
מיקוםמשתתפים אופציונלייםמשתתפים דרושיםמארגן הפגישהשעת סיוםתאריך סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

טלפונייומן לשכת שרה לשוויון חברתי01/02/202209:50:0001/02/202210:00:00בנושא השמת מבוגרים' תגבור'אורית מנכלית 

טלפונייומן לשכת שרה לשוויון חברתי01/02/202210:00:0001/02/202210:15:00חיים חימוף מנכל מעוף

מלון יערים מעלה החמישה חסאן טואפרה;מעיין ספיבק - רועי דרור ';צחי דוד;'אדהם דראושה01/02/202216:45:0001/02/202217:15:00סיכום ועדה מתמדת 

מעלה החמישה,מלון יעריםיחזקאל ליפיץ;אדהם דראושה;lידידיה ;חסאן טואפרה;מעיין ספיבק01/02/202209:30:0001/02/202210:00:00ל המשרד לשוויון חברתי עם רשות המים והביוב"בראשות מאיר בינג מנכ- הוועדה המתמדת

מעלה החמישה,מלון יעריםאמיר וייסיחזקאל ליפיץ;אדהם דראושה;lידידיה ;חסאן טואפרה;מעיין ספיבק01/02/202209:00:0001/02/202209:30:00ל המשרד לשוויון חברתי עם משרד האנרגיה"בראשות מאיר בינג מנכ- הוועדה המתמדת

יומן מנכל01/02/202212:00:0001/02/202212:45:00הפסקה

;01/02/202216:15:0001/02/202216:45:00ל המשרד לשוויון חברתי עם משרד התיירות "בראשות מאיר בינג מנכ- הוועדה המתמדת מעלה החמישה,מלון יעריםחגית נבו;Hila Gurחסאן טואפרה;וואיל  כיוף, ירון ארגז, מעיין ספיבק, אדהם דראושה ידידיה

נתיבי + ל המשרד לשוויון חברתי עם משרד התחבורה "בראשות מאיר בינג מנכ- הוועדה המתמדת

מריה גריס, חסאן טואפרה ;מעיין ספיבק - רועי דרור ';צחי דוד;'אדהם דראושה01/02/202210:00:0001/02/202212:00:00ד"הרלב+ איילון

 Avi;גיל קרומר;Yuval Friedman;אמיר וייס

Naor;ravidh@mot.gov.ilמעלה החמישה,מלון יערים

מעלה החמישה,מלון יעריםחגית נבוגמאל מדלג, חסאן טואפרה;מעיין ספיבק - רועי דרור ';צחי דוד;'אדהם דראושה01/02/202212:45:0001/02/202213:15:00ל המשרד לשוויון חברתי עם משרד החקלאות"בראשות מאיר בינג מנכ- הוועדה המתמדת

מעלה החמישה,מלון יעריםמירי שמואלי, חסאן טואפרה;מעיין ספיבק - רועי דרור ';צחי דוד;'אדהם דראושה01/02/202213:15:0001/02/202213:45:00ל המשרד לשוויון חברתי עם משרד לביטחון פנים"בראשות מאיר בינג מנכ- הוועדה המתמדת

מעלה החמישה,מלון יעריםסלימאן-סלימה מוסטפאסיוון להבי, חסאן טואפרה;מעיין ספיבק - רועי דרור ';צחי דוד;'אדהם דראושה01/02/202213:45:0001/02/202215:15:00ל המשרד לשוויון חברתי עם משרד הפנים"בראשות מאיר בינג מנכ- הוועדה המתמדת

מעלה החמישה,מלון יעריםאמיר וייסדורית זיס, חסאן טואפרה;מעיין ספיבק - רועי דרור ';צחי דוד;'אדהם דראושה01/02/202215:30:0001/02/202216:15:00ל המשרד לשוויון חברתי עם משרד הגנת הסביבה"בראשות מאיר בינג מנכ- הוועדה המתמדת

02/02/202216:00:0002/02/202216:30:00נסיעה 

פז-עדי טור;אלמוג שרביומן מנכל02/02/202213:00:0002/02/202213:30:00ל "מנכ+ ל"ע סמנכ"פ

https://zoom.us/j/96738929233?pwd=TUZ0Q

mxkaUJ1Yllra08xWkZscUZZdz09

02/02/202214:30:0002/02/202215:00:00נסיעה 

יומן לשכת שרה לשוויון חברתי02/02/202213:30:0002/02/202214:00:00שיפור איכות השירות במוקד והכנת דוחות רלוונטים 

https://zoom.us/j/95460853241?pwd=b3dXU1

BmdEJSWkprckU3TDlqc2tlQT09

יומן לשכת שרה לשוויון חברתי02/02/202209:30:0002/02/202210:30:00מפגש מועצה מייעצת לאזרחים ותיקים עם השרה מירב כהן

liatayalon0@gmail.com;netanel.a.levi@gmail.c

omZOOM

בנושא תוכנית החומש לחברה - ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ ג"ת מל"ר ות"יוסי מקורי יו

יומן מנכל02/02/202216:30:0002/02/202217:30:00הערבית

מ מנכל"מיכל נוימן מ, יוסי מקורי;'חסאן טואפרה;אדהם דראושה

ל תקצוב"יניב כהן סמנכ

https://zoom.us/j/92817905953?pwd=TmVvM0RDQ0kvVCtDYUlFWGpEdVA0Zz09חגית כהןערן שורץ;יונתן פז';יואל תבור 

פז-עדי טור;ספיר איפרגןיומן מנכל02/02/202208:30:0002/02/202209:30:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ספיר איפרגן- שיחת היכרות

https://zoom.us/j/94351077221?pwd=V2tnam

NlSld1TjQ2S0crOGFOaEYrQT09

יומן לשכת שרה לשוויון חברתי02/02/202212:00:0002/02/202212:30:00ר חיבה עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן"אלי גבאי יו

https://zoom.us/j/94692111607?pwd=bk5SO

WxkSHkzNFFmMkV2MWljVE13Zz09

0252 חדר 0קומה . כנסתיומן לשכת שרה לשוויון חברתי02/02/202215:00:0002/02/202216:00:00שר החוץ יאיר לפיד עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן בנושא תכנית עבודה חברה חרדית

ZOOMיוגב-ליאור זיסריומן לשכת שרה לשוויון חברתי02/02/202210:30:0002/02/202212:00:00שרה+ ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ

שיחה טלפונית Heymann Yossi (YossiH@jdc.org)יומן מנכל03/02/202212:30:0003/02/202213:15:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ל אשל גוינט "יוסי היימן מנכ- שיחה טלפונית- המשך

פז-עדי טור;אלמוג שרביומן מנכל03/02/202214:00:0003/02/202214:30:00ל "מנכ+ ל"ע סמנכ"פ

https://zoom.us/j/95306858808?pwd=MEM3K

2JvcTYzV2ZSNlRPaitBa1JiQT09

שיחה טלפונית חסאן טואפרהיומן מנכל03/02/202210:45:0003/02/202211:15:00משכנתאות בחברה הערבית יהלי רוטנברג - שיחת הכנה

שיחה טלפוניתענבל סוננברג;שלום בוחבוט;פז-עדי טוריומן מנכל03/02/202217:00:0003/02/202217:15:00ל סינמה סיטי"משה אדרי מנכ- הצגת סרטי שואה ביום השואה הלאומי- שיחה טלפונית בנושא

טלפוןיוסי הימןיומן מנכל03/02/202208:30:0003/02/202209:00:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ל אשל גוינט "יוסי היימן מנכ- שיחה טלפונית

נמרוד גורנשטיין;אלמוג שרב;יוגב-ליאור זיסר;ענבל סוננברג;ערן שורץ;פז-עדי טור;יגאל פחימה;משה הומינר;ירון שטיינברג;סורל הרלביומן מנכל03/02/202215:00:0003/02/202216:00:00ע חשבות  משפטית "פ אורית בקר

https://zoom.us/j/96548836732?pwd=SjBtbklk

RHRwU3R1NllCWFpkVmxSdz09

יוגב-ליאור זיסר;פז-עדי טור;אלמוג שרביומן מנכל03/02/202214:30:0003/02/202215:00:00הון אנושי המשרד לשוויון חברתי -פגישת הכנה

https://zoom.us/j/95306858808?pwd=MEM3K

2JvcTYzV2ZSNlRPaitBa1JiQT09

יומן מנכל03/02/202210:45:0003/02/202211:30:00נסיעה 

יומן מנכל03/02/202209:30:0003/02/202210:45:00דרכא' בית ספר מקיף ה- ל המשרד לשוויון חברתי בכיתות וותיקים"ביקור מנכ

 Lee;ברכי דליצקי;יוגב-ליאור זיסר;הודיה ירושלמי

Tofach;'yuval@ashkelon.muni.il';'lishka3@ashkelon.muni.il';'adi-

b@ashkelon.muni.il;'תום שחר זהרי';lishka8@ashkelon.muni.il'אשקלון, שכונת ברנע, 6מבצע חורב ראש העיר- תומר גלאם ;ערן שורץ;תמר קריגמן

 נתיבות8סמילו - אשכול רשויות הנגב המערבי יומן לשכת שרה לשוויון חברתי03/02/202211:30:0003/02/202212:30:00 נתיבות60השקת מרכז אפ

03/02/202212:30:0003/02/202213:30:00נסיעה 

יומן מנכל04/02/202213:00:0004/02/202213:30:00סגור

טלפוניליאור זיסר יוגב, עדי טור פזיומן מנכל06/02/202218:30:0006/02/202219:00:00יועצות מנכל בנושא סיעוד- שיחה טלפונית 

לשכת מנכלאלישבע סבתויומן מנכל06/02/202217:00:0006/02/202217:30:00ל"מנכ+ע ראש אגף צעירים "פ

לשכת השרהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי06/02/202216:15:0006/02/202216:45:00שרה+ ל "מנכ- הכנה לפגישה אצל שר האוצר

תום שחר זהרייומן מנכל06/02/202216:00:0006/02/202216:15:00ע דוברת "פ

https://zoom.us/j/97114414629?pwd=K2xvMU

VtMXZrNzd1UjRlNGJFMmcrdz09

לשכת השרהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי06/02/202209:45:0006/02/202210:00:00עדכונים בנושא חרדים- שרה+ משנה+ ל "מנכ

לשכת מנכל אורטל נימאייומן מנכל06/02/202215:30:0006/02/202216:00:00ע אורטל "פ

לשכת מנכלערן שורץ;רותם ארנרייך חיימייומן מנכל06/02/202211:40:0006/02/202212:00:00ע רותם ארנרייך"פ

לשכת מנכל פז-עדי טור;משה הומינריומן מנכל06/02/202217:30:0006/02/202218:00:00ע מנהל אגף א תקציב תמחור ובקרה"פ

ענבל כהן;לירון הנץיומן מנכל06/02/202214:15:0006/02/202214:30:00הענקת שי לנאמני תוכניות עבודה

דב ;אנה טפר ביידין;אופיר אטינגר;אורטל חוברה

ליזה ;יפית בר;טלי מחבר;הלל וואזנר;בולבין

ענבר ;מורן מור;מוסא סלמאן;ליעד כהן פקר;הירשברג

עדי ;תום שחר זהרי;שמעון וייס;שלום בוחבוט;חן מאירי

לשכת מנכלענבל סוננברג;שמאי

זוםאברמי טורם;אברמי טורם;נמרוד גורנשטייןיומן לשכת שרה לשוויון חברתי06/02/202219:00:0006/02/202219:30:00סטטוס חקיקה

עירית כהן;ערן שורץ;אורטל חוברהאדהם דראושה;חסאן טואפרה;אלמוג שרביומן מנכל06/02/202218:00:0006/02/202218:30:00מבנה ארגוני הרשות לפיתוח כלכלי 

https://zoom.us/j/91996188560?pwd=bXd5cF

RnbkhlVmhLRVdiMWo3YUVqQT09

ערן שורץ;נועה שוקרון;פז-עדי טור;משה הומינריומן מנכל06/02/202214:30:0006/02/202215:30:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+נועה שוקרון- תקציב המשרד לשוויון חברתי

https://zoom.us/j/92902123371?pwd=bENHN

WNsWlRCWUVNSnJRVGhVa1NFQT09

אלמוג + שני בר דן + עמית בן ארצי + + אבי חליבה + מאיר בינג -הון אנושי המשרד לשוויון חברתי 

*קישור בגוף הזימון* -ZOOMעירית כהןיומן מנכל;ארצי-עמית בן;דן-שני בר;יוגב-ליאור זיסר;אברמי טורם;אורטל חוברה;אלמוג שרבאבי חליבה06/02/202213:30:0006/02/202214:15:00ליאור זיסר+ אברמי טורם + אורטל חוברה + שרב 

;netanel.a.levi@gmail.comירון שטיינברג;סורל הרלב;פז-עדי טור;ברכי דליצקי;נתנאל לוי;אלבי מלכהיומן מנכל06/02/202209:00:0006/02/202209:45:00התמודדות עם משבר הקורונה– דוח תיקון ליקויים  יוגב-ליאור זיסר

https://zoom.us/j/96085971947?pwd=WENTd

EhZVjdJTlNaaEhNei8rTWpTUT09

https://zoom.us/j/99762328037?pwd=TW9kNHpZNlpWY2xtRVlVTHhnNzlPZz09אלישבע ליברמןאסף וייס;;ענבל סוננברג;פז-עדי טור;רועי אסףיומן מנכל06/02/202212:00:0006/02/202213:00:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ קמפוס לחברה החרדית ישראל דיגיטלית 

תומר לוטןיומן מנכל06/02/202219:30:0006/02/202220:30:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ פ"ל בט"תומר לוטן מנכ- פגישת היכרות

 גבעת שאול 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו 

ירושלים

יומן מנכל06/02/202213:00:0006/02/202213:30:00סגור

לשכת השרהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי07/02/202209:30:0007/02/202210:30:00שרה בנושא החברה הערבית+ ל "מנכ- ע תוכניות עבודה.פ

שיחה טלפונית אלבי מלכהיומן מנכל07/02/202216:30:0007/02/202216:45:00מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע- שיחה טלפונית

ל המשרד "מאיר בינג מנכ+ צביקה אקשטיין' פרופ+רני דודאי תבת- חסמים לתעסוקת מבוגרים

Nitzanit DembitzPnina Keren;ברכי דליצקי;יוגב-ליאור זיסר;יפית בר, ;רני דודאייומן מנכל07/02/202213:45:0007/02/202214:30:00לשוויון חברתי

https://zoom.us/j/99758400256?pwd=SUdzczF

0ME4zOHlSOFRXMzJUd0duUT09

לשכת מנכלערן שורץ;פז-עדי טור07/02/202208:30:0007/02/202208:50:00ע עדי טור פז"פ

לשכת מנכליוגב-ליאור זיסר;ערן שורץ07/02/202209:00:0007/02/202209:20:00ע ליאור"פ

כנסתערן שורץיומן לשכת שרה לשוויון חברתי07/02/202215:30:0007/02/202216:00:00שר האוצר אביגדור ליברמן עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן 

;''נמרוד גורנשטיין;עדי שמאייומן מנכל07/02/202214:30:0007/02/202215:30:00ל המשרד לשוויון חברתי"בראשות מאיר בינג מנכ- 2020סיכום תקציבי - ב "לי ארגוני להט" מנכ

https://zoom.us/j/96760271035?pwd=M01sYT

MrZjRCUlZaeFA0a2gwT1MwZz09

לשכת השרהיוגב-ליאור זיסריומן לשכת שרה לשוויון חברתי07/02/202210:30:0007/02/202212:00:00שוטף- שרה + ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ

יומן מנכל1207/02/202212:00:0007/02/202213:45:00ועדת היגוי סייבר 

ולרי ;אלבי מלכה;netanel.a.levi@gmail.com;קורן אסולין;מורן מור;נתנאל לוי;פז-עדי טור

ירון ;אלמוג שרב;סורל הרלב;Nir Bar Yosef;Ohad Yatzkan| ניר בר יוסף ;מלי עמיאור;בוזייב

אברמי ;אלישבע סבתו;ברכי דליצקי;משה הומינר;אורטל חוברה;אורית בקר;שטיינברג

https://zoom.us/j/93537106039?pwd=d2FjY3p1WVJTWEFyakNqT0dYWkMyZz09אורטל נימאיאושרה יוסף פרידמן;אוה מדזיבוז;לירון הנץ;רועי אסף;חסאן טואפרה;טורם

טלפוניערן שורץיומן מנכל08/02/202211:30:0008/02/202212:00:00ל "ע טלפוני משנה למנכ"פ

ערן שורץ;פז-עדי טור;משה הומינריומן מנכל08/02/202210:30:0008/02/202211:00:00ע מנהל אגף א תקציב תמחור ובקרה"פ

https://zoom.us/j/94339102187?pwd=SVJUdU

93WXJLbEVhSWxuR0duNE9aQT09

שיחה טלפונית איריס כהן;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקייומן מנכל08/02/202209:30:0008/02/202209:45:00שיחה טלפונית בנושא דיור מוגן לאזרחים וותיקים 

 405 חדר 4משרד האוצר קומה יהלי רוטנברגיומן מנכל08/02/202217:00:0008/02/202217:30:00ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ פגישת היכרות יהלי רוטנברג החשב הכללי

248 חדר 2משרד האוצר קומה אלי מורגשטן;פז-עדי טור;רועי אסףיומן מנכל08/02/202218:00:0008/02/202219:00:00בנושא חרדים - ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ אלי מורגנשטרן רכז חינוך אוצר

בנושא תוכנית החומש - ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ ל פיס "שיחה טלפונית מנכ

שיחה טלפונית מפעל הפיס08/02/202208:30:0008/02/202209:00:00לחברה הערבית

'netanel.a.levi@gmail.com'משה הומינר;פז-עדי טור;נתנאל לוייומן מנכל08/02/202211:00:0008/02/202211:30:00ע  מנהל אגף ביטחון חירום מידע וסייבר"פ

https://zoom.us/j/99580569104?pwd=d1hsaW

R0TC9DSFNTYS9BTVpLMDlZdz09

רותם ארנרייך חיימי;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל08/02/202210:05:0008/02/202210:30:00שימור עובדים ותיקים

https://zoom.us/j/93358349744?pwd=NEVCalJ

mTUpya2cxUTJKdGVKTWNZQT09

ענבל סוננברג;נמרוד גורנשטיין;עדי שמאייומן מנכל08/02/202215:30:0008/02/202216:30:00 2022ב "תכנית אופרטיבית ללהט

https://zoom.us/j/95910957713?pwd=QkRIeH

pYeE1WMGlWdnJ0aTdSQldJdz09

יומן מנכל08/02/202214:30:0008/02/202215:30:00ובחינת ייעול ושיפור המנגנון, לסקירה של המצב הקיים, קולות קוראים- מנגנון התקצוב 

ענבל ;אלישבע סבתו;סורל הרלב;פז-עדי טור;משה הומינר;ירון מנשה;ירון שטיינברג

ערן שורץ;ברכי דליצקי;עדי שמאי;סוננברג

דודו ;מוחמד מסאלחה;אורית בקר

mohammadmassalha79@gmail.com;ברוך

https://zoom.us/j/92763333121?pwd=L1U5c1

BMbnorcDdKTEx3SmY2YVhpdz09

מכון ירושלים08/02/202213:00:0008/02/202214:00:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+מכון ירושלים למחקרי מדיניות

https://zoom.us/j/97744668897?pwd=cnN5a0I

xNGEzQXRxMnNrcFNCbThzZz09

בנושא ערים - ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ דרור רובין מנהל תוכניות ערבים בלוד 

רותם קלמר;יונתן פזערן שורץ;דרור רובין ;אדהם דראושה;חסאן טואפרהיומן מנכל08/02/202212:00:0008/02/202213:00:00מעורבות

https://zoom.us/j/99542434293?pwd=bWxBR

mh0dlVQeWcxbEtaRjB5aWpDUT09

עירית כהן;iil;פז-עדי טור;אלמוג שרביומן מנכל08/02/202209:00:0008/02/202209:30:00מ מנהלת משאבי אנוש "פגישת היכרות עירית מ

https://zoom.us/j/96543830212?pwd=NnJ0Qk

xjT0crd1VNQUl4V1lqUjkyZz09

יומן מנכל08/02/202216:30:0008/02/202217:00:00נסיעה

יומן מנכל08/02/202214:00:0008/02/202214:30:00סגור

יומן מנכל09/02/202215:15:0009/02/202215:45:00ע חשבות "פ

משה ;יגאל פחימה;ענבל סוננברג;אלמוג שרב;סורל הרלב;פז-עדי טור;ירון שטיינברג

ערן שורץ;הומינר

https://zoom.us/j/95175914087?pwd=WFU0T

2d3Mlg2d3BpSmlhK2RVKzFBZz09

 ירושלים3 קומה 3עם ועולמו . לשכת השרהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי09/02/202210:30:0009/02/202211:00:00עם השרה מירב כהן' מעלה'עמותת - ' אסותא'הענקת אות הגיוון ל

טלפוןאורית בינבנשתייומן מנכל09/02/202208:30:0009/02/202209:00:00שיחה טלפונית מנכלית תגבור

לשכת מנכל יגאל פחימהיומן מנכל09/02/202212:30:0009/02/202213:00:00ע יגאל "פ

לשכת מנכל09/02/202211:00:0009/02/202211:30:00מענה על מיילים

https://zoom.us/j/96644307955?pwd=bzY0V3VBblh1VXliRzZRQ2NmOGYwZz09סלימאן-סלימה מוסטפאמעייין ספיבק;חסאן טואפרה;אדהם דראושהיומן מנכל09/02/202209:00:0009/02/202209:30:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ מעיין ספיבק- סיכום ועדה מתמדת

https://us02web.zoom.us/u/kepxo4vT9Fחסאן טואפרה;יומן מנכלסמי להיאני09/02/202210:00:0009/02/202210:30:00 ויבנר הי טק  התכנית לקידום החדשנות והיזמות בחברה הערבית

לשכת מנכל ערן שורץ;אדהם דראושה;חסאן טואפרהיומן מנכל09/02/202213:30:0009/02/202214:30:00ע ראש הרשת לפיתוח כלכלי "פ

יומן מנכל09/02/202213:00:0009/02/202213:30:00סגור 

ענבל סוננברג;תום שחר זהרייומן מנכל09/02/202211:30:0009/02/202212:00:00ע דוברת "פ

https://zoom.us/j/97154626025?pwd=eXIrN05

qZHAyc2JTWk0zM2swL1Rtdz09

ענבל סוננברג;ערן שורץ;לירון הנץיומן מנכל09/02/202210:30:0009/02/202211:00:00יכולות מחקר משרדיות

https://zoom.us/j/91875463586?pwd=QndVdj

VmOVV4TXRhL3hIcDFUTGNsUT09

הלל וואזנרראמי עיאדאת;פז-עדי טור;רועי אסף;לירון הנץיומן מנכל09/02/202209:30:0009/02/202210:00:00כלכלה בחברה החרדית

https://zoom.us/j/99834755385?pwd=S0owbF

htZDlIb1NKQmE2a0Mrcnl2UT09

פז-עדי טור;ענבל סוננברג;אורית בקר;ברכי דליצקי;משה הומינר;סורל הרלביומן מנכל09/02/202214:30:0009/02/202215:15:00ה רחובות"בדיקת התחייבות המשרד לעל

https://zoom.us/j/96619949874?pwd=M2Uvck

Jza0xWQTdPMTJJRERPSktxUT09

יומן מנכל09/02/202212:00:0009/02/202212:30:00ישיבת צוות

יובל ברמי ;יוגב-ליאור זיסר;פז-עדי טור;ענבל סוננברג;אדהם דראושה;נמרוד גורנשטיין

לשכת מנכלית עדי שמאיערן שורץ;שובל

ערן שורץ;פז-עדי טור;משה הומינר10/02/202214:45:0010/02/202216:15:00ע מנהל אגף א תקציב תמחור ובקרה"פ

https://zoom.us/j/99160900426?pwd=bXVqQU

5aTm1PUmY4VGNzaVV4QUxWQT09

טלפוניn;'מורן מור;נתנאל לוי;זהרה כהן;נחמה גלבר צוראורית בקר;רועי בינבנשתי;'סורל הרלב;יגאל פחימה;פז-עדי טור;ירון שטיינברגיומן מנכל10/02/202214:00:0010/02/202214:30:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ מ י "רועי בנבנישת חשב משרד רה-וועדת פטור

בגוף הזימון- זוםיומן לשכת שרה לשוויון חברתי10/02/202209:00:0010/02/202210:00:00ל"גבי נקבילי עם המנכ- יועץ לנושא ביטוח בריאות

גבי נקבילי;יוגב-ליאור זיסר;ענבל סוננברג;לירון הנץיומן מנכל10/02/202209:00:0010/02/202210:00:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ יועץ לנושאי ביטוחי בריאות-  גבי נקבילי

https://zoom.us/j/93501241136?pwd=QW1we

HMzL3puNWs4dFVZNXRDOVNadz09

יומן מנכל10/02/202213:00:0010/02/202213:30:00נסיעה 

יומן מנכל10/02/202210:00:0010/02/202213:00:00בוקר צוות פרידה למיכלי 

יובל ברמי ;ענבל סוננברג;פז-עדי טור;נמרוד גורנשטיין;עדי שמאי;אדהם דראושה;ליאל אליסיאן

 כרמי יוסף27רקפת ערן שורץ;יוגב-ליאור זיסר;שובל

יומן מנכל11/02/202213:00:0011/02/202213:30:00סגור

ערן שורץ;נמרוד גורנשטייןיומן מנכל13/02/202218:30:0013/02/202218:50:00ע נמרוד "פ

https://zoom.us/j/95845472542?pwd=eFRNait

IZ2wrQ1p0eTRxUzd4aDlvUT09

טלפוניפז-עדי טור;יונתן פז;סלימאן-סלימה מוסטפא;אדהם דראושהיומן מנכל13/02/202208:30:0013/02/202209:00:00ועדת הכספים-שיחה טלפונית בנושא

לשכת מנכל ערן שורץפז-עדי טור;אלבי מלכהיומן מנכל13/02/202214:30:0013/02/202215:30:00 מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

ערן שורץ;רותם ארנרייך חיימי;סיגל שלח;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל13/02/202217:30:0013/02/202218:30:00ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ל גוינט ישראל"פגישת היכרות סיגל שלח מנכ

 גבעת שאול 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו 

ירושלים

לשכת מנכל עירית כהןאלמוג שרב;פז-עדי טור;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל13/02/202216:00:0013/02/202216:30:00תוכניות עבודה נציב - פגישת הכנה

אלישבע ליברמןרונן קוטין;פז-עדי טור;רועי אסףיומן מנכל13/02/202209:00:0013/02/202210:00:00ל לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+רונן קוטין -חרדים באקדמיה

 גבעת שאול 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועולמו 

ירושלים

קרית ארבע13/02/202212:00:0013/02/202213:00:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+פגישת הכירות  ראש מועצת קרית ארבע 

 גבעת שאול 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועולמו 

ירושלים

ראמי עיאדאת;פז-עדי טור;ערן שורץ;מיכל גרינשטיין;ענבל סוננברג;לירון הנץיומן מנכל13/02/202216:30:0013/02/202217:30:00ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ מיכל גרינשטיין' הכרות עם פרופ

 גבעת שאול 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו 

ירושלים

Tami Lefflerרותם ארנרייך חיימי;יפית בר;מומו דב;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקייומן מנכל13/02/202210:10:0013/02/202211:00:00ידידותי גיל– ל המשרד לשוויון חברתי בנושא תו תקן "מאיר בינג מנכ" +מעלה" מומו מהדב מארגון 

https://zoom.us/j/96516772677?pwd=cnA5Ti9

JTzJYSDAwQlFlYkk5N1RKZz09

בנושא נוער חרדי נושר והכשרות לשוק - ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ חני סבג

אלישבע ליברמן;'רועי אסף';חני סבג;'פז-עדי טור13/02/202211:00:0013/02/202212:00:00התעסוקה

 גבעת שאול 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו 

ירושלים

אורית בנבנישתי;רונית לוי תיגבורronit@tigbur.co.il;יפית בר;סיגל אלקובי;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקייומן מנכל13/02/202215:30:0013/02/202216:00:00וותיקים בעבודה- מאיר בינג, ל המשרד לשוויון חברתי"מנכ+אורית בנבנישתי , לית תגבור"מנכ

https://zoom.us/j/93436110240?pwd=YU5hQ0

l1dVZTOVZzZy80V2tOTHYvQT09

יוגב-ליאור זיסרנמרוד גורנשטיין;ערן שורץ;אברמי טורם;אברמי טורםיומן מנכל13/02/202213:30:0013/02/202214:30:00ל"מנכ+ ע ראש הרשות  לניצולי שואה"פ

https://zoom.us/j/91555107973?pwd=Tkxsd0h

zRXpUSDBsN2hOYTZ5Yis0UT09

יומן מנכל13/02/202213:00:0013/02/202213:30:00סגור

לשכת מנכלאלמוג שרב;פז-עדי טוריומן מנכל14/02/202211:30:0014/02/202212:00:00ל"ע סמנכ"פ

לשכת מנכל צביקה אינבינדר;ענבל סוננברג;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל14/02/202214:30:0014/02/202215:30:00ל "מנכ+ ע ראש מטה השרה"פ

לשכת מנכל14/02/202215:30:0014/02/202216:00:00מענה על מיילים 

זוםיומן מנכל14/02/202211:30:0014/02/202213:00:00רבע מניצולי השואה בישראל חיים מתחת לקו העוני: ועדת כספים

זוםיומן מנכל55014/02/202210:00:0014/02/202211:30:00– שיקוף תקציב לערים המעורבות בתכנית החומש :  ועדת כספים

שיחה טלפונית רונית יומן מנכל14/02/202210:30:0014/02/202211:00:00א רונית מנהלת הלשכה של אוה "פ- שיחה טלפונית

סניק זיידל, אבי נאוריומן מנכל14/02/202212:00:0014/02/202213:00:00ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ ל"ד וסניר זיידל מנכ"ר רלב"אבי נאור יו- פגישת היכרות

 גבעת שאול 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו 

ירושלים

ישיבה בראשות המשנה : משרדי להכלה פיננסית וההמלצות המסתמנות-הצגת עבודת הצוות הבין

ראו קישור בפנים- זום14/02/202217:00:0014/02/202217:45:00andrew.abir@boi.org.ilמאיר בינג, ל המשרד לשוויון חברתי"ומנכ, אנדרו אביר, לנגיד בנק ישראל

פז-עדי טור;עמוס שקדי;דבורה שיאחייומן מנכל14/02/202216:00:0014/02/202217:00:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ עמוס שקדי סגן בכיר לחשב הכללי- פגישת הכירות

https://zoom.us/j/97133792549?pwd=NUNkbk

N2dnR1T2JydjFYaTF6empPZz09

לשכת מנכליומן מנכל14/02/202208:00:0014/02/202209:00:00להתקשר לחולי קורונה+ מיילים



יומן מנכל14/02/202209:00:0014/02/202210:00:00ישיבת הכנה למעקב אחר תכניות עבודה שרה

ערן ;יוגב-ליאור זיסר;אדהם דראושה;עדי שמאי;פז-עדי טור;ענבל סוננברג;צביקה אינבינדר

לשכת מנכל שורץ

יומן מנכל14/02/202213:00:0014/02/202213:30:00סגור

יומן מנכל15/02/202217:30:0015/02/202218:30:00מענה על מיילים

יגאל פחימהיומן מנכל15/02/202214:30:0015/02/202214:45:00ע יגאל"פ

לשכה15/02/202212:30:0015/02/202213:30:00שוטף לשכה 

טלפוניאדהם דראושה;תום שחר זהרייומן מנכל202215/02/202213:30:0015/02/202214:00:00בנושא אישור תכנית העבודה של תקאדום לשנת , הכנה לראיון בכלכליסט

לשכת מנכל יוגב-ליאור זיסריומן מנכל15/02/202215:00:0015/02/202215:30:00אנשים עם מוגבלויות בקהילה -פברואר יוצא מן הכלל

שיחה טלפוניתמנכל משרד הבינוי והשיכון15/02/202208:30:0015/02/202209:00:00שיחה עם צחי דוד ומאיר בינג בנושא שיווק במסלול דיור מוגן מוזל 08:30

(זום למשתתפים שאינם שרים)מזכירות ממשלה יומן לשכת שרה לשוויון חברתי15/02/202209:00:0015/02/202210:30:00 (כלכלי-קבינט חברתי)ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה 

פז-עדי טור;רועי אסףיומן מנכל15/02/202209:00:0015/02/202211:00:00הקבינט חברתי כלכלי

https://us02web.zoom.us/j/89502161606?pwd

=Nk1WaVg2dS9rb1dwNVZuUTFwTUJwdz09

יומן לשכת שרה לשוויון חברתי15/02/202211:30:0015/02/202212:30:00'יבוז'אוה מדז- אירוע פרידה מראש הרשות לקידום מעמד האישה 

מאיה דוריאן ;ענבר חן מאירי;יקותיאל צפרי;קרן בן הרוש

 בית יעד2קומה טלי מחבר;נעמי שקולניק;מוחמד מסאלחה;בנימיני

לשכת מנכלאמיר וייסיומן מנכל15/02/202216:00:0015/02/202216:30:00ע אמיר וייס"פ

ל עמותת עמך"מנכ-יעקב ברודרערן שורץ;יעקב בורדר a;נמרוד גורנשטייןיומן מנכל15/02/202214:00:0015/02/202214:30:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ ל עמך"יעקב ברודר מנכ

https://zoom.us/j/97512741763?pwd=SFMrWk

4wZ3NPb21EcVJLZUtKazBUUT09

https://us02web.zoom.us/j/86049807449; זוםסיגל מורן15/02/202216:30:0015/02/202217:30:00אלין בית נעם-לית רווחה והביטחון החברתי"סיגל מורן מנכ/ל שויון חברתי"מאיר בינג מנכ

https://us02web.zoom.us/j/86049807449; זוםירון שטיינברג;משה הומינר;אורית בקר;פז-עדי טור;אלמוג שרביומן מנכל15/02/202216:30:0015/02/202217:30:00ל שוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+לית רווחה"סיגל מורן מנכ- העברת אלין בית נעם

yaronl@maof-group.co.il;יפית בר;ברכי דליצקי;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל15/02/202211:00:0015/02/202211:30:00וותיקים בעבודה- מאיר בינג, ל המשרד לשוויון חברתי"מנכ+ אסף סרן+ירון לובנסקי

https://zoom.us/j/91204957375?pwd=K2NRY

mFLQmgvZ3J6cXIxalBzamliZz09

יומן מנכל15/02/202215:30:0015/02/202216:00:00ישיבת צוות

יובל ברמי ;יוגב-ליאור זיסר;פז-עדי טור;ענבל סוננברג;אדהם דראושה;נמרוד גורנשטיין

לשכת מנכלעדי שמאיערן שורץ;שובל

אמיר גטהון;פז-עדי טוריומן מנכל16/02/202216:00:0016/02/202216:30:00ל המשרד לשווין חברתי "מאיר בינג מנכ+ אמיר גטהון חשב במשרד לשוויון חברתי

 גבעת שאול 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועולמו 

ירושלים

לשכת מנכל ערן שורץ;נמרוד גורנשטייןיומן מנכל16/02/202213:25:0016/02/202213:35:00ע נמרוד "פ

בנושא אישור תכנית העבודה , כתב כלכליסט, ריאיון טלפוני משותף למאיר ולסלימה עם שחר אילן

טלפוני סלימאן-סלימה מוסטפא;אדהם דראושה;תום שחר זהרי202216/02/202212:30:0016/02/202213:15:00של תקאדום לשנת 

לשכת מנכל ערן שורץ;פז-עדי טוריומן מנכל16/02/202213:45:0016/02/202213:50:00ע עדי טור פז "פ

לשכת מנכל ערן שורץ;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל16/02/202213:35:0016/02/202213:45:00ע ליאור "פ

לשכת מנכל רותם ארנרייך חיימי;ערן שורץיומן מנכל16/02/202213:15:0016/02/202213:25:00ע רותם "פ

בגוף הזימון- זוםיומן לשכת שרה לשוויון חברתי16/02/202208:30:0016/02/202209:30:00היערכות להזדקנות האוכלוסיה

חגית כהן;סלימאן-סלימה מוסטפא;יונתן פז;ערן שורץתאופיק אגבאריה;מוסא סלמאן;דניאל דותן;חסאן טואפרה;אדהם דראושהיומן מנכל16/02/202214:00:0016/02/202215:00:00בנושא מדרסה - ל המשרד לשוויון חברתי"מארי בינג מנכ+ דניאל דותן

 גבעת שאול 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו 

ירושלים

בנושא הרשות -ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ מנהל התכנית ״מובילים באקדמיה״

יונתן פזמובילים באקדמיה16/02/202215:00:0016/02/202216:00:00לפיתוח כלכלי

 גבעת שאול 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו 

ירושלים

נמרוד גורנשטיין;ענבל סוננברג;תום שחר זהרייומן מנכל17/02/202216:30:0017/02/202217:00:00בופוביה בספורט עם משרד התרבות"פ קמפיין להט"שת- שיחה טלפונית

https://zoom.us/j/97632233209?pwd=UVhHa

G1tcTZpL3ZBTWdHejFVRW5OZz09

שיחה טלפונית ירון מנשהיומן מנכל17/02/202215:30:0017/02/202215:45:00נא לא לשלוח זימון- שיחה טלפונית ירון משנה

office.manger.bokra@gmail.comZOOM;ערן שורץיומן לשכת שרה לשוויון חברתי17/02/202209:00:0017/02/202210:00:00ועדה מייעצת בהיבטי חשיבה מגדרית לעבודת הרשות לפיתוח החברה הערבית– מפגש התנעה 

שיחה טלפונית ענבל סוננברג;שלום בוחבוט;פז-עדי טוריומן מנכל17/02/202216:00:0017/02/202216:30:00הצגת סרטי שואה ביום השואה הלאומי- שיחה טלפונית בנושא

17/02/202215:00:0017/02/202216:00:00נסיעה 

ל המשרד לשוויון  חברתי בנושא נוער חרדי "מאיר בינג מנכ+  ראש מינהל חינוך בעיריית ירושלים

 מאחורי בניין בזק15יפו ,תיכון רימוןעיריית ירושלים17/02/202220:00:0017/02/202223:00:00נושר

יומן מנכל17/02/202211:15:0017/02/202212:00:00נסיעה 

תום שחר זהרי;משה הומינר;ענבל סוננברג;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקי;הודיה ירושלמייומן מנכל60+17/02/202209:45:0017/02/202211:15:00סיור אפ 

שרון ;מנהלת מרכז ההכוון העירוני-שירה לחמן;ערן שורץ

א " ת14בלפור מנהלת מינהל השירותים החברתיים- מלמד 

יומן מנכל17/02/202212:00:0017/02/202215:00:00סיור  במוקד לאזרחים ותקים 

רותם ארנרייך ;ענבל סוננברג;יפית בר;צור-נטע אבן;יוגב-ליאור זיסר

משה הומינר;avia@bezeqonline.co.il;MIEivgi@bezeqonline.co.il;חיימי

 Michal Melinger;Natali;ערן שורץ;ברכי דליצקי

Pat;Roni Levi בניין קונקורד בני ברק 13שדרות בן גוריון 

יומן מנכל18/02/202213:00:0018/02/202213:30:00סגור

20/02/202210:30:0020/02/202211:00:00מענה על מיילים 

20/02/202214:30:0020/02/202215:00:00מענה על מיילים 

לשכת מנכל ערן שורץיומן מנכל20/02/202215:00:0020/02/202215:30:00ל "ע משנה למנכ"פ

טלפוניתאברימי טורםa; נמרוד גורנשטיין;ענבל סוננברג20/02/202208:30:0020/02/202209:00:00שיחת הכנה לפגישה עם ראש הקרן לרווחת נפגעי השואה

טלפוניתאדהם דראושה;אלישבע סבתו;ערן שורץ;פז-עדי טור20/02/202209:00:0020/02/202209:30:00שנת מעבר - שיחת הכנה

ל"לשכת מנכיומן לשכת שרה לשוויון חברתי20/02/202217:00:0020/02/202217:30:00ל המשרד והשרה מירב כהן"מנכ+ אש הקרן לרווחת נפגעי השואה 

קישור בגוף הזימון- זום יומן לשכת שרה לשוויון חברתי20/02/202218:00:0020/02/202218:30:00פגישת המשך בנושא יועץ לנושא ביטוח בריאות

תהילה גואטה;גבי נקבילי ;יוגב-ליאור זיסר;ענבל סוננברג;לירון הנץיומן מנכל20/02/202218:00:0020/02/202219:00:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ יועץ לנושאי ביטוחי בריאות-  גבי נקבילי

https://zoom.us/j/97537310229?pwd=RUR3TT

hkRzQvdkdYSllMeUt5cWpKdz09

https://zoom.us/j/95260339390?pwd=cjdFSVU2SVJ3MXNsTThHczUxSlllZz09יונתן פזערן שורץ;תאיר איפרגן ; אדהם דראושה;פז-עדי טור;מוסא סלמאן;אלישבע סבתויומן מנכל20/02/202212:30:0020/02/202213:00:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ לית זרוע עבודה"תאיר איפרגן מנכ- שנת המעבר

ל "מאיר בינג מנכ+ ר "לימור לבנת יו- פגישת המנכל לשוויון חברתי עם הקרן לרווחת ניצולי השואה

יומן מנכל20/02/202217:00:0020/02/202218:00:00המשרד לשוויון חברתי

צביקה ;תהילה גואטה;;נמרוד גורנשטיין;ענבל סוננברג; ;אברמי טורם;l.comלימור לבנת

אינבינדר

 גבעת שאול 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו 

ירושלים

ל המשרד לשוויון "מאיר בינג מנכ+עומר דקל' פרופ- צמצום הפערים בחברה באמצעות עידוד תרומות

ערן שורץעומר דקל ;ענבל סוננברגיומן מנכל20/02/202213:30:0020/02/202214:30:00חברתי

 גבעת שאול 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועולמו 

ירושלים

יומן מנכל20/02/202212:00:0020/02/202212:30:00נסיעה 

20/02/202211:00:0020/02/202211:30:00נסיעה 

 ירושלים 3אליעזר קפלן נציב20/02/202211:30:0020/02/202212:00:00המשרד לשיוויון חברתי - הצגת תוכניות עבודה לנציב שירות המדינה

מאיר בינג מנכל המשרד לשוויון +אילן רם מנהל מנהל סגל בכיר- סגל בכיר במשרד לשוויון חברתי 

יוגב-ליאור זיסראילן רם i;ענבל סוננברג;פז-עדי טור;אלמוג שרביומן מנכל20/02/202216:00:0020/02/202217:00:00חברתי

https://zoom.us/j/98905372516?pwd=QjZCTXZ

icW15M3BWeFlyQWJhRWNVdz09

יומן מנכל20/02/202209:30:0020/02/202210:30:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ ל מרכז שלטון מקומי" פגישת היכרות מנכ

מר שלמה דולברג ;פז-עדי טור;אלישבע סבתו

ענבל סוננברגסלימאן-סלימה מוסטפא;ברכי דליצקי;חסאן טואפרה;מר חיאם קעדאן  

https://zoom.us/j/98742570813?pwd=K0p3SE

pZWXF0Ykw5aTVablVVMWszZz09

יומן מנכל20/02/202215:30:0020/02/202216:00:00ישיבת הכנה למעקב אחר תכניות עבודה שרה

ערן ;יוגב-ליאור זיסר;אדהם דראושה;עדי שמאי;פז-עדי טור;ענבל סוננברג;צביקה אינבינדר

שורץ

eranschwartz13@gmail.com; דניה;נמרוד גורנשטיין  

לשכת מנכל קאופמן

יומן מנכל20/02/202213:00:0020/02/202213:30:00סגור

לשכת מנכלאדהם דראושהיומן מנכל21/02/202212:30:0021/02/202213:00:00ע אדהם"פ

לשכת מנכל נמרוד גורנשטייןיומן מנכל21/02/202217:15:0021/02/202217:45:00ע נמרוד "פ

בנושא תעסוק במדדי הזדקנות -ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ל אשל גוינט"יוסי היימן מנכ

ענבל סוננברגלירון הנץ;יוסי היימן;יוגב-ליאור זיסר;ערן שורץ;ברכי דליצקייומן מנכל21/02/202208:00:0021/02/202209:00:00מיטבית

 גבעת שאול 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו 

ירושלים

לשכת מנכל ערן שורץ;פז-עדי טוריומן מנכל21/02/202212:00:0021/02/202212:30:00הערכת עובד עדי טור פז 

לשכת מנכל אלמוג שרביומן מנכל21/02/202215:30:0021/02/202216:00:00ל "הערכת עובד סמנכ

לשכת מנכל ערן שורץ;לירון הנץיומן מנכל21/02/202209:00:0021/02/202209:30:00ראש אגף אסטרטגיה - הערכת עובד

הלל וואזנר;ראמי עיאדאת;סלימאן-סלימה מוסטפאNitsa Kasir;אדהם דראושה;פז-עדי טור;לירון הנץ;יונתן פז;חסאן טואפרה;רועי אסףיומן מנכל21/02/202213:30:0021/02/202214:30:00בנושא חרדים וערבים - ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+א"ניצה קסיר בטל

https://zoom.us/j/99669663088?pwd=UzZVb

W9zUEc5eXRpMmZYd0tKM3NkUT09

חבל אילות21/02/202214:30:0021/02/202215:30:00ל המשרד לשווין חברתי "מאיר בינג מנכ+  ראש מועצה חבל אילות

ברכי ;יוגב-ליאור זיסר;ענבל סוננברג;נמרוד גורנשטיין;עדי שמאי;פז-עדי טור;אלישבע סבתו

Inbar Tubul (Klita);Shari Nitzan (Moetza Welfare)גינת חנן;(;דליצקי

https://zoom.us/j/92926754274?pwd=SEVZS3

Npdjg5b1RPSUhOU0ltVVVBQT09

יומן מנכל21/02/202208:00:0021/02/202209:00:00מענה על מיילים 

יומן מנכל21/02/202217:45:0021/02/202220:00:00סגור

לשכת השרהיוגב-ליאור זיסריומן לשכת שרה לשוויון חברתי21/02/202209:30:0021/02/202212:00:00שרה+ ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ

לשכת מנכלית ערן שורץ;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקייומן מנכל21/02/202216:00:0021/02/202217:15:00ל"מנכ+ ע ראש אגף אזרחים ותיקים"פ

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

טלפונימשה הומינר;פז-עדי טוריומן מנכל22/02/202209:00:0022/02/202209:30:00ע שרה"הכנה טלפונית לפ

כץ-ל 'נסי אנג;דוד עציוני;ענבר מזוז שור;יומן מנכלמנכל משרד הבינוי והשיכון55022/02/202216:00:0022/02/202220:00:00דברי פתיחה כנס בטירה  16:00

46מושב ברוש משק יומן מנכל22/02/202207:00:0022/02/202209:30:00ביקור שבעה אצל שלום

מנכל משרד הבינוי והשיכון;מוריה חלמיש;אמין אבו חייה;דור אברהםשר הבינוי והשיכון22/02/202218:20:0022/02/202220:00:00(דור)  בטירה  922כנס סיכום 

מואיד ;קדמי-רויטל מילוא;רבקה שאלתיאל מזור

טירהאדהם דראושה;יומן מנכל;רונית יצחק;סלאמה

טירה22/02/202210:00:0022/02/202216:00:00Yaniv Shaboבהשתתפות משרד האוצר ומשרד התחבורה -  סיור בפרויקטים של יישובי החברה הערבית 

אונ העברית22/02/202207:00:0022/02/202208:30:00ל כספים "סמנכ-   פגישת המשך

https://zoom.us/j/97934755731?pwd=VGJNTG

k3VTlLTVFHT0Z0b2xIb2Zydz09

זוםשיר להב23/02/202208:30:0023/02/202212:00:00(תקשורת והסברה, דוברות)ת תחום /מנהל- 89634וועדת בוחנים למכרז 

טלפונייומן מנכל23/02/202208:30:0023/02/202208:40:00ינג'כינוס הוועדה המתמדת והקמת קרן המאצ-ריאיון טלפוני לרדיו נאס

יונתן פז;סלימאן-סלימה מוסטפא;אדהם דראושהיומן מנכל23/02/202213:45:0023/02/202214:00:00מיתוג תאקדום בהשתתפות מזכירות הממשלה וצחי דוד

https://us02web.zoom.us/j/84663441592?pwd

=amY2MmpueEs0ZjlnQWg3NWhOaGt5QT09

לשכת מנכלגליה מאיר אריכא;- .גליה מאיר ;אורית בקריומן מנכל23/02/202213:30:0023/02/202213:45:00ץ"חתימה בג

רני דודאי , ל שוויון חברתי"מנכ- מאיר בינג , לית זרוע העבודה"מנכ- תאיר איפרגן - ת "שנת מעבר תב

ב "מצ- הפגישה תתקיים בזום תאיר איפרגן23/02/202208:00:0023/02/202208:30:00אנסטסיה ואפרת, ת"ל תב"מנכ- 

לשכת השרהדניה קאופמן;יוגב-ליאור זיסריומן לשכת שרה לשוויון חברתי23/02/202212:00:0023/02/202213:30:00שרה בנושא תקציב+ ל "ע מנכ.פ

https://zoom.us/j/93621389228יומן מנכל23/02/202208:40:0023/02/202212:00:00ועדה דובר המשרד לשוויון חברתי 

יוגב-ליאור זיסרתבור23/02/202214:00:0023/02/202214:45:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ מנכל תבור- פגישת היכרות

https://zoom.us/j/95129406379?pwd=U2N1TX

VvTnFwTTIrQytXdmhsYkVRZz09

215 משרד 2 בית ענבר קומה 13כנפי נשרים הלל וואזנר;י;פז-עדי טוריומן מנכל23/02/202215:00:0023/02/202216:00:00ביקור במכון נתוני אמת

טלפונינתנאל לוי;פז-עדי טוריומן מנכל24/02/202217:30:0024/02/202218:00:00ע  מנהל אגף ביטחון חירום מידע וסייבר"המשך פ- שיחה טלפונית

יומן מנכל24/02/202208:40:0024/02/202209:30:00מענה על מיילים

https://zoom.us/j/95049229068?pwd=eGlXQmZHMVI3Ymw1SVlFa1hpTWcwQT09יוגב-ליאור זיסריריב מןיומן מנכל24/02/202215:30:0024/02/202216:00:00ל המשרד לשווין חברתי"מאיר בינג מנכ+ יריב מן -  א אילת.ב.וועידה השנתית של א-שיחת הכנה

יוגב-ליאור זיסראיילת רוזיןיומן מנכל24/02/202212:00:0024/02/202212:30:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ע היכרות איילת רזין ראש רשות מעמד האישה "פ

 גבעת שאול 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועולמו 

ירושלים

לשכת מנכלnetanel.a.levi@gmail.comפז-עדי טור;נתנאל לוייומן מנכל24/02/202212:30:0024/02/202213:00:00ע מנהל אגף ביטחון חירום מידע וסייבר"פ

ZOOMיומן לשכת שרה לשוויון חברתי24/02/202211:00:0024/02/202212:00:00לי הון אנושי בנושא שימור עובדים מבוגרים "שולחן עגול עם סמנכ

אלישבע ליברמןקרן וסטהיימר24/02/202214:30:0024/02/202215:30:00מאיר בינג מנכל המשרד לשוויון חברתי+איציק קרומבי+ל הקרן "מנכ-קרן וסטהיימר בנושא חרדים

https://zoom.us/j/97221125422?pwd=UWN1U

XZCYkJ3cFh2MWZpc09MTjY0UT09

ל המשרד לשוויון חברתי בנושא פרוייקט "מאיר בינג מנכ+ גיל ריבוש ראש מנהל שירותי קהילה

נתנאל לוי;';אברמי טורם';lגיל ריבוש;'יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקייומן מנכל24/02/202213:00:0024/02/202214:00:00למניעת נפילות אזרחים ותיקים

https://zoom.us/j/91297054478?pwd=RWc2N

Uk4Rm1FN2NCUVd5YjFTOGRLQT09

ZOOMיומן לשכת שרה לשוויון חברתי24/02/202210:00:0024/02/202210:20:00פ בנושא שירות לאזרח "חיזוק שת

יומן מנכל24/02/202216:00:0024/02/202217:30:00הרשות לפיתוח כלכלי חברתי למגזר החרדי- פגישת המשך

ערן ;יובל ברמי שובל;פז-עדי טור;הלל וואזנר;אלישבע ליברמן;הלל וואזנר;רועי אסף

לשכת מנכל eranschwartz13@gmail.com;שורץ

יומן לשכת שרה לשוויון חברתי24/02/202210:30:0024/02/202210:50:00פ בנושא שירות לאזרח"חיזוק שת

-ליאור זיסר;ענבל סוננברג;מיכל דבורצקי;merav.cohen@mail.huji.ac.il;יומן מנכל

-נטע אבן;יפית בר;ברכי דליצקי;יוגב

eranschwartz13@gmail.com;Hai.pesah@gmail.com;anitay@fta.gov.il;Micha;צור

ela@fta.gov.il;anatb@fta.gov.il;MIMelinger@bezeqonline.co.ilיובל ברמי שובל;ערן שורץ;דניה קאופמן;Natali PatZOOM

יומן מנכל25/02/202213:00:0025/02/202213:30:00סגור

לשכת מנכליומן מנכל27/02/202218:30:0027/02/202220:10:00מיילים +שוטף לשכה

לשכת השרהיומן לשכת שרה לשוויון חברתי27/02/202216:00:0027/02/202216:30:00ליאור זיסר יוגב והשרה מירב כהן- מעבר על דוח תקשורת + אפיון המוקד 

שיחת טלפון תום שחר זהרי;סלימאן-סלימה מוסטפאיומן מנכל27/02/202216:00:0027/02/202216:30:00שיחת טלפון הוועדה המתמדת ותכניות העבודה של תקאדום

אברמי טורם;אברמי טורם;;ענבל סוננברג;אבי ובריומן מנכל27/02/202218:00:0027/02/202218:30:00הכנה לשיחה עם השליחה המיוחדת  מחלקת המדינה האמריקאית להשבת רכוש 

https://zoom.us/j/96847105208?pwd=b2JiSTg

wL2REd1BHNmJGUFA5OHlxUT09

פז-עדי טור;אברמי טורם;נתנאל לוי;אלבי מלכה;אלמוג שרב;דבורה שיאחייומן מנכל27/02/202216:30:0027/02/202217:10:00מעבר הרשות לניצולי שואה

'netanel.a.levi@gmail.com'; דבורה;לר'יובל ריצ  

קורן אסולין;שיאחי

https://zoom.us/j/97548127336?pwd=aTBmc3

JNdU1ldmNGdlNISjZNWndIQT09

יוסי היימן ברכי דלצקי יומן מנכל27/02/202209:00:0027/02/202210:00:00מאיר בינג מנכל שוויון חברתי +יוסי היימן-למידה על עבודת הוועדות בנושא סיעוד

https://zoom.us/j/99793144278?pwd=c0hsWU

Y3UXEwZmZHaFQ5S09hYktvQT09

לשכת מנכל משה הומינריומן מנכל27/02/202214:00:0027/02/202214:30:00הערכת עובד מנהל אגף א תקציב תמחור ובקרה

לשכת מנכל אלבי מלכהיומן מנכל27/02/202213:30:0027/02/202214:00:00הערכת עובד מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

מודיעין27/02/202208:30:0027/02/202209:00:00ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ל מודיעין"מנכ- פגישת היכרות

https://us02web.zoom.us/j/81653247417?pwd

=Y0grU29tL2swNXFoRGxEYTAvNHBVZz09

לשכת מנכל יוגב-ליאור זיסרנמרוד גורנשטיין;ערן שורץ;אברמי טורם;אברמי טורםיומן מנכל27/02/202212:00:0027/02/202213:00:00ל"מנכ+ ע ראש הרשות  לניצולי שואה"פ

יומן מנכל27/02/202215:00:0027/02/202216:00:00ישיבת הכנה למעקב אחר תכניות עבודה שרה

ערן ;יוגב-ליאור זיסר;אדהם דראושה;עדי שמאי;פז-עדי טור;ענבל סוננברג;צביקה אינבינדר

שורץ

eranschwartz13@gmail.com; דניה;נמרוד גורנשטיין  

לשכת מנכל קאופמן

יומן מנכל27/02/202214:30:0027/02/202215:00:00מעבר לוז 

יובל ברמי ;יוגב-ליאור זיסר;פז-עדי טור;ענבל סוננברג;אדהם דראושה;נמרוד גורנשטיין

לשכת מנכלעדי שמאיערן שורץ;שובל

לשכת מנכלית ערן שורץ;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקייומן מנכל27/02/202217:10:0027/02/202218:00:00ל"מנכ+ ע ראש אגף אזרחים ותיקים"פ

יומן מנכל27/02/202213:00:0027/02/202213:30:00סגור

לשכת מנכל יוגב-ליאור זיסר;ירון מנשה;ברכי דליצקייומן מנכל28/02/202209:30:0028/02/202209:45:00קול קורא נעים בשלישי - שיחה טלפונית

נמרוד גורנשטיין;דבורה שיאחי;אברמי טורםיומן מנכל28/02/202215:45:0028/02/202216:30:00וינט' מכרז מתנדבים של הג

https://zoom.us/j/95380356959?pwd=VEE3S1

h6K3JLa0NKcTZ1U00yazFPUT09

ZOOMאורית בקריומן לשכת שרה לשוויון חברתי28/02/202213:00:0028/02/202213:45:00סטטוס הגנת הצרכן 

קישור בגוף הזימון- זום (Ilana Mizrachi)אילנה מזרחי יומן לשכת שרה לשוויון חברתי28/02/202212:00:0028/02/202213:00:00חובת הקלטה עם השרה מירב כהן

;יומן מנכל28/02/202215:00:0028/02/202215:40:00ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ ל האוצר הגרמני"מנכ  לפניwebexיש להתקין -  בגוף הזימוןwebexקישור לליאל אליסיאן;אורטל נימאיענבל סוננברג נועה בלכר;נמרוד גורנשטיין;אברמי טורם;אברמי טורם;אבי ובר 

רון מרגלית;אביאל פנסאפורקארtalia@pmo.gov.il;רותם קלמר;יונתן פז;אדהם דראושה;סלימאן-סלימה מוסטפאיומן מנכל28/02/202211:00:0028/02/202212:00:00הערכה תקציבית להחלטת ממשלה ערים מעורבת עם המשרד לשוויון חברתי

https://zoom.us/j/98365384299?pwd=bFVqUD

lUU283dlBLcEpORXp0eUxwdz09

אדהם דראושה;סלימאן-סלימה מוסטפאיומן מנכל28/02/202210:00:0028/02/202211:00:00מנכל+ע סלימה "פ

https://zoom.us/j/96925742360?pwd=N2FGbE

Z4YW1wN0lOZWZNeE8wcUZxdz09

לשכת מנכלאורטל נמיאייומן מנכל28/02/202216:30:0028/02/202217:00:00הערכת עובד אורטל

28/02/202213:30:0028/02/202214:00:00נסיעה 

28/02/202212:00:0028/02/202212:30:00נסיעה 

יומן מנכל28/02/202200:00:0001/03/202200:00:00אדהם בחופש

יומן מנכל28/02/202200:00:0001/03/202200:00:00סגל בכיר– לירון הנץ תוכנית עמיתי 

יומן מנכל28/02/202200:00:0001/03/202200:00:00משה עד שלוש 

יפית בר;רונית לוי תיגבוראורית בנבנשתי;סיגל אלקובי;ברכי דליצקי;יוגב-ליאור זיסריומן מנכל28/02/202214:30:0028/02/202215:00:00וותיקים בעבודה- מאיר בינג, ל המשרד לשוויון חברתי"מנכ+אורית בנבנישתי , לית תגבור"מנכ

https://zoom.us/j/99753943587?pwd=YjJTUU

NkVitnZ3NMb3dwTzVPV2JHQT09

יומן מנכל28/02/202209:00:0028/02/202210:00:00מענה על מיילים 


