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טבלת פעילות השר צחי הנגבי 

משרד ראה"מ ומשרד ההתיישבות

כינון הממשלה והרכבתה –.1
כנסת

17.5.20

1217.5.20ראיון ערוץ .2

1317.5.20ראיון ערוץ .3

18.5.20ראיון ערוץ הכנסת.4

חילופי שרים במשרד החקלאות.5
– בית דגן

18.5.20

18.5.20משפ.  הלוי – אירוע, אור יהודה.6

19.5.20ראיון גלי צה"ל.7

9019.5.20ראיון רדיו .8

19.5.20נעמי מן, משרד ראה"מ.9

19.5.20שילה אדלר, משרד ראה"מ .10

19.5.20ניחום אבלים, מש. דובר, י-ם.11

20.5.20הצבעות – כנסת.12

21.5.20גולי אגמון, מבשרת ציון .13

21.5.20ראיון טלפוני – דוד בן בסט.14

21.5.20מש. יזדי, ירושלים, מפגש.15

22.5.20ראיון רדיוס.16

24.5.20ישיבת ממשלה .17

24.5.20בית המשפט המחוזי, ירושלים.18

25.5.20חיים רוקח, משרד ראה"מ .19

25.5.20ישיבת סיעה – כנסת.20

25.5.20יחיאל טוהמי, משרד ראה"מ.21

25.5.20הצבעות – כנסת.22

משפ' בורבא: ניחום אבלים:.23
באר שבע

25.5.20

27.5.20הצבעות – כנסת.24

27.5.20ראיון רשת ב'.25

31.5.20ישיבת ממשלה .26

31.5.20ראיון ערוץ הכנסת .27

1.6.20ישיבת סיעה – כנסת.28

1.6.20הצבעות – כנסת.29

 2.6.20מנחם קלי, חולון.30

3.6.20הצבעות – כנסת.31
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3.6.20דני זמיר, כנסת.32

3.6.20ראיון גלי צה"ל.33

4.6.20ראיון גלי צה"ל.34

מש. בובליל, ניחום אבלים,.35
אשקלון 

4.6.20

4.6.20ראש העיר אשקלון .36

ועד"ש למינויים בשירות החוץ –.37
מזכירות הממשלה 

4.6.20

5.6.20ראיון רדיו  ת"א.38

7.6.20ישיבת ממשלה .39

ניחום אבלים: ח"כ אתי עטיה –.40
לוד

7.6.20

7.6.20ראיון ערוץ הכנסת.41

8.6.20ליאור פרבר, משרד ראה"מ.42

8.6.20הצבעות– כנסת.43

סיור במועצה האיזורית מטה.44
בנימין: שדה אפרים, חרשה,

עטרת, עלי, עופרה

9.6.20

מפגש עם מועצת יש"ע- שער.45
בנימין

9.6.20

מש. ערבליך, בר- מצוה,.46
הרצליה

9.6.20

14:0010.6.20 – 17:00תורן מליאה .47

11.6.20א.צ. יהלי כהנוב, ירושלים.48

מזכיר הממשלה – מזכירות.49
הממשלה

11.6.20

13.6.20ראיון רשת ב'.50

יוסי דרזנין + שלמה בן אליהו,.51
מלון "גני ירושלים"

14.6.20

14.6.20ישיבת ממשלה – משרד החוץ.52

15.6.20ראיון גלי צה"ל.53

15.6.20ישיבת סיעה – כנסת.54

15.6.20יובל מור מוסלי, כנסת.55

15.6.20עופר קליך, כנסת.56

15.6.20מיכאל בוכמן, כנסת.57

17.6.20הצבעות– כנסת.58

17.6.20ראיון ווינט.59

18.6.20ר' המל"ל, משרד ראה"מ.60
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18.6.20מש. שחר: ברית: מודיעין.61

21.6.20ישיבת ממשלה – משרד החוץ.62

סיור בצפון:.63
מפעל לכלי רכב )התפלה( –

קיסריה
מושב גדיש
מושב דלתון

21.6.20

22.6.20שמעון ביטון, כנסת.64

22.6.20מש. מזרחי: ברית: בת ים.65

סיור בצפון:.66
כסרא סמיע

ראש העיר כרמיאל
מפגש ראשי ערים, קרית ביאליק

23.6.20

23.6.20ראיון גלי צה"ל.67

23.6.20ראיון ערוץ הכנסת.68

24.6.20מש. רחמני: ניחום אבלים: ת"א.69

24.6.20הצבעות – כנסת.70

24.6.20נחמיה רייבי וסלמן טריף, כנסת.71

מרינה רוזנברג, שמחה לייבוביץפ.72
ואבינועם הדס, כנסת

24.6.20

24.6.20קבינט ביטחוני.73

25.6.20מש. דהן: עליה לתורה: יבנה.74

טקס סיום קורס קצינות, פיקוד.75
העורף, רמלה

25.6.20

26.6.20אדם נחום, מבשרת ציון.76

28.6.20ישיבת ממשלה – משרד החוץ.77

29.6.20ישיבת סיעה – כנסת.78

29.6.20ריייצ'ל ברוידא, כנסת.79

29.6.20בריאן ניסל, כנסת.80

29.6.20אלי אוביץ, כנסת.81

30.6.20א.צ. מש. מור- ת"א.82

 תורן מליאה –16:00 – 83.19:00
כנסת

30.6.20

1.7.20הצבעות– כנסת.84

1.7.20הרצל מקוב, כנסת .85

1.7.20שגריר הולנד בישראל, כנסת.86

2.7.20אולפני קשת – הרצליה.87

2.7.20סיור במועצה האיזורית שומרון.88
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)פדואל, ברקן(
2.7.20עמיחי שלו, מבשרת ציון.89

5.7.20ישיבת ממשלה – משרד החוץ.90

6.7.20ישיבת ממשלה -משרד החוץ.91

ביקור במכינה הירושלמית –.92
)גבעה צרפתית(

7.7.20

ביקור במכינת "בית ישראל"–.93
)גילה(

7.7.20

8.7.20הצבעות – כנסת.94

8.7.20פלר חסן נחום, כנסת.95

8.7.20דניאל אוקנין, כנסת.96

8.7.20ערן דורון, כנסת.97

8.7.20אייל לוי, כנסת.98

8.7.20שמש פרג', כנסת .99

ביקור באוהל המחאה של מורי.100
הדרך

9.7.20

9.7.20השרה ציפי חוטובלי, ירושלים.101

בחירות: ליכוד עולמי, בנייני.102
האומה

12.7.20

VC 12.7.20ישיבת ממשלה ב .103

13.7.20ישיבת ממשלה .104

14.7.20הצבעות – כנסת.105

15.7.20הצבעות – כנסת.106

15.7.20ערן קרני, כנסת .107

15.7.20שי פירון , כנסת.108

16.7.20סוזן מדר – יבנה.109

16.7.20ראיון רשת ב'.110

17.7.20דיוויד יערי – ת"א.111

19.7.20ישיבת ממשלה .112

20.7.20הצבעות – כנסת.113

20.7.20אלדד הלחמי, כנסת .114

20.7.20יובל מור מוסלי, כנסת .115

20.7.20 תורן מליאה, כנסת116.01:00

21.7.20א.צ. חזי צאייג – ת"א.117

פעילים יהודים, ארה"ב – שיחתז.118
זום

21.7.20

1322.7.20ראיון ערוץ .119



5

22.7.20הצבעות – כנסת.120

צביקה הרפז ויוני שפירא, מורי.121
הדרך, כנסת

22.7.20

24.7.20ישיבת צוות: זום.122

26.7.20ישיבת ממשלה .123

27.7.20ישיבת סיעה – כנסת.124

27.7.20הצבעות – כנסת.125

נאום בכנסת לזכר גאולה כהן.126
ז"ל 

27.7.20

28.7.20עמותת טייק – נתניה.127

28.7.20הצבעות – כנסת.128

29.7.20הצבעות – כנסת.129

29.7.20מפגש עם מסעדנים – כנסת.130

ועד"ש למינויים בשירות החוץ –.131
מזכירות הממשלה 

30.7.20

30.7.20מדריכי דרך: זום.132

2.8.20ישיבת ממשלה – משרד החוץ.133

3.8.20ישיבת סיעה – כנסת.134

פ.א. מנכ"ל משרד ההתיישבות,.135
כנסת 

3.8.20

3.8.20שמעון עשהאל, כנסת .136

מפגש עם הורי אסון נחל צפית,.137
מלון "גני ירושלים"

4.8.20

4.8.20קבינט ביטחוני.138

5.8.20הצבעות – כנסת.139

פ.א. מנכ"ל רשות השירות.140
הלאומי אזרחי, מלון "גני

ירושלים"

6.8.20

שיחות זום:.141
ראשי מועצות
גרעיני משימה

משרד הביטחון
מכינות קדם צבאיות

החטיבה להתיישבות

6.8.20

8.8.20ראיון רשת ב'.142

10.8.20זום: אנשי רפואה.143

10.8.20הצבעות – כנסת.144

10.8.20ישיבת סיעה – כנסת.145
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10.8.20ישי זנדני, כנסת .146

10.8.20ח"כ עמית הלוי – כנסת.147

מאהר בסיס ואנוור חלבי –.148
כנסת

10.8.20

11.8.20ראיון גלי צה"ל.149

11.8.20ועדת חוקה של הליכוד: זום.150

11.8.20ארגון איילים : זום.151

12.8.20הצבעות – כנסת.152

12.8.20יחזקאל הרצל – כנסת.153

9012.8.20ראיון רדיו .154

סיור הרשות לשירות לאומי.155
אזרחי )רעננה, בני ברק ותל

השומר(

13.8.20

14.8.20ראיון גלי צה"ל.156

CNN14.8.20ראיון .157

שגריר נורבגיה בישראל,.158
מבשרת ציון

14.8.20

1216.8.20ראיון ערוץ .159

16.8.20השר יואב גלנט.160

16.8.20יוסי ברון, גני ירושלים.161

17.8.20הצבעות– כנסת.162

17.8.20שדולת א"י – כנסת.163

17.8.20 תורן מליאה164.04:00

סקירת פעילות החטיבה.165
להתיישבות – ירושלים

18.8.20

הצבעות על חוק התקציב –.166
כנסת

19.8.20

20.8.20ישיבת צוות: זום .167

24.8.20ראיון גלי צה"ל.168

24.8.20ראיון רדיו קול חי.169

24.8.20הצבעות – כנסת.170

24.8.20חסון אברהם – כנסת.171

24.8.20ג'ק אוחיון – כנסת.172

24.8.20אמנון אשכנזי – כנסת.173

24.8.20 – תורן מליאה01:00 – 174.04:00

25.8.20טובי ירוחם .175

משפ. ערוסי, ניחום אבלים: בית.176
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דגן
25.8.20ראיון גלי ישראל.177

10325.8.20ראיון רדיו .178

25.8.20ראיון גלי צה"ל.179

26.8.20הצבעות – כנסת.180

26.8.20ברק שרעבי – כנסת.181

26.8.20בני בובליל – כנסת.182

בני ללזרוף ושמחה רוטמן ,.183
מבשרת ציון

27.8.20

27.8.20חתונת מתן, מבשרת ציון.184

30.8.20סיור במצפה כרמים.185

30.8.20דיון בלשכת מנכ"ל ראה"מ .186

פתיחת שנה"ל, בי"ס יפה נוף,.187
מעלה אדומים

1.9.20

1.9.20פרופ' מאנדל, מבשרת ציון.188

1.9.20שיחת זום: פורטוגל.189

2.9.20קבינט ביטחוני.190

2.9.20אריה שומר, ירושלים.191

מנכ"ל הרשות לשירות לאומי.192
אזרחי, ירושלים

2.9.20

סיור צפון, גרעינים משימתיים:.193
עכו, נהריה, מעלות 

3.9.20

3.9.20ראיון גלי צה"ל.194

6.9.20שי פירון, מלון "גני ירושלים".195

ליאור שוורץ ופאני לוי, מבשרת.196
ציון

7.9.20

7.9.20השר זאב אלקין, כנסת.197

סיור מרכז, גרעינים משימתיים:.198
גדרה, ראשון לציון, לוד

8.9.20

8.9.20ישיבת ממשלה .199

9.9.20הצבעות– כנסת.200

9.9.20יצחק הרצוג, כנסת.201

9.9.20ישיבת סיעה .202

9.9.20ישיבת ממשלה.203

10.9.20ישיבת ממשלה.204

10.9.20דיויד מקובסקי, ארה"ב:  זום.205

10.9.20ראיון רשת ב'.206
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13.9.20ישיבת ממשלה .207

13.9.20שיחת זום: יוזמת ירושלים.208

13.9.20ישיבת צוות: זום.209

14.9.20ראיון גלי צה"ל.210

14.9.20הצבעות – כנסת.211

צביקי בר חי וגאל גרינוולד,.212
כנסת

14.9.20

14.9.20אבישי וול, כנסת.213

סיור עם "השומר החדש": .214
בקעת הירדן, חוות צוריאל, עמק

הירדן, חצר כינרת, האון, מעגן

15.9.20

15.9.20שמירה לילית, רמות מנשה.215

15.9.20ראיון לסקיי ניוז.216

15.9.20ראיון גלי צה"ל.217

16.9.20ברכה לעובדי חט"ל: זום.218

16.9.20הצבעות – כנסת.219

16.9.20תשובה לשאילתה, כנסת.220

 –14:00תורן מליאה כנסת .221
11:00

16.9.20

16.9.20ח"כ מיקי לוי – כנסת.222

שיחת זום: ראשי מועצות )שדות.223
נגב, שדרות, אשכול(

16.9.20

16.9.20ראיון גלי צה"ל.224

16.9.20צורי צוף, כנסת.225

סיור צפון: חטיבה להתיישבות –.226
)משגב, גליל תחתון, הררית,

אשחר, ערב אל נעים, בית
רימון, שיבולת, מיטל(

17.9.20

21.9.20ישיבת ממשלה .227

21.9.20שיחת זום: התנועה הרפורמית.228

21.9.20שיחת זום: מאיר דויטש, רגבים.229

21.9.20ראיון ערוץ הכנסת.230

22.9.20הצבעות – כנסת.231

23.9.20הצבעות – כנסת.232

24.9.20ראיון סקייפ: אתר כיפה.233

1324.9.20ראיון ערוץ .234

24.9.20הצבעות – כנסת.235

1126.9.20ראיון ערוץ .236
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29.9.20חוק יסוד משק המדינה – כנסת.237

29.9.20השר רפי פרץ – כנסת.238

30.9.20ראיון רדיו סול.239

121.10.20ראיון ערוץ .240

3.10.20, נווה אילן13ראיון ערוץ ,.241

906.10.20ראיון רדיו .242

7.10.20ראיון גלי צה"ל.243

7.10.20ראיון רדיו ירושלים.244

8.10.20ראיון רשת ב'.245

12.10.20ישיבת ממשלה .246

12.10.20ישיבת סיעה – כנסת.247

12.10.20הצבעות – כנסת.248

14.10.20בדיקת קולונוסקופיה + מנוחה.249

נאום בכנסת בדיון על הסכם.250
השלום עם איחוד האמירויות

15.10.20

15.10.20ראיון ערוץ הכנסת.251

15.10.20הצבעות – כנסת.252

18.10.20ישיבת ממשלה.253

19.10.20ישיבת סיעה – כנסת.254

19.10.20שיחת זום: החטיבה להתיישבות.255

השר בני גנץ, השר מיכאל ביטון,.256
שי פירון: מתווה השירות, כנסת

19.10.20

19.10.20ראיון: האיחוד האירופי.257

20.10.20תורן מליאה – כנסת.258

20.10.20חן גוטרמן: זום.259

20.10.20ניר אבודרם: זום.260

21.10.20אזכרת הרב עובדיה יוסף, כנסת.261

21.10.20הצבעות – כנסת.262

21.10.20גבריאל ריזנשוילי, כנסת.263

1121.10.20ראיון לערוץ .264

זום בנושא עוטף עזה )מנכ"ל,.265
צוות, ראש מועצת שדות נגב(

22.10.20

22.10.20ראש הממשלה, בלפור.266

10223.10.20ראיון רדיו .267

25.10.20ישיבת ממשלה.268

25.10.20ראיון גלי צה"ל.269

26.10.20פ"ע טלפוני מנכ"ל התיישבות.270
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26.10.20הצבעות – כנסת.271

26.10.20ראיון גלי צה"ל .272

סיור מרכז: חטיבה להתיישבות:.273
)מגילות, מעלה אפרים, גלגל,

בתרונות, מגדלים(

27.10.20

טקס חתימה על שת"פ מדעי.274
באוניברסיטת אריאל

28.10.20

ראש הממשלה וראשי המועצות.275
באיו"ש – אריאל

28.10.20

28.10.20מפגש צוות: כנסת.276

28.10.20קבינט ביטחוני.277

סיור דרום: חטיבה להתיישבות:.278
)תל ערד, יתיר, באר מילכה,

מבואות ערד, ריחן, פתחת
ניצנה, כרם שלום(

29.10.20


