
משתתפים אופצינלייםמשתתפים נדרשיםמיקוםנושאשעת סיוםשעת התחלהתאריך

השרה מירב כהןנסיעה01/03/202208:0009:30ג  יום

תום שחר זהרי;השרה מירב כהן2לשם - שוהם אזרחים ותיקים- יוצאים בשלישי בשהם ביקור בפרוייקט 09:3010:00 01/03/2022ג  יום

מחוז המרכז, 1תאנה אזרחים ותיקים- סיור בחברת טבע בנושא בני משפחה מטפלים 10:1511:15 01/03/2022ג  יום

דניה ;ערן שורץ;מאיר בינג;השרה מירב כהן

קאופמן

צפריר בן סיני; השרה מירב כהןתקשורת11:3011:45 01/03/2022ג  יום

;ערן שורץ;השרה מירב כהן; צפריר בן סיניטלפוניאזרחים ותיקים- ע בנושא שעת כושר .פ11:4512:15 01/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןזוםב"להט- ברכות בשדולה הגאה לכבוד יום זכויות הקהילה הגאה 13:0013:20 01/03/2022ג  יום

לשכת השרהעושק קשישים+ שרה בנושא תקציב + ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ01/03/202213:3015:30יום ג 

מיכל ;מאיר בינג;השרה מירב כהן

תום שחר ;ענבל סוננברג;דבורצקי

רותם ארנרייך ;דניה קאופמן;זהרי

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

;מאיר בינג; השרה מירב כהןלשכהפגישה בנושא חרדים15:3016:00 01/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןמענה על פניות ציבור16:3017:00 01/03/2022ג  יום

זוםע בנושא בדידות קשישים.פ16:5017:20 01/03/2022ג  יום

ערן ;צפריר בן סיני;השרה מירב כהן

יוגב-ליאור זיסר;שורץ

גבי נקבילי; השרה מירב כהןאזרחים ותיקים- ביטוחי בריאות עם גבי נקבילי 17:3018:00 01/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןכנסתב"להט- משיבה במליאה בנושא יום הזכויות לקהילה הגאה 18:3019:00 01/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןכנסתתורנות שרים במליאה 19:0001:00 01/03/2022ג  יום

זום/ טלפוניאזרחים ותיקים- הצגת המסקנות של גבי - ביטוחי בריאות21:3022:30 01/03/2022ג  יום

דניה ;צביקה אינבינדר;השרה מירב כהן

קאופמן

השרה מירב כהןנשים- אלימות כלכלית נגד נשים 23:0000:00 01/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןכנסתשדולת הסטודנטים בכנסת09:0009:20 02/03/2022ד  יום

השרה מירב כהןמענה על פניות ציבור09:3010:00 02/03/2022ד  יום

זוםאזרחים ותיקים- סגירת סניפי בנק מרכזיים + שיפור השירות לאזרחים הותיקים 10:0010:30 02/03/2022ד  יום

סימה ;מאיר בינג;השרה מירב כהן

;יוגב-ליאור זיסר;רותם ארנרייך חיימי;טל הראל;חי פסח;עודדה פרץ;שפיצר

קריית החינוך למדעיםאזרחים ותיקים- ביקור בכיתת ותיקים ברחובות 10:3011:00 02/03/2022ד  יום

תום שחר ;צפריר בן סיני;השרה מירב כהן

זהרי

ערן שוורץ;אופיר וינר;השרה מירב כהןרחובותאזרחים ותיקים- סגן ראש עריית רחובות , סיור ברחובות עם זוהר בלום11:0012:00 02/03/2022ד  יום

זוםאזרחים ותיקים- התמודדות המוקד עם תלונות בתחום הסיעוד 12:0012:30 02/03/2022ד  יום

-נטע אבן;ברכי דליצקי;השרה מירב כהן

;דניה קאופמןיוגב-ליאור זיסר;ערן שוורץ;צור

השרה מירב כהןנסיעה12:0013:00 02/03/2022ד  יום

לשכת השרה" עדות המזרח"מירב בטיטו עם השרה מירב כהן פרוייקט 13:0013:45 02/03/2022ד  יום

עומר ;ערן שורץ;השרה מירב כהן

מירב בטיטו;פז-עדי טור;צפריר בן סיני;ברון

זוםניצולי שואה- מיצוי זכויות של שורדי שואה , ינג אאוט'ריצ13:4514:15 02/03/2022ד  יום

אברמי ;גליה מאיר ;השרה מירב כהן

דניה ;ענבל סוננברג;נמרוד גורנשטיין;טורם

מאיר בינג;קאופמן

השרה מירב כהןלשכהז"מעבר על הלו15:0015:30 02/03/2022ד  יום

רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהןלשכהצילום סרטון ברכה16:3017:00 02/03/2022ד  יום

השרה מירב כהןלשכהנשים- ע בנושא יום האישה .פ17:0018:00 02/03/2022ד  יום

צביקה אינבינדר;השרה מירב כהןטלפוניד בנושא תביעה בתחום עושק"הכנה לדיון המשפטי ביום ראשון עם עו09:0009:30 03/03/2022ה  יום

השרה מירב כהןלשכת מנכלניצולי שואה- היכרות עם ראש תחום שואה והשבת רכוש מחלקת המדינה האמריקאית  10:0010:15 03/03/2022ה  יום

השרה מירב כהןטלפוניתקשורת11:3011:50 03/03/2022ה  יום

לשכת השרהנשים- פגישה בנושא יום האישה 12:0013:00 03/03/2022ה  יום

רותם ארנרייך ;השרה מירב כהן

אושרה יוסף ;אור-איילת רזין בית;חיימי

ניב דמור;פרידמן

השרה מירב כהןתקשורת13:0013:30 03/03/2022ה  יום

השרה מירב כהןנשים- פגישה בנושא יום האישה 13:3014:00 03/03/2022ה  יום

השרה מירב כהןנסיעה14:0014:30 03/03/2022ה  יום

השרה מירב כהןאישי14:3015:00 03/03/2022ה  יום

דניה קאופמן;השרה מירב כהןפגישה עם יועצת חקיקה בנושא חקיקה15:3016:00 03/03/2022ה  יום

השרה מירב כהןא"בית ציוני אמריקה תנשים- הקרנת סרט והרצאה - כנס מטה נשים יש עתיד 09:0012:15 04/03/2022ו  יום

השרה מירב כהןתקשורת04/03/202216:0017:00יום ו 

השרה מירב כהןזוםישיבת שרינו בזום05/03/202220:3021:30שבת 

כ אביר קארה"ח; השרה איילת שקד; השרה מירב כהןטלפוניחקיקה בנושא הגנה על קשישים- איילת שקד ואביר קארה בנושא חובת הקלטה - טלפוני08:3009:00 06/03/2022א  יום

השרה מירב כהןזוםדיון משפטי09:0009:30 06/03/2022א  יום

השר גדעון סער; השרה מירב כהןטלפוניחקיקה בנושא הגנה על קשישים- גדעון סער בנושא חובת הקלטה - טלפוני09:3009:45 06/03/2022א  יום

השרה מירב כהןמ"משרד רוהישיבת ממשלה06/03/202211:0013:00יום א 

השרה מירב כהןמ"משרד רוהועדת שרים לענייני חקיקה06/03/202213:0015:00יום א 

לשכת השרהאזרחים ותיקים- מוקד + ע עושק קשישים .ע בנושא הכנה לפ.פ16:4517:15 06/03/2022א  יום

צביקה ;חי פסח;השרה מירב כהן

יוגב-ליאור זיסר;אינבינדר

תוכניות עבודה- ישיבת צוות 06/03/202217:1518:00יום א 

צפריר בן ;ניב דמור;השרה מירב כהן

תום שחר זהרי;סיני

זום+ לשכה התנדבות אזרחים ותיקים- מיזם באים לטוב 18:0019:00 06/03/2022א  יום

צפריר בן ;ערן שורץ;תום שחר זהרי

צביקה אינבינדר;השרה מירב כהן;סיני



זוםבנושא אתיקה של פרסומים ממשלתיים- תהילה שוורץ אלטושלר עם השרה מירב כהן 20:3021:00 06/03/2022א  יום

צפריר בן ;השרה מירב כהן;ערן שוורץ

תהילה שוורץ אלטשולרתום שחר זהרי;סיני

זום+ לשכה ערבים- הכנה לוועדת שרים לחברה הערבית 09:0009:30 07/03/2022ב  יום

-סלימה מוסטפא;השרה מירב כהן

צביקה ;אדהם דראושה;סלימאן

מאיר ;רותם ארנרייך חיימי;אינבינדר

ערן שוורץ;בינג

לשכהחרדים+שרה בנושא עושק קשישים + ל "ע תכניות עבודה מנכ.פ09:3011:30 07/03/2022ב  יום

ענבל ;מאיר בינג;השרה מירב כהן

-ליאור זיסר;תום שחר זהרי;סוננברג

רותם ארנרייך ;דניה קאופמן;יוגב

-עדי טור;ערן שורץ;יובל ברמי שובל;חיימי

עדי שמאי;רועי אסף;פז

כנסתנשים- המרכז להעצמת האזרח לרגל יום האישה הבינלאומי 12:3013:10 07/03/2022ב  יום

רותם ארנרייך ;השרה מירב כהן

אושרה יוסף ;אור-איילת רזין בית;חיימי

פרידמן

השרה מירב כהןכנסתיש עתיד- ישיבת סיעה 07/03/202214:3015:30יום ב 

זום/ כנסתנשים- כ ענבר בזק בנושא קידום נשים ערביות "ח15:3016:00 07/03/2022ב  יום

רותם ארנרייך ;אופיר וינר;השרה מירב כהן

; יונתן פז;סלימאן-סלימה מוסטפא;חיימי

כ ענבר בזק"ח

השרה מירב כהןנסיעה16:3018:00 07/03/2022ב  יום

השרה מירב כהןזוםנשים- מרכז דהאן - ברכות בכנס נשות חיל יוצאות קהילות ספרד והמזרח בתחומי התרבות והספורט 17:0017:30 07/03/2022ב  יום

אופיר וינר;השרה מירב כהןבית משפחת גולן, רמת גן, 27שדרות העם הצרפתי נשים- מפגש פעילות יש עתיד בסימן יום האישה  18:0018:45 07/03/2022ב  יום

השרה מירב כהןתקשורת06:1507:00 08/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןתקשורת09:0509:30 08/03/2022ג  יום

203 חדר 1בניין העירייה קומה ,  בת ים22אימבר אזרחים ותיקים- ים -בבת+ 60סגן ראש עיריית בת ים בנושא הקמת מרכז פרישה לגילאי - פגישה עם ירון לוי 10:0010:30 08/03/2022ג  יום

ירון ; ערן שורץ;אופיר וינר;השרה מירב כהן

לוי

 חולון109חנקין אזרחים ותיקים -  חולון 60השקת מרכז אפ10:4512:00 08/03/2022ג  יום

תום שחר ;הודיה ירושלמי;השרה מירב כהן

זהרה כהן;יוחאי צוברייוחאי צוברי;זהרי

השרה מירב כהןטלפוניתקשורת12:3012:40 08/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןטרקלין שאגל משכן הכנסתהורביץ- אירוע פרידה ממזכירת הכנסת ירדנה מלר13:3014:30 08/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןכנסתנשים- נאום השרה - ציון יום האישה הבינלאומי במליאת הכנסת16:0017:00 08/03/2022ג  יום

בגוף הזימון- זוםאזרחים ותיקים- היערכות לחוק ההסדרים – ביטוחי בריאות 09:3011:00 09/03/2022ד  יום

דניה ;מאיר בינג;השרה מירב כהן

-ליאור זיסר;צביקה אינבינדר;קאופמן

גבי נקבילייוחאי רוטנברג;יוגב

השרה מירב כהןטלפוני בנושא סיורים עם שר החוץ- שיחה טלפונית עם תמי נשיא 11:0011:15 09/03/2022ד  יום

לשכת השרה נשים- ע בנושא נשים עם רותם ואיילת ראש הרשות לקידום מעמד האישה .פ11:3012:30 09/03/2022ד  יום

רותם ;אור-איילת רזין בית;השרה מירב כהן

ארנרייך חיימי

לשכת השרה(חרדים)פגישת היכרות - ישראל פורוש ראש עיריית אלעד עם השרה מירב כהן 12:3013:00 09/03/2022ד  יום

מאיר ;דניה קאופמן;השרה מירב כהן

; ערן שוורץ;פז-עדי טור;רועי אסף ;בינג

רועי אסף;אלישבע ליברמןישראל פורוש

ערן שורץאלעד מן;השרה מירב כהןזוםאתיקה של פרסומים ממשלתיים- אלעד מן בנושא עבודת המשרד 13:0013:20 09/03/2022ד  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהנשים- עבודה על תכניות עבודה תחום נשים 13:3015:00 09/03/2022ד  יום

השרה מירב כהןטלפוני ח המשרד בנושא ביטוחי בריאות"שיחה טלפונית בנושא דו15:0015:15 09/03/2022ד  יום

השרה מירב כהןטלפוני (תוכניות)בנושא חברה ערבית - שיחה טלפונית עם השרה אורנה ברביבאי 15:3015:45 09/03/2022ד  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהאזרחים ותיקים- עבודה על ביטוחי בריאות  16:0017:00 09/03/2022ד  יום

לשכת השרה אזרחים ותיקים- ביטוחי בריאות 09/03/202217:0017:30ד  יום

ניב ;דניה קאופמן;השרה מירב כהן

צביקה אינבינדר;דמור

ענבל סוננברג;השרה מירב כהןלשכהא פרידה מענבל סוננברג.פ10/03/202209:3009:50ה  יום

השרה מירב כהןנסיעה12:0013:30 10/03/2022ה  יום

השרה מירב כהןתקשורת13:3015:00 10/03/2022ה  יום

עומר ברון;השרה מירב כהןמזכירות הממשלה בהשתתפות ראש הממשלה - ועדת השרים לענייני עלייה וקליטה 16:1518:15 10/03/2022ה  יום

דניה קאופמןהשרה מירב כהןלשכת השרה תקשורת10:0010:20 13/03/2022א  יום

השרה מירב כהןטלפוני שיחות על אוקראינה10:3011:30 13/03/2022א  יום

לשכת השרהאסף וסרצוג + מ "פגישת הכנה לקראת הפגישות עם רוה12:0012:30 13/03/2022א  יום

ערן ;מאיר בינג;השרה מירב כהן

פז-עדי טור;יוגב-ליאור זיסרצביקה אינבינדר;שורץ

לשכת השרהאזרחים ותיקים- דיון על עמדת המשרד בועדה לבחינת ביטול גיל פרישה 12:3013:30 13/03/2022א  יום

-ליאור זיסר;ענבל סוננברג;השרה מירב כהן

ערן ;מאיר בינג;רותם ארנרייך חיימי;יוגב

שוורץ

השרה מירב כהןלשכת השרה ערבים- ש לחברה הערבית "הכנה לווע- מעבר על הנאום 13:3014:30 13/03/2022א  יום

השרה מירב כהןטלפוניהמשך שיחות טלפוניות בנושא אוקראינה 15:0016:00 13/03/2022א  יום

ניב דמור;השרה מירב כהןלשכהצילום סרטונים16:0018:00 13/03/2022א  יום

תום שחר זהרי;צפריר בן סיני;ניב דמור;השרה מירב כהןלשכת השרהתוכניות עבודה- ישיבת צוות 13/03/202218:3019:15יום א 

רותם ארנרייך חיימי;סלימאן-סלימה מוסטפא;אדהם דראושה;חסאן טואפרה;מאיר בינג;השרה מירב כהןמ"משרד רהערבים- ש לענייני החברה הערבית "ווע10:3012:30 14/03/2022ב  יום ערן שורץ

השרה מירב כהןתקשורת14:0014:30 14/03/2022ב  יום

השרה מירב כהןמ"משרד רוהישיבת ממשלה14/03/202215:0017:30יום ב 

השרה מירב כהןלשכת השרהלקראת הדיונים עם האוצר- הכנת חומרים בנושא תקציב המשרד 15/03/202208:3011:00יום ג 

השרה מירב כהןלשכת השרהשיחות בנושא אוקראינה15/03/202211:0012:00יום ג 

השרה מירב כהןאזרחים ותיקים- בנושא סיעוד - מ "רועי דרור משרד רוה12:0012:30 15/03/2022ג  יום



השרה מירב כהןלשכת השרהאזרחים ותיקים- שיחות בנושא ביטוחי בריאות למבוגרים 15/03/202212:3014:45יום ג 

השרה מירב כהןלטרוןחתונה של מנהלת הלשכה15/03/202218:3022:00יום ג 

לשכת השרהצעירים- לכידות חברתית + שרה בנושא צעירים + ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ16/03/202209:0011:00יום ד 

ענבל ;מאיר בינג;השרה מירב כהן

דניה ;תום שחר זהרי;סוננברג

עדי ;ערן שורץ;רותם ארנרייך חיימי;קאופמן

עדי שמאי;יובל ברמי שובל;יוגב-ליאור זיסרפז-טור

השרה מירב כהןמזכירות הממשלהועדת שרים לענייני עלייה וקליטה11:0012:30 16/03/2022ד  יום

לשכת השרהפגישת היכרות - אסף וסרצוג ונועה שוקרון רכזת תעסוקה במשרד האוצר עם השרה  מירב כהן12:3013:30 16/03/2022ד  יום

מאיר ;נועה שוקרון;השרה מירב כהן

משה ;רותם ארנרייך חיימי;פז-עדי טור;בינג

יוגב-ליאור זיסר;ערן שורץדניה קאופמן;אסף וסרצוג ;הומינר

השרה מירב כהןלשכת השרהאזרחים ותיקים- תכנית בדידות 16/03/202213:3014:30יום ד 

השרה מירב כהןלשכת השרהמעבר על פניות ציבור10:0011:00 17/03/2022ה  יום

השרה מירב כהןלשכת השרה אזרחים ותיקים- מעבר על תכנית הבדידות 11:0012:00 17/03/2022ה  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהאזרחים ותיקים- מעבר על תכנית התעסוקה 12:3013:30 17/03/2022ה  יום

השרה מירב כהןתקשורת14:0016:00 17/03/2022ה  יום

השרה מירב כהןטלפוניר שי הר צבי בנושא המלחמה באוקראינה"שיחה עם ד21:0021:30 17/03/2022ה  יום

השרה מירב כהןזוםישיבת שרינו בזום19/03/202220:3021:30שבת 

השרה מירב כהןלשכת השרהגמד וענק לשכה20/03/202208:0009:00יום א 

השרה מירב כהןלשכת השרההכנת ישיבת הצוות20/03/202209:0009:30יום א 

לשכת השרהתוכניות עבודה- ישיבת צוות 20/03/202209:3010:00יום א 

צפריר בן ;ניב דמור;השרה מירב כהן

תום שחר זהרי;סיני

השרה מירב כהןמ"משרד רוהישיבת ממשלה20/03/202211:0012:30יום א 

זוםערבים- סר א זרקא 'סיור בג-  פגישת הכנה14:4515:15 20/03/2022א  יום

אופיר ;צביקה אינבינדר;השרה מירב כהן

רותם ;אדהם דראושה;חסאן טואפרה;וינר

סלימאן-סלימה מוסטפאבדיע חוריה;ניב דמור;ארנרייך חיימי

לשכת השרהשרה שוטף+ ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ20/03/202215:3017:30יום א 

ענבל ;מאיר בינג; השרה מירב כהן

דניה ;תום שחר זהרי;סוננברג

עדי ;ערן שורץ;רותם ארנרייך חיימי;קאופמן

עדי שמאי;יובל ברמי שובל;יוגב-ליאור זיסרפז-טור

השרה מירב כהןזוםנאום נשיא אוקראינה 18:0018:30 20/03/2022א  יום

השרה מירב כהן מודיעין 40החרט , אולמי הבריאהמסיבת פורים של המשרד לשוויון חברתי 21:3023:00 20/03/2022א  יום

לשכת השרהנשים- ע ראש הרשות לקידום מעמד האישה .פ21/03/202209:0010:00יום ב 

השרה מירב ;רותם ארנרייך חיימי

אור-איילת רזין בית;כהן

השרה מירב כהן;עינת פישרלשכת השרהנשים- עינת פישר מנכלית שדולת הנשים עם השרה מירב כהן 10:0010:30 21/03/2022ב  יום

לשכת השרהנשים- פגישה בנושא חופשת לידה לאבות 21/03/202211:1012:10ב  יום

רותם ארנרייך ; ניב דמור;השרה מירב כהן

חיימי

השרה מירב כהןלשכת השרהשיחות טלפוניות על המצב באוקראינה12:1513:15 21/03/2022ב  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהניצולי שואה- שיחות בנושא קליטת ניצולי שואה מאוקראינה 13:1515:00 21/03/2022ב  יום

השרה מירב כהןתקשורת21/03/202215:0015:30ב  יום

השרה מירב כהןקבלת נתונים על מצב הקורונה21/03/202216:0017:00ב  יום

השרה מירב כהןילדים18:0019:00 21/03/2022ב  יום

זוםאזרחים ותיקים- עם המוקד - סיעוד22/03/202210:0010:30ג  יום

ערן ;יוגב-ליאור זיסר;השרה מירב כהן

דניה ;ברכי דליצקי;צור-נטע אבן;שוורץ

יפית ברקאופמן

לשכת השרהאזרחים ותיקים- ע קבוע בנושא בדידות קשישים .פ22/03/202210:3011:00יום ג 

תום שחר ; צפריר בן סיני; השרה מירב כהן

עדי ; ערן שוורץ; יוגב -ליאור זיסר; זהרי 

פז-טור

דניה קאופמן;השרה מירב כהןלשכת השרהאזרחים ותיקים- תעדוף נושאים לקראת הפגישה עם נחמן אש 11:0011:15 22/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהט"א רמ.פ22/03/202211:3012:00ג  יום

השרה מירב כהןרפורמת ביטוחי בריאות12:0013:00 22/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןאזרחים ותיקים- מעקב אחרי השמות מבוגרים במקומות עבודה 13:0014:00 22/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןטלפוניזרקא על מצב הקורונה ' שיחה עם פרופ22/03/202214:0014:15ג  יום

השרה מירב כהןתקשורת22/03/202214:3014:45ג  יום

השרה מירב כהןטלפוניתקשורת15:0015:30 22/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןטלפוניהמצב באוקראינה- ר שי הר צבי "שיחה עם ד15:2015:40 22/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןחלקת יקירי ירושלים, גבעת שאול, הר המנוחותגבריאל בך - טקס אזכרה וגילוי מצבה 16:0016:30 22/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהנשים- הכנת ניירות עמדה - חופשת לידה לאבות 23/03/202210:0012:00יום ד 

השרה מירב כהןלשכת השרה אזרחים ותיקים- צילום סרטונים בנושא ביטוח 12:0013:00 23/03/2022ד  יום

השרה מירב כהןנסיעה 13:3014:00 23/03/2022ד  יום

טרקלין שרים- כנסת ל משרד הבריאות נחמן אש עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן בנושא מוסדות האשפוז הגריאטריים"מנכ14:0014:45 23/03/2022ד  יום

; דניה קאופמן;מאיר בינג;השרה מירב כהן

;נחמן אש יוגב-ליאור זיסר

השרה מירב כהןקפה לנדוור שוסטר תל אביבא יאיר לפיד.פ16:3017:00 23/03/2022ד  יום

(סמוך למוזיאון ישראל ברמת אביב)קפה ארצי תקשורת23/03/202217:3018:30ד  יום השרה מירב כהן

השרה מירב כהןטלפונישיחה טלפונית בנושא פרויקט הטלוויזיה הקהילתית19:3020:00 23/03/2022ד  יום

השרה מירב כהןזוםזום דיון מדיניות פליטים20:0020:45 23/03/2022ד  יום



השרה מירב כהןתקשורת09:4010:00 24/03/2022ה  יום

השרה מירב כהןתקשורת16:3018:00 24/03/2022ה  יום

אופיר וינר;השרה מירב כהןאבו גוש, 9אלחיג עותמן '  רחמטה נשים יש עתיד בירושלים 10:3011:30 25/03/2022ו  יום

השרה מירב כהןזוםישיבת שרינו בזום26/03/202220:3021:30שבת 

תוכניות עבודה- ישיבת צוות 27/03/202209:3010:15יום א 

צפריר בן ;ניב דמור;השרה מירב כהן

תום שחר זהרי;סיני

לשכת השרההדרכת סייבר10:3010:45 27/03/2022א  יום

צביקה ;נתנאל לוי;השרה מירב כהן

קורן אסולין;אינבינדר

השרה מירב כהןמ"משרד רוהישיבת ממשלה 27/03/202211:1513:45יום א 

השרה מירב כהןטלפוניבנושא המצב באוקראינה- יאיר זיוון 13:3013:45 27/03/2022א  יום

צביקה אינבינדר;השרה מירב כהןלשכהע משימות שוטפות.פ14:0014:30 27/03/2022א  יום

השרה מירב כהןטלפונישיחת הכנה לועידת ישראל היום בנושא קשישים08:3009:00 28/03/2022ב  יום

לשכת השרהניצולי שואה- יום השואה + שרה בנושא שורדי שואה + ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ28/03/202209:0011:30יום ב 

ענבל ;מאיר בינג;השרה מירב כהן

דניה ;תום שחר זהרי;סוננברג

עדי ;ערן שורץ;רותם ארנרייך חיימי;קאופמן

עדי שמאי;יובל ברמי שובל;יוגב-ליאור זיסרפז-טור

לשכת השרהפגישת היכרות - ר עולמי של קרן היסוד "סאם גרונדוורג יו11:3012:00 28/03/2022ב  יום

ענבל ;השרה מירב כהן;סאם גרונדוורג

אברמי ;הדר פלש;תהילה גואטה;סוננברג

ערן שורץ;מאיר בינגטורם

זוםניצולי שואה- אלקס ריף בנושא העלאת ניצולי שואה מאוקראינה 12:1512:45 28/03/2022ב  יום

דניה ;השרה מירב כהן;צביקה אינבינדר

נמרוד גורנשטיין;אברמי טורם;קאופמן

זוםבנושא מיגור עושק קשישים - שרת הכלכלה אורנה ברביבאי 13:0014:00 28/03/2022ב  יום

דניה ;חי פסח;השרה מירב כהן

איילת ;מאיר בינג;יוגב-ליאור זיסר;קאופמן

עדי ;אלבי מלכה;סורל הרלב;אור-רזין בית

רותם ארנרייך חיימיאורית בקר;פז-טור

לשכת השרהנשים- ע ראש הרשות לקידום מעמד האישה .פ28/03/202214:0015:00יום ב 

; רותם ארנרייך חיימי; השרה מירב כהן

איילת רזין

אופיר וינר;השרה מירב כהן עפולה23המלאכה ' רח- בית קפה ביגה עפולה ט מגדל העמק"רמ08:3009:00 29/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןנסיעה09:0010:00 29/03/2022ג  יום

סר א זרקא'סיור בגערבים- סר א זרקא 'סיור בג10:0013:00 29/03/2022ג  יום

-סלימה מוסטפא;השרה מירב כהן

רותם ;חסאן טואפרה;ניב דמור;סלימאן

כאותר סרסוראופיר וינר;אדהם דראושה;ארנרייך חיימי

השרה מירב כהןנסיעה13:0016:00 29/03/2022ג  יום

תום שחר זהרי;פז-עדי טורערן שורץ;צפריר בן סיני;השרה מירב כהןזוםאזרחים ותיקים- פרזנטציה עם לפמ - באים לטוב13:3014:15 29/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןנתניה' ב18נר הלילה ט שיראל שרה עזיזה אבוקרט"ניחום אבלים אצל סמ14:3015:00 29/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןיועצת חקיקה- טלפוני15:0015:30 29/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןאזרחים ותיקים- ' באים לטוב'עבודה על תוכנית 16:0017:00 29/03/2022ג  יום

השרה מירב כהןאזרחים ותיקים- ' שעת כושר'עבודה על פרוייקט 29/03/202217:0017:30ג  יום

השרה מירב כהןילדים18:0020:00 29/03/2022ג  יום

משרד הרווחהבנושא שיתופי פעולה בין המשרדים- השר מאיר כהן והשרה מירב כהן 09:0010:00 30/03/2022ד  יום

רותם ארנרייך ;השרה מירב כהן

-איילת רזין בית;מאיר בינג;חיימי

ליאור ;ערן שוורץ;צביקה אינבינדר;אור

יוגב-זיסר

;מאיר בינג; השרה מירב כהןלשכת השרה סיכום פגישה עם השר מאיר כהן - ע מנכל שרה.פ10:1510:45 30/03/2022ד  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהאזרחים ותיקים- אש והסקת מסקנות  ' סיכום דיון עם פרופ11:0011:30 30/03/2022ד  יום

צפריר בן סיני;השרה מירב כהןבנייני האומה ירושליםועידת ישראל היום13:4514:45 30/03/2022ד  יום

צביקה אינבינדר;השרה מירב כהןלשכת השרהשוטף- שרה + ט "ע רמ.פ15:4516:15 30/03/2022ד  יום

ערן שורץ;השרה מירב כהןעדכון מוזיאון מזרחים17:3017:45 30/03/2022ד  יום

;השרה מירב כהןטלפוניתקשורת09:0009:15 31/03/2022ה  יום

אופיר וינר;שרה מירב כהןזום בנסיעהנשים- זום פורום מגדר יש עתיד 09:1509:35 31/03/2022ה  יום

א"ת- בית ציוני אמריקה מפגש יועצים ותיקים10:0011:00 31/03/2022ה  יום

תום שחר ;ירון מנשה;השרה מירב כהן

חי ;מאיר בינג;ערן שורץ;ברכי דליצקי;זהרי

יוגב-ליאור זיסר;איריס כהןפסח

;השרה מירב כהןמלון יערים, מעלה החמישהראשי מטות וקהילות יש עתיד- כנס עתידים 11:0012:00 31/03/2022ה  יום

;השרה מירב כהןקניון רמת אביבאישי13:0013:30 31/03/2022ה  יום

;השרה מירב כהןמעבר על משימות+ מענה על פניות ציבור 31/03/202213:3014:30יום ה 

כפר סבא, 18זאב גלר פיילוט חינוך מגדרי לגיל הרך- ביקור בגן לילי 14:3015:00 31/03/2022ה  יום

השרה מירב ;רותם ארנרייך חיימי

אושרה יוסף ;אור-איילת רזין בית;כהן

פרידמן

;השרה מירב כהןטלפוניל משרד המשפטים"מנכ, הכנה לישיבה עם ערן דווידי15:0015:30 31/03/2022ה  יום

;השרה מירב כהןזוםתדרוך שרים בראשות ראש מערך ההסברה 15:3016:30 31/03/2022ה  יום

;השרה מירב כהןמלון יערים מעלה החמישהראשי מטות וקהילות יש עתיד- כנס עתידים 16:3020:00 31/03/2022ה  יום


