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 41.2.3.41-41.2.3.42לו"ז השר 
 תאריך מיקום נושא  

 מודיעין עליזה-קפה ועוגה 1

 ץמר

 אולם ירושלים, כנסת ישיבת סיעה 2

 ברית בנים של שרון שלום 3
, עזריאלי 2c 49קומה  

 ת"א

 כנסת פ.א  4

 מפלגה ישיבת מזכירות 6

   השבעת יו"ר כנסת 7

 מליאה השבעת השרים 8

 חתונה עמיחי דרורי 9
אלה סמוך לצומת בית 

 עובד, נס ציונה

 לשכה ת"א העולמית HONEYWELLפ.ע נציגי  10

 אנרגיה פ.א סילבן שלום 11

 אנרגיה ומים טקס חילופי שרים 13

   תורנות מליאה 14

 לילות כנען קיבוץ צרעה חתונה שני הבת של דוד רותם 15

 משרד התיירות ישיבת הנהלת משרד התיירות  17

 לשכה פ.ע מנכ"ל 18

 יד לשיריון, לטרון 1, בה"ד 3/1963יובל למחזור  19

 לשכה פ.ע יועמ"ש 20

 לשכה פ.ע מנכ"ל חמ"ת 21

 לטרון טקס לחיילים שנפלו 22

 לטרון כנס -א.ערב 24

 לשכה פ.א רפי בן חור 25

 לשכה חשב -פ.א מיכאל לוי 26

 לשכה יו"ר ועד-פ.א אורי גליסקו 27

 לשכה תקציבאית -פ.א קרן שפר 28

 לשכה יועצת -פ.א רינה פורטנוי 29

 לשכה יועץ -פ.א יפים 30

 רעננה פ.א אבי זמברג 31

 מרכז פרס ק"פ ?-י"ה אייבי נאמן 32

 מסעדת קסיס ארוחת ערב  33

 ו. חוץ וביטחון פורום שרינו 34

 מפלגה י"ב-פורום התיישבות 35

   ערב פסח 36

   פסח 37

   א' חוה"מ 38

40 
קמפוזיצ'ו (גדי  -אליפות ישראל

 רעננה סקורניק)

 מפגש פעילים  41
ביתו של חאמד עמאר, 

 שפרעם

   ב' חוה"מ 42

   ב' חוה"מ 43

   ג' חוה"מ 44
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   ה' חוה"מ 45

   שביעי של פסח 46

 אפריל

   איסרו חג 47

 לשכה פ.ע מנכ"ל 48

 לשכה ישיבת צוות 49

 לשכה יוני רגב ויעל מבורך עפ. 50

 לשכה 2013פ.ע תקציב  51

 לשכה פ.א אורן דרורי 52

   טל' מ"ט בוריס צירולניק 53

 תדמור, הרצליה . עם עמי פדרמן ושמואל צוראלעפ. 54

 תדמור, הרצליה פ.א ענת הדוברת 55

 לשכה פ.א. אשר ונונו 56

 מלון הר ציון, ירושלים ב"מ מייק בן ג'ף קאן 57

 ב"מ אדם בן בוריס צירולניק 58
אולמי "אדווה אירועים 

 על הים", נתניה

 תדמור פ.א. רונן משה 59

 תדמור פ.א. עם יהודה ניב 60

 לשכה פ.א. עמי אתגר ושמואל מרום 61

 לשכה פ.א יוג'ן קנדל 62

 לשכה פ.ע מנכ"ל 63

   יום השואה 64

 לשכה פ.א מיקי פדרמן 65

 לשכה פ.ע. עובד קדמי 66

 במשרד התיירות סיור  67

 מ.ממשלה קבינט כלכלי חברתי 68

 טכניון ק"פ יזמים מניו יורק 69

 ועדת חוץ וביטחון פורום שרינו 70

 אולם ירושלים, כנסת ישיבת סיעה הליכוד ביתנו 71

 לשכה פ.א. גדעון שניר 72

 לשכה פ.א. אהובה זקן 73

 כנסת ישיבת פגרה 74

 לשכה פ.א. שקדי אליעזר 75

 לשכה פ.א. מ. טרכטנברג 76

 שר האנרגיה הקפריסאי-א.צהריים 77
מלון המלך דוד, 

 ירושלים

 לשכה פ.א. ניר ברקת 78

 לשכה ל.יועמ"ש-פ.ע. אלי לפשיץ 79

 לשכה פ.ע ר"ע אילת  80

81 
המשך דיון עם התאחדות המלונות 

 לשכה אילת

 לשכה מפגש אוונגליסטים מקולומביה 82

 פרידה-ישיבת דירקטוריון של תש"ן 83
,  3רח' הסדנאות 
 הרצליה פיתוח

   המשך סיור במשרד 84

 לשכה פ.ע עליזה 85
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 פ.א יעקב שיינין 86
ב.קפה, רביבה וסיליה, 

 רמת השרון

 פרטי 87
 לשכה פ.א ראסל רובינסון; 88 

 לשכה דיון תדמור 89

 לשכה פ.ע מנכ"ל 90

 עצרת יום הזיכרון 91
רחבת בית יד לבנים, 

 רעננה

 דימונה בית עלמין צבאי 92

 דימונה פ.א. אלי ברונשטיין 93

 רעננה, ארקפה פ.א רענן לוי 94

   יום העצמאות 95

   יער שורש -מפגש י"ב 97

 לשכה פנימי-דיון הכנה "פארק התנ"ך" 98

 לשכה מפגש עם אוונגלים 99

 לשכה ראיה אסטרטגית -פ.ע.סין  100

 לשכה מפגש ל.התיאום של תעשיית התיירות 101

 דרום י"ב-סיור פורום התיישבות 102

 צפון סיור קבר הרשב"י 103

 מפלגה פ.א. פאינה קירשנבאום 104

 לשכה הייסטוןמפגש קבו' הארט  105

 לשכה דיון "פארק התנ"ך" 106

 לשכה ? 9תקשורת ערוץ  107

 לשכה פ.א יו"ר מפלגה 108

109 IBA NEWS ראיון טלפוני 

 תדמור, הרצליה פ.א.נטע בריסקין 110

   מלון  מצודת דוד 111

   יום שעת כדור הארץ 112

   ועידה שנתית של מכון האנרגיה 113

   שעת כדור הארץיום  114

 אורלי וגיא ראיון טלפוני  -תקשורת 115

 ת"א, מלון הילטון ועידה שנתית של מכון האנרגיה 116

 מליאה, כנסת פתיחת מושב קיץ 117

 בית שמואל  USTOAא.ערב  118

 תוכנית הבוקר -אורלי וגיא  119
השמים  -ראיון טלפוני 

 הפתוחים

 לשכה פ.א בוריס צ'רולניק 120

 לשכה פ.א. משה שרון 121

 לשכה פ.א חיים גוטין 122

 לשכה פ.א. חגית 123

 לשכה פ.א.עוזי גפני 124

 לשכה פ.א פיני שני 125

 ת"א ק"פ עם הסינים 126
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 פ.א. קובי הבר 127
, 34ת"א, רח יהודה לוי 

 820, חדר 8קומה 

 לשכה פ.ע. תדמור 128

 כנסת דיון סין 129

 פסגות, יקב פסגות י"ב -מפגש של שרים 130

 לשכה פ.א.מאיר כהן 131

 לשכה פ.א.טלי קידר 132

 לשכה סין -פ.א.ברי סברסקי  133

 לשכה פ.א.שגריר פנמה 134

 תדמור אלכס ויז'ניצר 135

 תדמור טל-פ.א. יפתח רון 136

 מול הים, נמל ת"א פ.א אלכס דוברובסקי 137

   סקורניק-ביקור חולים 138

   ל"ג בעומר 139

 קבר הרשב"י טקס מרכזי 140

 לשכה פ.א אמיר הלוי 141

 לשכת הנגיד פ.א.סטנלי פישר 142

 לשכה פ.ע. עובד קדמי 143

 לשכה פ.ע.יוסי שטיבר 144

 לשכה פ.ע. שימי דניאל 145

 לשכת השר פנימי-ישיבה תדמור 146

 מסעדת אוליב פיש א.ערב קבו' קן ביאלקין 147

   מלון הולידי אין 148

   קבוצה של הל גרים 149

 בקעת הירדן 3כנס בקעת הירדן  150

 כנסת קבוצה של הל גרינבר 151

152 
פגישה עם אצן העל האוסטרלי ריצ'רד 

 לשכה  בוולס

 כנסת תורנות מליאה  153

 לשכה פ.א אמיר הלוי 154

 מאי

 לשכה אוליבר;פ.ע השר גו'  155

 כנסת תורנות מליאה 156

 לשכה פ.א שריף דואני+אפרים סנה 157

 לשכה פ.א רביק זרם 158

 לשכה פ.א. מורטין קליין? 159

 לשכה פ.א. סטלה וינשטיין 160

 ירושלים םלא.ערב משלחת של מלקו 161

 לשכה פ.ע.אגודת מורי הדרך 162

 לשכה פ.א.בני גד נינאי 163

 לשכה פ.א אבישי בר אושר 164

 לשכה דיון מע"מ על שירותי תיירות 165

 משרד התיירות 4סיור קומה  166

 לשכה דיון פנימי הולילנד 167

 ארוחת ערב קבו' הלגרים? 168
מלון מונטיפיורי, 

 ירושלים
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 שבת האור 169
מגרש הרוסים, רח חשין 

 ,  ירושלים6

 לשכה פ.א. דגני עומר 170

 לשכה פ.ע מנכ"ל 171

172 
וועידת  -היהדות הרפורמית העולמית 

 בית שמואל, ירושלים "קשרים"

 אבניו כנס אדריכלים ועיצוב בתי מלון 173

 לשכה פ.א.קבו' ח"פ משוויץ+בני אלון 174

 לשכה פ.א.בני אלון 175

176   

 שגרירות פולין -יום לאומי  177
ב', ישוב  39רח' הדקל 

 אודים, ליד נתניה

 506202150 טל' מ"ט נעה בת מטלון 178

 לשכה פנימי-דיון תקציב 179

 מלך דוד, ירושלים א.צהריים  נשיא קפריסין 180

181 
מצבה של תעשיית  -ועדת הכלכלה 

 כנסת תיירות בישראל

182 
 -שנה לניצחון על גרמיה הנאצית 68 

 כנסת, אולם המליאה ישיבה מיוחדת

 19ת"א, הצפירה  חתונה נעה בת מוץ מטלון 183

 מפגש לשכת תיאום מלון דן  184
ת"א, אולם ים תיכון, 

 99רח' הירקון 

 כנסת, אולם המליאה יום ירושלים ישיבה מיוחדת  185

 כנסת, חדר "הגליל" קבוצה של פרידמן 186

 יום ירושלים-התכנסות הגדוד 187
אנדרטת החללים ואדי 

 ג'וז

 לשכה גל הרשקוביץ 188

 עצרת יום ירושלים 189
גבעת התחמושת, 

 ירושלים

 טבריה סיור טבריה; 191

 יום של אירופה 192
הרצליה, רח' המליסה 

36 

 ירושלים פרס מוסקוביץ 193

 פרטי 194
 ארקפה, רעננה פ.א.שאול דרבי 195 

 ארקפה, רעננה מיקי סרנה 196

 רעננהארקפה,  רן אדוני 197

 לשכה פנימי-דיון תקציב 198

   מ.פרידה מאלברט בן אבו 199

 לשכה בני ברית קנדה-פ.א.אלן שניידר  200

 לשכה פ.א.חזי שחר 201

 לשכה פ.ע. עליזה 202

 פרטי 203
 

 שנה ליחיאל קדישאי 90 204
מרכז מורשת מנחם 

 בגין
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 כנסת פורום שרינו 205

 מלון מלך דוד, ירושלים אילן-בראוניברסיטת  -טקס  206

 פרס שומר ציון 207
מלון המלך דוד, 

 ירושלים

   שבועות 209

 טל-פ.א.ד"ר גרשון פז 210
ארקפה, רעננה, רח' 

 34דרך ירושלים 

 פ.א יהודה ליבוביץ' 211
ארקפה, רעננה, רח' 

 34דרך ירושלים 

   עכו 212

 ת"א רשות ניקוז ירדן דרומי -כנס  213

 נהריה-עכו נהריה-סיור עכו 214

 פ.א.רומי גורודסקי 215
בית קפה שלונסקי, רח' 

 , רעננה47הנשיאים 

 פ.א.רועי מוסט 216
שלונסקי, רעננה, רח' 

 47הנשיאים 

 פ.א.בוריס קרסניי 217
שלונסקי, רעננה, רח' 

 47הנשיאים 

   י"ה (הפתעה) יוסי אחימאיר 218

 לשכה פ.ע.יוסי פתאל 219

 לשכה דיון קבר רשב"י 220

 חדר ישיבות בכניסה טקס החלפת מנכ"לים 221

 כנסת פרוייקט מורשת-פ.ע.צבי האוזר 222

 כנסת פ.א יו"ר מפלגה 223

 לשכת המבקר פ.א מבקר המדינה 224

 כנסת פ.א ארל קוקס 225

 כנסת סמי שהין 226

 לשכה ממ"י-פ.ע.בנצי ליברמן 227

 לשכה חדד פ.א.לנה 228

 לשכה פ.א אמיר סולרסקי 229

 לשכה ק"פ קבוצת בני ברית קנדה 230

 מלון "הילטון" ת"א זאב אבן חן -כנס ביטוח 231

 לשכה ישיבת צוות  232

 כנסת דיון פנימי שיווק דיגיטאלי 233

 לשכה ראיון לואיז ממגזין מים והשקיה 234

 לשכה ועידת ירושלים-פ.ע חגית 235

 דיון מצע 236
מלון קראון פלזה, ת"א, 

 145רח' הירקון 

 חיפה פתיחת מלון אטלס 237

 דיון מצע 238
מלון קראון פלזה, ת"א, 

 145רח' הירקון 

 מ.המלך דוד, ירושלים דיוויד סטיינמן  -jinsaא. ערב  239

 ע.זכרון-בנציון נתניהו 240

ת"א, רח' המלך ג'ורג' 
, קומה א'. מוזיאון 38

 19:00ז'בוטינסקי 
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 לשכה ראיון ישראל אחת 241

 לשכה ועדת הפנים, חוף פלמחים-פ.ע.נתי 242

 לשכה פ.א.קווין ברמייסטר; 243

 לשכה פ.ע חל"י 244

 דן-טקס קבלת דוקטור 245
אולם סמולרש, אוני' 

 ת"א

 קיבוץ יקום חתונה ציפי חוטובלי 246

 מפגש לשכת התיאום  247
אולם קיסריה, מלון דן, 

 ת"א

 מלון דן, ת"א צילומים ישראל היום 248

249 
 american -פ.א.גדעון טהלר 

airlines כנסת 

 ועדת חוץ וביטחון פ.א יו"ר מפלגה 250

 כנסת פ.א.בוכניק אופיר 251

 כנסת פ.א.פאדי חורי 252

 כנסת מובחר-פ.א.בני בן 253

 כנסת  "מעריב"-ראיון מזל מועלם 254

 ק.יקום חתונה ח"כ ציפי חוטובלי 255

 כנסת עד סוף הישיבה -תורנות מליאה 256

   מלון הולידי אין 257

 , אשקלון1יוהנסבורג  ניחום אבלים דיכטר? 258

   ועידת התיירות ירושלים 259

 בינייני האומה ועידת ירושלים 260

 בינייני האומה פ.ע צ'ארם לי 261

 בניניי האומה דירק גליסרפגישה עם  262

 בינייני האומה א.צהריים  263

 בינייני האומה פ.א.שלדון אדלסון 264

 פ.א. דוד פתאל 265

מלון ליאונרדו 
פלאזה,חדר ישיבות 

, המלך -1-שגאל, קומה 
 47ג'ורג' 

 לשכה רשת דן -פ.א. עמי הירשטיין  266

 לשכה אפריקה ישראל -פ.א.רון יריב 267

 בבנייני האומה אירוע פרידה ממנכ"ל 268

   חתונה  נאווה בת זלמן וולף 269

 עם רה"מ ועידת ירושלים  270

 לשכה פ.ע קבו' עיתונאים מהוותיקן 271

   סיור בים המלח 273

 כיכר סדום ק"פ פארק אקולוגי 274

   נסיעה לא. מלונות 275

 נסיעה לתצפית מפגש בתחנת דלק 276

   תצפית עליונה  277

   סיור במתחם המלונות  278

   נסיעה למ.מגילות 279

 מגילות מועצה אזורית 280
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   קאסר אל יהוד 281

 לשכה דירוג בתי מלון 282

 לשכה פ.א.עדה הראל 283

 לשכה הרצל שלם 284

 לשכה פ.ע. אבי יאיר 285

 לשכה פ.ע. עליזה 286

 יוני

 לשכה פ.ע.נתי 287

288 
דיון  -פיתוח, תשתיות והשקעות 

 לשכה תכניות עבודה

289 
פגישה עם מר צ'רלס ברונפמן וגידי 

 לשכה מרק

   מלון עינבל 290

 קראון פלזה, ת"א פ.ע.עליזה, נתי ומנכ"ל 291

 כנסת פ.א. אלי גונן 292

 237כנסת, חדר מס'  פ.א.מנחם דר, עו"ד 293

 ערב גאלה  294
טיכו, מוזאון אנה 

 ירושלים

   רוה"מ -מנכ"ל בפורום מנכ"לים  295

 לשכה ש"פ טרם מכביה 296

 לשכה פ.ע.ג'ף קאן 297

 לשכה גידי מרק, תגלית 298

 לשכה פ.ע ולדימיר שקלאר ודאוד 299

 לשכה פ. מכביה פנימי 300

301 
ממילא/מצודת  -פ.א. אלפרד אקירוב 

 לשכה דוד

302 
יו"ר דירקטוריון  - פ.א. אפי שטנצלר

 לשכה קק"ל

 לשכה Paul Dhinakaran-פ. פסטור הודי 303

 לשכה פ.ע ס.נשיא חב' ראיין אייר 304

 כנסת תורנות מליאה 305

   סיור בנתניה 306

 מלון איילנד 308
טיילת איילנד, רח' בן 

 10עמי 

 טיילות ומעליות סיור רכוב עם ראשת העיר 309

 מלונאיםהתאחדות  310
מלון העונות, רח' הניצה 

1 

311 
פגישה עם האגודה לעידוד התיירות 

 מלון כרמל בנתניה

 מלון רזידנס מפגש עם פעילים 312

 מזל אשכנזי סיור דרום ת"א 313

 84משטרה, לוינסקי  תחנה מרכזית הישנה 314

 מצדה -חיפה  ראלי איירפראנס 315

316 
הזמנה לסרט של  - אן וברי סברסקי

 יהודה יניב?
ת"א, סינימטק, רח' 

 3שפרינצק 

 אוהל שם, ר"ג הנחת אבן פינה ע"ש איזי כהנא 317
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 לשכה פ.א. דני דיין 318

 ק"פ נשיא קולומביאני 319
נתב"ג, טרקלין מצדה, 

 שער השלום

 צומת רם בת שני -מ"ט טלי פלוסקוב  320

 לשכה תנועת אור - פ.א.+פ.ע. עם רוני פלמר 321

322 
תקינה, תפעול ואיכות  -דיון עבודה 

 לשכה השירות

 לשכה פ.א. יצחק אלישיב 323

 לשכה פ.ע. יחידת "מגן" אבטחת רוה"מ 324

 237כנסת, חדר  פ.ע.עובד קדמי 325

 בית הנשיא ארוחת ערב לכבוד נשיא מקולומביה 326

 צומת ראם -נסיה אולמי  חתונת שני בת טלי פלוסקוב 327

   מלון הולידי אין 328

 לשכה פ.א. רעיה שטראוס 329

 לשכה פ.א. עם עיבל גלעדי 330

 לשכה פ.א. אפריים לינאל 331

 לשכה פגישה עם פרג'י שמש 332

333 
השדולה לקידום זכויות  -חמד עמאר 

 כנסת, אולם ירושלים הדרוזים והצ'רקסים

 נגב, כנסתאולם  שדולת א"י 334

 לשכה שיווק -דיון עבודה  335

 לשכה משנה לנגיד -פ.א.קרנית פלוג  336

 לשכה פרימה -פ.א. אבי דור  337

338 
פגישה עם אורי גליסקו  -מחוזיאדה 

 6חדר ישיבות קומה   ועוד

339 
פגישה עם שאול  -רט"ג ש"פ
 כנסת גולדשטיין

340 
קב' של סנטור מצרפת;בן פורת עפרי 

<OfriB@tourism.gov.il< כנסת, אולם נגב 

 לשכה פ.א.שגריר ליטא 341

 קריית ענבים טקס קביעת מזוזה למלון כרמים 342

 מלקום הונליין-א.ערב קבו' היספנים 343
לה רלה ג'פה יפו בת 

 7עמי  

 ראיון גלובס  344
אייר קפה, אירפורט 

 סיטי

 לשכה פ.א. עו"ד חיים אהרון 345

 לשכה פ.א.דינה ויז'ניצר 346

 לשכה פ.א. עו"ד רן דרזי 347

 לשכה פ.א. שרי דיסקינד 348

 לשכה פ.א. אלברט בן אבו 349

 ירושלים 1פורמולה  350

 לשכה פ.א. ד"ר (הלורד) פולווד מקולומביה 351

 עכו כנס עולמי  -קק"ל 352

 ערב אחדות "בדרכו של מיידנצ'יק" 353
-תל -מתחם התחנה 

 יפו-אביב
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 חתונה תמר בת של שמואל רבינויץ'  354
, 2בני ברק, רח' כנרת 

 אולמי "קונקורד"

   מלון הולידי אין קראון פלאזה 355

 שולחן עגול 356
ת"א, רח' טרומפלדור 

 , מלון מטרופוליטן11

 כנסת פ.א.פואד בן אליעזר 357

 לשכה פ.ע.יגאל אובסייביץ+בלפור קיוויטי 358

 לשכה פ.ע. "מנוע שוקי" 359

   מלון הולידי אין 360

 לשכה פ.א. לינה חדד 361

 לשכה פ.ע. יהודה ניב 362

 לשכה פ.ע ר"ע עכו, שמעון לנקרי 363

 ההלוויה, אמו של אורן דרורי 364
בית העלמין "מורשה", 

 רמת השרון

 לשכה פ.ע קרן "אספר" 365

 האומהבנייני  ועידת הנשיא ק"פ  366

 בנייני האומה טקס לכבוד נשיא המדינה 367

 מלון רמדה קב' של  גבי בונן 368

369 
הצגת -אסטרטגיית תיירות אוונגלית
 לשכה תוכנית עבודה של המשרד 

 כנסת מנכ"ל ישרוטל -פ.א.ליאור רביב 370

 כנסת צילומים של גלובס 371

 כנסת פ.ע. גבי קדוש 372

 מרכז בגין משוודיהקבוצה  373

 חדר ישיבות ק"פ מועצה רמת הנגב 374

 סיור בטירה מצפה רביבים 375

   חוות מעיין הנעורים 376

 מרחצאות נווה מדבר 377

 מרכז צפרות מדרשת בן גוריון 378

 חוות כרמי עבדת ארוחת צהריים 379

   נסיעה למצפה רמון 380

 "בראשית"מלון  ק"פ מצפה רמון 381

   מרכז המבקרים 382

   רובע דרכי הבשמים 383

 כ״ס ד״ר מתן 384

 בת של נתי -בריתה  385
 TOPרחובות, אולמי 

 דוראן 

   אייבי 386

   מ"מ שר לבט"פ 387

 לשכת המנכ"ל מנכ"ל -פורום הנהלה  388

 מ.רוה"מ ו.שרים לחקיקה 389

 לשכה פ.א מלקום הונליין 390

 לשכה סינק ערוץ הכנסת 391

 רוממה, ירושלים "ערב טוב ישראל" -תקשורת 392

 בנק ישראל פרידה מסטנלי פישר 393
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 אורן דרורי ניחום אבלים? 394

   מלון רמדה 395

 כנסת רוברט שטרנס 396

 כנסת פ.א. עו"ד זאב ליסון 397

 כנסת  פ.א.אהרון אמסלם 398

399 
אושר וד"ר אביגדור הדר  פ.א.דוד

 כנסת מפעל הפיס

   4סיור בקומה  400

 לשכה מועצה איזורית בקעת הירדן 401

 לטרון י"ב-מפגש וטרנים 402

403 BAV in Israel לשכה 

 מפלגה ישיבת מזכירות י"ב 404

 כנסת ועדה לביקורת המדינה 405

 לשכת המנכ"ל פנימי-פ.ע שנת האמונה 406

 כנסת RBNפ.ע  407

 לשכה פ.א אבי אלה, מלונות קיסר פרימייר 408

 לשכה/כנסת פ.ע חגית 409

 אט"ל-אתר הנצחה 410
חיפה, רח' שמחה 

 הולצברג פינת דרך הים

 דן, ת"א פ.א. גידי גרינשטיין 411

 דן, ת"א אסיפה שנתית מארגני תיירות נכנסת 412

 דן, ת"א , קלאב הוטל משה בובליל רוני פיבקו 413

 דן, ת"א פ.א. אלי פולק 414

 קניון איילון, רמת גן פ.א יואב סרנה 415

 בית קברות, תל מונד אזכרה לרייניץ ז"ל 416

 רוה"מ 14:00המנכ"ל בפורום מנכ"לים עד  417

 יולי

 בטלפון ראיון, גלי ישראל 418

419 
בעלים רשת מלונות  -אדלר  פ.א.לסלי

 לשכה בוטיק אטלס

 טלפון תקשורת-7ערוץ   420

 לשכה פ.א. יהודה רווה 421

 כנסת פ.א. אריה זומר 422

 לשכה פ.א עובד קדמי 423

 לשכה גרשון מסיקה ראש מועצת שומרון 424

 לשכה יו"ר רשת רימונים-פ.א. סמדר נימרודי 425

 לשכה פ.א. אלחנני דורון 426

 כנסת טקס אזכרה לזאב ז'בוטינסקי 427

 לשכה בורסת יהלומים -פ.א.יאיר סהר  428

 לשכה דירוג בתי מלון -דיון פנימי 429

 כנסת פ.א ג'ו דואק 430

 פ.א. דני שדה  431

ת"א, קפה אנג'וי, רח' 
,  25אורי צבי גרינברג 

 תל אביב

   ביקור בעין כרם 432

 , הרצליה40גלי תכלת  עצמאות ארה"בק"פ יום  433
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 מוזיאון יגאל אלון מפגש בחוף גינוסאר 434

 חוף גינוסאר רה"מ +פיטר גרינברג -א.צהריים 435

   ביקור סירת ישו 436

   א 437

   מלון רמדה 438

 לשכה פ.א. נדב בן יהודה 439

 הר הרצל, ירושלים יום האזכרה של זאב ז'בוטינסקי 440

 הר הרצל פתיחת תערוכת הצילומים בית"ר 441

442 
טל' מ"ט ביאן קבלאן מחתן את בנו 

 וסים
אולם בית ג'אן, כפר בית 

 ג'אן

 לשכה פ.ע. עם רמי לוי 443

 לשכה פגישה עם החברה להגנת הטבע 444

 לשכה פ.ע חגית 445

 כנסת פ.א. נדיה כהן  446

   טקס אזכרה ליצחק שמיר 447

   מנכ"ל בסיור בצפון 448

 לשכה starwoodפ.ע מנכ"ל  449

 לשכה פ.א. סופיה וסילייב 450

451 
טקס ההנצחה לזכרו של יצחק שמיר 

 אולם גליל ז"ל

 בכניסה לחדר הממשלה הסרת הלוט מלוח ההנצחה 452

 גן טכנולוגי, ירושלים ישיבת דירקטוריון חמ"ת 453

 אולם המליא ז"ל ישיבה לזכרו של יצחק שמיר 454

 ת"א, מלון דן היום הלאומי של ליטא 455

   מנכ"ל בדיוני רכש במשרד האוצר 456

 לשכה דיון תדמור הכשרות מקצועיות 457

 כנסת פ.א. נחשון זדה 458

 כנסת פ.א. אילנה ברמי 459

460 
פ.ע. עם משה בר צבי ועמוס כחלון 

 כנסת לקראת שולחן עגול

 כנסת סלנסקי פ.ע.שרה 461

462 
תחרות מוסיקה  -ברכה מצולמת לשר

 לשכה בלונדון

 לשכה FELICE FRIEDSONפ.א.  463

 חיפה פ. ראש העיר 464

   פ.ע. בחדר הנהלה 465

   סיור בחיפה 466

 מלון דן כרמל תצפית וארוחת צהריים 467

   נסיעה לצפת 468

   דיונים בחדר ישיבות של עיריית צפת 469

 מצודה סיור בצפת 470

 בבית אבות נווה אביב י"ה סבתא ברונקה 471

 מנכ"ל  פורום הנהלה 472

 לשכה דיון הכנה ארה"ב 473

 לשכת שר הכלכלה שת"פ משרד הכלכלה 474
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 חג הלאומי של צרפת 475
פינת  1יפו, רח' טולוז 

 פייר מנדס פרנס

 ירושלים ביקור עין כרם 476

477 
דיון הצגת תכנית פיתוח תשתיות 

 לשכה /לקראת ישיבת הצת"פ2013לשנת 

 מליאה כנסת 478

 לשכה פ.ע. גדעון שניר ואסתר סולטן 479

 לשכה ישראל היום -פ. עם שלמה צזאנה  480

 לשכה פ.א.עודד חרלוב  481

   ט' באב 482

 לשכת המבקר פ.ע. מבקר המדינה 483

 אולם ירושלים ההיטק בישראלהשדולה לקידום  484

485 
מ"ט אפרת ושלומי קטש מחתנים את 

 צומת דרור קדימה בתם

 17-נוב כנסת 486

 שת"פ משרד החקלאות 487
כנסת, חדר ועדת חוקה, 

 1קומה 

 כנסת מנכ"ל הילטון -פ.א. רוני פורטיס  488

 ו.חוב"ט, כנסת פורום שרינו 489

 fm100ראיון ברדיוס  490

ראש העין, רח' 
א.ת.  22המלאכה 

  Aכניסה  3חדש, בנין 
 2קומה 

 א.ערב סוכני תיירות מרוסיה 491
אוליב אנד פיש, 

 ירושלים

492 
אפרת ושלומי קטש מחתנים את בתם 

 צומת בני דרור קדימה אורטל

 ם-י 19-המכביה ה 493

 שולחן עגול תיירות אוונגלית 494

ת"א, מלון מטרופוליטן, 
תל  11טרומפלדור רח' 

 אביב

 ת"א, מלון מטרופוליטן סינק/צילומים גיא פינס 495

 אצטדיון טדי מופע הפתיחה -המכביה  496

   mayflawerמלון  497

   וושינגטון 498

   10:00הצבעות תקציב מ  539

   כנסת תקציב 540

541 
שי חרמש, שמואל  - WJCפ.א.

 כנסת גרונדוורג

542 
שמיים פתוחים מדיניות המשרד דיון 

 כנסת למינוף השמיים הפתוחים

 כנסת פ.א.יעקב צבאג 543

 כנסת תלונות צרכניות של תיירים 544

 כנסת פ.ע.שת"פ עם מפעל הפיס 545

   ניחום אבלים יורם אטינגר 546

 אולם ירושלים, כנסת השדולה למאבק באנטישמיות 547



14 
 

 יפו Wביקור במלון  548

 יפו טקס הנכת אבן פינה 549

 יפו מוזיאון אילנה גור וסטודיאו בן ציון דוד 550

 יפו סיור בכיכר קדומים 551

 יפו סיור בסימטאות 552

 יפו שעה רמסס 553

 יפו תכ' המלון בבניין הסארייה הישן 554

   פ.ע ראש עיריית יפו 555

 לשכה נציג אטלנטה-פ.א. איל קרלין 556

 לשכה פ.ע. מנכ"ל 557

 237כנסת, חדר  נציג בברלין-פ.א.אורי שרון 558

 כנסת נציגה בפריז-פ.א. אפרת גרומן 559

 כנסת תורנות מליאה 560

 לשכה פרידה מהיוצאים לשליחות 561

 אוגוסט

562 
סיור בירושלים עם אורי שרון באתרים 

   נוצרים

 לשכה פ.ע מנכ"ל 563

 לעו"ד צבי האוזרמפגש הוקרה  564
רחובות, מכון איילון, 

 בית המשלחות

 קפה שלונסקי, רעננה פ.א. עמוס גרבצקי 565

566 
און, עיתון -המשך ראיון עם יעקב בר

 סוף השבוע
קפה שלונסקי, רח' 

 , רעננה47הנשיאים 

 קיבוץ חולדה חתונה של נעמה לנדאו ויואב דגוני 567

   9ראיון בערוץ  568

   מושב הקיץ סוף 569

 כותל מפגש ברצלונה 570

 לשכת שר התחבורה שת"פ משרד התחבורה 571

 ועדת חוץ וביטחון פורום שרינו 572

 מפלגה ישיבת מזכירות י"ב 573

574 
פורום הכשרה מקצועית בתחום 

 לשכה המלונאות

 לשכה פ.ע מנכ"ל  575

 לשכה שגריר אתיופיה 576

 לשכה נציג במומביי-פ.א.חסאן מדאח 577

 לשכה נציג מביג'ין-פ.א. איתי פרידיונג  578

 שולחן עגול 579
כפר המכביה, מרכז 

 הסמינרים

 פ.ע. עמי הירשטיין 580
כפר המכביה, ריימן 

 מזרח

 צפת פסטיבל כליזמרים 581

  443333אישור מס'  מלון רמדה 582

 לשכה בנושא מדיני BBCסינק  583

 לשכה פ.א. שלמה וישינסקי ונועם סמל 584

 לשכה פ.א. עודד לוינסון 585

 לשכה ברכה מצולמת 586
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 לשכה פ.ע עפרי 587

   סיור בחברון וקריית ארבע 588

589 
דיון הצעת מחליטים להרחבת מפת 

 לשכה ההשקעות לעוטף ירושלים

   מפגש בכניסה לקריית ארבע 590

   מערת המכפלה 591

   בית הכנסת אברהם אבינו 592

 תצפית פארק אלון 593

יקב מרציאנו, היכל 
התרבות, טיילת בציר 

 המתפללים

 מוזיאון ארץ יהודה ישיבת סיכום וארוחת צהרים 594

   פ.ע. מנכ"ל 595

596 
כומר  -Robert Mawireפ.א. עם 
 לשכה אוונגלי 

 אלכס ויזניצר -מסיבת פרידה  597
ת"א, רח' בני אפרים 

 , אולם אקסודיה228

 קפה גרינברג, ת"א פ.א אייבי נאמן  598

 רעננה י"ה אילנה וצילה 599

   מ"מ שר לבט"פ 600

 לשכה פ.א תנ"צ יורם אוחיון 601

 לשכה דיון פנימי בעניין סין 602

 לשכה פ.א. אמי פלנט 603

 כפר המכביה שולחן עגול 604

   ישיבת דירקטוריון -אתרים חברת  605

606 
הצגת תוכנית עבודת מנהל  -דיון 

 לשכה השיווק בנושא השווקים המתפתחים

 לשכה מועצת מרחבים 607

 3רח' התערוכה  סיור רכוב-חברת אתרים 608

609 
חברת אתרים, ישיבת דירקטוריון וא. 

 מלון קרלטון צהריים

 קרלטוןצמוד למלון  סיור במרינה, ת"א 610

611 
פ.ע אריה מועלם (שב"כ) פרויקט 

 לשכה הנצחה בהר הרצל

 לשכה מועצה מקומית -אלפי מנשה  612

 , ת"א  14רח' החשמל  ישיבת דירקטוריון-פרידה מחח"י 613

   ראיון טלפוני, "קול ישראל" 614

   מ"מ לבט"פ 615

616 
מ"ט יצחק חמצני מחתן את בנו רועי 

 544695111 .19.08-ב

 לשכה עין כרם  617

   סיור באילת 618

 שדה דב טיסה לאילת 619

620 
פגישת עבודה עם צוות הנהלת עיריית 

 אילת
בית  -חדר ישיבות 

 העירייה
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621 

סיור: לגונה מזרחית, פארק היובל, 
פרויקט המזח הדרומי, קריית ספורט, 

פארק הקרח, פארק מרכזי, טיילת 
 פנינת אילת

בית הגשר:משרדי 
התיירות, חפח"א, 

 תאגיד העירוני לתיירות

 ממלכת הדניס ארוחת צהריים 622

 מנוחה קלה 623
מלון הילטון מלכת שבא 

 טרקלין עסקים -

 פסטיבל ג'אז -קוקטייל ק"פ  624
מסעדת שיקגו, מלון 

 הילטון מלכת שבא

 פ.ע התאחדות המלונות, אילת 625
טרקלין עסקים, מלון 

 הילטון מלכת שבא

 אולם קונסרווטוריום מפגש עם פעילים 626

 544695111 חתונה רועי חמצני, בן של יצחק חמצני  627

 נמל אלית Motion Trioפסטיבל ג'ז.  628

 ? פ.ע מסעדנים 629
ממלכת הדניס, משרדי 

 הנהלה

 נחיתה בשדה דב טיסה מאילת 630

   ביקור בעיריית ערד 631

 סיור באשדוד 632
, 56רח' העצמאות 

 אשדוד, מטה י"ב

633 
מ"ט א"סל זמיר בן ארי מחתן את הבן 

 מושב כפר אוריה אורי

   חתנוה מאיה בת של דורון ומיקי הרן 634

   חתונה גלעד בן ולדמן 635

 לשכה פ.ע רמי לוי 636

 חתונה גלעד בן ולדמן 637
גן האירועים "אגדתא", 

 צומת ראם

638 
חתונה מיקי ודורון הרן מחתנים את 

 מאיה
מוזיאון ארצות המקרא, 

 ם-י

639 
חתונה זמיר בן ארי מחתן את הבן 

 אורי
מושב כפר אוריה, כרם 

 של משפחת שומר

 מ"ט מודי זנדברג מחתן את בנו 640
קיסריה, גן האירועים 

 "טרה"

 לשכת שרת הקליטה פורום שרינו 641

 מאפריקה  פ.ע קב' אוונגלים 642
מלון קראון פלזה, 

 ירושלים

643 
 Li -א. ערב ראש רת"א מסין

Jiaxiang קינג דוד, ירושלים 

 חתונה בן מודי זנדברג  644
קיסריה, גן האירועים 

 "טרה"

   סיור סובב כנרת 645

 ר"ג שבוע בינלאומי בורסה ליהלומים 646

 ק"פ במועצה סיור סובב כנרת 647

 עין גב אתר טבילה -ירדנית  648

 מסעדת מרינדה א. צהריים 649

 לשכת ראש המועצה פורום תיירנים 650
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 חוף צינברי קמפינג בכנרת 651

 מלון דונה גרציה מוזיאון דונה גרציה+אמסלם טורס 652

 מלון חוף גיא פגישה עם פעילים 653

 פ.ע מנהיגים 654
צומת צמח, 

 אמפיתיאטרון

 GOD TVראיון  655
צומת צמח, 

 אמפיתיאטרון

 לשכה פ.א. אמיר תואבה 656

 לשכה פ.ע. מנכ"ל 657

 לשכה פ.ע מאשה נוביקוב 658

 לשכה פ.ע יוסי לחמני 659

 קיבוץ ברקאי מ"ט ניומה רצ'בסקי  מחתן את בנו שי 660

 ר"ג, מלון סיטי טאואר פ.א. הלפרין ליבי 661

 פ.א יעקב שיטרית 662
טאואר, רמת מלון סיטי 

 גן

 , ר"ג14רחוב זיסמן  נאום בכנס שווקים 663

 ת"א, מטרופוליטן פ.א. טרקלין עסקים 664

 ת"א, מטרופוליטן מפגש עיתונאים 665

 מיקי פדרמן 666
מפעלי פדרמן, הירקון 

87  

 פ.ע אלי כהן 667
, 3ארקפה, אבא חלל 

 ר"ג

 ק"פ שבוע מסחר בבורסה 668
רחבת הבורסה 

 ליהלומים

 חתונה ניומה שי בן רצ'בסקי  669
קיבוץ ברקאי, מצודת 

 ברקאי

   סיור בגולן 670

 מחלבות נעמי פיתוח תיירות בישוב -נטור  671

 אתר מורשת לאומי עין קשתות 672

 רוג'ום אל הירי גלגל רפאים 673

 הר אביטל פארק וולקני 674

 מתחם וואסט א. צהרים 675

 מרכז תרבות וכנסים מתחם צנובר 676

 משרדי מוא"ז גולן פגישת עבודה  677

   פגישה עם פעילים בנשר 678

 הזכרה מיטלמן לישראל יצחק ז"ל 679
, ת"א, 32רח' טאגור 

 בחב"ד

 משרד החוץ דרכון 680

 ספטמבר

 לשכה הערכות המשרד למצב הביטחוני 681

 למטהחדר הדרכה  ה"כ משרד התיירות 682

 כנסת צילומים עם משה לאון 683

 לשכה פ.א. סנדרה רג'ואן 684

 לשכה ה"כ לוי אדרעי 685

 ה"כ פרידה מנתג"ז 686
, 80ת"א, שד' רוקח 

 בית ארץ ישראל יפה

 קראון פלאזה, ירושלים ה"כ כוסית+משה ליאון 687
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 יהודה מכבי/ נמיר ניחום אבלים, שמיר חיה 688

 לשכה Juergen Buehlerפ.א.  689

 לשכה Marvin Suomiפ.א. תחיה קלינגר ו 690

 לשכה פ.ע דליה איציק 691

 ה"כ חמ"ת  692
משרדי החמ"ת, 

 ירושלים

693 
 -ק"פ +ה"כ לרגל ראש השנה 

 מלון הילטון, ת"א התאחדות המלונות

 פ.ע. מנכ"ל 694
הילטון, טרקלין ויסטה, 

 17קומה 

 לשכה האזורית עמק המעיינותהמועצה  695

 לשכת השר ה"כ לשכת המנכ"ל+לשכת השר 696

 אר קפה, ר"ג פ.א משה כחלון 697

 , נתניה1רח' הזמיר  ניחום אבלים נטע 698

   ערב ראש השנה 699

   ראש השנה 700

   ראש השנה 701

 לשכה שר אל טורס -פ.ע. שמואל סמג'ה  702

 משרד כיתה א' 703

 לשכה פ.ע.רוני חיימובסקי 704

 לשכה דיון שנת האמונה 705

 לשכה פ.ע אסתר סולטן+גדעון שניר 706

 לשכה פ.א. מירב פלג 707

 לשכה פ.ע נשיא ומנכ"ל התאחדות המלונות  708

 לשכה פ.ע שוקה דורפמן 709

 לשכה פ.א.ירון ארגז 710

 לשכה פ.א. משה צימרמן 711

 רמת רחל, ירושלים קב' "עצרת כל האומות"פגישה עם  712

   סיור באריאל ומעלה אדומים 713

 עיריית אריאל ק"פ 714

 אריאל מוזיאון השואה 715

   פארק לפיתוח מנהיגות 716

 אוניברסיטת אריאל פגישה עם סגל בכיר 717

 פארק התנכ"י בית מלון "אשל השומרון" 718

 אשל השומרוןמלון  ארוחת צהרים  719

 עיריית מעלה אדומים פ.ע. ראש העיר 720

 מעלה אדומים טקס חנוכת "מצפור מגדים" 721

 לשכה פ.א. סיגל גבאי 722

 לשכה מועצה אזורית הר חברון 723

724 
 Bo Sanders, Wendy andפ.ע 

Rory Alec   18שלומציון המלכה 

 לשכה פ.א סוזן קלגסבורן 725

   מועצה אזורית -במטה בנימין סיור  726

   מצפור מרפסת ים המלח 728

 מצפה יריחו   729
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   תצפית עין קלט 730

 מחל פרת עין מבוע 731

 מצפה דני מצפור המדבר 732

 מצפור אברהם יקב גבעות 733

 מגדל הרואה שילה הקדומה 734

 לזכר חללי הצנחנים 735

גדרה -כביש ביל"ו
המועצה בתחום 

 האזורית ברנר

 הילטון, ת"א יום לאומי -?שגרירות אוזבקיסטן  736

   ערב יום כיפור 737

   הלשכה סגורה 738

   יום כיפור 739

 לשכת מנכ"ל פורום הנהלה 740

741 
שנה  40טקס אזכרה ממלכתי לציון 

 הר הרצל למלחמת יום הכיפורים

 לשכה פ.ע. מנכ"ל 742

 משרד 4בקומה סיור  743

 לשכה פ.ע עפרי 744

 לשכה פ.ע נתי 745

 לשכה ארבעת המינים -לוי אדרעי 746

 ם-י פ.א. סבינה סיטרון 747

 547766מס'  מלון הולידי אין 748

 לשכה פ.ע. שמואל צוראל 749

 4קומה  חמ"ל 750

 לשכה פ.ע עפרי 751

752 
הצגת סטאטוס יישום מסקנות וועדת 

 לשכה ניר-בר

 לשכה פ.א שגריר אוסטרליה בישראל 753

 לשכה פ.א. יהודה גור 754

 לשכה מוני בר 755

   קצרין-סיור ראש פינה 756

 מ.ממשלה ישיבת ממשלה 757

 ראש פינה הגעה למשרדי המועצה 758

 ד"ר סמדר סיני אתר שחזור 759

 אתר השחזור דיון+ארוחת צהרים 760

   נסיעה לקצרין 761

 קצרין העתיקה סיור בפארק +הצגת תכניות הפיתוח 762

 מרכז "איתן" עבודות הפיתוח שבוצעו ע"י החמ"ת 763

 עתיקות הגולן מוזיאון 764

 מרכז "איתן" טקס חנוכת הפיאצה 765

   פ.ע. פעילים 766

   ערב סוכות 767

   סוכות 769

   חול המועד סוכות 772

 אבו גוש א.צהריים? 774
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 ראיון 775
בית זיבנברג, רח' 

 ם-, י7הגיתית 

 טרקלין עסקים 776
מלון הולידי אין קראון 

 פלאזה

 פ.א. מייק אבנס 777
מלון הולידי אין קראון 

 פלאזה, בלובי

 מלון קראון פלזה Dr. Billy Willsonפ.א.  778

 בנייני האומה אירוע עם אוונגלים 779

   לשכה פתוחה 780

   שמחת תורה 781

   שולמית ואבי אתזור  -יום הנישואין  785

   מ"ט דני סגל 786

 550941 מלון קראון פלזה 787

 אוקטובר

 פארק ר"ג עצרת חטיבת הצנחנים "חוד החנית" 788

789 
 Gilbert -פ.א כומר מאינדונזיה 

Lumoindong לשכה 

 לשכה מהוליוודפ.ע מפיקים בכירים  790

 לשכה פ.א. הרב יחיאל אקשטיין 791

792 
פ.היכרות ושת"פ הרשות לפיתוח 

 לשכה הנגב

 לשכה דיון שנת האמונה 793

 לשכה פ.ע ערבה פאוור 794

 14ת"א, כיכר קדומים  פגישה עם פעילים 795

   סיור גלבוע וק.ים 796

 מ"ט שאול דרבי מחתן את נכדו 797
פרדס מושב בניה, 

 77במשק 

 מלון דן, ת"א ק"פ יום לאומי קוריאה 798

 הר הרצל טקס אזכרה לרחבעם זאבי ז"ל 799

 רמת גן פ.א יורם תיבון 800

   סיור בגילבוע 801

 ק.ים מפגש פעילים  802

 שנה לקרן רוטשילד 50 803
שכונה  16רחוב התמר 

 , קיסריה2

804 
 נכד של שאול -חתונה עמרי דרבי 

 דרבי
מושב בניה, פרדס 

 77במשק 

   ד"ר מתן? 805

 לשכה פ.ע ל. מארגני תיירות נכנסת 806

 לשכה מלקום-פ.ע. שחקנים 807

 לשכה  Marc Turnageפ.א.  808

 קינג דוד א.ערב קבוצה של בבטיסטים 809

 טלפוני שיחתה עם אריאל כהנא 810

 לשכה PBSפ.א מריאן מרזינסקי  811

 לשכה פ.ע. עפרי 812

 לשכה פ.ע פיני שני 813

 לשכה פ.ע שגריר פיליפיני 814



21 
 

 לשכה G2Gהכנה ל 815

 אולם ירושלים, כנסת קב' של פרנק גפני 816

 לשכה פ. ועד עובדים תדמור 817

   עפרי מלואים 818

 552346מס' אישור  מלון קראון פלזה 819

820 G2G יוון   

 מלון המלך דוד  בילטראליותפ.  821

822 
חתימת הסכמים, מסיבת עיתונאים, 

 מלון המלך דוד תמונה משותפת

 מלון המלך דוד מליאה במסגרת ארוחת צהרים 823

 לשכה פ.ע. מנכ"ל 824

 לשכה פ.ע. נתי 825

 45רח' הקבלן  ניחום אבלים 826

 לשכה פ.א.שרון מאיר 827

 לשכה פ.א. איתמר אליצור 828

 א.ערב משלחת הספנים אוונגלים 829
ת"א, מלון קראון פלזה, 

 מסעדת "פסיפיק"

830 
מ"ט דובי ואיריס אמיתי מחתנים את 

 050-5308282 בר

 לשכה שגריר ישראל בסין -פ.ע מתן וילנאי  831

 לשכה פ.א. דורי יונגמן וארווין באב  832

 שנה להגנת הטבע 60 833
פארק אגם החורף, 

 נתניה

 חוות רונית בת של דובי אמיתי -חתונה בר  834

 פ.ע יוסי הולנדר דרור שטרום 835
שלונסקי, רעננה, רח' 

 47הנשיאים 

 פ.א. יחיאל חורב 836
שלונסקי, רעננה, רח' 

 47הנשיאים 

 קפה שלונסקי, רעננה פ.א עפרי 837

838 
בת מצווה לתומר וענבר של מיכל -בר

 אכדיה, הרצליהדן  ועמ פדרמן

   ד"ר מתן 839

840 
בן של הרב  -מ"ט בר מצוה לברוך 

 505254879 יוסף גערליצקי

 לשכת המנכ"ל מנכ"ל -פורום הנהלה  841

 לשכה פ.א.יונתן בנטל 842

 לשכה פ.א.קרן זילברמן 843

 לשכה פ.ע אורן דרורי 844

 מפגש פעילים 845
אשקלון, רח' אוסישקין 

8 

846 
בנו הרב יוסף  -הבר מצוה של ברוך 

 גערליצקי
ת"א, רח' מרכז בעלי 

 א' 16מלאכה 

   מנכ"ל בפורום מנכ"לים 847

   חזרה מפגרה 848
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849 
פגישה עם הפטריארך  -שנת האמונה 

 לשכה הלטיני

 הר הצופים ביקור במצפה יהודאי 850

 כנסת, אולם ירושלים ישיבת סיעה 851

 )16:00-21:00מליאה ( הפתיחה של המושב השניישיבת  852

 חדרה ביקור אצל רומן גישר 853

 גלילות, אתר הנצחה BENSפגישה עם  854

 חדרה ביקור אצל רומן גישר 855

 כנרת, חוף אמנון  שידור ישיר לברזיל 856

 מליאת הכנסת שנה למלחמת יום הכיפורים 40 857

 15:00-הר הרצל, ב ליצחק וללאה רבין ז"ל טקס האזרכה 858

 11:00-17:00 ישיבת כנסת 859

 כנסת פ.א. הנרי טייק 860

 15:00-הר הרצל, ב טקס האזכרה ליצחק וללאה רבין ז"ל 861

 לשכה פ.א. שר התיירות המלטזי 862

 מליאת הכנסת שנים להירצחו של יצחק רבין 18 863

   יום הולדת לרה"מ 864

 6חדר ישיבות, קומה  נציגי ממשלת גואה 865

 רוה"מ יום הולדת לביבי 866

 לשכה פ.ע אגף בטחון רוה"מ 867

   קיזוז 868

 לשכה פ.א.ליאל אסרף 869

870 
דיון הפיתוח הסביבתי למול השימור 

 לשכה הסביבתי

 לשכה פ.א ואיל כיוף 871

 ירושליםאולם  ישיבת סיעה "ליכוד ביתנו" 872

 יפו,  חתונה חגית ומתי 873

874 
מ"ט גינט ומיראל אדרי מחתנים את 

 בנם יניב
, 19קיסריה, רח' החרש 

 מתחם האירועים "טרה"

  460007# מלון רמדה 875

   בחירות מוניציפליות 876

877 
סגן נשיא הנציבות -פ.א אנטוניו טייאני 

 ת"א, מלון דן האירופאית

 ת"א גרטלרפ.א. זק  878

 לשכה דיון אוונגלים 879

 לשכה דיון סין 880

 כנסת תורנות מליאה 881

 12גילה, רח' ורדינון  פ.ע אלישע פלג 882

 פ.ע משה לאון ומרים בונפיל 883
ארמון הנציב, רח' 

 1קדושי בבל 

 פ.ע. אבי יאיר ורון מנשה 884
קטמונים, רח' אלעזר 

 4הגדול 

 משרד לרחבעם זאבי גנדי ז"לטקס אזכרה  885

 מליאת הכנסת לזכרו של רחבעם זאבי 886

 כנסת פ.ע. ערן ניצן 887
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 כנסת פ.ע. אהובה זקן 888

 כנסת /לשכה פ.ע חגית 889

 פתיחת תערוכת "ספר הספרים" 890
מוזיאון ארצות המקרא, 

 ם-י

 כרמלים חוף נחשולים 891

 הר הקפיצה סיור בהר הקפיצה  892

 לשכה דיון פריסת לשכות חו"ל 893

 ירושלים מוזיאון מגדל דוד 894

 מגדל דוד, ירושלים קבלת פנים קרדינל פריז 895

 ת"א פ.א רוני 896

 בית השיטה עוזי אילת 897

 לשכת מנכ"ל ישיבת הנהלה 898

 משרד הקליטה פורום שרינו 899

 לשכה פ.ע מנכ"ל 900

 לשכה פ.ע. כרמית פינץ 901

   מלון ירושלים? 902

 ת"א, הילטון פתיחת כנס 903

 לשכה פ.ע. מיקי פדרמן 904

905 
מנכ"לית האופרה  -פ.א. חנה מוניץ 

 לשכה הישראלית

 לשכה תכניות עבודה תשתיות 906

 כנסת פ.ע. אורן דרורי 907

 24הרצליה, רח' וינגייט  צ'כיה -יום לאומי  908

 כנסת מליאהתורנות  909

910 
 -סיור עם מנכ"ל רשות שדות התעופה 

 נתב"ג יעקב גנות

 לשכה המשך -דיון סין 911

 גל"צ -ראיון עודד לוינסון 912

אולפן גל"צ, רחוב 
בית  1האלוף שאלתיאל

 החייל, ירושלים

913 
בת של ולריה וגיא  -מ"ט למישל 

 סקורניק
 -הרצליה

0546647177 

914 
ישי -עמוס וכוכבה בןיוסי -חתונה

 מודיעין מחתנים את הבת שיר

 כנסת, ועדת החינוך קב' אדם פישמן 915

 לשכה פ.ע. חגית לגבי הנאום בארה"ב 916

917 
בת של ולריה  -יום הולדת של מישל 

 וגיא סקורניק
הרצליה פיתוח, קניון 

 ארנה

 ם, מלון המלך דוד-י פ.א. פאולה אבדול 918

 לשכה שיווק -עבודה תכניות  921

 לשכה פ.א.שניידר מיכאל 922

 לשכה פ.א. עמיעד (עדי) ניב 923

 לשכה פ.ע. ר.מ. בית אל 924

 שנה למלחמת יום הכיפורים 40 925
בנייני האומה, 

 אודיטוריאום אוסישקין
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   מנכ"ל חו"ל לונדון 926

 נובמבר

 קפה שלונסקי, רעננה פ.א ג'ק קופפר 927

 קיבוץ יקום מועדון העט 928

 ם, רוה"מ, קבינט-י פרידה מראש המל"ל 929

 17:15-20:50 טיסה ללונדון 930

   יריד תיירות בלונדון 931

 חדר של השר מפגש עם נעמה, מנהל לשכה בלונדון 932

   נסיעה ליריד 933

   סיור בביתן ישראלי 934

935 
הפתיחה הרשמית של הביתן 

   (גזירת סרט)הישראלית 

936 
דניאל  -פ.ע שגריר ישראל באנגליה 

   טאוב

   מסיבת עיתונאים 937

   ראיון 938

 בדוכן הרוסי אלכסנדר רדקוב -פ.ע השר הרוסי  939

940 
יו"ר אירגון  -פ.ע דר' טאלב ריפעאי 

   התיירות העולמי

   סיור ביריד 941

   נסיעה למלון 942

   סיכוםפגישת  943

944 
מנהלת לשכה  -פ.ע. נעמה אוריין 

 חדר של השר בלונדון

   ראיון ג'ואיש כרוניקל  945

   איסוף מהמלון לנמל התעופה 946

 כנסת תורנות מליאה 949

 כנסת פ.א. נטלי הורוביץ 950

 557626 מלון קראון פלאזה 951

 לשכה פ.ע. עפרי+אמיר 952

 לשכה המשך -דיון אוונגלים 953

 6חדר ישיבות, קומה  דיון הערכות לשנת האמונה 954

 לשכה מוצר תיירותי -תכניות עבודה  955

 לשכה פ.ע. מנכ"ל 956

   עפרי מילואים 957

 לשכת המנכ"ל מנכ"ל -פורום הנהלה  958

 6חדר ישיבות בקומה  בישופים מצ'כיה 959

960 Flying to new York 
United Airlines 91 
UA 

   שנת האמונה 998

 הר קפיצה מפגש אחמי"ם 999

 נצרת ק"פ שנת האמונה 1000

 ניחום אבלים -יחיאל קדישאי ז"ל  1001

, 32רחוב ראול ולנברג 
, 744, דירה 7קומה 

 רמת החייל, ת"א

 לשכה פ.א. אורליה סיקס ופאול ויטוקר 1002
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 לשכה פ.ע. עמי הירשטיין 1003

 לשכה פ.א. אלי זיו 1004

 כנסת ישיבת סיעה "ליכוד ביתנו" 1005

 כנסת פ.א. תומר ירדני  1006

 כנסת ישיבה מיוחדת לכבוד נשיא של צרפת 1007

   קפריסין 1008

1009 
ראיון אפי טריגר: מדיני (איראן, מו"מ) 

   + מינוי פרקליט המדינה (טלפוני)

1010 
מינוי פרקליט ראיון  -רדיו קול חי

   המדינה (טלפוני)

   השתלמות משרדית 1011

1012 
מחתן את נכדה  -מ"ט למאיר זיילר 

 054-4961232 סימה

 לשכה פ.ע חגית 1013

1014 
זיילר מאיר ואלישבע מחתנים את 

 ם, רמדה-י נכדה סימה 

 78מפלגה, רח' ירמיהו  מזכירות וועדה מדינית  1015

 ל.שר החוץ פ.א שר החוץ 1016

 כפר חב"ד חג הגאולה 1017

 פ.א.שאול צמח 1018
רעננה, בית קפה 

 88בורוכוב 

 פ.א. חן בן לולו 1019
רעננה, בית קפה 

 88בורוכוב 

 לשכה פ.א. נתי בירנבוים 1020

 לשכה פ.א.ראשי הקהילה הבהאית 1021

 206רח' יפו  ערב חדש 1022

 מרכז המפלגה 1023
רנסנס, רח'  רמדה
 ם -, גשר רופין, י6וילנאי 

 יה, תל יצחק-תל טל מ"ט חן בן לולו 1024

   מלון/קיזוז? 1025

 3רח' הנמל יפו  i24ראיון ב 1026

 לשכה הצגת תכנית חומש לאופניים 1027

 לשכה פ.ע. חגית 1028

 מ.רוה"מ ועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל 1029

 כנסת ראיון? 1030

 כנסת פ.א. דובי ברגמן 1031

 פ.א. מוזי ורטהיים 1032
בני ברק, רח' כהנמן 

 קולה-, חברת קוקה129

 לשכה פ.א. סיגל בן עוז 1033

 לשכה פ.ע. אלכס ויז'ניצר 1034

 לשכה ז'אק קופר 1035

 לשכה פ.א. רומן ידין 1036

 כנסת תורנות מליאה 1037

 לשכה פ.א+פ.ע. פטריארך יווני 1038

 לשכה פגישה עם תלמידי מגמת תיירות 1039
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 חדר של הסיעה, כנסת יום הולדת פאינה קירשנבאום 1040

 לשכה פ.א.עוזי גפני 1041

 לשכה פ.א. חנה איפרגן 1042

1043 
פ.ע. שוקי ולדהורן, בסקוב ולדימיר, 

 לשכה יוריי איוונוב

   א' חנוכה 1044

 050-5407665 את בנו ליאוןמ"ט אבי רחמים מחתן  1045

 יד בינמין ביקור במועצה אזורית נחל שורק 1046

 ביקור במכון איילון 1047
רחובות, רחוב דוד 

 פייקס

 לשכה פ.א. עפר לאופמן 1048

 לשכה פ.א.טל ארנון 1049

 לשכה פ.א. ולנטינה מולדבנסקי 1050

 אבי רחמים מחתן את בנו ליאון 1051

אולמי " האחוזה" , שד' 
, מרכז 14התעשיה 

 עינב, מודיעין

 , ירושלים3רח' בצלאל  הדלקת נר  1052

 , רעננה88בורכוב  פ.א יריב מלימובקה 1053

 פ.א יעקב עמידרור 1054
רעננה, בית קפה 

 88בורוכוב 

 ת"א סקורניק 1055

   מ"מ שר לבט"פ 1056

 דצמבר

 רעננה פ.ע. מנכ"ל 1057

   צפרות ת"א 1058

1059 
 34 -יום עיון הצפרות השנתי ה
 והשקת פורטל האינטרנט

אוניברסיטת ת"א, אולם 
 סמולרש

1060 
קליין  -טופז (טופי) אבן חן -אזכרה 

 ז"ל
 -בית העלמן הצבאי 

 רחובות

 לשכה פ.א. איתן דנגוט 1061

 לשכה פ.ע עמי פדרמן 1062

 לשכה דיון הכנה לוועדת הכלכלה 1063

 לשכה פ.ע. עו"ד רונאל פישר 1064

 לשכה פ.ע. עובד קדמי 1065

 לשכה פ.א יוסוף ג'אבר 1066

 לשכה פ.ע. גן רוה 1067

1068 
בר מצווה של יאיר מיכה ליברמן, בן 

 של רותי ומנחם ליברמן
גוש עציון,  אולם אלון 

 שבות

 מ"ט נבון קצב מתחתן 1069
 20 רשל"צ, רח' סחרוב
 א.ת., אולמי הרודיון

 מ.ממשלה הקבינט החברתי כלכלי 1070

 גוש עציון, אלון שבות ב"מ לבן של רותי ליברמן 1071

 ניחום אבלים, ח"כ אמנון כהן 1072
ראשל"צ, רח' בית לחם 

9/6 

 קו החריש והאש 1073
מכון ז'בוטינסקי 

 בישראל
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 פתיחת כנס ישראל לתיירות 1075

יצחק רבין, ת"א, מרכז 
, אולם 8רח' חיים לבנון 

 לאה רבין

 ת"א פ.א רוני 1076

 אר קפה, ר"ג פ.א מוטי פרידמן 1077

 אר קפה, ר"ג פ.א בקי פריישטדט 1078

   G2Gהולנד  1079

 מוזיאון ישראל מנכ"ל -פורום הנהלה  1080

 לשכה פ.א. דר צארלס טראבס  1081

 לשכה מנהלות שוטף 1082

 הרצליה, מ. אכדיה פגישה מורחבת בילטרלית 1083

 הרצליה, מ. אכדיה א"ע רשמית בילטרלית 1084

 טלפוני ראיון לרדיו ירושלים 1085

 לשכה דיון מבוא ל"דיגיטציה" 1086

 טלפונית ראיון לגלי צה"ל 1087

 לשכה המשך דיון הכנה לוועדת הכלכלה 1088

 לשכה פ.ע.נציב שירות המדינה 1089

 אולם ירושלים ישיבת סיעה "ליכוד ביתנו" 1090

 לשכה פ.א. רונן שובל 1091

 כנסת פ.ע. בני ברית 1092

 תגלית, גידי מרק 1093
, 12רח' אברבנאל 

 ירושלים

   ביקור בעכו 1094

   מלון קראון פלאזה 1095

 לשכת ראש העיר פ.ע. ראש העיר עכו 1096

 1עכו, רח' ויצמן  דירקטוריון בעכוישיבת  1097

 , בניין צים7רח' פל ים  פתיחת משרד בחיפה 1098

 כנסת, ועדת הכלכלה הצגת תכנית עבודה/ועדת הכלכלה 1099

 ם, קראון פלאזה-י TERRAVINO 2013תחרות  1100

 ביקור בחברת עמיאל 1101
, 5רח יהונתן נתניהו 

 אור יהודה

 , ת"א 1רח' נירים  אורטראביקור בחברת  1102

 מ.ממשלה פ.ע.אורי אריאל בנושא "הר הבית" 1103

 מוזיאון ז'בוטינסקי, ת"א שנה לפטירתו של בן גוריון 40 1104

   ועידת המלונאים תלת שנתית 1105

   מנכ"ל בפורום מנכ"לים 1106

   קיזוז 1107

1108 
 -שנתית -ק"פ, הוועידה התלת

 מלון הילטון, ת"א המלונותהתאחדות 

 מלון הילטון, ת"א ארוחת גאלה 1109

1110 
  Philippe Baretaude,SVPפ.ע.,

Accor Hotels 
ת"א, הילטון, טרקלין 

 עסקים

 פ.א. חנה קופמן 1111
ת"א, הילטון, טרקלין 

 עסקים
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1112 

 Takuya Aoyama, seniorפ.ע. 
vice president 

acquisitions&development 
ת"א, הילטון, טרקלין 

 עסקים

 פ.ע. אמיתי לוי 1113
ת"א, הילטון, טרקלין 

 עסקים

1114 
שנתית של התאחדות -הוועידה התלת

 מלון הילטון, ת"א המלונות +א.צהריים

1115 

 Michael Wale, Presidentפ.ע.
Starwood Hotels  &Resorts 

Worldwide ת"א, הילטון 

1116 
 Russel Kett, Chaiman, HVSפ.ע. 

London office  ת"א, הילטון 

   ם-מלון קראון פלזה, י 1117

1118 
פגישת הכנה לקראת פ.ע. עם מנכ"ל 

 לשכה משרד החקלאות

 כנסת רמי כהן 1119

 כנסת תורנות מליאה 1120

 563833 ם-מלון קראון פלזה, י 1121

1122 TERRAVINO 16:00 

 סוסיה ביקור במ.א. הר חברון 1123

 ארוחת צהריים עם שר החוץ סיני 1124
משרד החוץ, אולם 

 עבריאל

 לשכה פ.א. אמיר סולרסקי 1125

 לשכה פ.א.רומן גישר 1126

 קפה שלונסקי, רעננה פ.א מירי גרוסמן 1127

 לשכת מנכ"ל אוונגלים -מתנת שחרור  1128

 גולדן קראון, נצרת ק"פ בנצרת לקראת חג המולד 1129

 מלון גולדן קראון פ.ע.פאדי חורי 1130

1131 
פגישה/ראיון שלמה צזאנה ישראל 

 בבית שמואל 403חדר  היום

1132 
ק"פ לראשי עדות בירושלים לקראת 

 ם-בית שמואל, י חג המולד

 כנסת פ.א. מנחם קוסובר 1133

 כנסת  פ.א.עומר אשל 1134

 כנסת פ.א. אהובה זקן 1135

   סיור בצפון 1136

   קבר הנביא שועייב 1137

1138 
פ.ע. במועצה הדתית עם שיח' מופק 

   טריף

   נסיעה לכפר כסרא 1139

   פארק הסלעים כסרא 1140

1141 
פ.ע.ראש מועצת כסרא/סמיע נביא 

   אסעד

   נסיעה לפקיעין 1142

   פקיעין 1143
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1144 
פ.ע.ראש מועצת פקיעין דר' באזי 

   פארס

 פקיעין ארוחת צהריים 1145

   סיום משוער 1146

   חיים גוטין מחתן את בנו עידו -חתונה  1147

   קבוצה של בן חור? 1148

 2449כנסת, חדר  דו"ח אדמונד לוי 1149

 מלון רמדה Irene Tsifiwaפ. עם הפסטורית  1150

 כנסת VATELפ.א.נשיא  1151

 לשכה פ.א. אלי ברונשטיין 1152

 חיים גוטין מחתן את בנו עידו -חתונה  1153
קיבוץ חולדה, "ירוק על 

 המים"

 לשכה פ.ע. אורי יוגב 1154

 לשכה פ.א. יואב אלון 1155

 לשכה פ.א הרב מאיר הייר והרב מרווין מיי 1156

 לשכה פ.ע. עובד קדמי 1157

 לשכה פ.ע.אורן דרורי 1158

 יקוםקיבוץ  מועדון העט 1159

 פ.א. רביק זרם 1161
 3דרך אבא הלל סילבר 

 בית הראל רמת גן

 פ.א. צבי צמרת 1162
ארקפה, ר"ג, דרך אבא 

  3הלל סילבר 

 חדר ועדת שרים, מ.מ. וע"ש לענייני סמלים וטקסים 1163

 לשכה מתווה חדש לשיווק דיגיטאלי 1164

 מ.ממשלה שת"פ כלכלי סין-ו.שרים 1165

 נתב"ג טקס ק"פ  -תגלית  1166

 לשכה פ.א.אמיר תואבה 1167

 כנסת תורנות מליאה/שעת השאלות 1168

 כנסת פ.א. הרב יוסף גערליצקי 1169

 ינואר

 כנסת פ.א. נורית זאבי 1170

 לשכה פ.ע. חגית 1171

1172 
מ"ט שלמה ולאה נס מחתנים את בנם 

 אולמי אווניו אור מאיר

   סיור לקריית ים   1173

 עירית ק.ים פ.ע ראש העיר  1174

   סיור בעיר 1175

   סיכום וארוחת צהריים 1176

 דליית אל כרמל דרוזים -יד לבנים 1177

 קפה שלונסקי, רעננה פ.ע רמי לוי ועפרי 1178

1179 
חתונה של אור מאיר, בן של שלמה 

 אולמי אווניו, נתב"ג ולאה נס 

 סיור במבצר הצלבני עתלית 1180
, 13בסיס שייטת 

 עתלית

1181     

 משרד החוץ פ.ע.שר החוץ 1182
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 לשכה פ.א. שימי דניאל 1183

 לשכה דיזנגוף סחר 1184

   טל' חג שמח פטריארך 1185

 לשכה פ.ע.מנכ"ל 1186

 לשכה   J-Postפ.ע. דויד ברין מ 1187

 לשכה פ.א.שמואל מרום 1188

 כנסת פ.א. סזאר מרג'יה 1189

 כנסת פ.ע. רמי לוי, עפרי, עליזה 1190

   פגישות ת"א 1191

 , ת"א29רח' המרד  פ.א.אלי גונן 1192

1193 
ראיון קול ישראל, רשת ב', יומן 

 טלפונית צהריים

 ת"א i24ביקור בערוץ  1194

 ת"א אוני עמיאל 1195

 מפיקים -א.ערב 1196
קראון פלזה, חדר פרטי 
 במסעדת פסיפיק, ת"א

 526553060 מ"ט למרק בסין מחתן את בנו אלון 1197

 לשכה פ.ע.יחידת אירוח 1198

 כנסת פ.א.לואיס לדרמן 1199

 פ.ע הרב הלפרין 1200
כנסת, חדר של הוועדה 
 לעינייני ביקורת המדינה

1201 
. צילומים,"מלונות הרכס"+פ.ע

 לשכה חגית(המלצה לטיול בט"ו בשבט) 

 קבוצת אמריקאים יוונים 1202

מצודת דוד, אולם 
ZION GATE  קומה ,

2 

   כנס לזכור של פרופ' גדעון דורון ז"ל 1203

1204 

סיור רשב"י+ דיון בנושא הערכות 
 -2014להילולה בקבר הרשב"י 

 הר מירון בהשתתפות שר התיירות!

1205 
לזכור של פרופ' גדעון דורון כנס שנתי 

 ז"ל בנושא הצעת חוק המשילות

המרכז להעצמת 
האזרח בד"ר ג'ורג' ס. 

 40וייז 

 משרד החוץ פורום שרינו 1206

 לשכה אדרי-פ.א. אביטל קוצר 1207

 לשכה פ.א. ענת בן יוסף 1208

 לשכה דיון סיכום -דיגיטציה 1209

 לשכה פ.ע.עליזה 1210

 505214985 מחתן את בנו גיא -יעקב זהר מ"ט  1211

   הגעה לכנסת 1212

 כנסת טקס אשכבה ממלכתי בכנסת 1213

   נסיעה לכיוון חוות שקמים 1214

 חוות שקמים טקס קבורה צבאי  1215

1216 
חתונה של גיא הבן של לאה ויעקב 

 ערוגות הבושם זהר

 ,20:30 ,21.01.14 תזכורת -האנסמל הקולי  1217
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 רעננה

   בחירות הערד 1218

 במלון שרתון ת"א IITOAסוף שנה  1219

 ת"א 2צילומים לערוץ  1220

 ת"א אופרה ישראלית -מסיבת עיתונאים  1221

 נסיעה לערד 1222
קניון ערד, קומה 
 ראשונה / קרקע

 לשכה פ.ע. יוסף פריצקי + אורחים 1223

 לשכה דיון מקדים לדיון עם השר לבט"פ 1224

 דיון עם השר לביטחון פנים 1225

 - 2730כנסת, חדר 
ועדה לקידום מעמד 

אגף הועדות  -האישה 
 2קומה 

 לשכה פ.ע.מנכ"ל 1226

1227 Empowered 21 
מלון מצודת דוד, 

 ירושלים

   פסטיבל הקלאסי בים האדום -אילת   1228

 לשכה פ.ע. עליזה 1229

 לשכה פ.א עפרי 1230

   חוות השיקמים 1231

 פגישה עם השגריר הצרפתי 1232
בית השגריר, רח' טולוז 

 ביפו 1

1233 
חוגג את הבר  -מ"ט יעקב שמואל 

   מצווה  לבנו יוסף יצחקי

 לשכה פ.א. תמי מוזס 1234

 לשכה פ.ע. עליזה 1235

 ראש הממשלהמשרד  טקס קבלת פנים לראש ממשלת קנדה 1236

 אולם אבריאל א.ערב ש.חוץ קנדי 1237

 לשכה תדמור 1238

 לשכה דיון יחידת נהגים 1239

1240 
הרב שמואל   -פ.ע.רב הכותל 

 לשכה רבינוביץ'

 לשכה שגריר פורטוגל 1241

 לשכה פ.א.רון כץ 1242

 כנסת ישיבה לכבוד ראש ממשלת קנדה 1243

 רעננה קולות רוסיה -הקולי  האנסמל 1244

 משרד האנרגיה מסיבת פרידה משוקי שטרן 1245

 מצודת דוד קוקטייל לכבוד ראש ממשלת קנדה 1246

 מצודת דוד א.ע. עם ראש ממשלת קנדה 1247

 קולות רוסיה 1248
רעננה, המשכן 

 למוסיקה ואמנויות

 אווניומרכז העירועים  כנס שנתי התאחדות הנסיעות 1249

   חתונה של קרן שפר 1250

   מסיבת הברית של רפאל ויז'ניצר 1251
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 כנסת פ.א. סטיבן מילר 1252

 כנס שנתי התאחדות הנסיעות 1253
Avenue, Air Port 
City 

1254 
יום הולדת של אלכס ויז'ניצר+ברית 

 של רפאל ויז'ניצר
גן האירועים חצר נצר, 

 קיבוץ נצר סירני

 קדמא, נווה אילן חתונה של קרן שפר 1255

   ביקור 1256

 לשכה דורון אהרון 1257

 לשכה פ.א. יהודה שן 1258

 לשכה פגישה עם השר מגאורגיה 1259

 לשכה פ.א. שגריר אלבניה 1260

 כפר שמריהו לוויה של שולמית אלוני ז"ל 1261

   מנכ"ל בסיור עבודה באילת 1262

 לשכה טם מהונג קונגפ.א. טוני  1263

 לשכה פ.ע.מ"מ ר.מ. משהד 1264

 לשכה פ.ע. מיקי פדרמן 1265

 לשכה שגריר רומניה 1266

 לשכה פ.ע. רותי ליברמן 1267

 לשכה פ.א.בבר וענונו 1268

1269 
אצל יו"ר הכנסת יולי  -ניחום אבלים 

 נווה דניאל אדלשטיין

   מנכ"ל במצפה רמון 1270

   בים המלח סיור 1271

1272 
נגידת בנק  -פ.א.דר' קרנית פלוג  

 בנק ישראל ישראל

 מ. החוץ פ.א. שר החוץ 1273

 לשכה 1-צילומים לערוץ   1274

 לשכה פ.א. יוסי פתאל 1275

 לשכה תדמור (המשך) 1276

1277 
טקס להענקת אותות  -ישראל יפה 

 וכוכבי יופי

, בית 80שדרות רוקח 
לישראל יפה, המועצה 

 פארק הירקון

 לשכה פ.ע. שגריר סרפסקה 1306

1307 
ועדת השרים לקידום, פיתוח ויישום 

 מ.מ. אנרגיות מתחדשות 

 דיון סין 1308

 2445כנסת, חדר 
(קומה אחת מתחת 

 למיזנון החלבי)

   תורנות מליאה 1309

 לשכה שגריר פולין 1310

 לשכה פ.ע. מסע ישראלי 1311

 לשכה פ.ע. עמי הירשטיין 1312

 לשכה פ.א. עם שגריר ותיקן בישראל 1313

 לשכה פ.א. רחמים קטיעי 1314
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1315 
רוסיה  -קבוצת עיתונאים ועורכים 

 לשכה ומדינות השכנות

 42נצרת, שנלר  פ.א.אב גבריאל נדף 1316

 חיפה ביקור באוניה הקנדית 1317

1318 
בר מצווה של  - מ"ט ארקדי פומרנץ

   בנו יובל

 , ר"ג31שד' בן צבי  ניחום אבלים עזרא זוהר ז"ל 1319

 כנסת פ.ע. מזל איוב 1320

 כנסת פ.א. ר"ע אשקלון איתמר שמעני 1321

 ממילא פ.א. שחקן סיני 1322

 בר מצווה לבנו של ארקדי פומרנץ 1323
עכו, אולמי רויאל, רח' 

 יהונתן החשמונאי

 אילת פסטיבל הג'ז בים האדום 1324

 מלון, רמת רחל כנס אגודת מורי דרך 1325

 רמי כהן-ניחום אבלים 1326
, (פינת 39רחוב אפעל 

 ),חולון90אילת 

 רמת רחל כנס אגודת מורי דרך  1327

 רעננה, שלונסקי פ.ע סמדר בת אדם 1328

 רעננה, שלונסקי פ.א. עמידרור יעקב 1329

 לשכה מנכ"לפ.ע.  1330

 לשכה רוג'ר גרבר  1331

 מסיבת עיתונאים 1332
, יפו, בית 1רח' טולוז 

 השגריר הצרפתי

   לשרים IMTMק"פ  1333

   קיזוז 1334

 שפים -תדמור  1335
, הרצליה 38רח' בזל 

 פיתוח

 לשכה שגרירות ליטא +ראש אירגון 1336

 לשכה ישיבת צוות משותפת 1337

 לשכה פ.ע.ירון קליין 1338

 imtm Dan Tel Avivק"פ שרים  1339

   IMTMכנס  1340

 IMTM ארוחת בוקר לשגרירים 1341

 ת"א IMTMפתיחת  1342

   סיור בתערוכה 1343

 C 3, 2קומה  פ.א שרה מפולין 1344

   ארוחת צהריים 1345

 C 3, 2קומה  פ.א שר מרומניה 1346

 C 3, 2קומה  מפורטוגלפ.א שר  1347

 C-3 פ.ע שרה מאלבניה 1348

   מבט שני על שרון 1349

   חתימות 40 -כנסת  1350

1351 
ישיבה מיוחדת לכבוד נשיא הפרלמנט 

 כנסת האירופי מר מרטין שולץ

 כנסת מאיר פורוש 1352
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   עפרי במילואים 1353

   טקס חנוכת "פארק המעיינות" 1354

   חומה ומגדל 1355

 נחל באלא בית הכנסת העתיק 1356

   ארוחת צהריים ודיון מסכם 1357

 גשר הישנה משטרת גשר 1358

   מועדון העט 1360

 לשכה חגית גניש 1361

1362 
פ.ע משלחת של הפטריארך הלטיני 

 לשכה מאיסטנבול

   תעודה\שר אל טורס\פ.ע דיוק 1363

 לשכה פ.א. קנת ביאלקין 1364

 237כנסת, חדר  פ.א.ח"כ ישראל אייכלר 1365

 כנסת פ.א. אלי חמוי 1366

 237כנסת,  פ.א.ישראל מידד 1367

 237כנסת,  פ.א.ח"כ אלעזר שטרן 1368

 237חדר  ח"כ דוד צור 1369

 255 פ.א. אורי אורבך 1370

 1643 פ.ע אמיר פרץ 1371

 237כנסת  ח"כ שמאון סולומון 1372

1373 
שדולה של רוברט אילטוב בנשוא 

 הייטק
כנסת, אולם שפרינצק 

 (גליל)

1374 
פ.ע. ראש המועצה המקומית מעליא 

 לשכה חאתם עראף

 לשכה אילן קר 1375

 237חדר  ח"כ פנינה טמנו שטה 1376

1377 
מוזיאון ת"א פרס ע"ש יורי שטרן של 

   18:30 -שרת הקליטה 

 לשכה  CAMERAפגישה עם  1378

 237חדר  אבי וורצמן 1379

 237כנסת, חדר  פ.א. רפי וינר 1380

 237כנסת, חדר  פ.א. מאיר כהן 1381

 237כנסת, חדר  פ.א. עם ביל ג'ונסון 1382

 237כנסת,  יואל רוזבוזוב 1383

 237כנסת  אליעזר מוזס 1384

 237כנסת  דב ליפמן 1385

 237כנסת,  בועז טופורובסקי 1386

 כנסת תורנות מליאה 1387

   יריד נשוויל, ארה"ב 1388

1389 
מ"ט שמואל אשכנזי מחתן את בנו 

   יהודה

1390 G2G גרמניה   

 11:00-17:00  ישיבת כנסת 1391

 כנסת עפר שלח 1392

 237כנסת,  אריה דרעי 1393
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 237כנסת,  יוני שטבון 1394

 237חדר כנסת,  ח"כ זבולון כלפה 1395

 ניסן סלומינסקי 1396
, חדר י"ר 3836כנסת, 

 ועד הכספים

 2452חדר  קארין אלהרר 1397

 237כנסת,  יעקב ליצמן 1398

 237כנסת, פ.א ח"כ אלי בן דהן 1399

 237כנסת,  אורי מקלב 1400

 אשקלון מפגש רכזים דרום, י"ב 1401

 אר קפה, ר"ג פ.א ח"כ מופז 1402

 ר"ג רפי פלד-תערוכה 1403

 ם, מלון המלך דוד-י א.בוקר כמרים אפריקאים אמריקאים 1404

 הבימה, ת"א אירוע לזכרה של שולמית אלוני ז"ל 1441

 ניחום אבלים יהודה ניב 1442

, 4רח' הסבוראים 
אפשר דר' יהודה הנשיא 

 , רמת אביב15

 לשכה פ.ע סמנכ"ל ריינאר 1443

 אולם הראל, רוה"מ פרידה מגיל שפר 1444

 ירושלים לוויה של ויקטור שם טוב 1445

 לשכה פ.א מרים זיבנברג 1446

 לשכה פ.ע. אורן דרורי 1447

   23:00-2:00תורנות מליאה  1448

 מ.ממשלה ועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל  1449

 בועדה לזכיות הילד ישיבת סיעה "ישראל ביתנו" 1450

 כנסת על האי אמוןהצבעות  1451

 ההצגה "מר בגין" 1452
באודיטוריאות משכן 

 הכנסת

 237כנסת,  פ.ע פאינה  1453

 2815כנסת  אמנון כהן 1454

 2442כנסת  יעקב פרי 1455

 1467כנסת  איילת שקד 1456

 237כנסת  דוד אזולאי 1457

 כנסת פ.א רות קלדרון 1458

 3818כנסת  יפעת קריב 1459

 כנסת תורנות מליאה 1460

 לשכה פ.ע. עפרי 1461

 פטריארכיה פ.ע פטריארך היווני 1462

 כנסת הצבעה על חוק המשילות 1463

 כנסת פ.א יעל גרמון 1464

 כנסת פ.א שר החוץ 1465

   מלון קראון פלזה 1466

 כנסת הצבעה על החוק חוק שוויון בנטל 1467

   תורנות מליאה 1468

1469 
ישיבה מיוחדת עם ראש ממשלת 

 כנסת בריטניה דייויד קמרון
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1470 
תערוכת הצילומים "ראשי ממשלות 

 כנסת לדורותיהם" 

 כנסת הצבעה על חוק משאל העם 1471

1472 
טקס אזכרה ממלכתי יוסף  

   טרומפלדור

 לשכה פ.ע. רינה 1473

 פטריארכיה הלטינית פ.ע פטריארך הלטיני 1474

 לשכה פ.ע עובד קדמי 1475

 לשכה פ.א+פ.ע. דיקלה 1476

 אבו גוש ארוחת צהריים 1477
 


