
משתתפים אופציונלייםמשתתפים נדרשיםמיקוםנושאשעת סיוםשעת התחלהתאריך

השרה מירב כהןלשכהתקשורת01/02/202207:1007:25ג  יום

השרה מירב כהןמחוץ למשרדאישי09:0010:00 01/02/2022ג  יום

מאיר בינג;השרה מירב כהןטלפוניבנושא השמת מבוגרים' תגבור'אורית מנכלית 09:5010:00 01/02/2022ג  יום

מאיר בינג;השרה מירב כהןטלפוניחיים חימוף מנכל מעוף10:0010:15 01/02/2022ג  יום

השרה מירב כהןלשכהראיון עבודה10:3011:00 01/02/2022ג  יום

השרה מירב כהןתקשורת13:0013:30 01/02/2022ג  יום

השרה מירב כהןועדת שרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו 14:0017:00 01/02/2022ג  יום

זוםמפגש מועצה מייעצת לאזרחים ותיקים עם השרה מירב כהן09:3010:30 02/02/2022ד  יום

מאיר ;רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהן

מורן ;נתנאל לוי;ערן שורץ;יצחק בריק;בינג

ענבל סוננברג;יוגב-ליאור זיסר;ברכי דליצקי;מור

לשכת השרהשרה+ ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ02/02/202210:3012:00יום ד 

; ענבל סוננברג ; מאיר בינג ; השרה מירב כהן

רותם ארנרייך ; דניה קאופמן ; תום שחר זהרי 

-עדי טור; ערן שורץ ;  נמרוד גורנשטיין ; חיימי

עדי שמאי ; יובל ברמי שובל; יוגב-ליאור זיסרפז

לשכהר חיבה עם השרה מירב כהן בנושא התזמורת האנדלוסית"אלי גבאי יו12:0012:30 02/02/2022ד  יום

-עדי טור;השרה מירב כהן;עומר ברון;מאיר בינג

פז

השרה מירב כהןלשכהע בנושא אזרחים ותיקים.פ12:3012:45 02/02/2022ד  יום

השרה מירב כהןלשכההנחה בארנונה- תיקון חוק האזרחים הותיקים12:4513:00 02/02/2022ד  יום

השרה מירב כהןע בנושא פרויקטור בדידות ותיקים.פ13:0013:15 02/02/2022ד  יום

זוםשיפור איכות השירות במוקד והכנת דוחות רלוונטים לאזרחים ותיקים02/02/202213:3014:00ד  יום

ערן ;מאיר בינג;חי פסח;צור-נטע אבן

-ליאור זיסר;יפית בר;ענבל סוננברג;שורץ

ברכי ;השרה מירב כהן;דניה קאופמן;יוגב

יעלה גרין לשם;דליצקי

השרה מירב כהן;מאיר בינגכנסתשר החוץ יאיר לפיד עם השרה מירב כהן בנושא תכנית עבודה לחברה החרדית15:0016:00 02/02/2022ד  יום

השרה מירב כהןכנסתגיל סגל עם השרה מירב כהן בנושא שיתופי פעולה עם הכנסת17:0018:00 02/02/2022ד  יום

השרה מירב כהןתקשורת07:1007:25 03/02/2022ה  יום

השרה מירב כהןשיחות בנושא מינוי מועמדות לרשות לקידום מעמד האישה09:0010:00 03/02/2022ה  יום

אופיר וינר;השרה מירב כהןאשקלוןסיור באשקלון10:1510:45 03/02/2022ה  יום

נתיבותותיקים/ נתיבות מבוגרים60השקת מרכז אפ11:3012:30 03/02/2022ה  יום

הודיה ;ברכי דליצקי;השרה מירב כהן

ערן ;מאיר בינג;תום שחר זהרי;ירושלמי

;יוחאי צוברי;שוורץ אלון דוידי;ערן שורץ;ירון מנשה

השרה מירב כהןעבודה בנושא תוכנית בדידות ותיקים13:0014:00 03/02/2022ה  יום

השרה מירב כהןעבודה בנושא נשים בקורונה14:0014:30 03/02/2022ה  יום

השרה מירב כהןהרצליהתקשורת14:4515:45 03/02/2022ה  יום

ערן שורץ;השרה מירב כהןטלפוניבנושא מערך התנדבות ותיקים- ערן שוורץ עם השרה מירב כהן 16:0017:00 03/02/2022ה  יום

השרה מירב כהןטלפוניהתייעצות על המועמדות של הרשות לקידום מעמד האישה17:0018:00 03/02/2022ה  יום

השרה מירב כהןטלפוניעבודה עם הצוות- שלישי בטבע18:0019:00 03/02/2022ה  יום

השרה מירב כהןכתיבת אגרת בנושא בדיקות אנטיגן למטפלות הסיעודיות19:0019:50 03/02/2022ה  יום

השרה מירב כהןמעבר על סדר יום ממשלה וועדת שרים לענייני חקיקה20:3021:30 03/02/2022ה  יום

השרה מירב כהןמעבר על פניות ציבור21:3022:00 03/02/2022ה  יום

השרה מירב כהןנוה אילןתקשורת18:0018:30 04/02/2022ו  יום

השרה מירב כהןזוםזום- ישיבת שרינו 05/02/2220:3021:30שבת 

טלפוניתוכניות עבודה- ישיבת צוות 08:3009:30 06/02/2022א  יום

צביקה ;צפריר בן סיני;השרה מירב כהן

ניב דמור;תום שחר זהרי;אינבינדר

ערן שורץ;מאיר בינג;השרה מירב כהןלשכת השרהעדכונים בנושא חרדים- שרה+ משנה+ ל "מנכ09:4510:00 06/02/2022א  יום

השרה מירב כהןמ"משרד רוהישיבת ממשלה06/02/202211:0014:15יום א 



השרה מירב כהןמ"משרד רוהועדת שרים לחקיקה06/02/202214:1516:00יום א 

אברמי טורם;מאיר בינג;השרה מירב כהןלשכהשרה+ ל "מנכ- הכנה לפגישה אצל שר האוצר16:1516:45 06/02/2022א  יום

צפריר בן סיני;ערן שורץ;השרה מירב כהןזוםע בנושא בדידות ותיקים.פ18:0018:30 06/02/2022א  יום

זוםסטטוס חקיקה19:0020:00 06/02/2022א  יום

דניה ;סורל הרלב;השרה מירב כהן

אורית ;רותם ארנרייך חיימי;מאיר בינג;קאופמן

;אברמי טורם;נמרוד גורנשטייןגליה מאיר;בקר

השרה מירב כהןלשכת השרהתקשורת07:0007:30 07/02/2022ב  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהראיון עבודה לרשות לקידום מעמד האישה08:0008:30 07/02/2022ב  יום

לשכת השרהליאור עם השרה מירב כהן בנושא תגובות לנייר החולה הסיעודי כמעסיק08:3009:00 07/02/2022ב  יום

דניה ;יוגב-ליאור זיסר;השרה מירב כהן

צביקה אינבינדר;קאופמן

לשכת השרהשרה בנושא החברה הערבית+ ל "מנכ- ע תוכניות עבודה.פ09:3010:30 07/02/2022ב  יום

תום ;ענבל סוננברג;מאיר בינג;השרה מירב כהן

יובל ברמי ;רותם ארנרייך חיימי;שחר זהרי

אדהם ;פז-עדי טור;ערן שורץ;שובל

חסאן טואפרה;דראושה

לשכת השרהשוטף- שרה + ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ07/02/202210:3012:00יום ב 

מיכל ;מאיר בינג;השרה מירב כהן

דניה ;תום שחר זהרי;ענבל סוננברג;דבורצקי

עדי ;ערן שורץ;רותם ארנרייך חיימי;קאופמן

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

רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהןלשכת השרהע בנושא נשים.פ11:3012:00 07/02/2022ב  יום

השרה מירב כהןמ"משרד רוהש לממשלה"ישיבת ממשלה בנושא מינוי היועמ12:3014:00 07/02/2022ב  יום

השרה מירב כהןכנסתיש עתיד- ישיבת סיעה07/02/202214:3015:30יום ב 

ערן שורץאברמי טורם;מאיר בינג;השרה מירב כהןכנסתשר האוצר אביגדור ליברמן עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן 15:3016:00 07/02/2022ב  יום

השרה מירב כהןכנסתתקשורת16:0016:30 07/02/2022ב  יום

השרה מירב כהןטלפוניהתייעצות בנושא הרשות לקידום מעמד האישה08:0009:00 08/02/2022ג  יום

;ערן שורץהשרה מירב כהןזוםברכות בכנס גיוס מתנדבים למערך הלאומי להתנדבות אזרחים ותיקים10:0010:15 08/02/2022ג  יום

השרה מירב כהן ירושלים22סניף דנאל רחוב ההסתדרות חלוקת בדיקות אנטיגן למטפלים סיעודיים10:1511:00 08/02/2022ג  יום

השרה מירב כהןלשכהמעקב אחרי משימות- תוכנית בדידות11:0012:30 08/02/2022ג  יום

השרה מירב כהןלשכהמעקב אחרי משימות- תוכנית תעסוקת מבוגרים12:3013:40 08/02/2022ג  יום

השרה מירב כהןאישי08:0009:00 09/02/2022ד  יום

השרה מירב כהןקפה דניהטית ירושלים וחבר מועצת ירושלים בנושא מוניציפאלי"רמ09:3010:00 09/02/2022ד  יום

לשכת השרהעם השרה מירב כהן' מעלה'עמותת - ' אסותא'הענקת אות הגיוון ל10:3011:00 09/02/2022ד  יום

יפית ;יוגב-ליאור זיסר;השרה מירב כהן

ניב דמור;ברכי דליצקי;מאיר בינג;בר

השרה מירב כהןלשכהצילום דברי פתיחה לאירועים של אזרחים ותיקים מתנדבים 11:3012:00 09/02/2022ד  יום

דניה קאופמן;גליה מאיר;אופיר וינר;השרה מירב כהןלשכת השרהפגישה עם ניצולת שואה12:0012:30 09/02/2022ד  יום

רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהןזוםברכות בהשקת ערכה לבני נוער בנושא שוויון מגדרי13:0013:15 09/02/2022ד  יום

השרה מירב כהןמשפחה17:0018:00 09/02/2022ד  יום

השרה מירב כהןכנסתתורנות שרים במליאה02:0005:00 10/02/2022ה  יום

זוםל"גבי נקבילי עם המנכ- יועץ לנושא ביטוח בריאות למבוגרים 09:0010:00 10/02/2022ה  יום

צביקה ;דניה קאופמן;השרה מירב כהן

גבי נקבילי;מאיר בינג;אינבינדר

השרה מירב כהןלשכהמתווים להעלאת קצבת זקנה10:3012:00 10/02/2022ה  יום

השרה מירב כהןלשכהחוק ייצוג הולם בחברות ממשלתיות10/02/202212:0013:00יום ה 

השרה מירב כהןמעבר על פניות ציבור10/02/202213:0014:00יום ה 

השרה מירב כהןזוםזום- ישיבת שרינו 12/02/202220:3021:30שבת 

השרה מירב כהןלשכהתוכניות עבודה- ישיבת צוות 13/02/202210:0010:30יום א 

השרה מירב כהןמ"משרד רוהישיבת ממשלה13/02/202211:1513:00יום א 

השרה מירב כהןמ"משרד רוהועדת שרים לחקיקה13/02/202213:0015:30יום א 

רותם ארנרייך חיימי;ניב דמור;השרה מירב כהןלשכת השרהע בנושא חופשת לידה לאבות.פ16:0017:00 13/02/2022א  יום

לשכהקמפיין תוכנית עבודה מערך התנדבות לאזרחים ותיקים17:0017:30 13/02/2022א  יום

תום שחר ;צפריר בן סיני;השרה מירב כהן

ערן שורץ;ניב דמור;זהרי

השרה מירב כהןלשכת השרהאילת רזין והשרה מירב כהן בנושא יום האישה הבינלאומי17:3018:30 13/02/2022א  יום



כנסתישיבת צוות בנושא ביטוחי בריאות לאזרחים ותיקים18:3019:15 13/02/2022א  יום

ניב ;תום שחר זהרי;השרה מירב כהן

דניה קאופמן;צפריר בן סיני;דמור

זום הצגת סקר בדידות מבוגרים09:3010:20 14/02/2022ב  יום

; תום שחר;השרה מירב כהן;צפריר בן סיני  

ערן שורץ;זהרי

השרה מירב כהןזוםמתנדבים מבוגרים בעכו- עכו ' באים לטוב'אירוע גיוס 10:1510:30 14/02/2022ב  יום

זוםפסטיבל מספרי סיפורים+ יוסי אלפי עם השרה מירב כהן בנושא מוזיאון מעברות 10:3011:00 14/02/2022ב  יום

אלמוג ;שלום בוחבוט;השרה מירב כהן

יוסי אלפי;עומר ברון;פז-עדי טור;שרב

השרה מירב כהןדברי ברכה לאירוע גיוס מתנדבים- צילום סרטונים בנושא פרוייקט באים לטוב 11:0012:00 14/02/2022ב  יום

השרה מירב כהןלשכהתוכניות עבודה- ישיבת צוות 11:3012:00 14/02/2022ב  יום

זום+ כנסת הכנה לסיור בחברה הערבית12:3013:30 14/02/2022ב  יום

אופיר ;אדהם דראושה;השרה מירב כהן

-סלימה מוסטפא;רותם ארנרייך חיימי;וינר

סלימאן

כנסתנסרין חג יחיא ושוקו עם השרה מירב כהן בנושא קידום נשים בחברה הערבית13:3014:00 14/02/2022ב  יום

אופיר ;רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהן

וינר

אופיר וינר;השרה מירב כהןכנסתבנושא שטח- רון כץ ונאור שירי עם השרה מירב כהן  14:0014:30 14/02/2022ב  יום

השרה מירב כהןכנסתיש עתיד- ישיבת סיעה14/02/202214:3016:00יום ב 

;זוםדפנה פודור ומאיה בנדס עם השרה מירב כהן בנושא סיעוד, אופירה מוסקוביץ16:0016:30 14/02/2022ב  יום יוגב-ליאור זיסר;דניה קאופמן;השרה מירב כהן

השרה מירב כהןטלפוניבנושא סיעוד. ע.פ16:3016:45 14/02/2022ב  יום

אופיר וינר;השרה מירב כהןכנסתוספי סואעד עם השרה מירב כהן בנושא החברה הבדואית בצפון- פגישת היכרות 16:4517:00 14/02/2022ב  יום

מאיר בינג;רועי אסף ;השרה מירב כהןמזכירות ממשלה (כלכלי-קבינט חברתי)ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה 09:0010:30 15/02/2022ג  יום

 בית יעד2קומה 'יבוז'אוה מדז- אירוע פרידה מראש הרשות לקידום מעמד האישה 11:3012:30 15/02/2022ג  יום

רותם ארנרייך ;יגאל פחימה;השרה מירב כהן

סורל ;אלמוג שרב;אוה מדזיבוז;מאיר בינג;חיימי

אורית ;חסאן טואפרה;ברכי דליצקי;הרלב

אלישבע ;ירון שטיינברג;סופי כהן;בקר

ערן ;אושרה יוסף פרידמן;רועי אסף;סבתו

נתנאל לוי;אלבי מלכה;שורץ

ענבר חן ;יקותיאל צפרי;קרן בן הרוש

מוחמד ;מאיה דוריאן בנימיני;מאירי

;טלי מחבר;נעמי שקולניק;מסאלחה

אופיר וינר;ענבל סוננברג;השרה מירב כהןלשכת השרהש"עיריית הוד- תכניות מתאר לקהילה 13:0013:30 15/02/2022ג  יום

השרה מירב כהןטלפוניתקשורת14:0014:30 15/02/2022ג  יום

רותם ארנרייך חיימיאלבי מלכה;השרה מירב כהןלשכהתקן אזרח ותיק14:3014:45 15/02/2022ג  יום

זוםפגישת המשך בנושא ניצולי שואה דוברי רוסית- יהודה דווידוב עם השרה מירב כהן 15:3016:00 15/02/2022ג  יום

יהודה ;דניה קאופמן;השרה מירב כהן

נמרוד ;ענבל סוננברג;גליה מאיר;דווידוב

אברמי טורם;גורנשטיין

לשכת השרהתכנית עבודה- ב "להט16:0016:30 15/02/2022ג  יום

תום שחר ;ניב דמור;השרה מירב כהן

עדי שמאי;נמרוד גורנשטיין;זהרי

השרה מירב כהןלשכת השרההכנה לסיור בחברה הערבית עם משרד הבריאות16:3018:30 15/02/2022ג  יום

זוםסמנכלית אסטרטגיה של בריאות עם השרה מירב כהן- ליאור ברק ואילת גרינבאום אריזון- היערכות להזדקנות האוכלוסיה08:3009:30 16/02/2022ד  יום

השרה מירב ;אילת גרינבאום אריזון; ליאור ברק

-ליאור זיסר;ענבל סוננברג;מאיר בינג;כהן

דניה קאופמן;ערן שורץרותם ארנרייך חיימי;יוגב

לשכהשרה+ ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ16/02/202209:3012:00יום ד 

מיכל ;מאיר בינג;השרה מירב כהן

דניה ;תום שחר זהרי;ענבל סוננברג;דבורצקי

עדי ;ערן שורץ;רותם ארנרייך חיימי;קאופמן

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

גל מרדכי;ניב דמור;השרה מירב כהןלשכהישיבת צוות- רשתות חברתיות 12:3013:30 16/02/2022ד  יום

תום שחר זהרי;השרה מירב כהןלשכהתקשורת14:0014:30 16/02/2022ד  יום

לשכת השרה הרב רפי פוירשטיין עם השרה מירב כהן בנושא תכנית דימנציה14:3015:00 16/02/2022ד  יום

ליאור ;רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהן

הרב רפי ; ערן שורץ;ברכי דליצקי;יוגב-זיסר

פוירשטיין



זוםועדה מייעצת בהיבטי חשיבה מגדרית לעבודת הרשות לפיתוח החברה הערבית– מפגש התנעה 09:0010:00 17/02/2022ה  יום

חסאן ;רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהן

אדהם ;סלימאן-סלימה מוסטפא;טואפרה

;ערן שורץ;מאיר בינג;גלעד שחר;יונתן פז;דראושה

ד אל כרום 'מגחלל לשינוי בנושא קידום תעסוקה בחברה הערבית- מונא 14:4515:15 17/02/2022ה  יום

ניב ;רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהן

סלימה ;אדהם דראושה;אופיר וינר;דמור

סלימאן-מוסטפא

סלימאן-סלימה מוסטפא;אדהם דראושה;אופיר וינר;ניב דמור;רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהןסחניןיק בנושא קידום צעירים בחברה הערבית'ביקור באג15:4516:15 17/02/2022ה  יום

אופיר וינר;ניב דמור;רותם ארנרייך חיימי;מירב כהןסחניןסלאם-עמותת אל16:3017:00 17/02/2022ה  יום

גני טמרהעיריית טמרה+ 40קבלת תארים לנשים בגיל 18:0018:30 17/02/2022ה  יום

ניב ;רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהן

סלימה ;אדהם דראושה;אופיר וינר;דמור

סלימאן-מוסטפא

השרה מירב כהןזוםזום- ישיבת שרינו 19/02/202220:3021:30שבת 

השרה מירב כהןלשכהתוכניות עבודה- ישיבת צוות 20/02/202209:3010:30יום א 

השרה מירב כהןמ"משרד רוהישיבת ממשלה20/02/202211:0013:30יום א 

השרה מירב כהןמ"משרד רוהועדת שרים לחקיקה20/02/202213:3015:00יום א 

מאיר בינג;השרה מירב כהןל"לשכת מנכל המשרד והשרה מירב כהן בנושא ניצולי שואה"לימור לבנת אצל מנכ17:0017:30 20/02/2022א  יום

סלימאן-סלימה מוסטפא;השרה מירב כהןלשכת השרהע בנושא הסיור בחברה הערבית.פ17:3018:00 20/02/2022א  יום

זום ל"גבי נקבילי עם המנכ- פגישת המשך בנושא יועץ לנושא ביטוח בריאות18:0018:30 20/02/2022א  יום

צביקה ;דניה קאופמן;השרה מירב כהן

יוחאי רוטנברג;מאיר בינג;אינבינדר

רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהןלשכת השרהבנושא נשים. ע.פ18:3019:30 20/02/2022א  יום

לשכהשרה+ ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ21/02/202209:3012:00יום ב 

מיכל ;מאיר בינג;השרה מירב כהן

דניה ;תום שחר זהרי;ענבל סוננברג;דבורצקי

עדי ;ערן שורץ;רותם ארנרייך חיימי;קאופמן

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

רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהןכנסתקידום נשים במגזר הציבורי נירה שפק- נאום ביום עיון בכנסת 12:3512:45 21/02/2022ב  יום

כנסת כ סימון דוידסון והשרה מירב כהן בנושא קידום ספורט בחברה הערבית ולוותיקים"ח14:0014:30 21/02/2022ב  יום

כ סיימון "ח;אופיר וינר;השרה מירב כהן

ערן שורץ;דוידסון

השרה מירב כהןכנסתיש עתיד- ישיבת סיעה21/02/202214:3015:30יום ב 

השרה מירב כהןכנסתתקשורת15:3016:00 21/02/2022ב  יום

השרה מירב כהןירושלים - 30ק "רדגבריאל בך- שבעה 16:3017:30 21/02/2022ב  יום

השרה מירב כהןטלפוניעדכונים בנושא קורונה- זרקא ' פרופ20:3021:00 21/02/2022ב  יום

השרה מירב כהןטלפוניעדכונים בנושא קורונה- זרקא' פרופ08:3008:50 22/02/2022ג  יום

השרה מירב כהןנסיעה09:0011:00 22/02/2022ג  יום

השרה מירב כהןטלפוניפגישת היכרות- נועה שוקרון 10:0010:30 22/02/2022ג  יום

השרה מירב כהןטלפוניעדכונים בנושא ההתפתחות באוקראינה וההסכם עם איראן- יאיר זיוון10:3011:00 22/02/2022ג  יום

מועצה אזורית חוף הכרמלא חוף הכרמל עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן.סיור במ11:0012:15 22/02/2022ג  יום

אושרה יוסף ;ערן שוורץ;השרה מירב כהן

פרידמן

א"מרכז שוסטר תפגישה עם מטה נשות יש עתיד13:3014:00 22/02/2022ג  יום

אופיר ;רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהן

וינר

ר רועי אלקבץ"ד; אופיר וינר;השרה מירב כהןא"מרכז שוסטר תר רועי אלקבץ"א ד"ט ת"פגישה עם רמ14:0014:30 22/02/2022ג  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהגבי נקבילי- ח ביטוחי בריאות"קריאת דו16:3018:30 22/02/2022ג  יום

השרה מירב כהןלשכהדברי ברכה באירוע העלאת ייצוג נשים במשרות בכירות19:0019:30 22/02/2022ג  יום

השרה מירב כהןתורנות שרים20:0022:00 22/02/2022ג  יום

ערן שוורץ;השרה מירב כהןזוםהשקת שדולת הצעירים בכנסת- אירוע בכנסת רם שפע 09:0009:30 23/02/2022ד  יום

רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהןזוםנשים עושות שלום עם השרה מירב כהן בנושא הצעת חוק חלופות מדיניות10:3011:00 23/02/2022ד  יום

לשכת השרהבנושא סטטוס חקיקה. ע.פ11:0012:00 23/02/2022ד  יום

דניה ;סורל הרלב;השרה מירב כהן

אורית בקר;רותם ארנרייך חיימי;קאופמן



לשכת השרהשרה בנושא תקציב+ ל "ע מנכ.פ12:0013:30 23/02/2022ד  יום

ענבל ;ערן שורץ;מאיר בינג;השרה מירב כהן

רותם ארנרייך ;פז-עדי טור;סוננברג

דניה קאופמן;יוגב-ליאור זיסרמשה הומינר;צביקה אינבינדר;חיימי

השרה מירב כהןמליאת הכנסתערים מעורבות- הצעה לסדר 14:0015:00 23/02/2022ד  יום

גל מרדכי;ניב דמור;אופיר וינר;השרה מירב כהןלשכת השרהסיורים- ישיבת הפקת לקחים 15:3016:00 23/02/2022ד  יום

השרה מירב כהןטלפוניכ אביר קארה עם השרה מירב כהן בנושא חוק חובת הקלטה"ח16:0016:30 23/02/2022ד  יום

השרה מירב כהןלשכת השרהז"ישיבת לו16:3017:00 23/02/2022ד  יום

השרה מירב כהןלשכהדוח ביטוחי בריאות17:0019:00 23/02/2022ד  יום

השרה מירב כהןדברי ברכה בכנס לתעסוקת נשים19:0019:30 23/02/2022ד  יום

לשכת השרהע קבוע בנושא בדידות מבוגרים.פ08:3009:00 24/02/2022ה  יום

תום ;צפריר בן סיני;ערן שוורץ;השרה מירב כהן

רותם ארנרייך חיימי;יוגב-ליאור זיסר;שחר זהרי

השרה מירב כהןזוםכנס הכשרה לחברה האזרחית לעבודה מול הממשלה - דברי ברכה09:0009:20 24/02/2022ה  יום

זוםפ של המוקד לאזרחים ותיקים עם גופים שמתמחים בצרכנות על מנת לשפר את השירות"שת- המועצה הישראלית לצרכנות 10:0010:20 24/02/2022ה  יום

מיכל ;השרה מירב כהן;מאיר בינג

ברכי ;יוגב-ליאור זיסר;ענבל סוננברג;דבורצקי

דניה ;חי פסח;צור-נטע אבן;יפית בר;דליצקי

יובל ברמי שובל;ערן שורץ;קאופמן

זוםפ של המוקד לאזרחים ותיקים עם גופים שמתמחים בצרכנות על מנת לשפר את השירות"שת- הרשות לסחר הוגן 24/02/202210:3010:50יום ה 

מיכל ;השרה מירב כהן;מאיר בינג

ברכי ;יוגב-ליאור זיסר;ענבל סוננברג;דבורצקי

;יובל ברמי שובל;ערן שוורץ;דניה קאופמן;חי פסח;צור-נטע אבן;יפית בר;דליצקי

זוםלי הון אנושי בנושא שימור עובדים מבוגרים "שולחן עגול עם סמנכ11:0012:00 24/02/2022ה  יום

יפית ;ברכי דליצקי;השרה מירב כהן;מאיר בינג

רותם ;צביקה אינבינדר;יוגב-ליאור זיסר;בר

;ארנרייך חיימי

השרה מירב כהןמשפחה15:3017:30 24/02/2022ה  יום

השרה מירב כהןזוםזום- ישיבת שרינו 26/02/202220:3021:30שבת 

השרה מירב כהןלשכהתוכניות עבודה- ישיבת צוות 27/02/202209:3010:15יום א 

השרה מירב כהןמ"משרד רוהישיבת ממשלה27/02/202211:3014:30יום א 

השרה מירב כהןמ"משרד רוהועדת שרים לחקיקה27/02/202214:3016:00יום א 

;ברכי דליצקימאיר בינג;ערן שוורץ;צור-נטע אבן;יוגב-ליאור זיסר;השרה מירב כהןלשכת השרהליאור והשרה מירב כהן- מעבר על דוח תקשורת + אפיון המוקד 16:0017:00 27/02/2022א  יום

מיכל דבורצקי;השרה מירב כהןלשכת השרהשיחת סיכום- מיכל דבורצקי והשרה מירב כהן 17:0017:30 27/02/2022א  יום

צפריר בן סיני;ערן שוורץ;השרה מירב כהןזוםע בנושא בדידות מבוגרים.פ17:3018:00 27/02/2022א  יום

לשכת השרהבנושא נשים. ע.פ18:0019:00 27/02/2022א  יום

איילת ;רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהן

אושרה יוסף פרידמן;רזין

השרה מירב כהןנסיעה07:3009:00 28/02/2022ב  יום

השרה מירב כהןבני ברקביקור במוקד לאזרחים ותיקים09:0010:30 28/02/2022ב  יום

השרה מירב כהןנסיעה10:3012:00 28/02/2022ב  יום

זום חקיקה- חובת הקלטה עם השרה מירב כהן 12:0013:00 28/02/2022ב  יום

; חי;מאיר בינג;אורית בקר;דניה קאופמן  

השרה מירב כהן;פסח

זוםמאגר אל תתקשר אלי- סטטוס הגנת הצרכן  13:0013:45 28/02/2022ב  יום

סורל ;השרה מירב כהן;דניה קאופמן

אלבי ;פז-עדי טור;חי פסח;מאיר בינג;הרלב

אורית בקרמלכה

השרה מירב כהןכנסתיש עתיד- ישיבת סיעה 28/02/202214:3015:30יום ב 

דניה קאופמן;השרה מירב כהןכנסתהעמותה לגריאטריה עם השרה מירב כהן- היכרות 15:3015:40 28/02/2022ב  יום

השרה מירב כהןכנסתהערכות ליום האישה15:4516:45 28/02/2022ב  יום

השרה מירב כהןכנסתהכנה ליום הקהילה הגאה28/02/202217:0017:30ב  יום









סלימאן-סלימה מוסטפא;אדהם דראושה;אופיר וינר;ניב דמור;רותם ארנרייך חיימי;השרה מירב כהן


