
מיקוםמשתתפים דרושיםמארגן הפגישהתאריך תזכורתשעת סיוםתאריך סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

;אדהם דראושה;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל01/03/202215:30:0001/03/202216:30:0001/03/2022 בנושא ביטוחי סיעוד 

https://zoom.us/j/91460128228?pwd=bEpEeUN2U0tnWkN

HMEdXVG1TYjUvUT09

יומן מנכל01/03/202211:30:0001/03/202212:00:0001/03/2022נסיעה 

מאיר + ל רשות האוכלוסין"תומר מוסקוביץ  מנכ- הסכמים בילאטרליים להבאת עובדים זרים בסיעוד

'תומר מוסקוביץ;'דניה קאופמן;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקייומן מנכל01/03/202216:30:0001/03/202217:30:0001/03/2022ל המשרד לשוויון חברתי"בינג מנכ

https://zoom.us/j/95576222612?pwd=MGxFTElLQkhwZ0Nl

RnB2eUx1cDl6UT09

 ירושלים 24בית ברכה רח עובדיה ;אלישבע ליברמן;פז-עדי טור;רועי אסףיומן מנכל01/03/202209:30:0001/03/202211:30:0001/03/2022סיור סמינר בית ברכה 

לשכת השרהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי01/03/202213:30:0001/03/202215:30:0021/02/2022עושק קשישים+ שרה בנושא תקציב + ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ

יומן מנכל01/03/202212:30:0001/03/202213:00:0024/02/2022סגור

לשכת מנכל אלמוג שרביומן מנכל02/03/202211:45:0002/03/202212:00:0002/03/2022הכנה לאיחוד חשבות המשרד 

יומן מנכל02/03/202215:00:0002/03/202216:00:0002/03/2022הערכות עובד 

שיחה טלפונית אתי יפרחייומן מנכל02/03/202214:30:0002/03/202215:00:0002/03/2022לית הקרן לרווחת נפגעי השואה"שיחה טלפונית אתי פרחי מנכ

לשכת מנכל ערן שורץ;אדהם דראושה;עדי שמאי;נמרוד גורנשטיין;צביקה אינבינדר;פז-עדי טור;יוגב-ליאור זיסר;ענבל סוננברגיומן מנכל02/03/202210:30:0002/03/202211:15:0002/03/2022ישיבת הכנה למעקב אחר תכניות עבודה שרה

זוםיומן לשכת שרה לשוויון חברתי02/03/202213:45:0002/03/202214:15:0002/03/2022מיצוי זכויות של שורדי שואה, ינג אאוט'ריצ

ל המשרד לשוויון  "מאיר בינג מנכ+ ראש מינהל חינוך בעיריית ירושלים-נוער נושר חרדים- שיחת סיכום

עיריית ירושלים02/03/202214:10:0002/03/202214:30:0002/03/2022חברתי

https://zoom.us/j/93561532029?pwd=U0gvcm13YjZraFBR

RnJnaUpYRmpqQT09 

פז-עדי טור;עירית כהן;אלמוג שרביומן מנכל02/03/202208:30:0002/03/202209:00:0002/03/2022א חשבות "תקני כ

https://zoom.us/j/96939092354?pwd=TXNORnpFWHJlSHF

nZ2toYlpoZlhUdz09

ZOOMיומן לשכת שרה לשוויון חברתי02/03/202210:00:0002/03/202210:30:0002/03/2022סניפי בנק מרכזיים + שיפור השירות לאזרחים הותיקים 

אמיר גטהון;פז-עדי טור;אלמוג שרב;דבורה שיאחי;יגאל פחימה;משה הומינריומן מנכל02/03/202212:00:0002/03/202213:00:0002/03/2022איחוד חשבויות המשרד

https://zoom.us/j/93275117073?pwd=a2ZRdXJWbDA1ajJU

ZWlGQmwva0M4Zz09

אורט02/03/202209:00:0002/03/202210:00:0002/03/2022בחברה הערבית (13)ל המשרד לשוויון חברתי בנושא שנת מעבר "מאיר בינג מנכ+ ל רשת אורט"מנכ

https://zoom.us/j/97324832240?pwd=T04wTnZrUWx0VEw

zanRodUgyWEVpZz09

יומן מנכל02/03/202213:00:0002/03/202213:30:0002/03/2022סגור

ל המשרד לשוויון "מאיר בינג מנכ+אפי מלכין הממונה על השכר-העסקת רופא ראשי רשות ניצולי שואה

שיחה טלפונית אפי מלכין; אלמוג שרב;אברמי טורםיומן מנכל03/03/202211:30:0003/03/202211:45:0003/03/2022חברתי

שיחה טלפונית אברמי טורםיומן מנכל03/03/202211:00:0003/03/202211:30:0003/03/2022ע אברמי טורם לבד "שיחה טלפונית פ

יומן מנכל03/03/202213:00:0003/03/202213:30:0003/03/2022סגור

לשכת מנכל אמיר וייסיומן מנכל03/03/202213:30:0003/03/202214:00:0003/03/2022ע אמיר וייס "פ

לשכת מנכל דניה קאופמןיומן מנכל03/03/202212:00:0003/03/202212:30:0003/03/2022יועצת שרה דניה - הגנת הצרכן

 גבעת שאול ירושלים 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועולמו אברמי טורם';אבי וובר;'ענבל סוננברג;אבי ובר נעה בלכר יומן מנכל03/03/202210:00:0003/03/202210:40:0003/03/2022השבת רכוש 

ל המשרד לשוויון "מאיר בינג מנכ+ ל משרד תרבות והספורט"רז פרויליך מנכ-הנחות לאזרחים ותיקים

זוםלשכת מנכל תרבות וספורט03/03/202215:30:0003/03/202216:45:0003/03/2022חברתי

ן "חדערן שורץ;משה הומינר;אלבי מלכה;פז-עדי טור;אלמוג שרב;נתנאל לוייומן מנכל03/03/202214:00:0003/03/202215:30:0003/03/2022דיון המשך- ועדת היגוי סייבר 

לשכת מנכל ערן שורץ;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל03/03/202212:30:0003/03/202212:50:0003/03/2022הערכת עובד ליאור זיסר 

חגית כהן;יונתן פז';פז אייל רם-עדי טור;רועי אסףיומן מנכל03/03/202209:15:0003/03/202210:00:0003/03/2022ל בנושא חינוך חרדים "מאיר בינג מנכ+ה"ל ומנהל עובדי עו"אייל רם סמנכ

https://zoom.us/j/95325523331?pwd=V2JRZGZnYzBlRWdS

V3VKbk5ySEt0dz09

ענבל סוננברג;יוגב-ליאור זיסר;נמרוד גורנשטייןיומן מנכל06/03/202218:15:0006/03/202218:45:0006/03/2022ע ניצולי שואה "פ

https://zoom.us/j/98601780568?pwd=M3FzTkNJRDJrb25B

dEk4RUUwbklBUT09 

ZOOMלשכת מנכל משרד האוצר06/03/202211:45:0006/03/202212:15:0006/03/2022צוות שוק שחור בתחום הפיננסים 

לשכת מנכל ברכי דליצקי;ערן שורץיומן מנכל06/03/202217:00:0006/03/202217:15:0006/03/2022ע ראש אגף אזרחים ותיקים "פ

לשכת מנכל ענבל סוננברגיומן מנכל06/03/202216:30:0006/03/202217:00:0006/03/2022ענבל - שיחת סיכום

יומן מנכל06/03/202213:00:0006/03/202213:30:0006/03/2022הרצאה של אושרה יוסף פרידמן-מנפצות תקרות זכוכית- מחלום למציאות

זום /לשכת מנכלענבל סוננברג;ערן שורץ;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל06/03/202217:15:0006/03/202218:15:0006/03/2022העברת מקל

זום /לשכת מנכל ענבל סוננברג;עדי שמאי;נמרוד גורנשטייןיומן מנכל06/03/202211:30:0006/03/202212:00:0006/03/2022ב "ע להט"פ

;תום בנימיני;יונתן פז;סלימאן-סלימה מוסטפא;אדהם דראושה;אורי גיל;ערן שורץיומן מנכל06/03/202215:00:0006/03/202215:30:0006/03/2022. מאיר בינג מנכל המשרד לשוויון חברתי בנושא מיזם מוארד+ ל גוינט אלכא"אורי גיל מנכ

https://zoom.us/j/97196274627?pwd=ZGxlSTVkMkxSdUtY

aUhPd2FvT2JPZz09 

ערן שורץ;יוגב-ליאור זיסר;ענבל סוננברגיומן מנכל37406/03/202215:30:0006/03/202216:30:0006/03/2022הארכת החלטת ממשלה מספר 

https://zoom.us/j/99802804139?pwd=Z1JyN2R0bXdoZUFI

SUQ2RTZQYmlXZz09

, מאיר בינג מנכל המשרד לשוויון חברתי בנושא משאבים ברשויות זקנה+ ל גוינט אלכא"אורי גיל מנכ

אורי גיל, אדהם דראושה;;ערן שורץ;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקייומן מנכל06/03/202214:30:0006/03/202215:00:0006/03/2022פ"זמן עתיד ושת

https://zoom.us/j/94307652943?pwd=MERzZTdKdVQwOT

NzS1ZxdUhBTWNzdz09 

לשכת מנכל ערן שורץ;אדהם דראושהיומן מנכל06/03/202214:00:0006/03/202214:30:0006/03/2022הערכת עובד אדהם 

לשכת מנכל ערן שורץ;אלישבע סבתויומן מנכל06/03/202213:30:0006/03/202214:00:0006/03/2022הערכת עובד מנהלת רשות צעירים 

06/03/202211:00:0006/03/202211:30:0006/03/2022נסיעה 

ל "מאיר בינג מנכ+ל אשלים"אריאל לוי מנכ-סקירת תכניות אשלים וממשלה עבור החברה הערבית

ערן שורץ;פז-עדי טור;אלישבע סבתו;יונתן פז;רותם קלמר;אדהם דראושה;חסאן טואפרה;אריאל לוייומן מנכל06/03/202212:00:0006/03/202213:00:0006/03/2022המשרד לשוויון חברתי

https://zoom.us/j/96278569184?pwd=cmNZbFhLMitUMVl

BQ0pKYXgya1grZz09 

 2 ירושלים קומה 15הצבי ;'רועי אסף;פז-עדי טוריומן מנכל06/03/202209:30:0006/03/202211:00:0006/03/2022במרכז הכוון תעסוקתי לחרדים

יומן מנכל06/03/202213:00:0006/03/202213:30:0006/03/2022סגור

רוני הרשקוביץיומן מנכל07/03/202213:30:0007/03/202214:00:0007/03/2022ל המשרד לשוויון  חברתי "מאיר בינג מנכ+ שיחת סיכום רוני הרשקוביץ

https://zoom.us/j/93981346025?pwd=czE4Ujk5NlhwRjdQS

VFIWnM0YXVEQT09 

יומן מנכל07/03/202212:00:0007/03/202213:00:0007/03/2022מענה על מיילים

לשכת מנכל נמרוד גורנשטיין;יובל ברמי שובל;ערן שורץ;עדי שמאי;פז-עדי טור;אדהם דראושה;יוגב-ליאור זיסר;ענבל סוננברגיומן מנכל07/03/202215:00:0007/03/202215:30:0007/03/2022פרידה ענבל 

זוםיומן מנכל07/03/202214:00:0007/03/202215:00:0007/03/2022האישה שהפכתי להיות-הרצאה של ריהאם כיוף שחידם 

לשכהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי07/03/202209:30:0007/03/202212:00:0007/03/2022חרדים+שרה בנושא עושק קשישים + ל "ע תכניות עבודה מנכ.פ

לשכת מנכל ערן שורץ;פז-עדי טור;אלבי מלכהיומן מנכל07/03/202215:30:0007/03/202216:00:0007/03/2022ל "מנכ+ ע מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע"פ

;merav.cohen@mail.huji.ac.ilיומן לשכת שרה לשוויון חברתי07/03/202209:00:0007/03/202209:30:0007/03/2022הכנה לוועדת שרים לחברה הערבית זום+ לשכה ערן שורץ;יומן מנכל;רותם ארנרייך חיימי;צביקה אינבינדר;אדהם דראושה;סלימאן-סלימה מוסטפא

לשכת מנכל יוגב-ליאור זיסר;אלמוג שרביומן מנכל07/03/202216:40:0007/03/202217:40:0007/03/2022ל "מנכ+  ל "ע סמנכ"פ

לשכת מנכל ערן שורץ;ברכי דליצקייומן מנכל07/03/202216:00:0007/03/202216:30:0007/03/2022הערכת עובד ראש אגף אזרחים ותיקים 

יומן מנכל07/03/202208:00:0007/03/202209:00:0007/03/2022מענה על מיילים 

יומן מנכל07/03/202213:00:0007/03/202213:30:0028/02/2022סגור

דן אילת יריב מןיומן מנכל08/03/202220:00:0008/03/202221:00:0008/03/2022ל בכיר מנהל אזרחים ותיקים משרד הרווחה"ע יריב מן מנכ"פ

08/03/202215:30:0008/03/202217:00:0008/03/2022נסיעה 

דבורה תתקשר למאיר - שיחה טלפוניתדבורה שיאחייומן מנכל08/03/202209:00:0008/03/202209:30:0008/03/2022דבורה שיאחי - שיחה טלפונית

אילתיוגב-ליאור זיסריומן מנכל08/03/202217:00:0008/03/202220:00:0008/03/2022א אילת .ב.וועידה השנתית של א

מצורף קישור בגוף הזימון-זום08/03/202213:30:0008/03/202215:30:0008/03/2022andrew.abir@boi.org.il(ישיבה תלת שבועית)משרדי לנושא הכלה פיינסית -צוות בין

באר שבע תום שחר זהרי;שכידם-ריהאם כיוף;הודיה ירושלמי;פז-עדי טור;שמעון וייס;אלישבע סבתו;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקי;מירי ורמןיומן מנכל08/03/202209:30:0008/03/202215:15:0008/03/2022התאחדות סטודנטים סיור 

יומן מנכל08/03/202213:00:0008/03/202213:30:0008/03/2022סגור

טלפונייגאל פחימה09/03/202218:00:0009/03/202218:30:0009/03/2022ועדת הפטור בנושא סקר שייר

עדי תקשר את השיחה - טלפוניפז-עדי טור;אלבי מלכהיומן מנכל09/03/202215:30:0009/03/202216:30:0009/03/2022ע מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע"פ

בגוף הזימון- זוםיומן לשכת שרה לשוויון חברתי09/03/202209:30:0009/03/202211:00:0009/03/2022היערכות לחוק ההסדרים– ביטוחי בריאות 

אילתיוגב-ליאור זיסריומן מנכל09/03/202209:00:0009/03/202217:00:0009/03/2022א אילת .ב.וועידה השנתית של א

10/03/202200:00:0011/03/202200:00:0009/03/2022חופש

13/03/202217:30:0013/03/202218:00:0013/03/2022מצגת לאגת ומצגת לועדת שרים 

טלפוניאיריס כהןיומן מנכלSHARE 13/03/202211:30:0013/03/202212:00:0013/03/2022שיחה טלפונית איריס כהן בנושא  בנשתוני סקר 

לשכת שרהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי13/03/202212:00:0013/03/202212:30:0013/03/2022אסף וסרצוג + מ "פגישת הכנה לקראת הפגישות עם רוה

זוםאיל רם;אלישבע ליברמן;l;פז-עדי טור;רועי אסף13/03/202214:00:0013/03/202214:30:0013/03/2022ל בנושא חינוך חרדים "מאיר בינג מנכ+ה"ל ומנהל עובדי עו"אייל רם סמנכ

לשכת השרהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי13/03/202212:30:0013/03/202213:30:0013/03/2022דיון על עמדת המשרד בועדה לבחינת ביטול גיל פרישה

לשכת מנכלגל לאנדו ;יונתן פז;אדהם דראושה;סלימאן-סלימה מוסטפא;סמי להיאנייומן מנכל13/03/202216:00:0013/03/202217:00:0013/03/2022ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ גל לנדאו- אשראי בחברה הערבית

לשכת מנכלאברמי טורםיומן מנכל13/03/202215:30:0013/03/202216:00:0013/03/2022הערכת עובד ראש הרשות לניצולי שואה 

13/03/202211:00:0013/03/202211:30:0013/03/2022נסיעה 

תל אביבפז-עדי טור;עירית כהן;אלמוג שרב;ענבל סוננברג;דבורה שיאחי;נמרוד גורנשטיין;אברמי טורםיומן מנכל13/03/202209:00:0013/03/202210:00:0013/03/2022סיור בחשבות הרשות לניצולי שואה

עירית כהן;אביבה אסולין;רותי זיני;תאה אדרי;אברמי טורם;דבורה שיאחי;פז-עדי טור;אורטל חוברה;אלמוג שרביומן מנכל13/03/202210:00:0013/03/202211:00:0013/03/2022חשבות הרשות לניצולי שואה+ ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ- חשבות  הרשות לניצולי שואה

 יש להביא את שובר 1 חניון סנטר 3 בניין דניאל קומה 236רח יפו 

החניה

נמרוד גורנשטיין;ערן שורץ;אברמי טורם;אברמי טורםיומן מנכל13/03/202215:00:0013/03/202215:30:0027/03/2022ל"מנכ+ ע ראש הרשות  לניצולי שואה"פ

ערן שורץ;יוגב-ליאור זיסר;אדהם דראושה;עדי שמאי;פז-עדי טור;ענבל סוננברג;צביקה אינבינדריומן מנכל13/03/202217:00:0013/03/202217:30:0027/03/2022ישיבת הכנה למעקב אחר תכניות עבודה שרה

לשכת מנכלערן שורץ;יובל ברמי שובל;יוגב-ליאור זיסר;פז-עדי טור;ענבל סוננברג;אדהם דראושה;נמרוד גורנשטייןיומן מנכל13/03/202214:30:0013/03/202215:00:0023/03/2022ישיבת צוות 

לשכת מנכל יומן מנכל13/03/202213:30:0013/03/202214:00:0013/03/2022סגור

14/03/202216:00:0014/03/202217:00:0014/03/2022שוטף לשכה 

14/03/202209:00:0014/03/202210:00:0014/03/2022מענה על מיילים 

14/03/202217:00:0014/03/202217:30:0014/03/2022הכנת מסמכים 

14/03/202210:00:0014/03/202210:30:0014/03/2022נסיעה 

14/03/202212:30:0014/03/202213:00:0014/03/2022נסיעה 

מ"משרד רהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי14/03/202210:30:0014/03/202212:30:0014/03/2022ש לענייני החברה הערבית"ווע

לשכת מנכלמשה הומינר;יגאל פחימה;אלמוג שרב;פז-עדי טוריומן מנכל514/03/202213:00:0014/03/202214:00:0014/03/2022ש "מעבר לכנפ

זוםערן שורץ';lלי טופח ;הודיה ירושלמי;ברכי דליצקי;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל14/03/202215:00:0014/03/202216:00:0014/03/2022בנושא כיתות ותיקים- ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ לי טופח מנהלת תוכנית כיתות ותיקים

זוםערן שורץ;משה הומינר;פז-עדי טור;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקי;רום בארב , נועה שוקרון יומן מנכל14/03/202214:00:0014/03/202215:00:0014/03/2022מאיר בינג מנכל המשרד לשוויון חברתי+רום בראב צוות תעסוקה אוצר+ נועה שקרון- פגישת היכרות

יומן מנכל14/03/202217:45:0014/03/202220:00:0014/03/2022סגור

לשכת מנכלערן שורץ;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקייומן מנכל14/03/202208:30:0014/03/202209:00:0028/02/2022ל"מנכ+ ע ראש אגף אזרחים ותיקים"פ

יומן מנכל15/03/202208:30:0015/03/202209:00:0015/03/2022"אחריי"הכנה להרצאה למנהלי תכניות בעמותת 

יונתן פז;אדהם דראושהיומן מנכל15/03/202212:30:0015/03/202213:00:0015/03/2022מ "ל רה"הכנה טלפונית לערים מעורבות מנכ

https://zoom.us/j/97522899961?pwd=MWZJQjhiM3NSZEF

Pakt3Q2dOWjd3UT09 

טלפוניערן שורץיומן מנכל15/03/202215:30:0015/03/202216:00:0015/03/2022שיחה טלפונית בנושא מכון פוירשטיין

15/03/202215:00:0015/03/202216:30:0015/03/2022נסיעה 

 טבריה 3רח אלחדיף , יק'אולמי ברזערן שורץ;משה הומינר;אשכנזי-מיטל הוברט;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקי;מירי ורמןיומן מנכל15/03/202210:00:0015/03/202215:00:0015/03/2022 סיור מקצועי והדרת 

זוםאסף סרן, רון לובנסקי;יפית בר;ברכי דליצקי;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל15/03/202209:00:0015/03/202209:30:0015/03/2022וותיקים בעבודה- מאיר בינג, ל המשרד לשוויון חברתי"מנכ+ אסף סרן+ירון לובנסקי

סורל הרלביומן מנכל16/03/202216:15:0016/03/202216:30:0016/03/2022ע יועמש "פ

יומן מנכל16/03/202211:45:0016/03/202212:00:0016/03/2022נסיעה

לשכת מנכלדודו ברוךיומן מנכל16/03/202212:15:0016/03/202212:30:0016/03/2022א דודו ברוך "פ

לשכת מנכל עירית כהןיומן מנכל16/03/202215:45:0016/03/202216:15:0016/03/2022מ עירית כהן "ע מנהלת אגף א משאבי אנוש מ"פ

טלפוניתום שחר זהרי;פז-עדי טור;שלום בוחבוטיומן מנכל16/03/202217:00:0016/03/202217:30:0016/03/2022קמפיין שלישי בשלייקס ושילוב הקמפיין לסרטי השואה ביום השואה - שיחה טלפונית

ל שיוויון"מנכ, ל פנים"מנכ, ל בינוי ושיכון"דיון בנושא החלטת ממשלה ערים מעורבות עם מנכ - 08:15  

זוםיאיר פינס16/03/202208:15:0016/03/202208:30:0016/03/2022י, פ"ל בט"מנכ, חברתי

לשכת מנכל ערן שורץ;עדי שמאי;פז-עדי טור;נמרוד גורנשטיין;מאיר בינג;ליאל אליסיאן;יובל ברמי שובל;אורטל נימאי;אדהם דראושה;ענבל סוננברג;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל16/03/202213:30:0016/03/202214:30:0016/03/2022צהריים פורים לשכה 

יומן מנכל16/03/202211:00:0016/03/202211:30:0016/03/2022נסיעה 

 1משרד החוץ קומה יומן מנכל16/03/202211:30:0016/03/202211:45:0016/03/2022הוצאת דרכון דיפלומטי 

זוםדני שחר, ציון הודיה-אוהב;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל16/03/202215:00:0016/03/202215:45:0016/03/2022ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ל תיירות"דני שחר מנכ- פגישת היכרות

פגישת - אסף וסרצוג ונועה שוקרון רכזת תעסוקה במשרד האוצר עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן

לשכת שרהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי16/03/202212:30:0016/03/202213:30:0016/03/2022היכרות

לשכת מנכלסורל הרלביומן מנכל16/03/202214:30:0016/03/202215:00:0016/03/2022ש "הערכת עובד יועמ

לשכת מנכל סורל הרלביומן מנכל20/03/202217:30:0020/03/202218:00:0020/03/2022ע יועמש "פ



לשכת מנכלחסאן טואפרהיומן מנכל20/03/202214:20:0020/03/202215:00:0020/03/2022הערכת עובד חסאן טואפרה 

יומן מנכל20/03/202215:00:0020/03/202215:30:0020/03/2022סגור 

 מודיעין 40אולמי הבריאה רח החרט יומן מנכל20/03/202220:00:0020/03/202222:00:0020/03/2022מסיבת פורים  המשרד לשוויון חברתי

יומן מנכל20/03/202218:00:0020/03/202219:00:0006/03/2022סגור

יומן מנכל20/03/202213:00:0020/03/202214:30:0020/03/2022נסיעה

20/03/202210:30:0020/03/202212:00:0020/03/2022נסיעה

2השייטת -מכינת ארז לודענבל סוננברג;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל20/03/202212:00:0020/03/202212:45:0020/03/2022נושא ניהול במציאות משתנה -מנהלי התוכניות וראשי המכינות של עמותת אחריי- הרצאה

זום;'אדהם דראושה;חסאן טואפרהיומן מנכל20/03/202209:00:0020/03/202210:00:0020/03/2022 מיזם ספרת הסוכרת בגליל

ל המשרד לשוויון "מאיר בינג מנכ+סמנכלית חטיבת אב+סמנכל הנדסה- תכנית אסטרטגית נתיבי איילון

זוםנתיבי איילון20/03/202213:30:0020/03/202214:20:0020/03/2022חברתי

לשכת שרהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי20/03/202215:30:0020/03/202217:30:0014/03/2022שרה שוטף+ ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ

לשכת מנכל 21/03/202217:00:0021/03/202217:30:0021/03/2022מענה על מיילים 

לשכת מנכל 21/03/202216:00:0021/03/202217:00:0021/03/2022שוטף לשכה 

לשכת מנכל אורית בקר;סורל הרלב;פז-עדי טור;אלישבע סבתויומן מנכל21/03/202213:30:0021/03/202214:00:0021/03/2022שנת מעבר

לשכת מנכל יומן מנכל21/03/202212:30:0021/03/202213:00:0021/03/2022סיבים אופטים לחברת חשמל

לשכת מנכל ענבר חן מאירייומן מנכל21/03/202212:15:0021/03/202212:30:0021/03/2022א ענבר חן מאירי יועצת בכירה מעמד האישה "פ

יגאל פחימה21/03/202209:30:0021/03/202211:15:0021/03/2022ועדת מכרזים  בנושא שנת מעבר 

סורל ;חסאן טואפרה;מוסא סלמאן;שכידם-ריהאם כיוף;ערן שורץ;אלישבע סבתו;אורטל נימאי;פז-עדי טור;יומן מנכל;משה הומינר;אמיר גטהון;אורית בקר

המשרד לשוויון חברתיאנה טפר ביידין;הרלב

ל המשרד "מאיר בינג מנכ+יריב מן+צחי דוד+ל שיכון"אביעד פרידמן מנכ- ארבע מתחמי דיור לקשישים

זוםיריב מן;צחי דוד';'מנכל משרד הבינוי והשיכון;'יוגב-ליאור זיסר;איריס כהן;ברכי דליצקייומן מנכל21/03/202208:30:0021/03/202209:00:0021/03/2022לשוויון חברתי

לשכת מנכל ערן שורץ;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקייומן מנכל21/03/202214:00:0021/03/202215:00:0014/03/2022ל"מנכ+ ע ראש אגף אזרחים ותיקים"פ

יומן מנכל21/03/202213:00:0021/03/202213:30:0021/02/2022סגור

לשכת מנכלנמרוד גורנשטיין22/03/202214:30:0022/03/202215:00:0022/03/2022ע נמרוד "פ

לשכת מנכל עדי שמאי;נמרוד גורנשטייןיומן מנכל22/03/202217:30:0022/03/202218:00:0022/03/2022ב"קרן שוסטרמן בנושא אוכלוסיות להט– פ משרד לשוויון חברתי "שת-הכנה

לשכת מנכל יוגב-ליאור זיסר;סורל הרלביומן מנכל22/03/202217:00:0022/03/202217:30:0022/03/2022ידיעות באתר/אתר האינטרנט של המשרד לרבות לעניין תהליך ביצוע עדכונים

לשכת מנכל נתנאל לוייומן מנכל22/03/202216:30:0022/03/202217:00:0022/03/2022הערכת עובד מנהל אגף ביטחון חירום מידע וסייבר

חדר ישיבות נמרוד גורנשטיין;עדי שמאי;אדהם דראושה;ערן שורץ;יובל ברמי שובל;פז-עדי טור;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל22/03/202215:10:0022/03/202216:00:0022/03/2022ישיבת צוות 

המשרד לשוויון חברתישיר להביומן מנכל22/03/202210:00:0022/03/202214:00:0022/03/2022ב "וועדה להט

ל "מאיר בינג מנכ+ג יעל הבסי"עו- פגישת היכרות– א "ת' הקליניקה לאנשים בזיקנה וניצולי שואה באוני

זוםדניה קאופמן;ערן שורץ;איריס כהן;ברכי דליצקי;יוגב-ליאור זיסר;נמרוד גורנשטיין';יעל הבסייומן מנכל22/03/202209:00:0022/03/202210:00:0022/03/2022המשרד לשוויון חברתי

לשכת מנכלערן שורץ;יובל ברמי שובל;יוגב-ליאור זיסר;פז-עדי טור;ענבל סוננברג;אדהם דראושה;נמרוד גורנשטייןיומן מנכל22/03/202216:00:0022/03/202216:30:0016/03/2022ישיבת צוות 

יומן מנכל22/03/202214:00:0022/03/202214:30:0028/03/2022סגור

יוגב-ליאור זיסר;רותם ארנרייך חיימייומן מנכל23/03/202215:00:0023/03/202215:30:0023/03/2022שיחה טלפונית בנושא שימור עובדים 

https://us04web.zoom.us/j/78384941746?pwd=RYFEjsFRd

XN28_zIHrJWJjp-8lQOU9.1

טלפוניפז-עדי טור;שלום בוחבוטיומן מנכל23/03/202213:30:0023/03/202214:00:0023/03/2022פתיחת בתי קולנוע ביום השואה- שיחה טלפונית בנושא

לשכת מנכל רותם ארנרייך חיימי;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל23/03/202209:30:0023/03/202210:00:0023/03/2022יעוץ פנסיוני 

23/03/202213:30:0023/03/202214:00:0023/03/2022נסיעה 
ל משרד הבריאות נחמן אש עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן בנושא מוסדות האשפוז "מנכ

הכנסתיומן לשכת שרה לשוויון חברתי23/03/202214:00:0023/03/202214:45:0023/03/2022הגריאטריים

בנושא  ערים - ל המשרד לשוויון חברתי"לחיות יחד איר בינג מנכ, יונתן ווינברג ראש תחום רשויות

רותם קלמר;יונתן ווינברג ;ערן שורץ;יונתן פז;סלימאן-סלימה מוסטפא;חסאן טואפרהיומן מנכל23/03/202212:30:0023/03/202213:30:0023/03/2022מעורבות

https://zoom.us/j/99234881339?pwd=RjlWbmJERVRQVWh

4bW5vVGNZTkpYQT09 

המשרד לשוויון חברתיעמית כיתיאןיומן מנכל23/03/202208:00:0023/03/202209:00:0023/03/2022ל ליום למידה "עמית כיתיאן מצטרף למנכ- יום למידה

המשרד לשוויון חברתייומן מנכל23/03/202210:30:0023/03/202211:00:0023/03/2022התרמת דם 

זוםקרן שוסטרמן יומן מנכל23/03/202211:00:0023/03/202212:00:0023/03/2022ב"קרן שוסטרמן בנושא אוכלוסיות להט– פ משרד לשוויון חברתי "שת

 ירושלים 3בן יהודה ' רח- מרכז הזדמנותאשכנזי-מיטל הוברט;עדי שמאי;מירי ורמן;יפית בר;הודיה ירושלמי;ערן שורץ;נועה שורקוןיומן מנכל23/03/202216:00:0023/03/202219:00:0023/03/2022ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ נועה שוקרון

23/03/202215:00:0023/03/202216:00:0023/03/2022נסיעה 

Meeting between the Ambassador of Canada, and the Director General of the Ministry 

for Social Equality, Mr. Meir Bing23/03/202210:00:0023/03/202210:30:0023/03/2022Canada לשכת מנכל

אולם ירושלים- כנסת יומן מנכל23/03/202212:00:0023/03/202212:30:0029/03/2022סגור

 https://zoom.us/j/98577539195?pwd=L0hrak5PS1ZnNGNDVXRsMXhBQ2dlUT09פז-עדי טור;סורל הרלביומן מנכל24/03/202212:00:0024/03/202212:30:0024/03/2022צוות דה פליליזציה

טלפוניהודיה ירושלמייומן מנכל24/03/202208:30:0024/03/202209:00:0024/03/2022הודיה ירושלמי בנושאי ועד - שיחה טלפונית

לשכת מנכלמשה הומינר;פז-עדי טוריומן מנכל24/03/202211:00:0024/03/202212:00:0024/03/2022ע מנהל אגף א תקציב תמחור ובקרה"פ

לשכת מנכליוגב-ליאור זיסר;אור-איילת רזין ביתיומן מנכל24/03/202213:30:0024/03/202214:30:0024/03/2022ע ראש הרשות לקידום מעמד האישה"פ

;?פז-עדי טור;רועי אסף24/03/202214:30:0024/03/202215:00:0024/03/2022ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ל"נשים חרדיות כאזרחיות עובדות צה- עתידה 

https://zoom.us/j/91815232253?pwd=Y2xOR0g3dHQzWks

5a3kxZzRKc0RtQT09 

זוםלשכת מנכל תרבות וספורט24/03/202209:00:0024/03/202210:15:0024/03/2022:מתווה תמיכה לצפיית אזרחים וותיקים בתאטרון - 09:00-10:15

יומן מנכל24/03/202213:00:0024/03/202213:30:0024/03/2022סגור

לשכת מנכל / אלפונייומן מנכל25/03/202213:00:0025/03/202213:30:0025/03/2022סגור

זוםדלית שטאובר27/03/202209:15:0027/03/202210:15:0027/03/2022 ישיבה בנושא קידום לימודי השפה הערבית בערים מעורבות 09:15-10:15

זוםמפעל הפיס27/03/202218:30:0027/03/202219:30:0027/03/2022ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ל מפעל הפיס"מנכ- פ"תכנית החומש לחברה הערבית ושת

לשכת מנכל;פז-עדי טור;רועי אסף;אלישבע ליברמןיומן מנכל27/03/202216:00:0027/03/202217:00:0027/03/2022 חוגים מדעיים לחרדים 

מאיר בינג + (הפורום החברתי כלכלי)עינת זינגר +ר נשיאות המגזר העסקי"פגישת היכרות דובי אמיתי יו

זוםעינת זינגר, דובי אמיתי;פז-עדי טוריומן מנכל27/03/202212:00:0027/03/202213:00:0027/03/2022ל המשרד לשוויון חברתי"מנכ

לשכת מנכלענבל סוננברג;תמי סמט;'עדי שמאי;הודיה ירושלמי;איריס כהן;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקייומן מנכל27/03/202210:15:0027/03/202211:00:0027/03/2022ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ פגישת היכרות תמי סמט מנהלת מכון באר אמונה

יומן מנכל27/03/202214:00:0027/03/202215:30:0027/03/2022ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ משרד אוצר+ גל יעקובי+יוליה-  הוועדה המתמדת

יוליה ,חגית נבו -;מוסא סלמאן;תאופיק אגבאריה;רשימת תפוצה הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים*;;ערן שורץ;אדהם דראושה;חסאן טואפרה

זוםצחי דוד, מעיין ספיבק, גל יעקובי, איתן

ל המשרד לשוויון חברתי בנושא חיזוק "מאיר בינג מנכ+ אדית בר מנהלת מנהל פיתוח משרד פנים

אידת בר, סלימאן-סלימה מוסטפא;ענבל סוננברג;ברכי דליצקי;אדהם דראושה;חסאן טואפרהיומן מנכל27/03/202217:00:0027/03/202218:00:0027/03/2022הקשר עם השלטון המקומי

https://us02web.zoom.us/j/83481462300?pwd=ZHJHU1Rx

OU1pdjVuMG5GRGRSVE1qdz09 

נמרוד גורנשטיין;ערן שורץ;אברמי טורם;אברמי טורםיומן מנכל27/03/202211:00:0027/03/202212:00:0013/03/2022ל"מנכ+ ע ראש הרשות  לניצולי שואה"פ

ערן שורץ;יוגב-ליאור זיסר;אדהם דראושה;עדי שמאי;פז-עדי טור;ענבל סוננברג;צביקה אינבינדריומן מנכל27/03/202213:30:0027/03/202214:00:0027/02/2022ישיבת הכנה למעקב אחר תכניות עבודה שרה

יומן מנכל27/03/202213:00:0027/03/202213:30:0027/03/2022סגור

טלפוני28/03/202220:00:0028/03/202220:15:0028/03/2022Rani Dudaiשיחת המשך - מאיר + יוסי + רני 

בזום / לית ירושלים "לשכת המנכיומן מנכל28/03/202215:00:0028/03/202215:30:0028/03/2022מענה על מיילים

לשכת מנכלרועי אסףיומן מנכל28/03/202217:10:0028/03/202217:40:0028/03/2022הערכת עובד רועי אסף 

 גבעת שאול ירושלים 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקי;יפית בריומן מנכל28/03/202208:05:0028/03/202208:15:0028/03/2022שיחת הכנה מהלך תעסוקה 

לשכת מנכלתום שחר זהרי;ערן שורץ28/03/202214:00:0028/03/202214:30:0028/03/2022הערכת עובד תום שחר

לשכת מנכלאלמוג שרב28/03/202216:30:0028/03/202217:15:0028/03/2022ל "ע סמנכ"פ

לשכת שרהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי28/03/202213:00:0028/03/202214:00:0028/03/2022שרת הכלכלה אורנה ברביבאי עם השרה מירב כהן 

;Eugene Kandelיומן מנכל28/03/202212:05:0028/03/202213:00:0028/03/2022בנושא חרדים וערבים - ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ין קנדל'יוג אדהם דראושה;ערן שורץ;חסאן טואפרה;סלימאן-סלימה מוסטפא;פז-עדי טור;רועי אסף

https://zoom.us/j/97659542823?pwd=dnp3ZUxrRGZzUHZY

UUY0S21aa0t6dz09 

יומן לשכת שרה לשוויון חברתי28/03/202211:30:0028/03/202212:00:0028/03/2022פגישת היכרות - ר עולמי של קרן היסוד עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן"סאם גרונדוורג יו

https://zoom.us/j/95432569023?pwd=Z3hXdXovWVhqT1lS

c1hUbzI2TU9FUT09 

צוותים מקצועיים+ רני + מאיר + יוסי - מהלך תעסוקה  8:15  28/03/202208:15:0028/03/202209:00:0028/03/2022Yossi Heymannזום

לשכת מנכל;עדי שמאי;נמרוד גורנשטייןיומן מנכל28/03/202215:30:0028/03/202216:30:0028/03/2022ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ- ב בציבור הדתי"להט

לשכת מנכלאלמוג שרביומן מנכל29/03/202214:00:0029/03/202214:15:0029/03/2022ל "א סמנכ"פ

לשכת מנכל הודיה ירושלמייומן מנכל29/03/202211:30:0029/03/202212:00:0029/03/2022לא לשלוח זימון - א הודיה ירושלמי"פ

לשכת מנכל ערן שורץ;יוגב-ליאור זיסר;פז-עדי טור;משה הומינריומן מנכל29/03/202209:30:0029/03/202211:00:0029/03/2022הכנה לדיוני תקציב

יואב יונה סגן בכיר לממונה על -מהלכים בתחום ביטוחי בריאות לטובת אזרחים ותיקים- "תיאום פגישה

מאיר בינג מנכל המשרד לשוויון חברתי +שוק ההון ביטוח וחיסכון





לשכת מנכליואב יונה ;'דניה קאופמן;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל29/03/202212:30:0029/03/202213:30:0029/03/2022

לשכת מנכלפז-עדי טור;יוגב-ליאור זיסר;שמעון וייס;מירי ורמן;אלבי מלכה29/03/202209:00:0029/03/202209:20:0029/03/2022מערכות מידע במכרז סטודנטים

לשכת מנכליוגב-ליאור זיסר;פז-עדי טור;תום שחר זהרייומן מנכל29/03/202212:00:0029/03/202212:30:0029/03/2022דוברת+ ל "ע מנכ"פ

 גבעת שאול ירושלים 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועולמו עדנה גרניט;פז-עדי טור;ערן שורץ;אלישבע סבתויומן מנכל29/03/202211:00:0029/03/202211:30:0029/03/2022רשות הצעירים– מידע ונתונים 

יומן מנכל29/03/202214:30:0029/03/202216:00:0029/03/2022נסיעה 

ל המשרד לשוויון "מאיר בינג מנכ+ טק-ל קמא"סיור קמפוס הכשרה לחרדים בהיי טק משה פרידמן מנכ

 27 קומה 4 בני ברק מגדל בסר 7טק  רח מצדה - קמפוס קמארועי אסף;פז-עדי טור;רועי אסף משה פרידמן;דניה קאופמןיומן מנכל29/03/202216:00:0029/03/202218:00:0029/03/2022חברתי

טלפוניאבי וובר30/03/202217:00:0030/03/202217:30:0030/03/2022שיחה טלפונית עם אבי ובר בנושא השבת רכוש

טלפוניאלבי מלכהיומן מנכל30/03/202216:15:0030/03/202216:30:0030/03/2022שיחה טלפונית עם מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

לשכת מנכל יומן מנכל30/03/202213:00:0030/03/202213:30:0030/03/2022הכנה  פנסיות 

 גבעת שאול ירושלים 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו 30/03/202212:30:0030/03/202213:00:0030/03/2022הערכות עובדים 

לשכת שרהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי30/03/202210:15:0030/03/202210:45:0030/03/2022סיכום פגישה עם השר מאיר כהן - ע מנכל שרה.פ

לשכת מנכלבת אליומן מנכל30/03/202210:40:0030/03/202211:00:0030/03/2022אל - א בת"פ

טלפונימאיר בינג;ערן שורץ;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל30/03/202208:30:0030/03/202209:00:0030/03/2022ע ותיקים"שיחת הכנה לפ

זום /ל"לשכת מנכירון מנשהיומן מנכל30/03/202216:00:0030/03/202216:15:0030/03/2022הכנה למפגש יועצים ותיקים

לשכת שרהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי30/03/202211:00:0030/03/202211:30:0030/03/2022אש והסקת מסקנות' סיכום דיון עם פרופ

5כנפש יגאל פחימהיומן מנכל30/03/202211:30:0030/03/202212:30:0030/03/2022ש "סיור כנפ

יומן מנכל30/03/202210:00:0030/03/202210:15:0030/03/2022נסיעה

משרד הרווחהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי30/03/202209:00:0030/03/202210:00:0030/03/2022השר מאיר כהן והשרה מירב כהן

ל "מאיר בינג מנכ+מיכאל אטלן ממונה על הרשות הגנת הצרכן  - סטטוס מאגר אל תתקשרו אליי

זוםתום שחר זהרי;מיכאל אטלן;פז-עדי טור;דניה קאופמןיומן מנכל30/03/202215:30:0030/03/202216:00:0030/03/2022המשרד לשווין חברתי

לשכת מנכלערן שורץ;יובל ברמי שובל;יוגב-ליאור זיסר;פז-עדי טור;ענבל סוננברג;אדהם דראושה;נמרוד גורנשטייןיומן מנכל30/03/202213:30:0030/03/202214:00:0030/03/2022ישיבת צוות 

לשכת מנכלערן שורץ;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקייומן מנכל30/03/202214:00:0030/03/202215:30:0021/03/2022ל"מנכ+ ע ראש אגף אזרחים ותיקים"פ

טלפוניאברמי טורם;)אבי ובר יומן מנכל31/03/202219:00:0031/03/202219:30:0031/03/2022ל "מנכ+אבי ובר+אברמי טורם- שיחה טלפונית

טלפונייומן לשכת שרה לשוויון חברתי31/03/202215:00:0031/03/202215:30:0031/03/2022הכנה לישיבה עם ערן דווידי

טלפונייוגין קנדל31/03/202220:00:0031/03/202220:30:0031/03/2022 שיחה טלפונית עם יוגין קנדל

זוםערן שורץ;יוגב-ליאור זיסר;פז-עדי טור;משה הומינריומן מנכל31/03/202211:15:0031/03/202212:15:0031/03/2022הכנה לדיוני תקציב

תל אביבמנסור עבאס;אדהם דראושה;חסאן טואפרהיומן מנכל31/03/202217:30:0031/03/202218:30:0031/03/2022ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+כ מנסור עבאס"חה- עדכונים בנושא תכנית החומש

יומן מנכל31/03/202211:00:0031/03/202212:30:0031/03/2022נסיעה 

טלפונייומן מנכלאיילת גרינבאום אריזון31/03/202208:30:0031/03/202209:00:0031/03/2022שיחה טלפונית עם מאיר בינג בעניין התייעצות גיבוש אסטרטגיית על למערכת הבריאות

טלפונידניה קאופמן;סורל הרלב;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל31/03/202209:30:0031/03/202210:00:0031/03/2022תעריפים קבועים לאזרחים וותיקים

א"ת- בית ציוני אמריקה יומן לשכת שרה לשוויון חברתי31/03/202210:00:0031/03/202211:00:0031/03/2022מפגש יועצים ותיקים

ענהערן שורץ;יונתן פז;סלימאן-סלימה מוסטפא;חסאן טואפרה;אדהם דראושהיומן מנכל31/03/202212:30:0031/03/202217:30:0031/03/2022בענה ועראבה-סיור בחברה הערבית


