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השרה מירב כהןלשכת השרהתקשורת02/01/202207:2007:35א  יום

השרה מירב כהןזוםועדת שרים לחקיקה02/01/202208:3009:10יום א 

השרה מירב כהןמ"משרד רוהישיבת ממשלה02/01/202211:0013:30יום א 

השרה מירב כהןלשכת השרה הרשות למעמד האישה- ראיון עבודה 02/01/202215:3016:00א  יום

רותם ארנרייך חיימי;נעמה שולץ; השרה מירב כהןטלפוניסיכום ראיונות לתפקיד ראש הרשות לקידום מעמד האישה- רותם והשרה מירב כהן+ נעמה שולץ 02/01/202216:0016:30א  יום

לשכת השרה תעודת יושר למטפלים סיעודיים. תיקון חוק המידע הפלילי- פגישת הכנה02/01/202217:0017:30א  יום

דניה ;צביקה אינבינדר;חי פסח;השרה מירב כהן

יעלה גרין לשםיוגב-ליאור זיסר;סורל הרלב;קאופמן

אביעד פרידמן; מאיר בינג;השרה מירב כהןל"לשכת מנכתוכניות דיור למבוגרים- אביעד פרידמן 02/01/202217:3018:00א  יום

ר ליאת הכט"ד; השרה מירב כהןטלפוניעדכונים בנושא קורונה- ר ליאת הכט "ד02/01/202220:3021:00א  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהתקשורת03/01/202207:0007:20ב  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהמענה על פניות ציבור03/01/202207:3008:45ב  יום

לשכת השרהמעבר על תוכניות עבודה- שרה + ל"ע מנכ.פ03/01/202209:0011:30יום ב 

ענבל ; מיכל דבורצקי ; מאיר בינג ; השרה מירב כהן

רותם ארנרייך ; ; דניה קאופמן; תום שחר זהרי ; סוננברג 

עדי שמאי ; יובל ברמי שובל ;יוגב-ליאור זיסרפז-עדי טור; ערן שורץ ; חיימי 

איציק לב; השרה מירב כהן;פז-עדי טור;  אלישבע סבתולשכת השרהאיציק לב מנכל רשת רשות הצעירים03/01/202211:3012:00ב  יום

לשכת השרהמירב בנושא תזכיר חוק הרשות לקידום מעמד האישה+ ע אוה .פ03/01/202212:0012:40יום ב 

סורל ; דניה קאופמן; אוה מדזיבוז  ; השרה מירב כהן

מוחמד ; רותם ארנרייך חיימי; אורית בקר ; הרלב

;אושרה יוסף פרידמן; מסאלחה

זום+ כנסת כ לימור מגן תלם בנושא תעסוקת מבוגרים"ח03/01/202213:0013:30ב  יום

סורל ;דניה קאופמן;רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהן

כ לימור "ח;מיכל דבורצקי;יפית בר;יוגב-ליאור זיסר;הרלב

אורית בקרמגן תלם

כנסתוינט בנושא קשישים אתיופים 'ל אשל ג"השרה פנינה תמנו שאטה ויוסי היימן מנכ03/01/202213:3014:00ב  יום

; חי פסח; יוחאי רוטנברג; דניה קאופמן; השרה מירב כהן

יוסי היימן; השרה פנינה תמנו שאטה

זוםיש עתיד- מטה נשים בחברה הערבית 03/01/202214:0014:30ב  יום

; חסאן טואפרה ; רותם ארנרייך חיימי; השרה מירב כהן

אוה מדזיבוז;סלימאן-סלימה מוסטפא; אדהם דראושה 

השרה מירב כהןכנסתיש עתיד- ישיבת סיעה 03/01/202214:3015:30יום ב 

השרה מירב כהןלשכת השרהקבלת משוב על מועמדות לרשות לקידום מעמד האישה04/01/202208:0009:30ג  יום

לשכת השרהמפגש עובדי משרד ותיקים עם השרה מירב כהן04/01/202210:0010:30ג  יום

שלמה ;ליזה הירשברג;נעמי שקולניק;דליה תופיק

מיכאל ;יוחאי רוטנברג;משה שטרן;עדנה גרניט;מעוז

השרה מירב כהן;גנור

לשכהתכניות עבודה- ישיבת צוות 04/01/202210:3011:00ג  יום

צפריר ;צביקה אינבינדר;תום שחר זהרי;השרה מירב כהן

ניב דמור;סיני-בן

השרה מירב כהןטלפוניע בנושא מערך התנדבות לאזרחים ותיקים.פ04/01/202211:0011:30ג  יום

השרה מירב כהןנסיעהמענה לפניות ציבור04/01/202211:3012:00ג  יום

השרה מירב כהןגליל ים הרצליהצילומים לועידת יש עתיד04/01/2022 12:0013:00ג  יום

השרה מירב כהןהרצליההנהלת מטה הרצליה עם השרה מירב כהן04/01/202213:0013:30ג  יום

הדר שוויצר;אופיר וינר;השרה מירב כהןרמת השרוןטית רמת השרון עם השרה מירב כהן"הדר שוויצר רמ04/01/202213:3014:10ג  יום

השרה מירב כהןטלפוניטלפוני בנושא מועמדות לתפקיד ראש הרשות לקידום מעמד האישה04/01/202214:3015:00ג  יום

חיים ביבס; השרה מירב כהןטלפוניחיים ביבס בנושא רשויות מקומיות ערביות04/01/202215:0015:15ג  יום

השרה מירב כהןנסיעהמענה על פניות ציבור04/01/202215:1515:45ג  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהבירורים לגבי מועמדות לרשות לקידום מעמד האישה04/01/202215:4516:30ג  יום

נמרוד מיימון; השרה מירב כהןלשכת השרהנמרוד מיימון בנושא קורונה בבתי אבות04/01/202216:3017:00ג  יום

דניה קאופמן; השרה מירב כהןלשכת השרהתלונות בנושא אפוטרופוסות.2קורונה .1: שרה בשני נושאים+ ע יועצת חקיקה .פ04/01/202217:3018:00ג  יום

השרה מירב כהןמשפחה04/01/202218:0019:00ג  יום

השרה מירב כהןאינסטגרםיש עתיד' דור העתיד'ת באינסטגרם עם  "שו04/01/202219:0019:15ג  יום

השרה מירב כהןתל אביבועידת יש עתיד 04/01/202219:3022:00ג  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהמענה על פניות ציבור05/01/202208:3010:00ד  יום

אופיר וינר;השרה מירב כהןלשכת השרהיש עתיד+ 60פגישה עם הנהלת מטה 05/01/202210:0010:45ד  יום



תום שחר זהרי;ניב דמור;צפריר בן סיני;השרה מירב כהןלשכת השרהישיבת צוות בנושא ביטוחי בריאות למבוגרים05/01/202210:4511:15ד  יום

לשכת השרהשוטף- שרה+ משנה+ ל "ע מנכ.פ05/01/202211:1512:15ד  יום

רותם ארנרייך ;ערן שורץ;מאיר בינג;השרה מירב כהן

חיימי

השרה מירב כהןטלפוניתקשורת05/01/202212:1512:25ד  יום

לשכת השרהישיבת צוות בנושא תוכנית הבדידות למבוגרים05/01/202212:3013:00ד  יום

ניב ;תום שחר זהרי;צפריר בן סיני;השרה מירב כהן

ערן שורץ;רותם ארנרייך חיימי;דמור

זוםריבי בלר עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן בנושא פרילנסרים מבוגרים05/01/202213:0013:30ד  יום

-ליאור זיסר; השרה מירב כהן; ריבי בלר; מיכל דבורצקי

רותם ; ערן שורץ ; יובל ברמי שובל ; ברכי דליצקי ; יוגב 

ארנרייך חיימי

פז-עדי טור;יוגב-ליאור זיסר;השרה מירב כהןלשכת השרהקצבת הזקנה. סיעוד. ראשי מטה רעננה עם השרה  מירב כהן בנושא התנדבויות ותיקים לותיקים05/01/202213:3014:00ד  יום

דניה קאופמן;סורל הרלב;חי פסח;השרה מירב כהןלשכת השרה סטטוס חקיקה 05/01/202214:0014:30ד  יום

זוםעמדות כלפי יוצאי מדינות ערב ואיראן עם אשלי פרי והשרה מירב כהן- הצגת ממצאי סקר צעירים 05/01/202214:4015:00ד  יום

עומר ;אשלי פרי;שלום בוחבוט;השרה מירב כהן

ניב דמור;צפריר בן סיני;פז-עדי טור;אלמוג שרב;ברון

השרה מירב כהןביתמשפחה05/01/202215:1517:30ד  יום

לשכהע בנושא תוכנית הבדידות מבוגרים.פ05/01/202217:4519:00ד  יום

ניב ; תום שחר זהרי ; צפריר בן סיני; השרה מירב כהן

ערן שורץ; רותם ארנרייך חיימי ; דמור

השרה מירב כהןזום עדכונים בנושא קורונה05/01/202219:0019:30ד  יום

השרה מירב כהן;מירה מינסלשכת השרהע מירה מינס בנושא קידום נשים.פ06/01/202208:3009:15ה  יום

ר ליאת הכט"ד; השרה מירב כהןר ליאת הכט בנושא קורונה"ד06/01/202210:0011:00יום ה 

לשכת השרהפגישה בנושא עושק קשישים06/01/202211:0011:30ה  יום

מאיר ;השרה מירב כהן;צביקה אינבינדר;חי פסח

דניה קאופמן;ענבל סוננברג;בינג

השרה מירב כהןלשכת השרהצילום סרטונים בנושא עושק קשישים06/01/202211:3013:00ה  יום

השרה מירב כהןכתיבת מסמך בנושא קצבת זקנה06/01/202213:0014:00יום ה 

השרה מירב כהןלשכת השרהמעבר על סיכומים לישיבת ממשלה וועדת שרים לחקיקה06/01/202214:0014:30ה  יום

לשכת השרה צוות תקשורת 06/01/202214:3515:05ה  יום

תום שחר ; צביקה אינבינדר ; ניב דמור; צפריר בן סיני

השרה מירב כהן; זהרי 

חי פסח;השרה מירב כהןלשכת השרהע בנושא סיוע משפטי לקשישים.פ06/01/202215:4516:00ה  יום

;לשכת השרהישיבת תוכניות עבודה06/01/202216:0017:30ה  יום השרה מירב כהן;צפריר בן סיני ;

מאיר בינג;השרה מירב כהןלשכת השרהשרה+ ל "פגישה בנושא חוק הגיוס מנכ06/01/202217:3017:50ה  יום

השרה מירב כהןטלפוניתקשורת07/01/202208:4009:00ו  יום

השרה מירב כהןזוםישיבת שרינו בזום08/01/202220:3021:30שבת 

השרה מירב כהןתקשורת09/01/202210:0010:15א  יום

השרה מירב כהןמ"משרד רוהישיבת ממשלה09/01/202211:1515:00יום א 

השרה מירב כהןמ"משרד רוהועדת שרים לחקיקה09/01/202215:0016:00יום א 

השרה מירב כהןלשכת השרההרשות למעמד האישה- ראיון עבודה 09/01/202217:3018:00א  יום

השרה מירב כהןטלפוניעדכונים בנושא קורונה- אורלי גרינפלד 09/01/202222:3023:00א  יום

דניה קאופמן;פז-עדי טור;יוגב-ליאור זיסרערן שורץ;ענבל סוננברג;מאיר בינג;השרה מירב כהןזוםתוכניות עבודה- שרה + ל "ע מנכ.פ10/01/202209:3011:30ב  יום

השרה מירב כהןזוםל במסגרת ישיבת הנהלה"פרידה ממיכל דבורצקי המשנה למנכ10/01/202210:0010:30ב  יום

זוםראש מועצת מבשרת ציון בנושא אזרחים ותיקים- יורם שמעון10/01/202211:3012:00ב  יום

ענבל ; שמעון יורם ; מאיר בינג ; השרה מירב כהן

יוגב -ליאור זיסר; אלישבע סבתו ; ברכי דליצקי ; סוננברג 

ירון מנשה; פז -עדי טור; 

זוםאיציק דבש בנושא בחינת היתכנות של הקמת מוזיאון לציון מורשת יהדות מדינות ערב והאסלאם ותרומתם למרחב המוסלמי+ אילן כהן 10/01/202212:0012:40ב  יום

עדי ;אלמוג שרב; איציק דבש; אילן כהן;השרה מירב כהן

יוסי אלפי;עומר ברון;שלום בוחבוט;פז-טור

השרה מירב כהןכנסתיש עתיד- ישיבת סיעה 10/01/202214:3015:30יום ב 

זוםדיון בנושא מתווה להגנה על מבוגרים בזמן הקורונה10/01/2022 15:3016:30ב  יום

ענבל ;מאיר בינג;רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהן

נתנאל לוימורן מור;יוגב-ליאור זיסר;ערן שורץ;נתנאל לוי;סוננברג

זוםמצגת קורונה 10/01/202217:3018:30ב  יום

צביקה ;ענבל סוננברג;מאיר בינג;השרה מירב כהן

רותם ארנרייך חיימי;צפריר בן סיני;אינבינדר

השרה מירב כהןזוםפורום השרים להסברה בנושא קורונה בראשות ד״ר אורלי גרינפלד וראש מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה אלעד טנא10/01/202219:0019:30ב  יום



השרה מירב כהןמחלה11/01/202209:3012:30ג  יום

השרה מירב כהןתקשורת11/01/202213:0013:30יום ג 

זוםשרה בנושא תקציב המשרד + ל "מנכ11/01/202214:0015:00ג  יום

מאיר ;השרה מירב כהן;משה הומינר;פז-עדי טור

דניה קאופמן;אופיר אטינגר;ערן שורץ;יובל ברמי שובלצביקה אינבינדר;ענבל סוננברג;בינג

דניה קאופמן;יוגב-ליאור זיסר;השרה מירב כהןזוםע דניה וליאור בנושא הכנה לפגישה עם ביטוח לאומי.פ11/01/202215:3016:00ג  יום

השרה מירב כהןמ"משרד רוהקבינט קורונה11/01/202219:3022:00ג  יום

זוםל ביטוח לאומי מאיר שפיגלר ונציגי משרד המשפטים"מנכ- סיעוד ותיקוני חקיקה12/01/202209:0010:00ד  יום

דניה ;סורל הרלב;השרה מירב כהן; מאיר בינג

נתנאל ;יעלה גרין לשם;חי פסח;צביקה אינבינדר;קאופמן

;יוגב-ליאור זיסרגלעד שחר;אלבי מלכה;לוי

זוםהשרה איילת שקד עם השרה מירב כהן- קידום נשים בשלטון המקומי 12/01/202210:1511:00ד  יום

סורל ;אוה מדזיבוז;רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהן

;אורית בקר;מוחמד מסאלחה;הרלב

רותם ארנרייך חיימי;השרה איילת שקד; השרה מירב כהןזוםהשרה איילת שקד עם השרה מירב כהן בנושא תקני אזרח ותיק ברשויות המקומיות12/01/202210:1510:45ד  יום

השרה מירב כהןמעבר על חומרים מקבינט קורונה12/01/202211:3015:00ד  יום

השרה מירב כהןבית השרהברכות בנושא חינוך מגדרי לגיל הרך12/01/202213:0013:30ד  יום

זוםמ בנושא קשישים וקורונה"ל רוה"יאיר פינס מנכ12/01/202215:3016:30ד  יום

רותם ;יוגב-ליאור זיסר;השרה מירב כהן;מאיר בינג

ערן שורץארנרייך חיימי

השרה מירב כהןכנסתתורנות שרים במליאה13/01/202205:0008:00ה  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהעבודה על החלטת ממשלה בנושא הגנה על מבוגרים בקורונה13/01/202208:0009:00ה  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהמענה על פניות ציבור13/01/202209:0010:30ה  יום

השרה מירב כהן; תום שחר זהרי; צביקה אינבינדר ; צפריר בן סיני; ניב דמורלשכת השרה שוטף- ישיבת צוות 13/01/202210:3011:30ה  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהעבודה עצמית סיוע למבוגרים בקורונה13/01/202211:3013:00ה  יום

;אוה מדזיבוז;רותם ארנרייך חיימי;כ יסמין פרידמן"ח;אופיר וינר;השרה מירב כהןזוםנשים" - כתף אל כתף- "פגישת היכרות והצגת תכנית עבודה - כ יסמין פרידמן "ח13/01/202213:0013:30ה  יום

חי פסח;ערן שוורץ;צור-נטע אבן;יפית בר;ברכי דליצקי;יוגב-ליאור זיסר;ענבל סוננברג;מיכל דבורצקי;השרה מירב כהן;מאיר בינגזוםחות רלוונטיים"שיפור איכות הטיפול בעושק קשישים ויצירת דו13/01/202214:0014:30ה  יום ;דניה קאופמן;יובל ברמי שובל

השרה מירב כהןנסיעה13/01/202214:3015:30ה  יום

השרה מירב כהןרמת גןניחום אבלים על פטירתה של גלית גלובוס13/01/202215:3016:30ה  יום

השרה מירב כהןתקשורת13/01/202216:1016:25ה  יום

השרה מירב כהןנסיעה13/01/202216:3017:00ה  יום

השרה מירב כהןהרצליהניחום אבלים אצל הנשיא הרצוג13/01/202217:0018:00ה  יום

השרה מירב כהןטלפוניתקשורת14/01/202208:4008:55ו  יום

השרה מירב כהןזוםישיבת שרינו בזום15/01/202220:3021:30שבת 

השרה מירב כהןמ"משרד רוהישיבת ממשלה16/01/202211:2013:50יום א 

השרה מירב כהןמ"משרד רוהועדת שרים לחקיקה16/01/202214:0016:00יום א 

זוםעידית סילמן עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן בנושא ערים מעורבות, ר הקואליציה"יו16/01/202216:1516:45א  יום

כ "ח;אדהם דראושה;חסאן טואפרה;השרה מירב כהן

;אוה מדזיבוז;רותם ארנרייך חיימי;עידית סילמן

השרה מירב כהןלשכת השרהתקשורת17/01/202207:2007:30ב  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהתקשורת17/01/202208:3008:45ב  יום

נמרוד גורנשטיין;דניה קאופמן;השרה מירב כהןלשכת השרהפגישת הכנה לפגישה עם יהודה דוידוב בנושא ניצולי שואה דוברי רוסית17/01/202209:1009:30ב  יום

זוםיהודה דווידוב בנושא תמיכות בארגונים לציבור ניצולי השואה דוברי הרוסית17/01/202209:3010:00ב  יום

גליה מאיר ; יהודה דווידוב;דניה קאופמן; השרה מירב כהן

נמרוד גורנשטיין; ענבל סוננברג ; 

השרה מירב כהן;רותם ארנרייך חיימי; ניב דמורלשכת השרהשיחה בנושא חופשת לידה לאבות17/01/202210:1510:45ב  יום

;;רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהןזוםהשלכות גל הקורונה הנוכחי על נשים17/01/202211:3012:15ב  יום אוה מדזיבוז;אושרה יוסף פרידמן ;

השרה מירב כהןרחוב בנק ישראלי מורי דרך לאזרחים ותיקים"סיורים מודרכים ע- מיזם משותף - השר יואל רוזבוזוב והשרה מירב כהן 17/01/202212:3013:15ב  יום

השרה מירב כהןזוםיש עתיד- ישיבת סיעה 17/01/202213:4514:45יום ב 

השרה מירב כהןכנסתהשרה אורנה ברביבאי והשרה מירב כהן בנושא עושק קשישים17/01/202215:3016:00ב  יום

השרה מירב כהןכנסתישיבה מיוחדת של הכנסת במעמד נשיא המדינה-  שנה לכנסת 73-  מליאה17/01/202216:0016:45ב  יום

אלי וקסמן' פרופ; השרה מירב כהןטלפוניאלי וקסמן בנושא קורונה' פרופ17/01/202217:0017:15ב  יום

רן בליצר' פרופ; השרה מירב כהןטלפונירן בליצר בנושא קורונה' פרופ17/01/202217:4517:55ב  יום

סלמאן זרקא' פרופ;השרה מירב כהןטלפוניסלמאן זרקא בנושא קורונה' פרופ17/01/202220:3021:00ב  יום

השרה מירב כהןטלפוניתקשורת 18/01/202208:0008:15ג  יום



ערן שוורץ;השרה מירב כהןלשכת השרהשוטף- ל והשרה "ע המשנה למנכ.פ18/01/202209:0009:30ג  יום

זוםלשכת שרה+ ל "ע תוכניות עבודה לשכת מנכ.פ18/01/202209:3010:30יום ג 

ענבל ; מיכל דבורצקי ; מאיר בינג ; השרה מירב כהן

; ערן שוורץ; דניה קאופמן ;  תום שחר זהרי ; סוננברג 

;יוגב -ליאור זיסר; יובל ברמי שובל; עדי שמאיפז-עדי טור; ערן שורץ ; רותם ארנרייך חיימי 

זוםשרה בנושא שורדי שואה + ל "ע מנכ.פ18/01/202210:3012:00ג  יום

ענבל ;מאיר בינג;דניה קאופמן;השרה מירב כהן

רותם ארנרייך ;נמרוד גורנשטיין;אברמי טורם;סוננברג

נמרוד גורשטיין;ערן שורץחיימי

השרה מירב כהןמבשרת ציוןאישי18/01/202212:3014:00ג  יום

השרה מירב כהןטלפוניגיל סגל בנושא שיתופי פעולה עם הכנסת18/01/202214:3015:00ג  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהעבודה בנושא חלוקת בדיקות אנטיגן לבתי אבות18/01/202215:0016:30ג  יום

ענבל סוננברג; השרה מירב כהןלשכת השרהשרה+ ל "א יועצת מנכ.פ18/01/202216:3017:00ג  יום

ניב דמור;צפריר בן סיני;תום שחר זהרי;השרה מירב כהןלשכת השרהישיבת צוות בנושא תוכניות עבודה 18/01/202217:0018:00ג  יום

מאיר בינג; השרה מירב כהןטלפונישרה+ ל "טלפוני מנכ18/01/202218:0018:30ג  יום

השרה מירב כהןטלפונימשה אדרי בנושא הגנה על קשישים בקורונה18/01/202218:3019:00ג  יום

השרה מירב כהןטלפוניאלעד טנא בנושא קמפיין הסברה בנושא הגנה על קשישים בקורונה18/01/202219:0019:30ג  יום

רותם ארנרייך חיימי; מאיר בינג; השרה מירב כהןטלפוניע רותם ומאיר בנושא השפעות הקורונה על נשים.פ18/01/202221:0021:30ג  יום

השרה מירב כהןחלוקת אוכל לקשישים המוכרים לרווחה- רונן פלוט19/01/202208:0009:00ד  יום

זוםבנושא סטטוס חקיקה. ע.פ19/01/202209:0010:00ד  יום

; מאיר בינג; דניה קאופמן; סורל הרלב ; השרה מירב כהן

ערן שורץ; אורית בקר  ; רותם ארנרייך חיימי

זוםראש עיריית ירושלים משה ליאון בנושא סיוע לקשישים19/01/202210:0011:00ד  יום

; עומר ברון; ענבל סוננברג ; השרה מירב כהן; מאיר בינג

; ערן שורץ פז-עדי טור; אלישבע סבתו 

ניב דמור;צפריר בן סיני;תום שחר זהרי;השרה מירב כהןלשכת השרהע צוות בנושא סטטוס יום השואה.פ19/01/202211:0011:30ד  יום

השרה מירב כהןלשכת השרה(מבוגרים)הרחבת מיזם שלישי בשלייקס 19/01/202211:3012:30ד  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהניצולי שואה- החלטת ממשלה יד ושם 19/01/202212:3013:30ד  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהמעבר על טיוטה- ח בנושא סיעוד"דו19/01/202213:3014:00ד  יום

זוםעמותת ערים מובילות שינוי בנושא החברה הערבית 19/01/202214:0014:30ד  יום

רותם ; אדהם דראושה; חסאן טואפרה ; השרה מירב כהן

סוהייל דיאב; ארנרייך חיימי

השרה מירב כהןלשכת השרהע בנושא סיעוד.פ19/01/202214:3015:00ד  יום

השרה מירב כהןכתיבת נאום ליום השואה הבינלאומי19/01/202215:0016:00יום ד 

השרה מירב כהןבנושא תכנית הבדידות. ע.פ19/01/202220:3021:30יום ד 

השרה מירב כהןלשכת השרהתקשורת20/01/202207:0507:20ה  יום

רותם ארנרייך חיימי; השרה מירב כהןלשכת השרהע רותם ומירב בנושא השפעת הקורונה על נשים.פ20/01/202208:3009:30ה  יום

עומר ברון ; צפריר בן סיני;ניב דמור;השרה מירב כהןזום+ לשכהשוטף- ע צוות .פ20/01/2022 09:3010:00ה  יום

תום שחר זהרי; יוחאי צוברי; השרה מירב כהןלשכת השרהצילום סרטון ליום השואה הבינלאומי20/01/202210:0011:00ה  יום

רותם ארנרייך חיימי; השרה מירב כהןלשכת השרהע רותם בנושא נשים.פ20/01/202211:0011:30ה  יום

השרה מירב כהןטלפנים בנושא מועמדות לרשות קידום מעמד האישה20/01/202211:3012:30יום ה 

השרה מירב כהןטלפונישיחת התייעצות בין רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג לשרה מירב כהן בנושא הרשות לקידום מעמד האישה20/01/202212:3013:00ה  יום

השרה מירב כהןמעבר על ועדת שרים לחקיקה וישיבת ממשלה20/01/202213:0014:00ה  יום

השרה מירב כהןנסיעה20/01/202214:0014:30ה  יום

השרה מירב כהןאישי20/01/202214:3016:00ה  יום

השרה מירב כהןזוםישיבת שרינו בזום22/01/202220:3021:30שבת 

השרה מירב כהןלשכת השרהמעבר על חומרים לממשלה23/01/202208:0009:00יום א 

צפריר בן סיני; ניב דמור;השרה מירב כהןלשכת השרהצילום סרטונים בנושא בדידות וברכות23/01/202209:0010:00א  יום

השרה מירב כהןמ"משרד רוהישיבת ממשלה23/01/202211:3015:00יום א 

השרה מירב כהןמ"משרד רוהועדת שרים לחקיקה23/01/202215:0016:00יום א 

השרה מירב כהןלשכת השרהמענה לנשים בזמן קורונה 23/01/202216:3017:00א  יום

השרה מירב כהןפרוייקט איתור ומיצוי זכויות של ניצולי שואה 23/01/202217:0018:00א  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהמבצע טלפונים של המוקד 23/01/202218:0019:00א  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהמדיניות בידודים 23/01/202219:0019:30א  יום

השרה מירב כהןלשכת השרה תקשורת24/01/202207:3008:00ב  יום



השרה מירב כהןזרקא בנושא קורונה' פרופ24/01/202208:0009:00יום ב 

זוםע בנושא ערים מעורבות.פ24/01/2022 09:0009:30ב  יום

אדהם ; חסאן טואפרה; מאיר בינג ; השרה מירב כהן

; יונתן פז ; ערן שורץ ; רותם ארנרייך חיימי ; דראושה 

רותם קלמר

שרה בנושא סיעוד + ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ24/01/202209:3010:30יום ב 

ענבל ; מיכל דבורצקי ; מאיר בינג ; השרה מירב כהן

דניה ; יוגב -ליאור זיסר; תום שחר זהרי; סוננברג 

; פז-עדי טור; ערן שורץ ; רותם ארנרייך חיימי ; קאופמן  

עדי שמאי; יובל ברמי שובל;לירון הנץ ; ברכי דליצקי 

זוםשוטף- שרה+ ל"ע תוכניות עבודה מנכ.פ24/01/202210:3011:00ב  יום

דניה ; רותם ארנרייך חיימי ; מאיר בינג ; השרה מירב כהן

; ערן שורץ; יוגב -ליאור זיסר; ענבל סוננברג ; קאופמן 

תום שחר זהרי

ערן שורץ; צפריר בן סיני; השרה מירב כהןלשכת השרהע בנושא תוכנית הבדידות.פ24/01/202211:0012:00ב  יום

לשכת השרהע בנושא צעירים.פ24/01/202212:0012:40ב  יום

ערן שורץ ; אלישבע סבתו; אופיר וינר ; השרה מירב כהן

פז-עדי טור; 

השרה מירב כהןכנסתתקשורת24/01/202214:0014:30ב  יום

השרה מירב כהןכנסתיש עתיד- ישיבת סיעה 24/01/202214:3015:45יום ב 

יוסי צרפתי;השרה מירב כהןכנסתט שלומי"רמ- ע יוסי צרפתי .פ24/01/202215:4516:05ב  יום

זוםנציגי הסתדרות הגמלאים בישראל בנושא נגישות בבנקים ובדואר ומיצוי זכויות25/01/202209:3010:00ג  יום

חי ; ברכי דליצקי ; יוגב -ליאור זיסר; השרה מירב כהן

צור-נטע אבן; רותם ארנרייך חיימי ; פסח

אליקים רובינשטיין; השרה מירב כהןטלפוניהיכרות אישית - אליקים רובינשטיין עם השרה מירב כהן' פרופ25/01/202210:0010:10ג  יום

זוםהתנדבות ותיקים- בנושא תוכנית באים לטוב - אליקים רובינשטיין עם השרה מירב כהן ' פרופ25/01/2022 10:1510:40ג  יום

; ברכי דליצקי; אליקים רובינשטיין; השרה מירב כהן

רותם ; ענבל סוננברג ; ערן שורץ ; יוגב -ליאור זיסר

אורית בקר; סורל הרלב  ;;ארנרייך חיימי   

השרה מירב כהןטלפוני כ מיכל רוזין "שיחה עם ח25/01/202211:0011:30ג  יום

השרה מירב כהןטלפוני אבי וובר בנושא גטאות פתוחים 25/01/202211:3012:30ג  יום

השרה מירב כהןשיחה בנושא תקן אזרח וותיק עם משרד הכלכלה 25/01/202212:3013:30ג  יום

דניה קאופמן ; השרה מירב כהןכנסתהשדולה למען ניצולי השואה25/01/202214:0014:30ג  יום

השרה מירב כהןכיה 'ל בצ"הכנת נאום לסרטון יום השואה הבינ25/01/202214:3016:00ג  יום

השרה מירב כהןנסיעה25/01/202216:3017:30ג  יום

השרה מירב כהןנווה אילןתקשורת25/01/202217:4018:20ג  יום

דניה קאופמן ; השרה מירב כהןלשכת השרה כיה'ל בצ" צילום סרטון נאום ליום השואה בינ25/01/202219:0020:00ג  יום

מחלת ילד26/01/202208:0009:30ד  יום

זוםשיתופי פעולה -ית הסוכנות היהודית "ר ההסתדרות הציונית העולמית ואמירה אהרונוביץ מנכל"יעקב חגואל יו26/01/202209:4510:30ד  יום

ערן שורץ ; מאיר בינג ; ענבל סוננברג ; השרה מירב כהן

; יונתן פזיעקב חגואל; חגית כהן ; חסאן טואפרה  ; 

זוםדיון המשך עם נציגי קופות החולים והשרה מירב כהן בנושא הפניה מהקופה לתוכנית הבדידות 26/01/2022 10:3011:15ד  יום

יוחאי; יוגב-ליאור זיסר; מאיר בינג; השרה מירב כהן ;  

חי פסח; דניה קאופמן ;  ענבל סוננברג ; רוטנברג ;  

גליה מאיר אריכא; רותם ארנרייך חיימי ; אברמי טורם    ; 

נמרוד גורנשטיין; ערן שורץ 

השרה מירב כהןכנסתל בכנסת" נאום יום השואה הבינ26/01/202211:4013:00ד  יום

מיכל טהון; נעמה שולץ;השרה מירב כהןזוםשוטף- ל המשרד  "מנכ+ נעמה שולץ והשרה מירב כהן 26/01/202213:3014:00ד  יום

השרה מירב כהןנסיעה 26/01/2022 13:3014:30ד  יום

  אושרה יוסף פרידמן; רותם ארנרייך חיימי ; השרה מירב כהןזוםעדכון והתכנסות - ם לקידום נשים " של האו1325תכנית . ע.פ26/01/202214:0014:15ד  יום

רותם ארנרייך חיימי ; השרה מירב כהןתל אביבאמא של אוה מדזיבוז ראש הרשות לקידום מעמד האישה- שבעה26/01/202214:3015:15ד  יום

השרה מירב כהןנסיעה26/01/202215:1516:15ד  יום

השרה מירב כהןתקשורת 27/01/2022 07:3008:00ה  יום

השרה מירב כהןמשפחה27/01/202209:0010:00ה  יום

השרה מירב כהןזוםהרצאה לעובדי המשרד - דברי פתיחה הרצאה עמך27/01/202210:0010:15ה  יום

זוםישיבת הכנה לקראת הפגישה עם שר החוץ יאיר לפיד27/01/2022 10:3011:00ה  יום

פז -עדי טור; מאיר בינג ; דניה קאופמן ; השרה מירב כהן

ערן שורץ; ענבל סוננברגצביקה אינבינדר; 

זוםשלמה גור עם השרה מירב כהן בנושא ניצולי שואה27/01/202211:3012:00ה  יום

ענבל ; דניה קאופמן; אברמי טורם; השרה מירב כהן

אבי ובר; ערן שורץנמרוד גורנשטיין; שלמה גור;מאיר בינג ; סוננברג 



זוםשוטף- ישיבת צוות 27/01/202212:0013:00ה  יום

צביקה ; צפריר בן סיני; ניב דמור; השרה מירב כהן

תום שחר זהרי; אינבינדר

זוםע תכנית בדידות .פ27/01/202213:0013:30ה  יום

צפריר בן ;השרה מירב כהן; יובל ברמי שובל ; ערן שורץ 

רותם ארנרייך חיימי ;יוגב -ליאור זיסר; סיני

השרה מירב כהןערן שוורץ בנושא מערך ההתנדבות לאזרחים ותיקים27/01/202217:0018:00יום ה 

השרה מירב כהןאבי וורצמן בנושא מערך ההתנדבות לאזרחים ותיקים27/01/202218:0019:00יום ה 

;רות רלבג;השרה מירב כהן; אברמי טורם טלפונימנכלית כללית רות רלבג עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן בנושא מתאמי טיפול27/01/202219:1519:45ה  יום

אופיר וינר; השרה מירב כהןזוםעדות ניצול שואה - זיכרון בסלון 27/01/202220:3021:30ה  יום

השרה מירב כהןזוםישיבת שרינו בזום29/01/202221:3022:30שבת 

השרה מירב כהןמ"משרד רוהועדת שרים לחקיקה30/01/202208:3010:00יום א 

השרה מירב כהןתקשורת30/01/202210:0010:30א  יום

השרה מירב כהןמ"משרד רוהישיבת ממשלה30/01/202211:0013:30יום א 

השרה מירב כהןזוםלראש הרשות לקידום מעמד האישה- ראיון עבודה 30/01/2022 15:0015:30א  יום

ע בדידות.פ30/01/202215:4516:25א  יום

צביקה ; צפריר בן סיני;תום שחר זהרי ;השרה מירב כהן

ניב דמור; אינבינדר 

דניה קאופמן; נמרוד גורנשטיין ; השרה מירב כהןזוםהכנה פנימית לפגישה עם יהודה דווידוב בנושא ניצולי שואה דוברי רוסית30/01/2022 16:3017:00א  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהערן שוורץ בנושא בדידות30/01/2022 17:0017:30א  יום

השרה מירב כהןנמרוד מיימון בנושא קורונה בבתי אבות30/01/202217:3018:30יום א 

השרה מירב כהןלשכת השרהתקשורת31/01/202207:0007:30ב  יום

רותם ארנרייך חיימי; השרה מירב כהןלשכת השרהלראש הרשות לקידום מעמד האישה- ראיון עבודה 31/01/202208:3009:15ב  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהיואב רכז לשכה- שיחת סיכום31/01/2022 10:1510:45ב  יום

השרה מירב כהןזוםלראש הרשות לקידום מעמד האישה- ראיון עבודה 31/01/2022 11:0011:30ב  יום

רותם ארנרייך חיימי; השרה מירב כהןזום/ כנסתדיון במצבם של הגמלאים בתקופת הקורונה והחורף- שדולת  הגימלאים31/01/202212:0012:30ב  יום

השרה מירב כהןביתמחלת ילד- משפחה 31/01/2022 12:3014:30ב  יום

השרה מירב כהןכנסתיש עתיד- ישיבת סיעה 31/01/202214:3016:00יום ב 

אופיר וינר; השרה מירב כהןזוםעדכון סטטוס- מטה הרצליה יש עתיד 31/01/202216:0016:25ב  יום

מאיר בינג; השרה מירב כהןטלפוניחלוקת בדיקות אנטיגן לחולים סיעודיים- ל המשרד מאיר בינג עם השרה מירב כהן "שיחה מנכ31/01/202216:2516:40יום ב 

מיכל כהן; השרה מירב כהןטלפוניי בנושא נשים"מיכל כהן מנכלית קרן רש31/01/202216:4017:10יום ב 

השרה מירב כהןמעבר על תכנית בדידות31/01/202217:1017:30יום ב 

נחמן אש' פרופ; השרה מירב כהןטלפוניפרופ נחמן אש בנושא קורונה31/01/2022 21:0021:30ב  יום


