0003/09/202113:30:00 אופירה וברקו13:00

 32הכתובת היא   בנין התאגיד בית הדפוס יועז הנדל1103/09/202114:55:0003/09/202115:25:00 ״הכל פוליטי״ כאן 14:55

ירושלים, (23כנפי נשרים )

לשכת שר ירושלים - 05/09/202110:00:0005/09/202110:30:00Zoomרשות החדשנות-  ווינר הדרכה 10:00

מ"משרד רוה05/09/202110:00:0005/09/202112:30:00 ישיבת ממשלה11:00-13:00

טרם נקבע05/09/202112:30:0005/09/202114:30:00 ועדת שרים לענייני חקיקה12:30

05/09/202113:00:0005/09/202113:30:00נסיעה

לשכת שר ירושליםלירן אבישר בן חורין05/09/202114:15:0005/09/202115:15:00 פרידה דנה נויפלד14:15

סהר כהן05/09/202115:15:0005/09/202115:45:00צילומים סהר

שר ' זירה בר' פגישה בנושא אל ג16:00

(מרים )התקשורת  

ברוריה ;ליאת בלום;Naama Henig-נעמה הניג05/09/202116:00:0005/09/202117:00:00

יאיר חקאק ;לירן אבישר בן חורין;מנדלסון

(***@moc.gov.il);עמית ;מרים סלע

@***;mfa.gov.il;***@pmo.gov.il@***;פרסיקו

Press.pmo.gov.il;ניר ;ניצן חן

איתמר חרמון;mfa.gov.il@***;שויקי

לשכת שר ירושלים

 ירושלים23יפו עמית פרסיקו05/09/202117:00:0005/09/202118:00:00(עמית) פגישה עם ג׳ף שוורץ 17:00

 הרמת כוסית ראש השנה פעילי 18:30

(דפנה)תקווה חדשה 

05/09/202118:30:0005/09/202119:00:00ZOOM

יועז הנדל05/09/202119:00:0005/09/202120:00:00נסיעה

06/09/202100:00:0007/09/202100:00:00ערב ראש השנה

07/09/202108:00:0007/09/202117:00:00ראש השנה

08/09/202108:00:0008/09/202116:30:00ראש השנה

08/09/202117:00:0008/09/202122:00:00 סגור17:00

מנכ״ל פרטנר ,  אבי צבי10:20-11:20

(מרים)

עמית ;לירן אבישר בן חורין;שמילה (מוני)מימון 09/09/202110:20:0009/09/202111:20:00

partner.co.il@***;עופר רז דרור;פרסיקו

לשכת שר תל אביב

לשכת שר תל אביביועז הנדל09/09/202111:30:0009/09/202112:00:00 צילומים סהר11:30



יותם ;חן יעקבסון זפרני;עמית פרסיקו09/09/202112:00:0009/09/202113:00:00 ישיבת צוות12:00

מעיין אוחנה;הלפרין

09/09/202113:00:0009/09/202114:00:00 איתי הנדל ארוחת צהריים13:00

 )אורי משגב - תדרוך תקשורת14:00

(נתנאל 

 מבואה מערבית כלבו 9 קומה 9אחד העם 09/09/202114:00:0009/09/202115:00:00

שלום תל אביב

סבר פלוצקר - תדרוך תקשורת15:00

(נתנאל)

תל , 9 מגדל שלום מאיר קומה 9אחד העם hotmail.com@***;עמית פרסיקו;נתנאל דיין09/09/202115:00:0009/09/202116:00:00

אביב

תל , 9קומה ,מגדל שלום מאיר,9אחד העם נתנאל דיין09/09/202116:00:0009/09/202117:00:00(נתנאל)תדרוך תקשורת רפאלה דה מרקר 

אביב

09/09/202117:00:0009/09/202117:30:00נסיעה

 ירושלים10 דירה 35גבעת קנדה 09/09/202117:30:0009/09/202118:30:00אבי גבאי-  ניחום אבלים 17:30

09/09/202118:30:0009/09/202119:00:00נסיעה

נווה אילן1309/09/202119:10:0009/09/202119:40:00לפני החדשות ,  ראיון נווה אילן19:10

09/09/202120:30:0009/09/202121:30:00חיסון בארי

מ"משרד רוה12/09/202110:00:0012/09/202112:30:00 ישיבת ממשלה11:00-13:00

 פגישה עם השרת העלייה והקליטה 12:00

(מרים)פנינה תמנו שטה 

חן ;מרים סלע;לירן אבישר בן חורין;עמית פרסיקו12/09/202112:00:0012/09/202113:00:00

יעקבסון זפרני

ישיבת ממשלה

טרם נקבע12/09/202112:30:0012/09/202114:30:00 ועדת שרים לענייני חקיקה12:30

12/09/202114:30:0012/09/202115:00:00נסיעה

ל "מנכ,  דיון ססטוס יגאל דילמוני15:00

(יותם)ע "מועצת יש

12/09/202115:00:0012/09/202116:00:00

מנהלת קשרי , אליזבת קאנטור16:00

(מרים)הממשל טיקטוק ישראל 

נתנאל ;חן יעקבסון זפרני;מרים סלע;עמית פרסיקו12/09/202116:00:0012/09/202117:00:00

crc.co.il;***@tiktok.com@****@***;דיין

Zoom

12/09/202117:00:0012/09/202117:30:00נסיעה

 כנס השקה של מרכז ליהדות 17:45

(נתנאל)ומדינה מכון הרטמן 

מכון הרטמן ירושליםעמית פרסיקו;חן יעקבסון זפרני;נתנאל דיין12/09/202117:45:0012/09/202118:00:00

12/09/202118:00:0012/09/202119:00:00נסיעה

חוף אשקלון12/09/202119:00:0012/09/202121:00:00(דפנה) אירוע נשים של המפלגה 17:30

 סיור עם ראש מועצת שומרון 10:00-14:30

(יותם)

דפנה ;דוד כהן;מעיין אוחנה;נתנאל דיין13/09/202111:00:0013/09/202116:10:00

 Kamat;לירן אבישר בן חורין;לנגפלד

Tikshuret;מרים ;עמית פרסיקו

יותם הלפרין;icloud.com@***;סלע

מעוצה אזורית שומרון

13/09/202115:00:0013/09/202116:00:00הפסקה

1313/09/202119:00:0013/09/202120:00:00 נווה אילן חדשות 19:00

טלפונייועז הנדל14/09/202108:05:0014/09/202108:35:00(נתנאל) ראיון אצל קלמן וליברמן 8:05

14/09/202109:00:0014/09/202111:00:00 קריאת חומרים9:00-11:30

14/09/202111:00:0014/09/202111:30:00נסיעה

23לשכת שר ירושלים יפו עמית פרסיקו;לירן אבישר בן חורין14/09/202111:30:0014/09/202112:30:00לית"ע מנכ" פ11:30-12:30



רב העיר שהם וראש ,  הרב דוד סתיו12:30

(יותם)רבני צהר 

נתנאל ;עמית פרסיקו;יותם הלפרין14/09/202112:30:0014/09/202113:00:00

shoham.muni.il;***@shoham.muni@***;דיין

.il

ירושלים, 2קומה , בניין הדואר המרכזי , 23יפו 

14/09/202113:00:0014/09/202113:30:00נסיעה

 ירושלים3אליעזר קפלן עמית פרסיקו;לירן אבישר בן חורין14/09/202113:30:0014/09/202114:00:00המלל'  פגישה עם ר13:30

 ירושלים3אליעזר קפלן 14/09/202114:00:0014/09/202117:00:00 קבינט בטחוני14:00-17:00

15/09/202100:00:0016/09/202100:00:00ערב יום כיפור

15/09/202117:00:0015/09/202122:00:00 סגור17:00

16/09/202108:00:0016/09/202117:30:00יום כיפור

-  ועדת שרים לענייני חקיקה 09:00-10:00

ZOOM

19/09/202109:00:0019/09/202110:00:00ZOOM

מ"משרד רוה19/09/202110:00:0019/09/202112:30:00 ישיבת ממשלה11:00-13:00

עמית ;לירן אבישר בן חורין;מרים סלע19/09/202110:30:0019/09/202111:30:00ל מקורות"מנכ-  פגישה אלי כהן 10:30

שמילה (מוני)מימון ;עופר רז דרור;פרסיקו

לשכת שר ירושלים

כ " שירותי דואר בחברה הערבית ח12:15

(מרים)כ אחמד טיבי "אוסאמה סעדי וח

19/09/202112:15:0019/09/202113:15:00***@KNESSET.GOV.IL; לירן אבישר בן

חן יעקבסון ;נתנאל דיין;מרים סלע;חורין

עמית פרסיקו;knesset.gov.il@***;זפרני

ירושלים , 2קומה ,  בניין הדואר המרכזי23יפו 

חניה בחניון ספרא

טרם נקבע19/09/202112:30:0019/09/202114:30:00 ועדת שרים לענייני חקיקה12:30

יועז הנדל19/09/202113:30:0019/09/202114:30:00הפסקה

לשכת שר ירושליםYitz19/09/202114:30:0019/09/202115:00:00 קפה עם 14:30

 ירושלים23יפו לירן אבישר בן חורין19/09/202115:00:0019/09/202116:00:00 פגישה עדן בר טל16:00

23לשכת שר ירושלים יפו עמית פרסיקו;לירן אבישר בן חורין19/09/202116:30:0019/09/202117:00:00לית"ע מנכ" פ16:30

19/09/202117:00:0019/09/202118:30:00 קריאת חומרים17:00

19/09/202118:30:0019/09/202119:30:00נסיעה

אישי

20/09/202100:00:0029/09/202100:00:00סוכות

20/09/202108:00:0020/09/202119:30:00ערב סוכות

21/09/202108:00:0021/09/202119:30:00סוכות

22/09/202100:00:0023/09/202100:00:00כינרת עם המשפחה

22/09/202108:00:0022/09/202119:30:00חול המועד סוכות כינרת עם המשפחה

22/09/202117:00:0022/09/202122:00:00 סגור17:00

נס הרים23/09/202111:00:0023/09/202112:00:00 פייסבוק לייב11:00

23/09/202115:00:0023/09/202116:00:00 קריאת חומרים15:00

כיכר ספרא23/09/202117:00:0023/09/202118:00:00 ביקור סוכה עיריית ירושלים17:00

 ביקור ראש הממשלה במרכז 18:00

לחיילים בודדים

 ירושלים9בית הערבה 23/09/202118:00:0023/09/202119:00:00

24/09/202108:00:0024/09/202119:30:00חול המועד סוכות

26/09/202100:00:0027/09/202100:00:00חול המועד סוכות

26/09/202108:45:0026/09/202109:45:00 נסיעה כפר סבא8:45

מ"משרד רוה26/09/202110:00:0026/09/202112:30:00 ישיבת ממשלה11:00-13:00

26/09/202111:00:0026/09/202112:00:00 ירכא ניחום אבלים11:00



טרם נקבע26/09/202112:30:0026/09/202114:30:00 ועדת שרים לענייני חקיקה12:30

26/09/202116:30:0026/09/202117:00:00(נתנאל) הכנה 16:30

נס הרים26/09/202117:00:0026/09/202118:00:00 ערן בר טל ראיון ישראל היום17:00

27/09/202100:00:0028/09/202100:00:00הושענא רבה- חול המועד סוכות

27/09/202108:00:0027/09/202109:00:00 צילומים ישראל היום8:00

27/09/202114:45:0027/09/202118:00:00ערב חג

28/09/202100:00:0005/10/202100:00:00חופשה באילת

28/09/202108:00:0028/09/202118:30:00שמחת תורה

28/09/202108:30:0028/09/202118:00:00אילת

29/09/202108:00:0029/09/202118:30:00אילת

29/09/202116:00:0029/09/202117:00:00 ישיבת צוות16:00

30/09/202108:00:0030/09/202118:30:00אילת

30/09/202113:00:0030/09/202113:30:00נסיעה

מרים ;שמילה (מוני)מימון ;לירן אבישר בן חורין30/09/202113:30:0030/09/202114:30:00(מרים) פגישה מנכל יוניגיאה 13:30

unigaea.com@***;סלע

מועצה אזורית חבל אילות

פגישה מקצועית עם מועצה אזורית + סיור 

חבל אילות

פארק תמנע30/09/202114:30:0030/09/202117:30:00


